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BÖLÜM 1 

GİRİŞ 

             

Kitle iletişim araçlarının, özellikle de televizyonun hayatımızda büyük yer 

kaplamaya başlamasıyla birlikte; başta diziler olmak üzere, izlediğimiz programlarda 

yer alan medya karakterleri yaşamımızla bütünleşmeye başlamıştır. 

  

Televizyon, izleyicilerin diğer insanlarla bağlantı kurmasına olanak sağlayarak, 

insanların temel gereksinimlerinden olan “iletişim kurma” ihtiyacına hizmet 

etmektedir. İnsan ve medya, iletişim gereksinimlerini karşılamaları ve sağladıkları 

memnuniyet bakımından hemen hemen aynı iletişim seçeneklerine sahiptir  (Perse ve 

Rubin, 1989). Televizyon izleyicilere; oyunculardan müzisyenlere, haber 

spikerlerinden şovmenlere kadar pek çok medya karakterini tanıyıp, onlarla duygusal 

bağlar kurmaları için geniş bir erişim imkanı sağlamaktadır (Tian ve Hoffner, 2010). 

Günümüzde, izleyici ile karakter arasında bağ kurmakta en etkili program türü ise 

televizyon dizileridir. Öyle ki, insanların günlük planlarını izledikleri dizilere göre 

yaptıkları görülmektedir. Diziler; “belirli bir grup insan arasındaki ilişkilerin, 

birbirine bağlı hikayeler şeklinde, her hafta/her gün bir bölümünün sunulduğu, kendi 

içinde bir bütünlüğü ve sürekliliği olan, kurgusal televizyon programları” olarak 

tanımlanır (Akt. Shim ve Paul, 2007). İnsanlar, diziler aracılığı ile kendi sosyal 

çevrelerinin yanı sıra, sembolik bir sosyal dünyanın içine girerek oradaki sahte 

etkileşime katılmış olurlar (Horton ve Wohl, 1956) ve doğrudan kişilerarası etkileşim 

sayesinde tanıyacaklarından daha fazla insan tanır hale gelirler (Schiappa, Gregg ve 

Hewes, 2005). Dolayısıyla da yapımcılar dizilerdeki olay örüntüsünü, izleyiciyi uzun 



2 
 

süre ekrana bağlayacak (Lather ve Moyer-Guse, 2011; Rubin ve McHugh, 1987) ve 

güçlü ilişkiler kurmasını sağlayacak medya karakterleri üzerine kurgulayarak, 

izleyicilerin bu karakterlerle etkileşim içine girmesini beklerler (Cohen, 1999).  

 

İzleyicilerin, medya tarafından verilen mesajların pasif alıcıları olmadıkları, 

aksine televizyon karakterleri ile aktif olarak etkileşim halinde oldukları 

bilinmektedir (Horton ve Wohl, 1956). İzleyiciler, bir televizyon programını düzenli 

olarak izlediklerinde sadece zamansal olarak bir yatırım yapmazlar. Karakterin 

eylemlerine tepkide bulunarak ya da karakterin iyi ve mutlu olmasıyla ilgilenerek, 

aynı zamanda duygusal bir yatırım da yapmış olurlar (McCourt ve Fitzpatrick, 2001). 

İzleyicilerin yaptığı bu katılımlar onları izledikleri programın bir parçası haline 

getirir ve izleyici ile karakter arasında bir etkileşim başlar.  Bu etkileşim, ilk olarak 

Horton ve Wohl (1956) tarafından “parasosyal etkileşim” olarak adlandırılmıştır.  

 

Horton ve Wohl’un (1956) ardından parasosyal etkileşim kavramı pek çok 

araştırmacının dikkatini çekmiş ve araştırmacılar parasosyal etkileşim ile ilişkili 

olabileceğini düşündükleri sosyolojik ve psikolojik (nevroz, içedönüklük ve yalnızlık 

vb.) faktörleri araştırmaya yönelmişlerdir. Alanyazın incelendiğinde ülkemizde 

konuya ilişkin yapılan araştırma sayısının çok az olduğu görülmektedir. Mevcut 

çalışmada, ülkemizde ve yurt dışında daha önce çalışılmamış olan kişilik özellikleri 

ve algılanan sosyal destek ile dizi karakterleri ile kurulan parasosyal etkileşim 

arasındaki ilişkiler incelenecektir. Araştırmanın amacına yönelik olarak izleyen 

bölümde öncelikle parasosyal etkileşim kavramı ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

 

 



3 
 

1.1. Parasosyal Etkileşim Kavramı 

 

Medya, insanlara ortak bir şeyler sunarak onları bir araya getirmekte ve sosyal 

ilişkilerin başlamasına yardım etmektedir. Horton ve Wohl (1956) izleyicilerin 

televizyonda izledikleri karakterlerle kurdukları duygusal bağları tanımlamak için 

parasosyal etkileşim terimini kullanmışlardır. Buna göre parasosyal etkileşim; medya 

karakterleri ile izleyici arasında gerçekleşmesi beklenen “tek yönlü, sözel olmayan 

ve karşılıklı deneyime olanak tanımayan sözde bir ilişki” olarak tanımlanmıştır 

(sf.215). Horton ve Wohl’un (1956) ilk kez kullandığı parasosyal etkileşim kavramı, 

daha sonradan pek çok araştırmacı tarafından açıklanmaya çalışılmıştır. McCourt ve 

Fitzpatrick’e (2001) göre parasosyal etkileşim; izleyicilerin kendilerini televizyon 

karakterinin hayatına aktif bir katılımcı olarak görmeleri ya da kurgusal bir karakter 

ile gerçekte var olan bir kişi gibi etkileşime girmeleri sonucunda oluşmaktadır. 

Stever (2009) etkileşimin; genellikle yüksek statüye sahip ve biz onu tanıdığımız 

halde bizi tanımayan bir kişi ile kurulan, tek yönlü bir ilişki olduğunu ifade etmiştir. 

Rubin ve Perse (1987) parasosyal etkileşimin, bireyin gerçek hayatta arkadaş olmak 

isteyebileceği kişilere karşı oluştuğunu belirtmişlerdir. Sood ve Rogers (2000) 

parasosyal etkileşimi, medya karakteri ile izleyici arasında algılanan yakınlık ya da 

arkadaşlık ilişkisi olarak tanımlamışlardır. Buna göre, parasosyal etkileşimin 

yoğunluğu, izleyicinin medya karakteri ile olan ilişkisini nasıl algıladığına bağlı 

olarak değişmektedir. Parasosyal etkileşim ayrıca sosyal hayattaki eksikliklere 

alternatif olarak arkadaşlık işlevi de görmektedir (Giles, 2002).  

 

Parasosyal etkileşimle ilgili farklı birçok tanımlama olmasına karşın 

araştırmacılar, kişilerarası ilişkilerin en önemli özelliklerinden olan “etkili iletişim” 
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ve “karşılıklılık” boyutlarının parasosyal etkileşimde olmadığı konusunda 

hemfikirdirler. Bu yüzden etkileşim kelimesi izleyicinin zihninde oluşan "sözde" bir 

etkileşimi ifade eder (Arda, 2006). Yani izleyici televizyondaki kişiye kendini 

açamadığı için ve televizyondaki kişi izleyiciye duygusal tepkiler vermediği için, bu 

etkileşim gerçek bir ilişki olarak değil, sözde bir ilişki olarak adlandırılmaktadır. 

Parasosyal etkileşimin; haber spikerlerinden dizi karakterlerine, sporculardan 

kurgusal karakterlere kadar geniş bir yelpazesi vardır. Örneğin, sevilen futbolcuyla 

parasosyal etkileşim kurmanın futbol fanatizmi üzerinde etkili olduğu bilinmektedir 

(Sözen, 2014).  

 

Parasosyal etkileşim kavramına göre; izleyiciler televizyonda sıklıkla 

gördükleri haber spikeri, talk şov sunucusu, gazeteci ya da dizi oyuncusu gibi 

televizyon karakterlerini tanımayı ve daha da önemlisi onlarla etkileşim halinde 

olmayı öğrenmektedirler (Levy, 1979). Sosyal olayların ekrandaki temsilcileri olan 

bu karakterler “persona” (karakter) olarak adlandırılmaktadır (Horton ve Wohl, 

1956). Parasosyal etkileşim çoğunlukla, izleyicinin kendisiyle ortak zevklere ve ilgi 

alanlarına sahip olduğunu düşündüğü ya da kendisine en yakın hissettiği karakter ile 

kurulmaktadır (Cohen, 1999). Ancak parasosyal etkileşimin, sevilmeyen ya da nötr 

olunan medya karakterleri ile de kurulabildiğinden bahseden araştırmalar mevcuttur 

(Arda, 2006; Giles, 2002; Klimmt, Hartmann ve Schramm, 2006; Tian ve Hoffner, 

2010). Örneğin; Tian ve Hoffner (2010) Lost dizisini izleyenlerle yaptıkları 

çalışmada, katılımcıların sevdikleri karakterlerle olan etkileşimlerinin, sevmedikleri 

ya da nötr buldukları karakterlerle etkileşimlerinden daha yoğun olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Normal sosyal ilişkilerimizde sevdiğimiz insanlar hakkında daha fazla  
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bilgi sahibi olmak isterken, sevmediklerimiz hakkında yeni şeyler öğrenmeye 

çalışmayız. Ancak televizyon bize hem iyi hem de kötü karakterler hakkında bilgi 

sağlar. Bu durumda da izleyicilerin bir medya karakterinden hoşlanmadan ya da ona 

hayran olmadan da onunla parasosyal etkileşim (olumsuz parasosyal etkileşim) 

içinde olabileceklerini söyleyebiliriz (Arda, 2006).  

 

Parasosyal etkileşimin en önemli özelliklerinden biri; ünlü bir kişi ya da 

televizyondaki bir karakter ile yüz yüze iletişim kuruyormuşuz yanılsaması yaratması 

(Horton ve Wohl, 1956) ve o karakteri yakın bir arkadaşımız gibi tanıdığımız hissine 

kapılmamızı sağlamasıdır (Levy, 1979). Böylece izleyiciler medya karakterini, çok 

az tanıdıkları kişiler ile yakın arkadaşları olan kişiler arasında bir yere koyarlar. Bu 

yüzden, farklı türden izleyicilerin izleme güdüsünü belirleyen en önemli faktörün 

“arkadaşlık” duygusu olduğu düşünülmektedir (Perse ve Rubin, 1989). Cohen’e 

(2003) göre, izleyiciler sevdikleri karakterleri, buluşmaktan ve birlikte vakit 

geçirmekten keyif aldıkları yakın arkadaşları olarak görme eğilimindedirler. 

İzleyicilerin hangi karakterleri daha çok sevdiklerini belirlemedeki temel faktör ise 

ona ne kadar hayran oldukları değil onu ne kadar arkadaşça gördükleridir (Cohen, 

1999). Arkadaşlık, gönüllü bir etkileşim üzerine kurulan ve bireysel ilgi gerektiren 

bir şeydir. Aynı zamanda kendimizi açmamıza imkan sağlamak ve sevgi ihtiyacımızı 

karşılamak gibi işlevleri vardır. Her ne kadar parasosyal etkileşim de gönüllü olarak 

gerçekleştirilen bir ilişki biçimi olsa da; izleyicilerin sevdikleri karakterlere 

kendilerini açma imkanı bulamadıklarını unutmamak gerekir.  

 

Parasosyal etkileşimde gerçek bir kişilerarası etkileşim söz konusu olmamasına 

rağmen, izleyiciler karakterler hakkında bilgi sahibi olabilir, onları kişisel olarak 
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değerlendirebilir ve onlara karşı güçlü duygular geliştirebilirler (Arda, 2006). Dizi 

karakterleri, yaptıkları roller aracılığı ile kendi hayatları ile ilgili bilgileri izleyici ile 

paylaştıkları izlenimi verebildiğinden, izleyicilerde kişilerarası bir ilişki 

kuruluyormuş algısı yaratabilmektedirler (Schiappa, Allen ve Gregg, 2007). Bunun 

nedeni; parasosyal etkileşimin, oyuncu samimi davrandığında ve izleyiciye bu olayın 

bir televizyon stüdyosunda geçtiğini unutturduğunda gelişmesidir (Horton ve Wohl, 

1956). Levy (1979) haber izleyenler ile yaptığı bir çalışmada, genel olarak haberin 

algılanan gerçekliğinin ve haberi izlerken mutlu hissetmenin parasosyal etkileşime 

neden olduğunu gözlemlemiştir. Ayrıca izleyicilerin haber spikerleri ile parasosyal 

düzeyde etkileşimlerinin olduğunu söylemek için, izleyicinin sadece spikerin 

davranışlarını ya da jest ve mimiklerini değerlendirip yorumlaması değil aynı 

zamanda onlara yüklediği anlama uygun olarak tepki vermesi gerektiğini belirtmiştir.  

 

Horton ve Wohl’a (1956) göre medya figürlerinin sunduğu ilişki, bu figürler 

ekranda düzenli olarak göründükleri için kendiliğinden devam eder. Mevcut 

karakterlerin izlenmesiyle ve paylaşılan deneyimlerin giderek artmasıyla karakterler 

ile bağ kurulur. Programın her hafta gösteriliyor olması, izleyicide bağlılığa ve 

izlemeye devam etme duygusuna neden olmaktadır (Schiappa ve ark., 2007). Eğer 

izleyici ilişkiyi kabul ederse büyük bir olasılıkla programı tekrar izleyecek, izlemeye 

devam ederse de parasosyal etkileşim sürekli bir hal almaya başlayacaktır (Rubin ve 

McHugh, 1987). Parasosyal etkileşimin belirli bir süre devam etmesi de bu 

etkileşimin parasosyal ilişkiye dönüşmesini sağlayacaktır.  

 

 Parasosyal etkileşim kavramı ilk ortaya çıktığı zamanlarda, bazı araştırmacılar 

bu tür bir etkileşimin sağlıksız ve işlevsiz olduğunu düşünmüşlerdir. Ancak Perse ve 
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Rubin (1989) parasosyal etkileşimin televizyon izlemenin bir sonucu olduğunu, 

zaman ilerledikçe karaktere karşı arkadaşça duygular hissetmenin ve onu tanıyormuş 

hissine kapılmanın normal bir durum olduğunu belirtmişlerdir. Eyal ve Cohen 

(2006), televizyon karakterleri ile izleyici arasındaki parasosyal ilişkinin, arkadaşlık 

ilişkisinin yerini tutmadığını ancak sosyal ilişkilerin tamamlayıcısı olduğunu 

vurgulamışlardır. Bazı araştırmacılar da, sosyal ve parasosyal ilişkilerin gelişimsel 

evrelerinin birbirine benzer süreçler olduğunu belirtmişlerdir (Cohen, 2004; Perse ve 

Rubin, 1989;  Rubin ve McHugh, 1987).  

 

Kişilerarası ilişkilerin çeşitli kişilerarası etkileşimlere ve tepkilere neden olması 

gibi; parasosyal etkileşimin de parasosyal tepkilere ve ilişkilere (tek yönlü) neden 

olması söz konusudur (Schiappa ve ark., 2005). Örneğin, kişisel ilişkilerde zaman 

geçtikçe diğer kişi hakkındaki belirsizliğin ortadan kalkıp, ilişkinin giderek 

gelişmeye başlaması gibi; televizyon karakterini izlemeye devam ettikçe de algılanan 

yakınlık ve karakterin tahmin edilebilirliği artar (Rubin ve McHugh, 1987). Sevilen 

bir karakterin diziden ayrılacağının öğrenilmesi, yakın bir arkadaşı kaybetme 

duygusuna benzeyebilir (Cohen, 2003) ya da normal ilişkilerde diğer kişinin 

olmadığı durumlarda ilişki nasıl devam ediyorsa, oyuncu ekranda yer almadığında da 

parasosyal ilişki devam edebilir (Rubin ve McHugh, 1987). Bunun dışında, 

parasosyal etkileşim kuran kişiler kendilerini sosyal etkileşimin bir parçası gibi 

hissedebilirler. Örneğin izleyici, sosyal ortamlarda yapılması uygun olmayan bir 

davranışı oyuncunun karşısında iken de yapmaması gerektiğini düşünebilir. Bu, 

düşünülerek yapılacak mantıklı bir davranış değildir ancak parasosyal etkileşimin 

doğal sonucu olarak ortaya çıkabilir (Hartmann ve Goldhoorn, 2011). Bütün bunlar 
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medya karakterleriyle geliştirilen ilişkinin, kişilerarası ilişkiyle paralel bir örüntüye 

sahip olabileceğini göstermektedir. 

 

Birçok izleyici için de parasosyal etkileşim, sosyal etkileşimdeki eksiklikleri 

telafi etme işlevi görmektedir. Rubin, Perse ve Powell (1985) medya karakterlerinin, 

izleyicilerin gerçek sosyal dünyalarındaki boşlukları doldurabileceğini ve onların 

sosyal durumlardaki tatminsizliklerini telafi edebileceğini belirtmişlerdir. Yani 

parasosyal etkileşimde medya figürleri ile gerçek bir temasın olmamasının; 

reddedilme ve buna bağlı olarak değersiz hissetme gibi duyguların oluşmasına dair 

bir riskin olmadığı olumlu sosyal etkileşim imkanı sunması (Theran, Newberg ve 

Gleason, 2010) sosyal bağları az ya da zayıf olan kişiler için, yetersiz etkileşim 

durumlarının yerine geçecek alternatif bir seçenek olabilir (Levy, 1979). Aynı 

zamanda insanlar parasosyal etkileşimi, gerçek hayatlarındaki sosyal etkileşim 

eksikliğinden kaynaklanan yalnızlıklarını gidermek için de kullanabilirler. Birçok 

medya kuramı, iletişim kurma ihtiyacının herhangi bir sebepten dolayı 

karşılanmaması durumunda bireylerin, hayatlarındaki bu sosyal etkileşim eksikliğini 

telafi etmek için medyaya yöneldikleri fikri üzerinde yoğunlaşmaktadır (Arda, 2006).  

 

Pek çok araştırmacı, yalnızlık ile parasosyal etkileşim arasında anlamlı bir 

ilişki olduğunu düşünmektedir (Davila-Rosado, 2006; Greenwood ve Long, 2009, 

Wang, Fink ve Cai, 2008). Levy (1979), sosyal etkileşimi zayıf olan ve kendini 

yalnız hisseden izleyicilerin parasosyal etkileşimlerinin arttığını belirtmiştir. Rubin, 

Perse ve Powell (1985), yalnızlığın başlı başına parasosyal etkileşimle bağlantılı 

olmadığını ancak yalnızlığa bağlı olarak televizyon izleme ile parasosyal etkileşim 

arasında ilişki olduğunu belirtmişlerdir. 
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Buraya kadar olan bölümde parasosyal etkileşim ile kişilerarası etkileşimin 

paralelliğinden söz edilmiştir. Ancak medya kullanıcıları ile medya figürleri 

arasındaki ilişkiyi doğru tanımlayabilmek için, sıklıkla karıştırılan iki kavram olan 

parasosyal etkileşim ile özdeşleşme arasında net bir ayrım yapmak gerekmektedir. 

Özdeşleşme; izleyicinin kendisini izlediği karakterin yerine koyarak onun bireysel 

özelliklerini, tutum ve davranışlarını benimsemeyi ya da onun duygularını kendi 

içinde yaşamayı içerir (Hoffner ve Buchanan, 2005). Diğer bir deyişle, kendini başka 

birinin yerinde hayal etmek ya da ünlü kişiye benzemek istemek özdeşim kurmayı 

açıklamaktadır (Tian ve Hoffner, 2010). Dolayısıyla, bu benzeme isteğinin geçici 

olması ve yoğunluğunun program süresince değişmesi mümkündür. Cohen (2001), 

özdeşim kurma yoluyla kişinin kendi kimliğini kaybettiğini ve medya karakterinin 

kimliğine büründüğünü belirtmiştir. Parasosyal etkileşim ise kişinin medya 

karakterine arkadaşı ya da etkileşimde olduğu partneri gibi davranmasını gerektirir.  

 

İzleyiciler bir medya karakteri ile parasosyal etkileşim içinde olduklarında, 

karakter ile kendileri arasında belirli bir mesafe olduğunu bilirler ancak 

özdeşleşmede izleyici kendisi ve karakter arasındaki mesafenin farkında değildir. 

Parasosyal etkileşimin birincil amacı arkadaşlık kurmak iken, özenmenin temel 

amacı yeni bir davranış edinmektir (Shen, 2009). Özdeşim her zaman, ‘bir kimlik 

sunan’ ve ‘o kimliğe özenen’ olmak üzere iki taraftan oluşur. Bu tür bir özdeşim 

genellikle başarılarıyla dikkat çeken kişilerle kurulur (Giles, 2002). Özdeşim kurmak 

için kişinin karakterde kendisiyle ortak belli başlı özellikler görmesi ya da aynı bakış 

açısına sahip olması gerekirken; parasosyal etkileşimde karakter ve izleyicinin aynı 

bakış açısına sahip olması şart değildir. Bu da, özdeşim ile parasosyal etkileşim 

arasındaki en önemli farktır. Diğer bir deyişle, parasosyal etkileşim sevilmeyen 
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medya figürleri ile de etkileşim kurma imkanı verir (Giles, 2002). İzleyiciler bu 

karakterlere karşı olumsuz duygular hissedebilir ama sevdikleri karakterin hayatında 

olanları öğrenmek için diziyi izlemekten vazgeçmeyebilirler ve bu durum olumsuz 

parasosyal etkileşim olarak adlandırılır (Arda, 2006). Yani izleyiciler, bir medya 

karakterinden hoşlanmadan ya da ona hayran olmadan da onunla parasosyal 

etkileşim içinde olabilirler. Bu da parasosyal etkileşimi, özdeşim kurmadan ayıran 

önemli bir özelliktir.  

 

Özdeşim kurma pek çok açıdan parasosyal etkileşimden farklı bir kavram olsa 

da; başka bir kişinin bakış açısını ve duygusal tepkilerini özümsemek açısından 

parasosyal etkileşimin oluşmasını kolaylaştırır. Tian ve Hoffner (2010) 

özdeşleşmenin parasosyal etkileşimin pozitif yordayıcısı olduğunu belirtmişlerdir. 

 

İzleyen bölümde parasosyal etkileşimin diğer pozitif yordayıcıları ele 

alınacaktır.  

 

1.2. Parasosyal Etkileşimin Gelişmesine Etki Eden Faktörler 

 

1.2.1. Belirsizliğin Azalması 

 

Belirsizliğin azalması kuramına göre, yüksek düzeyde belirsizlik durumları, 

bilişsel stres yaratmakta ve insanları bilgi aramaya sevk etmektedir. Karşımızdaki 

insan hakkında bilgi sahibi oldukça da, o kişinin davranışlarının tahmin edilebilirliği 

artmakta ve ilişki giderek güçlenmektedir (Akt. Kramer, 1999). Parasosyal ilişkiler 

de zamanla gelişmekte ve paylaşılan deneyimler buna temel oluşturmaktadır.  
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Belirsizliği azaltmada kullanılan üç yöntem vardır: a) hedef kişiyi çeşitli 

durumlarda gözlemlemek gibi pasif yöntemler, b) hedef kişi hakkında başkalarına 

sorular sormak gibi aktif yöntemler ve c) soru sorma, cevap verme ve kendini açma 

gibi interaktif (etkileşimli) yöntemler (Akt. Rubin ve Perse, 1989). Belirsizliği 

azaltmada kullanılan bu yöntemleri, parasosyal etkileşim geliştiren kişilerin bazı 

davranışlarını açıklamada da kullanabiliriz. Horton ve Wohl'un (1956) da belirttiği 

gibi, karakteri televizyonda izlemek ve onun belirli durumlarda nasıl davrandığını 

gözlemlemek gibi pasif yöntemler ile karakter hakkında başka insanlarla konuşmak 

gibi aktif yöntemler parasosyal etkileşimin gelişmesi ile bağlantılıdır.  

 

İzleyiciler oyuncunun önceden tahmin edilebilir davranışlarda bulunmasını 

bekledikleri için, oyuncuların rol yaparken genel olarak izleyicinin beklentisi 

doğrultusunda hareket ettikleri düşünülmektedir (Horton ve Wohl, 1956). Kişisel 

ilişkilerde tahmin edilebilirliğin artmasının ilişkiyi güçlendirmesi gibi, televizyon 

karakterini izlemeye devam ettikçe de algılanan yakınlık ve karakterin tahmin 

edilebilirliği artmaktadır (Rubin ve Mchugh, 1987). Perse ve Rubin (1989), 

etkileşimin tutarlı olmasının ve giderek artmasının, kişinin kendini açmasını 

kolaylaştırdığını ve yakınlık duygusunu artırdığını belirtmişlerdir.  

 

Dizilerde izlediğimiz karakterler şov programlarına konuk olduklarında, ödül 

törenlerine katıldıklarında, reklam filmlerinde oynadıklarında ya da gazetelerde 

onlarla ilgili haberleri ve röportajları okuduğumuzda; o karakterin senaryo gereği 

ortaya koyduğu davranışlarından daha fazlasını biliyormuşuz ve onu “gerçekten” 

tanıyormuşuz hissine kapılırız (Cohen, 2004).  Karakterin davranışları hakkındaki 

belirsizliğin azalması parasosyal etkileşim ile bağlantılıdır (Perse ve Rubin,1989).  
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1.2.2. Programın, Karakterin ve İzleyicinin Özellikleri 

 

Programların içeriklerinde, önemli ve yönlendirici karakterlerin yer alması 

medya etkileşiminin gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Norlund, 1978). 

Karakterler bazen izleyiciye rol model olarak, onlara farklı bakış açıları 

kazandırırken; bezen de arkadaşlık ederler. Bu yüzden de şovlarda ve dizilerde 

izleyiciyi etkileme aracı olarak olaylar değil karakterler kullanılır (Cohen, 1999). 

Dizilerdeki oyuncu kadrosu, izleyicinin programı izleme motivasyonunu belirleyen 

ve her hafta neler olacağını merak etmelerini sağlayan en önemli faktörlerden biridir 

(Hoffner ve Buchanan, 2005). 

 

Parasosyal ilişkiler doğası gereği, izleyici ile karakter arasında yakınlık 

olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle parasosyal ilişkilerde etkileşimin gelişip 

gelişmemesi medya karakterinin özelliklerine bağlıdır (Giles, 2002).  Karakterler 

izleyicilerde, kendileri ile ilişki kurabilecekleri ve kendilerini tanıyabilecekleri algısı 

yaratmayı başarırlarsa; bu karakterler izleyicilerin yaşamlarındaki önemli insanlar 

haline gelmeye başlamaktadır. Bu algıyı yaratmada kullanılan en etkili yöntem; 

karakterin kameraya bakarak konuşup, doğrudan izleyiciye hitap etmesi ve izleyici 

ile karşılıklı bir diyalog halindeymiş gibi davranarak onu programa dahil etmesidir 

(Horton & Wohl, 1956; McCourt ve Fitzpatrick, 2001). Yani yakın plan çekimler ya 

da değişik kamera açılarının kullanılması gibi yollarla izleyicinin izlediği şey 

hakkındaki yorumunu etkilemek mümkündür böylece yakın plan çekimler, oyuncu 

ile izleyici arasındaki mesafeyi azaltarak, izleyicinin kendisini oyuncuya daha yakın 

hissetmesini sağlar. Bu sayede izleyici, karakterin kendisi ile ilgilendiğini, onun 

farkında olduğunu düşünür. Böylece duyguların izleyiciye iletilmesi kolaylaşır ve 
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etkileşim güçlenir. Auter (1992) parasosyal etkileşim ölçeğinin yapı geçerliğini 

değerlendirmek için yaptığı çalışmasında izleyicileri iki gruba ayırmıştır. Bir gruba, 

sitkom (Situation Comedy) türünde bir programın etkileşim düzeyi düşük olan 

uyarlamasını izletilirken, diğer gruba etkileşim düzeyi yüksek olan uyarlaması 

izletilmiştir. Yüksek etkileşimli programı izleyenlerin, karakterin doğrudan kameraya 

bakarak konuştuğu sahnedeki parasosyal etkileşimlerinin, herhangi bir şekilde 

onlarla temas kurulmayan sahnelere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. 

 

Yakın plan çekimler aracılığıyla oyuncuların doğrudan izleyiciye hitap ediyor 

gibi davranması, izleyicilerin oyuncu ile bağlantı kurmasını kolaylaştırır (Cohen, 

2001). Böylece, izleyiciler kendilerinin sadece pasif birer gözlemci olmadıklarını, 

aksine karakterler ile yüz yüze bir ilişki içinde olduklarını düşünmeye başlarlar ve 

parasosyal etkileşim güçlenir. Diğer bir deyişle, oyuncu canlandırdığı karakterin 

dışına çıkıp doğrudan izleyiciye yöneldiğinde, izleyici ile arasındaki duvarı kaldırmış 

olur ve bu durum parasosyal etkileşim düzeyinin yükselmesini sağlar. Sood ve 

Rogers (2000) Hindistan’da popüler olan bir diziye gelen izleyici mektuplarını 

incelemişler ve en fazla mektubun, doğrudan izleyiciye hitap eden karakterlere 

geldiğini görmüşlerdir. Sonuç olarak da, izleyicilerin sevdikleri karakter ile bağlantı 

kurma isteğinin, parasosyal bağlılığın bir belirleyicisi olduğunu düşünmüşlerdir.  

 

Ayrıca oyuncular, hitap ettikleri kitleye göre de seslerinin tonunu ve vurgusunu 

ayarlarlar. Örneğin çocuklara hitap eden bir oyuncu abartılı jest ve mimikler 

kullanıp, ses tonunu yumuşatarak çocukların anlayabileceği kelimelerle 

konuştuğunda, yetişkin bir izleyici kendisine hitap edildiğini düşünmeyecektir. 

Dolayısıyla da bu oyuncu ile etkileşim halinde olduklarını hissetmeyecektir 
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(Hartmann ve Goldhoorn, 2011). Sonuç olarak, parasosyal etkileşim, izleyicinin 

karaktere bağlılığı ve ona karşı olan tutumları kadar, karakterin verdiği mesajlarla da 

ilişkilidir.  

 

Çeşitli kitle iletişim araçları aracılığıyla ulaşılabilecek yüzlerce medya 

karakteri arasından hangisinin daha fazla sevileceğinin belirlenmesinde karakterin 

özellikleri önemli yer tutmaktadır. Buna bağlı olarak parasosyal etkileşimin, 

karakterin çekiciliği (Hoffner ve Buchanan, 2005; Klimmt, Hartmann ve Schramm, 

2006; Rubin ve McCough, 1987) tutum ve davranışların benzerliği (Rubin ve 

McHugh, 1987; Tian ve Hoffner, 2010) etkileşimin yararlılığı (Horton ve Wohl, 

1956) algılanan gerçeklik (Rubin ve Perse, 1987) ve tanıma (Cohen, 1997) gibi 

faktörler tarafından etkilendiği düşünülmektedir.  

 

İnsanlar tutum ve davranışları kendilerine benzeyen kişilerle olan 

etkileşimlerin daha ödüllendirici olduğunu düşünürler. Karşımızdaki kişinin bize 

benzediği düşüncesi, ruhsal durumumuzu ve bilişsel tutarlılığımızı korumamıza 

yardımcı olmakta ve diğer insanlarla arkadaşlık etmemizi kolaylaştırmaktadır (Shen, 

2009). Bazen de karşımızdaki kişinin, yaşam deneyimleri ya da davranışsal eğilimler 

gibi konularda bize olan benzerliğini, olduğundan daha fazlaymış gibi algılayabiliriz 

(Hoffner ve Buchanan, 2005). Örneğin, bazı insanlar kendileri ve sevdikleri karakter 

aynı futbol takımını tuttuğunda, ortak bir grubun üyeleri olduklarını düşünüp 

aralarında bir bağ olduğunu hissedebilirler.  

 

Hoffner ve Buchanan (2005), karakterin algılanan benzerliğinin önemini 

araştırdıkları bir çalışmada, hem kadın hem de erkeklerin sevdikleri karakterlere 
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benzemek istemelerinde, tutumların benzerliğinin güçlü bir belirleyici olduğunu 

belirtmişlerdir. Tian ve Hoffner (2010), Lost dizisini izleyenlerle yaptıkları 

çalışmalarında, katılımcıların dizideki olaylar ile kendi yaşamları arasında 

benzerlikler bulduklarını ve bu durumun parasosyal etkileşim kurmalarında etkili 

olduğunu gözlemlemişlerdir. Burnett ve Beto (2000), bir aşk romanı okuyucularının 

kendi ilişkileri ile romandaki kahramanların yaşadıkları arasında nasıl benzerlikler 

bulduklarını belirlemek için yaptıkları çalışmalarında, katılımcıların çoğunun 

romandaki kahramanın davranışlarının kendi partnerlerinin davranışına benzediğini 

söylediklerini görmüşler ve bu durumun parasosyal etkileşimin gelişmesi üzerinde 

etkili olduğunu vurgulamışlardır. Yani algılanan benzerliğin yüksek olması 

parasosyal etkileşimin gücünü artırmaktadır (Hoffner ve Buchanan, 2005; Rubin ve 

McHugh, 1987). 

 

Bir oyuncunun diğerlerinden daha fazla tercih edilmesini etkileyen bir diğer 

faktör de çekiciliktir. Bir kişi bir medya karakterinden hoşlanıyor ve ona yakınlık 

duyuyorsa, parasosyal etkileşim geliştirme ihtimali yüksektir (Shen, 2009). Rubin ve 

McHugh (1987), hem fiziksel hem de sosyal çekiciliğin parasosyal etkileşim ile 

ilişkili olduğunu, ancak sosyal çekiciliğin (karakterin kişiliği) fiziksel çekicilikten 

daha güçlü bir etken olduğunu belirtmişlerdir. Cohen (1999) ise İsrail’de popüler 

olan bir diziyi izleyen gençlerin (12-18) dizideki karakterlerden hangisini daha çok 

sevdiklerini belirlemeye çalışmıştır. Buna göre, katılımcıların büyük çoğunluğu 

fiziksel olarak çekici buldukları karakterleri daha fazla sevdiklerini belirtmişlerdir. 

Schmid ve Klimmt (2011) de, karakterin algılanan çekiciliğinin parasosyal etkileşim 

gelişmesinde önemli bir belirleyici olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
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Perse ve Rubin (1989), tanıma süresinin uzunluğunun, hem sosyal hem de 

parasosyal ilişkilerin gücü ile olumlu yönde ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. 

Sevdiğimiz bir karakterin rol aldığı dizi dışında farklı alanlarda da karşımıza 

çıkması, onu daha fazla görmemize, dolayısıyla da karakter ile parasosyal etkileşimin 

görsel açıdan yoğunlaşmasına neden olmaktadır (Giles, 2002). Rubin ve McHugh’a 

(1987) göre bir televizyon karakterine daha fazla önem vermenin ve onu daha uzun 

sürelerdir takip ediyor olmanın; o karakteri çekici bulmaya ve karakterle parasosyal 

etkileşim geliştirmeye neden olma olasılığı yüksektir.  

 

Horton ve Wohl (1956)’a göre televizyon karakterleri, izleyici ile kendileri 

arasındaki etkileşimin yararlı bir etkileşim olduğunu ve bundan etkilendiklerini 

izleyiciye göstermeyi başarabilirlerse; izleyiciler karakterden daha çok etkilenmeye 

başlamakta ve parasosyal etkileşim düzeyleri daha çok artmaktadır. 

 

Bunların yanı sıra; aynı karaktere gösterilen parasosyal tepkilerin 

yoğunluğunda bireysel farklılıklar olabileceği de unutulmamalıdır. İzleyicinin 

karakterle ilişkili bilişsel aktivitesi, durumsal koşulların değişmesine (izleyicinin 

programı izlerken telefonun çalması vb.) ya da izleyicinin özelliklerinin değişmesine 

(yorgun olması vb.) bağlı olarak artıp azalabilir (Klimmt ve ark., 2006). 

 

1.3. Parasosyal Katılım 

 

Parasosyal etkileşim, karakterin hayatında meydana gelen olaylar yüzünden 

hissettiğimiz sevinç, gurur, sıkıntı, üzüntü gibi tepkileri içerir (McCourt ve 

Fitzpatrick, 2001). Horton ve Wohl (1956) izleme sürecinde gerçekleşen bu 
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tepkilerin, televizyon karakterleri ile izleyici arasında aktif bir etkileşim olduğunun 

göstergesi olduğunu belirtmişlerdir. Levy (1979), haber spikerleri ile parasosyal ilişki 

içinde olan bireylerin, spikerin sesini duymaktan hoşlandıklarını, program bittikten 

sonra onu özlediklerini ve onun yaptığı hatalar için üzüldüklerini; aynı zamanda 

spiker bir haberi okumayı atladığında ya da yanlış okuduğunda kayıtsız 

kalamadıklarını ve onun yaşadığı bu rahatsızlık hissini paylaştıklarını belirtmiştir.  

İzleyiciler sevdikleri karakterlerin mutlu olup olmamasıyla ilgilenebilirler ya da 

karakterin eylemlerine onunla konuşarak tepkide bulunabilirler. Örneğin izleyiciler 

bazen tuttukları takımın oynadığı bir maçı izlerken sporcuları “hızlı koş” gibi 

ifadelerle yönlendirmek, programın sunucusunun sorduğu sorulara sesli cevap 

vermek, izledikleri dizideki karakterin başı dertte ise, kendisini duymayacağını 

bildiği halde ona “dikkatli ol, oraya gitme” gibi tavsiyelerde bulunmak ya da 

kızgınlıklarını jest ve mimiklerle ifade etmek eğiliminde olabilirler. Bunlar gibi 

duygusal yatırımlar ve davranışlar parasosyal katılımın göstergeleridir (Arda, 2006).  

 

Parasosyal katılımın, "davranışsal" ,"bilişsel" ve “duygusal” katılım olmak 

üzere üç alt boyutu vardır. İzleyicilerin dizi izlerken, oyuncunun duygularını 

paylaşmak gibi duygusal deneyimler yaşamaları ve karakterin davranışlarına 

duygusal tepkiler vermeleri (“….. olduğunda çok üzülüyorum”, “….. beni 

sinirlendiriyor” vb.) duygusal katılımın (Kocomuratova, 2007), sevdikleri 

karakterlerin yaşadığı olaylar hakkında düşünmeleri bilişsel katılımın, izledikleri 

hakkında başkalarıyla konuşmaları ise davranışsal katılımın göstergeleridir (Rubin ve 

Perse, 1987).  
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Sood ve Rogers’a (2000) göre yüksek düzeyde parasosyal etkileşim bazı 

izleyicilerin izledikleri diziyi kurgu değil de gerçekmiş gibi algılamalarına neden 

olmaktadır. Hindistan’da yayınlanan bir dizinin önemli karakterlerinden birinin 

gözlerinin yeniden görebilmesi için kornea bağışına ihtiyacı olduğu bir bölümde, 

bazı izleyicilerin bağışta bulunmak istediklerini belirten ve nereye para 

gönderebileceklerini soran mektuplar yazdıklarını; başka bir dizideki başrol 

oyuncusu rolü gereği evlendiğinde pek çok dükkanın kapatıldığını ve tatlılar 

dağıtıldığını belirtmişlerdir. Bizim kültürümüzde de Muhteşem Yüzyıl dizisinin 

yayınlandığı yıllarda, dizi kahramanlarından Şehzade Mustafa’nın öldürüldüğü 

bölümün ardından Şehzade’nin Bursa’daki türbesi diziyi izleyen pek çok kişi 

tarafından ziyaret edilmiştir. http://www.sozcu.com.tr/2014/magazin/sehzade-

mustafa-2-456694/ 

 

Rubin ve Perse (1987) bilişsel ve davranışsal katılım ile parasosyal etkileşim 

arasında pozitif bir ilişki olduğunu ve izleyicinin karakteri kendisine ne kadar benzer 

olarak algıladığı, programda gerçekliğin ne kadar iyi yansıtıldığı ve izleyicinin 

programa olan ilgisi gibi değişkenlere bağlı olarak da bilişsel ve davranışsal katılım 

düzeyinin değiştiğini belirtmişlerdir. Sonuç olarak, izleyicilerin yaptıkları katılımlar 

sayesinde, oyuncunun yaptığı rol her ne kadar aslında şovun bir parçası olsa da, 

izleyicinin hayal gücü ile bütünleşerek devamlılığı olan bir ilişkiye dönüşmektedir 

(Horton ve Wohl, 1956). 
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1.3.1. Bilişsel Katılım 

 

Dizi karakterleri genellikle insanlara, tanıdıkları kişileri hatırlatırlar ve 

izleyiciler karakterin içinde bulunduğu koşulları ve davranışlarını, kendi yaşamlarını 

anlamanın bir yolu olarak kullanırlar (Giles, 2002). Dizide geçen olaylar üzerine 

düşünmek ve bir sonraki bölümde neler olabileceği konusunda fikir yürütmek gibi 

aktiviteler bilişsel katılım olarak nitelendirilmiştir (Rubin ve Perse, 1987). İzleyiciler 

sevdikleri karakterler hakkında düşündüklerinde, onlarla ilgili kafalarında hayali 

buluşmalar ya da hayali konuşmalar yarattıklarında parasosyal ilişki daha güçlü hale 

gelmektedir (Burnet ve Beto, 2000). Klimmt ve arkadaşlarına (2006) göre, 

parasosyal etkileşim düzeyi düşük olan izleyiciler, “yalnızca bir oyuncu”  olarak 

gördükleri karakterlerin davranışlarını ve düşüncelerini anlamak için çok fazla çaba 

sarf etmezlerken; parasosyal etkileşim düzeyi yüksek olanlar, sevdikleri karakterlerin 

nasıl davranacağı ya da nasıl görüneceği üzerine geniş çaplı düşünürler.  

 

Bilişsel katılım izleyiciye, karakterin düşüncelerini zihinsel olarak yeniden 

yapılandırma ve kendi fikirlerini oyuncununki ile karşılaştırma fırsatı tanıyarak 

önemli konular hakkında karar vermelerinde onlara yardımcı olabilir (Sood ve 

Rogers, 2000). Levy (1979), haber programlarını izleyenler ile yaptığı çalışmasında, 

katılımcıların %80’nin kendi fikirlerini haber spikerinin fikirleri ile 

karşılaştırdıklarını ve %31’inin de dünyayı keşfetmek için haber spikerini kendilerine 

rehber olarak gördüklerini belirtmiştir.  

 

Kocomuratova’ya (2007) göre izleyiciler, sevdikleri dizinin kendi kültürlerine, 

gelenek ve göreneklerine uygun olup olmadığını ve dizide gördüklerinin kendi 
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hayatları üzerinde ne derece etkili olduğunu düşünerek de bilişsel katılımda 

bulunmuş olurlar. Buna göre,  Müslüman kültürünün yansıtıldığı bir diziyi (El-

Clone) izleyenler ile yaptığı çalışmasında, izleyicilerin İslam dininin özellikleri ve 

müslüman adetleri hakkında bilgi sahibi olduklarını ve bu bilgileri kendi hayatları ile 

ilişkilendirerek yorumladıklarını yani dizinin eğitsel boyutuna odaklanarak bilişsel 

etkileşimde bulunduklarını belirtmiştir.  

 

Sood ve Rogers’ın (2000) Hindistan’daki ünlü bir dizinin izleyicileri ile 

yaptıkları çalışmada izleyicilerden birinin programın yapımcılarına yazdığı mektupta 

şu ifadeler yer almıştır: “Bu mektubu, ülkemizdeki toplumsal gerçekleri yansıtan bu 

harika programı bizlere sunduğunuz için size minnettar olduğumu belirtmek 

amacıyla yazıyorum”. İzleyici, bu mektubu yazmasındaki temel nedenin dizinin 

gerçekliği yansıtması olduğunu belirterek dizinin eğitsel boyutuna dikkat çektiği için, 

araştırmacılar bu katılımcının yüksek düzeyde bilişsel etkileşime sahip olduğunu 

belirtmişlerdir. Başka bir izleyici ise, dizide gösterilenlerin gerçeği yansıtmadığını 

düşünmesi üzerine eleştirel bir mektup yazmıştır: “Chutcki Tıp Fakültesini nasıl 

kazandı? Herkes Tıp Fakültesine girmenin ne kadar zor olduğunu biliyor ama ben 

onu hiç ders çalışırken görmedim. Ayrıca fakir ailesi onun masraflarını nasıl 

karşılayacak?”.  

 

Bu gibi örneklerden yola çıkarak, bilişsel katılımı yüksek olan izleyicilerin, 

dizideki olaylara ve karakterlere daha eleştirel yaklaştığı sonucuna varmışlardır.  
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1.3.2. Davranışsal Katılım 

 

Dizideki karakterler ya da dizide geçen olaylar üzerine başkaları ile konuşmak, 

dizi karakterlerinin fan sitelerini takip etmek ya da gelecek bölümün fragmanını 

izlemek davranışsal katılım olarak adlandırılmaktadır (Rubin ve Perse, 1987). 

İzleyiciler izledikleri programda olan olaylar hakkında başkaları ile konuşarak kendi 

görüşlerinin doğruluğunu pekiştirirler. Örneğin, bir arkadaşımız sevdiğimiz bir 

karakter hakkında onun olumlu imajını sarsacak bir şeyler söylediğinde, o karakterle 

olan parasosyal etkileşimimiz azalabilirken; onun hakkında olumlu yorumlar 

yaptığında parasasyol etkileşimimiz güçlenebilir (Shen, 2009).   

 

Sood ve Rogers (2000), izleyicilerin çoğunun programdan sonra en fazla 

yaptıkları şeyin gelecek bölümde neler olacağı üzerine başkaları ile konuşmak 

olduğunu belirtmişlerdir. Kocomuratova (2007), izleyicilerin izledikleri program 

hakkında sorular sormak için arkadaşlarını aradıklarını, böylece farklı bilgi 

kaynaklarına ulaştıklarını belirtmiştir. Cohen (1999), İsrail’de ünlü olan bir diziyi 

izleyen gençlerle yaptığı çalışmada, gençlerin çoğunun program hakkında 

arkadaşlarıyla konuştuklarını ve programı izlemenin dışında başka kaynaklardan da 

program hakkında bilgi aldıklarını gözlemlemiştir. Ayrıca parasosyal etkileşim 

düzeyi yüksek olan izleyicilerin, medya karakteri ile kişisel olarak (Horton ve Wohl, 

1956) ya da mektup, e-mail, telefon gibi yollarla iletişim kurmaya çalıştıkları 

bilinmektedir (Sood ve Rogers, 2000; Tsay ve Bodine, 2012). Sood ve Rogers (2000) 

dizinin yapımcılarına ya da oyuncularına mektup yazan izleyicilerin parasosyal 

etkileşimlerinin yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Demir (2007), Elazığ’da Kurtlar 

Vadisi dizisini izleyenler ile yaptığı bir çalışmada, katılımcıların büyük 
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çoğunluğunun dizinin tekrar bölümlerini izlediklerini ve tekrar bölümleri yayından 

kaldırıldığında tepki gösterdiklerini belirtmiştir. Ayrıca katılımcıların çoğunun 

dizinin CD’lerini satın aldıkları ve dizi ile ilgili haberleri takip ettiklerini 

vurgulamıştır.   

 

İzleyicilerin, kendilerini duymayacağını bile bile, televizyondaki karakterlerle 

konuşması da davranışsal katılım olarak nitelendirilebilir. Örneğin, bir siyasetçinin 

konuşmasını izleyen izleyiciler, onunla normalde konuşamayacakları kadar öfkeli 

konuşabilir ya da ona hakaret edebilirler. Yaptıkları agresif yorumlar sayesinde 

kendilerini, önemli olaylar karşısında fikirlerini dürüstçe söyleyebilen vatandaşlar 

olarak görebilirler (Klimmt ve ark., 2006). Levy (1979), izleyicilerin haberleri 

izlerken verdikleri tepkilerin (onaylama, öfkelenme, eğlenme vb.) haber 

spikerininkine benzer jest ve mimiklerden oluştuğunu ifade etmiştir. Aynı zamanda 

izleyicilerin, spikerin programı açarken yaptığı konuşmayı (Herkese iyi akşamlar!) 

kendisini selamlama olarak algılayıp karşılık verdiklerini (sana da iyi akşamlar!); 

bazılarının da programı kapatırken “bizi izlediğiniz için teşekkürler” gibi bir 

konuşmaya “bir şey değil, sonra görüşürüz” gibi yanıtlar verdiklerini belirtmiştir. 

Rubin, Perse ve Powell (1985), izleyicilerin haber spikerinin konuşmalarına karşılık 

vermelerinin ya da sevdikleri sunucu ile tanışmak istemelerinin, parasosyal 

etkileşimin yordayıcısı olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Son olarak, Sözen’in (2014) futbol fanatizmi, takıma psikolojik bağlılık ve 

parasosyal etkileşim arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada; 

davranışsal katılımın futbol fanatizmini yordadığı yani tutulan takımla ilgili 
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davranışsal etkinlikte (örn: maç hakkında konuşma) bulunma düzeyi arttıkça 

fanatizm düzeyinin yükseldiği gözlenmiştir.  

 

Bütün bu bulgular davranışsal katılımın parasosyal etkileşim üzerindeki 

etkisinin oldukça güçlü olduğunu göstermektedir.   

 

1.4. Parasosyal Ayrılık  

 

Parasosyal ilişkiler, izleyicinin medya karakterine karşı geliştirdiği 

duygulardan oluşur ve bu duygular izleyicinin medya karakteri ile kendisi arasında 

özel bir bağ olduğunu düşünmesini sağlar. Ancak duygular, yalnızca o an izlenilen 

programa ilişkin değildir, program bittikten sonra da devam eder ve bir sonraki 

programa kadar da sürer. Karakterlerin bize devamlılığı olan böyle bir ilişki 

sunmaları, onları günlük hayatın bir parçası haline getirmektedir (Horton ve Wohl, 

1956).  

 

Ancak bazı televizyon programlarında, içeriğe bağlı olarak zaman içinde 

karakterler programdan ayrılabilir, yerlerine yeni karakterler gelebilir ya da program 

sona erebilir. Sevilen bir karakter programdan ayrıldığında ya da program sona 

erdiğinde; karakter ile izleyici arasında kurulan parasosyal etkileşimin bozulması 

durumu “parasosyal ayrılık” olarak tanımlanmaktadır (Cohen, 2003). Bu durumda 

izleyici programı izlemeyi bırakabilir ya da karaktere olan ilgisi ve bağlılığı 

azalabilir (Eyal ve Cohen, 2006). 

 



24 
 

Sosyal ve parasosyal ilişkilerin gelişimi arasındaki benzerlik göz önünde 

bulundurularak; gerçek bir ilişkinin sonlanması ile televizyon karakterlerinden 

ayrılma sürecinin de birbirine benzeyeceği düşünülebilir (Eyal ve Cohen, 2006). 

Yakın bir dostluğun ya da romantik ilişkinin sona ermesindeki kadar yoğun olmasa 

bile, parasosyal ayrılık sonrası yaşanan üzüntünün de kişi üzerindeki etkisi oldukça 

güçlüdür (Cohen, 2003; Eyal ve Cohen, 2006). Cohen’e göre (2004) izleyiciler 

sevdikleri karakteri artık göremeyeceklerini düşünmeleri durumunda gerçek bir stres 

yaşamazlar ama gerçek bir ayrılık durumunda yaşayacakları duygusal stres tepkisini 

yansıtırlar.  

 

İlişkinin bitmesine verilen tepkiler davranışsal ve duygusal bileşenlerden 

oluşur. En sevilen karakter diziden ayrıldığında yakın bir arkadaşını kaybetmiş gibi 

hissetmek, diziyi izlemenin bir anlamı kalmadığını düşünmek ya da karakteri 

özlemek duygusal tepkiler iken; sevdiği karakter diziden ayrıldıktan sonra onun 

oynadığı bölümlerin tekrarlarını izlemek ya da karaktere başka yollardan ulaşmaya 

çalışmak davranışsal tepkiler arasında sayılabilir (Cohen, 2003). Ayrılığa verilen bu 

tepkilerin yoğunluğu ise, ilişkiye bağlılığın derecesi ile ilişkilidir. Bir diziyi uzun 

süredir takip eden izleyicilerin dizi sona erdiğinde verecekleri tepkinin, diziyi kısa 

bir süredir izleyenlere oranla daha güçlü olması beklenebilir. Ancak, parasosyal 

ayrılık tepkisini açıklarken, sadece izleme miktarı ya da sıklığı değil, aynı zamanda 

izlemenin niteliği/kalitesi ve insanların kendilerini izledikleri programa ne ölçüde 

bağlı hissettikleri de önemlidir. Diğer bir deyişle, ayrılık sonrası yaşanacak 

üzüntünün belirleyicilerinden biri de yakınlık faktörü olduğu için programı izlemeye 

olan bağlılık parasosyal ayrılık tepkisinin yoğunluğunu belirler (Eyal ve Cohen, 

2006). 
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Cohen (2003), katılımcılara sevdikleri karakter diziden ayrılacak olsaydı ne 

hissedeceklerini sormuş ve ergen katılımcıların yetişkinlere oranla, medya 

karakterleri ile daha fazla duygusal bağ kurduklarını ve ayrılık sonrası daha büyük 

tepkiler vereceklerini belirttiklerini gözlemlemiştir. Ancak, güçlü parasosyal ilişkileri 

olduğunu tarif eden kadınların, sevdikleri karakterin diziden ayrılmasına 

vereceklerini düşündükleri tepkilerin beklenildiği kadar şiddetli olmadığı 

görülmüştür. Cohen’in (2003) yaptığı bu çalışma; parasosyal etkileşimin ne kadar 

güçlü olduğuna bağlı olarak, ilişkinin sona ermesinin ardından yaşanan üzüntünün de 

o kadar yoğun olduğunu göstermektedir. Levy (1979), haber spikerleri ile kurulan 

parasosyal etkileşimin gücünü belirlemek için yaptığı çalışmasında, katılımcıların 

büyük çoğunluğunun, sunucu uzun süre tatile çıktığında; diğer bir kısmının da onu 

ekranda görmediklerinde üzüldüklerini belirtmiştir. Görüldüğü gibi pek çok çalışma 

parasosyal ayrılık sonrası izleyicinin verdiği duygusal tepkilere odaklanmıştır. 

İzleyicilerin parasosyal ayrılık sonrasındaki duygusal tepkilerini inceleyen 

çalışmaların yanı sıra davranışsal tepkilerini inceleyen araştırmalar da vardır. 

Örneğin; Lather ve Moyer-Guse (2011) parasosyal etkileşim düzeyi yüksek olan 

izleyicilerin ayrılık sonrası yaşadıkları üzüntünün oldukça güçlü olduğunu ve sosyal 

etkileşimlerini artırmak adına kişilerarası ilişkilere yönelmek yerine, izledikleri 

programdan boşalan vakitlerini diğer medya kanallarına yönelerek (internette 

dolaşmak vb.) doldurduklarını belirtmişlerdir. Ünlü kişilerin ölümünün ardından 

hayranlarının gerçekleştirdiği törensel davranışlar, bu kişiye ne kadar değer 

verdiklerini ve onun ölümünün ardından yaşadıkları zorluğu göstermelerinin bir 

yoludur (Cohen, 2004). Örneğin, ülkemizde yayınlanan “Kurtlar Vadisi” dizisinin 

başrol oyuncularından Süleyman Çakır’ın rolü gereği ölmesi üzerine bazı 

izleyicilerin diziyi izlemeyi bıraktığı görülmüştür. Benzer şekilde yurt dışında 
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yayınlanan “Breaking Bad” dizisinin kahramanı Walter White final bölümünde 

öldüğünde, dizinin takipçileri onun adına cenaze töreni düzenlemişlerdir.  

(http://cadde.milliyet.com.tr/2013/10/14/HaberDetay/1777008/walter-white-acenaze-

toreni).  

 

Hayali bir ilişkide ölen kişinin ardından hissedilen üzüntünün bu kadar yoğun 

olması, hayali ilişkilerin bağlanma ihtiyacının giderilmesine hizmet etmesi ile 

açıklanabilir (Cohen, 2004). Ya da herkes tarafından popüler kabul edilen bir medya 

karakteri ile parasosyal ilişki kurmak sosyal olarak çekici bulunabilir ve böyle bir 

ilişkinin sonlanması kişide daha fazla parasosyal ayrılık tepkisine yol açabilir (Eyal 

ve Cohen, 2006). Sonuç olarak, insanların sevdikleri karakterler programdan 

ayrıldığı zaman üzüntü yaşamaları beklenen bir davranıştır. 

 

İzleyiciler dizi bittikten sonra dizinin tekrar bölümlerini izleyerek sevdikleri 

karakteri yeniden görebileceklerini bildikleri halde, son bölüm izleyiciler tarafından 

sevdikleri karakterlerle bir “vedalaşma” olarak görülmektedir (Eyal ve Cohen, 2006). 

Bu yüzden uzun süreli ve çok sevilen dizilerin final bölümleri çok yoğun ilgi 

görmektedir. İzleyicilerin büyük bir çoğunluğu dizideki karakterlerle olan 

ilişkilerinin hayali bir ilişki olduğunu bilmelerine rağmen, yaşadıkları heyecan, 

üzüntü ve izlenme oranı göz önünde bulundurulduğunda; böyle ilişkilerin 

sonlanmasının izleyici açısından duygusal bir anlam ifade ettiği anlaşılmaktadır. 

Yani, parasosyal ayrılık sırasında yaşanan üzüntünün en güçlü yordayıcısı, sevilen 

televizyon karakteri ile kurulan parasosyal ilişkinin şiddetidir (Cohen, 2004; Eyal ve 

Cohen, 2006).  Ayrılığın yarattığı üzüntünün yoğunluğu üzerinde etkili olan diğer 

http://cadde.milliyet.com.tr/2013/10/14/HaberDetay/1777008/walter-white-acenaze-toreni
http://cadde.milliyet.com.tr/2013/10/14/HaberDetay/1777008/walter-white-acenaze-toreni
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faktörler ise; izlenilen programa bağlılık, karaktere duyulan yakınlık, karakterin 

algılanan popülerliği ve izleyicinin yalnızlığıdır (Eyal ve Cohen, 2006). 

 

1.5. Parasosyal Etkileşim İle İlgili Yapılan Çalışmalar 

 

İlgili yazında parasosyal etkileşim ile parasosyal ayrılık (Cohen, 2003; 2004; 

Eyal ve Cohen, 2006; Lather ve Moyer-Guse, 2011), parasosyal katılım (Rubin ve 

Perse, 1987; Sood ve Rogers, 2000; Sözen, 2014), bağlanma biçimleri (Arslan, 2013; 

Cohen, 1997, 2004; Theran ve ark., 2010), yalnızlık (Arslan, 2013; Greenwood ve 

Long, 2009; McCourt ve Fitzpatrick, 2001), özdeşleşme (Shen, 2009), karakterin 

çekiciliği (Hartmann ve Goldhorn, 2011; Klimmt ve ark., 2006; Rubin ve McCough, 

1987; Schippa ve ark., 2007;) algılanan gerçeklik (Auter ve Palmgreen, 2000; Rubin 

ve McHugh, 1987), algılanan benzerlik (Shen, 2009; Tian ve Hoffner, 2010), kişilik 

özellikleri (Tsay ve Bodine, 2012), televizyon izleme süresi (Auter ve Palmgreen, 

2000; Levy, 1979), oyuncunun özellikleri (Arda, 2006), futbol fanatizmi (Sözen, 

2014) ve evlilik doyumu (Batıgün ve Sunal, 2017)  gibi değişkenler arasındaki 

ilişkiler araştırılmıştır. 

 

Parasosyal etkileşim çalışmaları Levy’nin (1979) haber spikerleri ile kurulan 

parasosyal etkileşimin gücünü ölçmeyi amaçlamasıyla başlamıştır. Levy (1979) 

izleyicilerin sevdikleri haber spikerini yakın bir arkadaşları olarak görmelerinin 

parasosyal etkileşimle sonuçlandığını ve onu ekranda görememenin (örn. sunucu 

tatile çıktığında) izleyicilerin üzülmesine neden olduğunu gözlemlemiştir.  
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Rubin ve McHugh (1987), izleyicilerin parasosyal etkileşimlerinin gelişimini 

incelemişler ve sevilen karakterin algılanan fiziksel ve sosyal çekiciliğinin parasosyal 

etkileşim ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca bilişsel ve davranışsal katılım ile 

parasosyal etkileşim arasında olumlu bir ilişki olduğunu ve tutumların benzerliği ve 

programın algılanan gerçekliğine bağlı olarak da bilişsel ve davranışsal katılım 

düzeyinin değiştiğini belirtmişlerdir.  

 

Rubin ve Perse (1987) sevilen bir diziyi izlemeden önceki beklentilerin, 

diziden alınan doyum üzerinde etkili olduğunu ve alınan doyumun; dikkatli izleme, 

eğlence aktivitesi olarak görme, diziye bağlılık ve parasosyal etkileşim ile olumlu 

yönde ilişkili olduğunu bulmuşlardır.  İzleyicilerin aktif olarak katıldığı izleme 

sürecinin bilişsel, duygusal ve davranışsal boyutlardan oluştuğunu belirtmişlerdir. 

İzleyicinin medya karakterine duyduğu arkadaşlık hissinin, parasosyal etkileşimin 

duygusal katılım boyutunu yansıttığını vurgulamışlardır.  

Cohen (1997), izleyicilerin parasosyal etkileşimlerinin yoğunluğunun, cinsiyete 

ve ilişki durumuna bağlı olarak nasıl değiştiğini belirlemeye çalışmış ve kadınların 

erkeklere oranla daha güçlü parasosyal etkileşim geliştirdiklerini bulmuştur. 

Erkeklerin bağlanma kaygısı ya da terk edilme korkusu ile başa çıkmak amacıyla 

parasosyal etkileşime yönelirken, kadınların güvenli bağlanmalarına ve iyi giden 

sosyal ilişkilerine ek olarak parasosyal etkileşim geliştirdiklerini belirtmiştir.  

 

Auter ve Palmgreen (2000), parasosyal etkileşimin pek çok boyut açısından 

ölçülmesi amacıyla yaşları 15-19 arasında değişen ergenlerle yaptıkları 

çalışmalarında, katılımcıların çoğunun sevdikleri karakter ile parasosyal etkileşim 

içinde olduğunu ancak bu etkileşimin yoğunluğunun bireysel farklılıklar gösterdiğini 
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gözlemlemişlerdir. Ergenlerin, televizyonda kendilerine sunulanları gerçek olarak 

algılamaları ve televizyon izleme süreleri ile sevdikleri karakter ile kurdukları 

parasosyal etkileşim arasında güçlü bir ilişki olduğu bulunmuştur. 

 

Rubin ve Step (2000) radyo programı dinleyicilerinin, programı dinlemelerinde 

parasosyal etkileşimin nasıl bir etkisi olduğunu belirlemeye çalışmışlar ve parasosyal 

etkileşimin sevilen radyo spikerini dinleme motivasyonunu olumlu olarak 

yordadığını bulunmuşlardır.  

 

Sood ve Rogers (2000), Hindistan’da oldukça ünlü olan bir diziyi izleyenlerin 

gönderdikleri mektupları incelemişler ve oyuncuların sevdikleri karakter ile bağlantı 

kurma isteğinin, parasosyal bağlılığın bir belirleyicisi olduğunu düşünmüşlerdir. 

Ayrıca, izleyicilerin davranışsal, duygusal ve bilişsel katılım tepkilerini 

yorumlamışlardır. En fazla mektubun, doğrudan izleyiciye hitap eden karakterlere 

geldiğini görmüşler ve izleyicilerin çoğunun programdan sonra en fazla yaptıkları 

şeyin, gelecek bölümde neler olacağı üzerine başkaları ile konuşmak olduğunu 

belirtmişlerdir.  

 

McCourt ve Fitzpatrick (2001), kişinin kendini açma ve yalnızlık gibi bireysel 

özellikleri ile romantik ilişkilerine yaptıkları yatırımlar ya da ilişkiden sağladıkları 

doyumun parasosyal etkileşim ile nasıl bir ilişkisi olduğunu belirlemeye 

çalışmışlardır. Araştırmacılar, bireysel özelliklere kıyasla romantik özelliklerin 

parasosyal etkileşimi yordamada daha etkili olduğunu görmüşlerdir. Şuanki 

ilişkilerinde bedelleri çok, yatırımları ise az olarak algılayan kişilerin, romantik 

ilişkilerinde karşılanmayan isteklerini ve gereksinimlerini giderme yolu olarak 
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parasosyal ilişkiler geliştirme olasılığının daha fazla olabileceği sonucuna 

varmışlardır. Ancak, ilişkilerini ödüllendirici bulan bireylerin de, tatmin edici başka 

ilişkiler aramak ya da yeni bir sosyal çevre oluşturmak amacıyla parasosyal katılım 

göstermeye daha istekli olabileceklerini belirtmişlerdir. Ayrıca daha önceki pek çok 

çalışmayla tutarlı olarak, yalnızlığın parasosyal etkileşim ile ilişkili olmadığını 

bulmuşlardır. 

 

Cohen (2003), parasosyal ilişkinin sona ermesine verilen tepkilerdeki bireysel 

farklılıkları belirlemeye çalışmıştır. Sonuçlar, kadınların erkeklerden daha güçlü 

parasosyal etkileşim geliştirmelerine rağmen parasosyal ayrılığa verdikleri tepkilerin 

yoğunluğunda cinsiyet açısından bir fark olmadığını, kadınların beklenildiği kadar 

yoğun tepki vermediğini göstermiştir. Ayrıca, gençlerin yetişkinlere kıyasla 

parasosyal ayrılık sonrası daha fazla üzüntü yaşadıkları görülmüştür.   

 

Cohen (2004) izleyicilerin parasosyal ayrılığa verecekleri tepki ile bağlanma 

biçimleri arasında nasıl bir ilişki olduğunu da incelemiştir. Parasosyal etkileşimi 

güçlü olan izleyicilerin parasosyal ayrılığa verdikleri tepkinin de güçlü olduğunu 

bulmuştur. Ayrıca kaygılı-kararsız bağlanma stiline sahip izleyicilerin parasosyal 

etkileşimlerinin, diğer bağlanma biçimlerine (güvenli ve kaçınmacı) sahip bireylere 

oranla daha güçlü olduğunu ve parasosyal ayrılık karşısında daha fazla olumsuz 

tepkiler gösterdiklerini belirtmiştir. 

 

Eyal ve Cohen (2006), Friends dizisi bittikten sonra, diziyi izleyenler ile 

yaptıkları çalışmada sevdikleri karakterleri artık göremediklerinde izleyicilerin ne 

hissedeceklerini (parasosyal ayrılık) ve sevdikleri karakterlerden ayrılmanın hangi 
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açılardan kişisel ilişkilerimizdeki ayrılıklara benzediğini belirlemeye çalışmışlardır. 

Sevilen karakter ile kurulan parasosyal etkileşimin yoğunluğunun, parasosyal 

ayrılığın en önemli belirleyicisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Programa bağlılığın, 

sevilen karakterin diğer karakterler arasında en popüler olan olarak görülmesinin ve 

izleyicinin yalnızlık düzeyinin de parasosyal ayrılık tepkisi üzerinde etkili faktörler 

olduğunu belirtmişlerdir. Yalnızlık ile parasosyal etkileşim arasında ilişki 

olmamasına rağmen parasosyal ayrılık sonrasında yaşanan stresin, izleyicinin 

yalnızlığıyla ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca erkeklerin parasosyal ayrılık 

sonrası yaşadıkları üzüntünün kadınlardan daha az olduğu görülmüştür.  

 

Schiappa, Allen ve Greeg (2007), parasosyal etkileşim üzerine yaptıkları meta 

analiz çalışmasında; parasosyal ilişkileri olan kişilerin daha fazla televizyon 

seyrettiği, karakterin algılanan gerçekliğinin ve çekiciliğinin parasosyal etkileşim ile 

olumlu yönde ilişkili olduğu ve kadınların erkeklerden daha güçlü parasosyal 

etkileşim kurdukları sonuçlarına ulaşmışlardır.  

 

Greenwood ve Long (2009), parasosyal etkileşim üzerinde etkili olarak 

psikolojik faktörleri belirlemeye çalıştıkları araştırmalarında, yalnızlık ve parasosyal 

etkileşim arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ve ait olma ihtiyacının artmasının 

parasosyal etkileşimin artması ile sonuçlandığını gözlemlemişlerdir.  

 

Shen (2009) parasosyal etkileşimin özdeşleşme, algılanan benzerlik ve 

karaktere duyulan yakınlık ile ilişkili olduğunu; kadınların erkeklerden daha güçlü 

parasosyal etkileşim geliştirdiklerini ve sevilen programı izleme sıklığının parasosyal 

etkileşimi yordadığını belirtmiştir. 
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Tian ve Hoffner (2010), izleyicilerin sevdikleri, nötr buldukları ve 

sevmedikleri karakterler ile kurdukları parasosyal etkileşim düzeyini belirlemek 

amacıyla Lost dizisini izleyenler ile bir çalışma yapmışlardır. Sonuçta, sevilen 

karakterlerle kurulan parasosyal etkileşimin nötr bulunan karakterler ile kurulan 

parasosyal etkileşimden; nötr bulunan karakterler ile kurulan parasosyal etkileşimin 

de sevilen karakterlerle olan etkileşimden daha yoğun olduğu bulunmuştur. Ayrıca 

algılanan benzerliğin, parasosyal etkileşimin güçlü bir yordayıcısı olduğu 

görülmüştür.   

 

Theran, Newberg ve Gleason (2010), ergenlik dönemindeki kızların parasosyal 

etkileşimlerini gelişimsel dönemlerini göz önünde bulundurarak incelemişler ve 

saplantılı bağlanma stilinin, parasosyal etkileşimin duygusal yoğunluğunu ve 

parasosyal etkileşime katılımı yordadığını görmüşlerdir.  

 

Schmid ve Klimmt (2011), Harry Potter ile kurulan parasosyal etkileşimi 

incelemek amacıyla kültürlerarası (Almanya-Meksika) bir çalışma yapmışlardır. 

Sonuçlar, Meksikalı Harry Potter hayranlarının daha güçlü parasosyal ilişki 

geliştirdiklerini göstermiştir ve araştırmacılar bu durumu toplulukçu kültürlerin daha 

fazla parasosyal ilişki eğiliminde oldukları şeklinde yorumlamışlardır.  

 

Lather ve Moyer-Guse (2011), pek çok televizyon yazarının grevde olduğu bir 

dönemde (2007-2008) televizyon programlarının yeni bölümleri yayınlanmadığı için 

izleyicilerin yaşadıkları geçici parasosyal ayrılığa nasıl tepki verdiklerini 

araştırmışlardır. İzleyicilerin sürekli takip ettikleri programın yeni bölümleri uzunca 
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bir süre yayınlanmadığında, verdikleri parasosyal ayrılık tepkisinin oldukça güçlü 

olduğunu ve sosyal etkileşimlerini artırmak adına kişilerarası ilişkilere yönelmek 

yerine, o programı izlemeye ayırdıkları vakti diğer medya kanalları aracılığıyla 

doldurduklarını görmüşlerdir.  

 

Tsay ve Bodine (2012), üniversite öğrencileri ile yaptıkları çalışmada kişilik 

özellikleri ve bireysel ihtiyaçlar ile parasosyal etkileşim arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. Deneyime açıklık ve uyumluluk kişilik özellikleri parasosyal 

etkileşim ile olumsuz yönde ilişkili iken nörotizm kişilik özelliğinin parasosyal 

etkileşim ile olumlu yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. 

 

Ülkemizde parasosyal etkileşimi açıklayan çalışmaların ilki Arda (2006) 

tarafından, oyuncunun hangi özelliklerinin izleyicinin parasosyal etkileşim düzeyi 

üzerinde etkili olduğunu belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Arda (2006), 

sevdikleri karakterler ile geliştirdikleri olumlu parasosyal etkileşimin yanı sıra 

izleyicilerin sevmedikleri karakterler ile parasosyal etkileşimlerini (olumsuz 

parasosyal etkileşim) de açıklamaya çalışmıştır. İzleyicilerin, mizah anlayışına sahip 

olan, güçlü görünen, olumlu sosyal davranışları olan ve diğer insanlarla birlikte 

olmaktan hoşlanan karakterler ile parasosyal etkileşim geliştirdikleri görülmüştür.  

 

Ülkemizde yapılan çalışmalardan birinde bağlanma biçimleri ve parasosyal 

etkileşim arasındaki ilişki ve izleyicilerin yalnızlık düzeylerinin onların parasosyal 

etkileşim geliştirmelerini etkileyip etkilemediği araştırılmıştır (Arslan, 2013). 

Yalnızlık ile parasosyal etkileşim arasında bir ilişki olmadığı ve parasosyal etkileşim 

düzeyi yüksek olan bireylerin parasosyal ayrılık düzeylerinin de yüksek olduğu 
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sonucuna ulaşılmıştır.  Ayrıca en yüksek düzeyde parasosyal etkileşimin, korkulu 

bağlanan bireylerde gözlendiği ve saplantılı bağlanan bireylerin de parasosyal 

etkileşimlerinin güçlü olduğu görülmüştür.  

 

Ülkemizde yapılan bir diğer çalışmada, futbol fanatizmi, takıma psikolojik 

bağlılık ve parasosyal etkileşim arasındaki ilişkiler belirlenmeye çalışılmıştır (Sözen, 

2014). Fantizmin; en sevilen futbolcuyla kurulan parasosyal etkileşim, parasosyal 

ayrılığa verilen tepki ve bilişsel-davranışsal katılım ile pozitif yönde ilişkili olduğu 

görülmüştür.  

 

Son zamanlarda Batıgün ve Sunal (2017) tarafından, evli kadınların parasosyal 

etkileşimleri ile evlilik doyumları, psikolojik belirtiler ve bazı sosyo-demografik 

değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada; 

parasosyal etkileşimin psikolojik belirtler ile pozitif, evlilik doyumu ile negatif yönde 

anlamlı ilişki gösterdiği bulunmuştur. Diğer bir deyişle evlilik mutlulukları yüksek 

olan kadınların parasosyal etkileşim düzeylerinin daha düşük, psikolojik belirtileri 

(özellikle depresyon) artan kadınların ise parasosyal etkileşim düzeylerinin daha 

yüksek olduğu görülmüştür. Çalışmada ayrıca yaş arttıkça, gelir düzeyi ve eğitim 

seviyesi düştükçe kadınların parasosyal etkileşim düzeylerinin arttığı sonucuna da 

ulaşılmıştır.  

 

Buraya kadar aktarılan alan yazın bilgisinden de anlaşılacağı üzere; en sevilen 

karakterler ile kurulan parasosyal etkileşimin yoğunluğunun izleyicilerin bilişsel ve 

davanışsal katılımlarıı, bağlanma biçimleri, karakter ile tutumlarının benzerliği, 

karakteri ne kadar süredir izledikleri ile karakterin algılanan gerçekliği ve karakterin 
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fiziksel çekiciliği gibi pek çok faktörden etkilendiği görülmektedir. Ancak insanların 

medya karakterlerini nasıl algıladıkları ve onlarla neden parasosyal etkileşim 

geliştirdikleri konusunda bireysel farklılıkların olduğu unutulmamalıdır.  Ait olma 

ihtiyacı gibi kişisel ihtiyaçlarımızın ya da içedönüklük-dışadönüklük gibi kişilik 

özelliklerimizin en sevdiğimiz karakter hakkındaki değerlendirmelerimiz üzerinde 

etkisi olabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda izleyen bölümde öncelikle kişilik 

özelliklerinin, sonrasında bireylerin algıladıkları sosyal desteğin sevdikleri 

karakterler ile geliştirdikleri parasosyal etkileşim üzerindeki olası etkileri ele 

alınacaktır.   

 

1.6. Kişilik Özellikleri 

 

Kişiliğin, üzerinde uzlaşılmış ortak ve genel bir tanımı olmamakla birlikte, 

genel olarak inanç, tutum ve değerlerdeki bireysel farklılıkların, kişinin dünyayı 

algılayışını ve çevresiyle uyumunu belirlemesi olarak tanımlanabilir (Tsay ve 

Bodine, 2012). Kişilik, bireyin “nasıl bir kişi” olduğunu belirleyen, onu diğer 

bireylerden ayıran, kendine özgü ve kalıplaşmış davranış özelliklerini ifade eder 

(Yanbastı, 1996). Kişilik, bireyin belirli bir durumda nasıl davranacağını belirleyen, 

sürekliliği olan, tutarlı ve önceden tahmin edilebilir davranış kalıplarından oluşur 

(Burger, 2006).  

 

Her kuramcı, kişiyi diğerlerinden ayıran duygu, düşünce ve davranışlardaki 

bireysel farklılıkları kendi kuramsal yaklaşımları doğrultusunda açıklar. Psikanalitik 

yaklaşım; bireysel farklılıkların bilinçaltı süreçlerden etkilendiğini ve erken çocukluk 

çağı yaşantılarının, yetişkin kişiliğinin oluşumu üzerinde etkili olduğunu savunur.                     
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Biyolojik yaklaşım; kişilikteki bireysel farklılıkların açıklamasında biyolojik 

etmenlerin baskın rolü olduğunu belirtir. Davranışsal yaklaşım; kişiliği oluşturan 

davranışsal farklılıkların; öğrenme yaşantıları, koşullanma, pekiştirme ve 

beklentilerle ilişkili olduğunu vurgular. Bilişsel yaklaşım ise; kişilik farklılıklarını, 

insanların olayları yorumlamak için kullandığı bilgi işleme süreçlerindeki 

farklılıklara bağlar (Burger, 2006). Bütün bu yaklaşımların ortak noktası, genel 

olarak kişiliğin, doğuştan getirilen özelliklerimizin biyolojik ve sosyo-kültürel 

faktörlerin etkisiyle bazı değişikliklere uğrayarak sürekli geliştiğini vurgulamalarıdır. 

Yani kişiliğin oluşumunda hem kalıtım hem de sosyal çevrenin karşılıklı etkileşimi 

söz konusudur (Erkuş ve Tabak, 2009). 

 

Kişilik yapısı ve kişilik özelliklerinin açıklanmasına yönelik en yaygın 

kullanılan model Beş Faktör Kişilik Modeli’dir. Beş faktör modeli, çeşitli kültür ve 

dillerdeki bireysel farklılıkları tanımlayan sözcüklerin analiz edilerek,  bireyin kişilik 

yapısına dair evrensel bir sınıflandırma oluşturulabileceği fikrine dayanır (Somer, 

1998). Kişiliği oluşturan özelliklerin neler olduğunu belirlemeye yönelik 

sınıflandırma çalışmalarının temelini de faktör analizleri oluşturmaktadır. Catell 

(1947), kaç tane kişilik özelliği olduğunu keşfetmek amacıyla, kişilik özelliği 

tanımlayan yüzlerce sıfatı kullanarak oluşturduğu faktör analizi sonucunda, 16 faktör 

elde etmiştir. Catell’in kullandığı sıfatlar kullanılarak, üniversite öğrencilerinin kendi 

yaşıtlarını değerlendirmelerine dayanarak yapılan bir çalışma sonucunda ise beş 

faktör bulunmuştur (Akt. Somer, 1998). Kişiliğin boyutlarını belirleme adına yapılan 

daha sonraki çalışmalarda da, elde edilen bulgular birbirleriyle tutarlı olarak kişiliğin 

beş boyutu olduğu yönündedir. Bu yüzden araştırmacılar bu beş boyuta “büyük 

beşli” (big five) adını vermişlerdir. Yapılan kültürlerarası çalışmalar, beş faktörlü 
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modelin kişiliği tanımlamada evrensel bir model olduğunu göstermiştir (Burger, 

2006) ve bu durum, son yıllarda beş faktör modeline olan ilgiyi artırmıştır. Somer ve 

Goldberg ise, Türkçe’de kişilik özelliklerini tanımlayıcı sıfatların Beş Faktör 

Modeli’ne uygunluğunu test ettikleri çalışmada, yurtdışındaki çalışmalarla tutarlı 

sonuçlar elde etmişlerdir (Akt. Somer, 1998).  

 

Özetle, kişilik özellikleri birbirinden bağımsız ve alanlarında yetkin bilim 

adamlarınca analiz edilmiştir ve kişilik özelliklerinin beş temel boyut tarafından 

açıklandığına ilişkin ortak bir görüşe varılmıştır (Digman, 1990). Bu boyutlar 

dışadönüklük (extraversion), yumuşak başlılık (agreeableness), duygusal dengelilik 

(neuroticism), deneyime açıklık (openness), özdenetim (conscientious) olarak 

isimlendirilmiştir (McCrae ve Costa, 1987).  

 

1.6.1. Beş Temel Faktörün Özellikleri 

 

1.6.1.1. Dışadönüklük 

 

Girişken, enerjik, neşeli, deneyime açık, cesur, kaygısız ve sıcakkanlı bireyler 

dışadönük olarak tanımlanabilir. Dışadönüklük, sosyal uyaranların miktarı (Somer, 

1998) ile bireyin benlik saygısı, sosyal ortamlara uyum sağlama ve yakın ilişki 

kurma becerisi ile ilişkilidir (Shim ve Paul, 2007). Dışadönüklük düzeyi yüksek olan 

bireyler; genelde olumlu duyguları olan, uyarıcı düzeyi yüksek durumları tercih 

eden, yalnız kalmaktan hoşlanmadığı için kalabalık ortamları seven, arkadaşlık 

ilişkileri iyi, cana yakın, konuşkan, dış dünyayı öğrenmeye odaklı ve yeni şeyler 

denemeye meraklı bireylerdir (Finn, 1997; Tsay ve Bodine, 2012). Eysenck’e (1967) 
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göre dışadönük bireyler etraflarında duygusal uyarıcıların olmamasından rahatsız 

olurlar ve bu yüzden de diğer insanlarla birlikte olmak isterler. Dışadönüklük düzeyi 

yüksek olanların aksine dışadönüklük düzeyi düşük olanlar (içedönükler); sessiz, 

fazla hareketli olmayan, çevreye karşı daha kapalı ve kendi başına olmaktan 

hoşlanan bireylerdir (Basım, Çetin ve Tabak, 2009; Tsay ve Bodine, 2012). Bu 

yüzden sosyal ilişkilerini sınırlı ve dengeli olarak sürdürürler (Deniz ve Erciş, 2008). 

Planlı davranmayı sevdikleri için ani kararlar vermezler. İlgilerini kendi iç 

dünyalarına yönelttikleri için mesafeli ve kibirli görünseler de aslında çekingendirler 

(Burger, 2006). Bazen de düşüncesiz, dürtüsel ve dikkatsiz davranabilirler (Somer, 

1998).  

 

1.6.1.2. Uyumluluk/Yumuşak Başlılık 

 

Uyumluluk; bireyin diğer insanlarla olan etkileşimlerinde empatik olması, 

karşısındaki kişiye sevgi ve şefkatle yaklaşması olarak açıklanabilir (Tsay ve Bodine, 

2012). Uyumluluk düzeyi yüksek olan bireyler; başkalarının yararını gözeten, onlara 

yardım etmekten keyif alan, alçakgönüllü, affedici, cömert, güvenilir, saygılı, 

merhametli, sevecen ve olumsuz duygularını bastırabilen yapıcı kişilerdir (Finn, 

1997; Shim ve Paul, 2007; Somer, 1998). Uyumluluk düzeyi düşük olanlar ise, 

genellikle bencildirler, başkalarının iyiliği ile ilgilenmezler ve işbirliğine açık 

değildirler (Costa ve McCrea, 1990). Bazen de, başkalarının güvenilmez ve tehlikeli 

olduğunu düşünerek düşmanca, saldırgan ve şüpheci davranışlarda bulunabilirler 

(Finn, 1997). Duygusal olarak katıdırlar ve diğer insanlara sempati duymazlar 

(Somer, 1998).  
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1.6.1.3. Duygusal Dengelilik/Nörotizm 

 

Nörotizm; değişken duygudurum, gerginlik, kaygı, düşük benlik saygısı, 

suçluluk, kolay incinme gibi olumsuz duygulanımlar (Finn, 1997) ile sosyal 

etkileşime ve başka insanlara karşı olumsuz yaklaşımlar ile karakterize olur (Tsay ve 

Bodine, 2012). Nörotizm daha çok, bireylerin duygusal dengesizlikleri, kaygı 

düzeylerinin yüksek oluşu, sabırsızlıkları, sabit fikirli olmaları ve eleştiriye açık 

olmamaları ile ilgilidir (Shim ve Paul, 2007). Nörotizm düzeyi yüksek bireylerin ruh 

hali çabuk değişir. Çoğu zaman gergin ve huzursuz görünürler. Düşünmeden hareket 

ederler. Kolay strese girerler. Uyku ve iştah problemleri yaşarlar (Doğan, 2013; 

Tatlılıoğlu, 2014). Nörotizm düzeyi yüksek olan kişiler, bilişsel olarak olumsuz 

bilgileri işlemeye daha eğilimlidirler. Bu nedenle de olumsuz uyarıcılara daha fazla 

dikkat ederler (Shim ve Paul, 2007). Costa ve McCrae (1988) nörotizm düzeyi 

yüksek bireylerin en çok “ilgi ve sempatiye” gereksinim duyduklarını belirtmişlerdir. 

Nörotizm düzeyi düşük olan bireyler ise; sakin, çok fazla duygusal iniş çıkışlar 

yaşamayan, stresli olaylar karşısında soğukkanlılığını koruyabilen, aşırı ve olumuz 

tepkiler vermeyen kişilerdir (Burger, 2006; Erkuş ve Tabak, 2009). 

 

1.6.1.4. Deneyime Açıklık 

 

Deneyime açıklık; yeni deneyimlere ve etkileşimlere istekli olmak olarak 

tanımlanabilir (Tsay ve Bodine, 2012). Deneyime açıklık düzeyi yüksek bireyler; 

meraklı, hayal gücü yüksek, yeni ve sıradışı şeyler öğrenmekten hoşlanan, çok yönlü 

düşünebilen, duyarlı, yaratıcı ve maceracı kişilerdir (Finn, 1997; Tsay ve Bodine, 

2012). Çeşitliliğe ve estetik yaşam tarzına gereksinim duyarlar (Costa ve McCrea, 
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1990). Açıklık düzeyi düşük olan bireyler ise sıradan ilgilere sahiptirler. 

Belirsizlikten hoşlanmazlar. Değişime kapalıdırlar ve yeni bir şey denemek yerine 

bilineni tercih ederler (Burger, 2006; Erkuş ve Tabak, 2009). 

 

 1.6.1.5. Sorumluluk/Özdenetim 

  

Özdenetim kişilik özelliği; başarı yönelimli olma, planlı çalışma, düzenlilik ve 

titizlik, kararlılık, detaylara dikkat etme ve güvenilir biçimde davranmayı 

kapsamaktadır (Somer, 1998). Özdenetim düzeyi yüksek olan bireyler, sıkılsalar bile 

kendilerine verilen görevi sabırla tamamlarlar. Verdikleri sözün arkasında dururlar 

ve güvenilir bireyler oldukları için de sosyal ilişkileri genel olarak dengeli ve 

kararlıdır (Swickert, Hittner ve Foster, 2010).  Özdenetim düzeyi düşük olan bireyler 

ise; plansız, amaçsız, dikkatsiz ve disiplinsiz davranırlar. Başarısızlık karşısında 

kolay vazgeçerler (Burger, 2006; Somer, 1998). 

 

1.6.2. Kişilik Özelliklerinin Parasosyal Etkileşim İle İlişkisi 

 

Bireylerin televizyon izleme alışkanlıklarının ve motivasyonlarının birbirinden 

farklı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, kişilik özelliklerinin medya 

karakterleri ile kurulan parasosyal etkileşim açısından önemli olduğu 

düşünülmektedir. 

 

Her birey diğer insanlarla olan etkileşimleri, duyguları, düşünceleri ve 

tutumları açısından kendisini diğer insanlardan ayıran farklı kişilik özelliklerine 
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sahiptir. İnsanların farklı kişiliklere sahip olması, ilişkilere bakış açılarının ve 

yakınlık arayışlarının farklı olmasına, dolayısıyla da medyayı kullanma amaçlarının 

ve bundan etkilenme düzeylerinin değişkenlik göstermesine neden olmaktadır (Tsay 

ve Bodine, 2012). İzleyiciler rahatlamak amacıyla televizyon izlediklerinde, ekranda 

onları tatmin edecek karakterler ya da ilişkiler görmek isterler. İzledikleri 

karakterlerden hangisini daha çok sevdiklerini belirlerken karakterden hoşlanma 

düzeyleri, karakterin fiziksel çekiciliği ya da karakteri ne kadar süredir izledikleri 

gibi değişkenlerin yanı sıra, kendi kişilik özelliklerine göre de değerlendirme 

yaparlar. Bu değerlendirme sonucunda parasosyal bağlamda kendi kişilerarası 

sistemlerine uygun buldukları medya karakterlerini daha yakından tanımak 

isteyebilirler.  

 

1.6.2.1. Dışadönüklük ve Parasosyal Etkileşim 

 

Dışadönük bireyler başkalarıyla bir arada olmaktan keyif alan ve arkadaş 

çevreleri geniş bireylerdir. Kendilerini stres altında hissettiklerinde, çevrelerinde 

onlara destek olacak pek çok insan vardır. Sosyal ilişkileri gelişmiş olduğundan, 

çevrelerinden daha fazla maddi ve duygusal destek görürler (Cohen ve Wills, 1985). 

Bu yüzden, dışadönüklük düzeyi yüksek bireylerin algıladıkları sosyal desteğin daha 

çok olduğu bilinmektedir (Swickert ve ark., 2010). Alan yazında dışadönüklük ile 

parasosyal etkileşim arasındaki ilişkiye yönelik farklı yaklaşımlar söz konusudur. 

Bazı araştırmacılar, bilişsel ve duygusal empati ile dışadönüklük gibi kişilik 

özelliklerine sahip bireylerin parasosyal ilişki kurmaya daha yatkın olabileceğini 

(Cohen, 2004) belirtirken; bazıları da da bireyin sosyal etkileşim seçeneklerine sahip 

olması ile parasosyal etkileşim arasında ters yönde bir ilişki olduğunu (Levy, 1979), 
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aktif sosyal bağlar kurabilen dışadönüklük düzeyi yüksek bireylerin gerçeklerden 

kaçmak için televizyon izleme ihtimallerinin oldukça az olduğunu ve aracılı bir 

iletişime zaman harcamak yerine diğer insanlarla etkileşim halinde olmayı tercih 

edeceklerini (Finn, 1997; Shim ve Paul, 2007) belirtmişlerdir.    

 

İçedönükler ise fazla uyaranla karşılaştıklarında kendilerini risk altında 

hissettiklerinden kişilerarası etkileşimden kaçınma eğilimindedirler. Bu durumda 

medyanın, sosyal ilişkilerinde karşılayamadıkları kişisel ihtiyaçlarını karşılamaları 

için onlara yeni fırsatlar sağlayacağını düşünebilirler. Finn (1997) dışadönüklük 

düzeyi düşük olanların (içedönüklerin) medyayı daha fazla kullandığını belirtmiştir. 

Horton ve Wohl (1956) ise, sosyal becerileri gelişmemiş ve yalnız olan bireylerin; 

parasosyal etkileşim kurmaya daha çok eğilimli olduklarını belirtmişlerdir.  

 

Weaver (2003) dışadönüklük ve televizyon kullanımı arasında zayıf ilişkiler 

olduğunu gösteren araştırma bulgularına dayanarak; dışadönüklüğü yüksek olan 

bireylerin, televizyonu kişilerarası etkileşimin yerini tutması açısından yeterince 

tatmin edici bulmadıklarını belirtmiştir. Shim ve Paul (2007) dışadönüklerin, 

senaryosu olmayan ve gerçek yaşamdan kesitler sunan programları (reality şovları) 

izlemekten hoşlandıklarını çünkü program boyunca ne olup biteceğinin belli 

olmamasının gerçek hayatın akışına benzediğini belirtmişlerdir. Dolayısıyla da hayal 

ürünü olan dizileri izlemekten hoşlanmadıklarını vurgulamışlardır. Wever (2003) 

televizyonu arkadaşlık sağlaması amacıyla izleme ile dışadönüklük arasında negatif 

yönlü bir ilişki olduğunu vurgulamıştır. Bu durumda, parasosyal etkileşimin bireyin 

arkadaşlık gereksinimini karşılayabildiği ve hayali bir ilişki biçimi olduğu 
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düşünülerek, dışadönüklük düzeyi yüksek olan bireylerin parasosyal etkileşim 

geliştirme olasılıklarının düşük olacağı beklenmektedir.  

 

1.6.2.2. Nörotizm ve Parasosyal Etkileşim 

 

Nörotizm düzeyi yüksek bireyler; huzursuz, alıngan ve kaygılı yapıları 

nedeniyle kişilerarası ilişkilerde sorunlar yaşayabilirler. Duygusal dengesizlikleri ve 

sosyal ortamlarda uyumsuzluk yaşamalarından dolayı diğer insanlarla doğrudan 

sosyal bağlantılar kurmak yerine sosyal etkileşim ihtiyaçlarını karşılamak için 

televizyon izlemeyi bir alternatif olarak görebilirler.  

 

Weaver (2003) bireyin nörotizm düzeyinin yüksek olmasının, televizyon 

izleme motivasyonuyla güçlü bir ilişkisi olduğunu bulmuştur. Tsay ve Bodine (2012) 

televizyonu günlük hayatın stresinden kaçma ve hoşça vakit geçirme amacıyla 

izleyen bireylerin parasosyal etkileşimlerinin daha güçlü olduğunu ve nörotizm 

düzeyi yüksek bireylerin, bu amaçla televizyon izlediklerinde, parasosyal etkileşimin 

yaşadıkları yoğun stresi azaltacağını düşünebileceklerini belirtmişlerdir. Bu da 

parasosyal etkileşimin insanlara keyif verici bir yanının olması ile açıklanabilir.  

 

Nörotizm düzeyi yüksek bireylerden kendini sıklıkla kötü hissedenlerin, duygu 

durumlarını dengelemek için eğlence programlarını izlemeyi tercih ettikleri 

bilinmektedir (Shim ve Paul, 2007). Tsay ve Bodine (2012) televizyonu rahatlama 

amacıyla izleyenlerin, sevdikleri karakterin yönlendirmelerini daha fazla 

önemsediklerini, yüz yüze etkileşimde bulunmayı daha çok arzuladıklarını ve 

parasosyal etkileşimlerini daha doyurucu olarak algıladıklarını belirtmişlerdir. 
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Nörotizm düzeyi yüksek olanların düşük olanlara göre dizilerle daha fazla 

ilgilendikleri (Shim ve Paul, 2007) ve depresyonun, bireyleri televizyon 

karakterlerine duygusal olarak bağlanmaya yönlendirdiği, özellikle de depresif 

kadınların dizilere daha fazla bağımlı oldukları (Akt. Shim ve Paul, 2007) 

bilinmektedir.  Nörotizm düzeyi yüksek olan bireylerin de depresif belirtiler (düşük 

benlik saygısı, suçluluk vb.) gösterdiği göz önünde bulundurularak; olumsuz 

duygulardan uzaklaşmak, kafa dağıtmak, ya da yapacak daha iyi bir şeyi ve 

konuşacak kimsesi olmadığında zaman geçirmek amacıyla dizi izleme 

motivasyonlarının artması ve parasosyal etkileşimlerinin daha yüksek olması 

beklenmektedir.  

 

1.6.2.3. Deneyime Açıklık ve Parasosyal Etkileşim 

 

Kişi kendini samimi bir konuşma ortamı içinde bulduğu ve anında geribildirim 

alabilme imkanına sahip olduğu için, yüz yüze etkileşim en verimli etkileşim türüdür. 

Deneyime açık insanlar da kişisel gereksinimlerini karşılamak için çoğunlukla 

uyaranların fazla olduğu yüz yüze iletişimi tercih ederler (Finn, 1997), Dolayısıyla, 

deneyime açıklık düzeyi yüksek bireylerin parasosyal etkileşimi çok verimli 

bulmamaları ya da parasosyal etkileşim yoluyla kurulan ilişkinin onlara yeterince 

samimi gelmemesi mümkündür (Tsay ve Bodine, 2012). Bazı araştırmacılara göre, 

deneyime açıklık düzeyi yüksek olan bireyler televizyonu geleneksel bir eğlence 

aracı olarak gördükleri için sosyal aktivitelere daha fazla zaman ayırırlar (Finn, 1997; 

Shim ve Paul, 2007).  
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Ancak, deneyime açık bireyler televizyonu sadece medya karakterleri ile ilişki 

kurmak için değil, farklı aktiviteler görmek ve deneyim çeşitliliğini artırmak için de 

izlerler (Swickert, Hittner, Harris ve Herring, 2002; Tsay ve Bodine, 2012). 

Deneyime açıklık; kişinin kendisini, ailesini, arkadaşlarını ve toplumu anlamaya olan 

ihtiyacını yansıttığı (Shim ve Paul, 2007) için televizyonda sunulan çeşitlilik 

sayesinde bireyler bu ihtiyacı giderebilir. Klimmt ve arkadaşları (2006), deneyime 

açılığı yüksek olan bireylerin televizyonda gördüğü karakterlerin konuşmalarını, 

düşüncelerini ve duygularını özümsemek konusunda ilgili ve yetenekli olduğunu 

belirtmişlerdir. Dolayısıyla, medya karakterleri ile ilişki kurmayı alternatif ve ilginç 

bulan deneyime açıklık düzeyi yüksek bireylerin, parasosyal etkileşim geliştirme 

ihtimalinin olabileceği düşünülmektedir.  

 

1.6.2.4. Uyumluluk ve Parasosyal Etkileşim 

 

Tsay ve Bodine (2012), uyumluluk düzeyi yüksek olan bireylerin diğer 

insanlarla daha samimi ve gerçek ilişkiler oluşturma eğiliminde oldukları için 

parasosyal etkileşimi bir alternatif olarak görme olasılıklarının daha düşük olacağını 

belirtmişlerdir. Yani, parasoyal etkileşimi yeterince uyarıcı bulmamaları, zengin bir 

etkileşim kaynağı olarak görmemeleri ya da bu tür bir etkileşimin onlarda sevgi 

duygusu uyandırmaması mümkündür. Benzer şekilde Finn (1997), uyumluluk 

düzeyinin yüksek olması ile televizyon izleme arasında negatif ilişki olduğunu 

belirtmiştir. Dolayısıyla uyumluluk düzeyi yüksek bireylerin televizyon izlemek 

yerine kişilerarası iletişime daha fazla zaman ayırmaları beklenmektedir. Ayrıca 

medya karakterleri ile geliştirilen tek yönlü ilişkinin, etkileşim ihtiyaçlarını 

karşılamayacağı düşünülmektedir. 
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1.6.2.5. Özdenetim ve Parasosyal Etkileşim 

 

Jensen-Campbell ve Malcolm (2007) kişilerarası ilişkilerin geliştirilmesi ve 

sürdürülmesi açısından özdenetim kişilik özelliğinin önemli olduğunu, Swickert ve 

arkadaşları (2010) ise özdenetim kişilik özelliğinin sosyal etkileşimlerin kalitesini 

belirlediğini belirlediğini belirtmişlerdir.  

 

Her ne kadar parasosyal etkileşimin sosyal etkileşimle benzeştiği düşünülse de; 

bazı araştırmacılar özdenetim kişilik özelliğinin, bireylerin medya tüketimi hakkında 

tam olarak fikir verebilecek bir boyut olmadığını  (Finn, 1997; Shim ve Paul, 2007) 

ve aracılı ilişkiler açısından geçerliği düşük bir boyut olduğunu (Tsay ve Bodine, 

2012) belirtmişlerdir.  

 

1.7. Sosyal Destek 

 

Bizim için özel anlam ifade eden kişilerle etkileşim içine girme ihtiyacımız, 

hayat boyu karşılaşacağımız güçlüklerle baş edebilme ve sosyal gereksinimlerimizi 

karşılama amacı taşır (Baltacı, İşleyen ve Özdemir, 2012). Bireyin duygusal, bilişsel 

ve sosyal ihtiyaçlarını başkalarıyla olan etkileşimleri yoluyla gidermesi “sosyal 

destek” olarak tanımlamaktadır (Ben-David ve Leichtentritt, 1999).  

 

Sosyal desteğin pek çok farklı tanımı yapılmakla birlikte, genel olarak; stresli 

yaşam olaylarıyla mücadele eden bireyin dayanma gücünü artırarak kendini iyi 

hissetmesine yardımcı olan; eşi, ailesi ya da arkadaşları tarafından sağlanan kişisel, 

sosyal, duygusal, psikolojik ve ekonomik yardımlar bütünü olarak tanımlanmaktadır 
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(Aksüllü ve Doğan, 2004; Baltacı ve ark., 2012; Duru, 2008; Yıldırım, 1997). 

Bireyin ailesi, arkadaşları, komşuları gibi yakınlık bağı kurduğu kişiler ve içinde 

yaşadığı toplum, bireyin sosyal destek kaynaklarını oluşturmaktadır (Yıldırım, 1997) 

 

Cohen ve Wills (1985) sosyal destek kaynaklarının 4 işlevi olduğundan 

bahsetmişlerdir. Buna göre:  

a. Duygusal Destek: Bireyin diğer insanlar tarafından anlaşılma, sevilme, saygı 

ve kabul görme gereksinimlerini karşılayan desteği ifade etmektedir. Bireyin, yaptığı 

hatalar ya da yaşadığı zorluklar karşısında değer verdiği insanlarla olan iletişiminin 

zarar görmediğini bilmesi ve çevresinde olumlu değerlendirmeler yapan insanların 

olması, benlik saygısının artmasına yardımcı olmaktadır. 

b. Araçsal Destek: Somut ve maddi desteği ifade etmektedir. Para yardımında 

bulunmayı, zaman ayırmayı ya da ihtiyaç duyulan konularda kişiye destek olmayı 

içerir. Bireyin ihtiyacı olan bir eşyayı ona ödünç verme, zamanı kısıtlı olduğu için 

onun yerine bir işini halletme ya da hasta olduğunda onu yemeğe götürme gibi 

davranışlar araçsal desteğe örnek gösterilebilir. 

c. Yaygın Destek: Bireyin boş vakitlerinde eğlenmek ve rahatlamak ya da bir 

sorun yaşadığında kafasını dağıtmak amacıyla başka insanlarla bir arada olması ve 

yakınlık ihtiyacını gidermesi olarak tanımlanmaktadır. 

d. Bilgilendirici Destek: Bireyin sorun yaşamasına neden olabilecek şeyler 

hakkında ona bilgi ya da öğüt verme ve bu sorunlarla başa çıkmasında ona rehberlik 

etme davranışlarını içerir. Birey, stresli olaylar karşısında kontrolünü kaybedip 

çaresiz hissettiğinde uygun başa çıkma tepkilerini bulmasına yardımcı olarak destek 

sağlanır. 
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Bu araştırmada ele alınan kavram ise algılanan sosyal destektir. Eker, Arkar ve 

Yaldız’a (2001) göre algılanan sosyal destek; güvenebileceği kişiler aracılığıyla elde 

ettiği sosyal ilişkilerin yeterince destekleyici ve doyurucu olup olmadığına ilişkin 

kişinin kendi düşünceleridir. Bireyin özellikleri, kendisine destek olabilecek 

insanların ulaşılabilirliği, karşılıklı etkileşimin niteliği ve bu etkileşimden elde edilen 

doyum, algılanan sosyal desteğe katkıda bulunan başlıca faktörlerdir.  

 

Kendisine değer veren ve onunla ilgilenen kişilerin oluşturduğu destek ağı; 

bireyin sevgi, şefkat, bağlılık, ait olma ve kendini gerçekleştirme gibi temel 

gereksinimlerini karşılayarak (Akt. Aksüllü ve Doğan, 2004) psikolojik sağlamlığını 

ve kriz durumlarındaki uyum sürecini olumlu yönde etkilemektedir (Saygın ve 

Arslan, 2009; Eker ve ark., 2001; Terzi, 2008; Yıldırım, 1997).  

 

1.7.1. Sosyal Destek ile Parasosyal Etkileşim Arasındaki İlişki 

 

Yakın arkadaşlar ya da akrabaların ulaşılabilir olmadığı durumlarda, başka 

olumlu etkileşimler aracılığıyla ait olma ihtiyacımızı kısmen gidermek mümkündür. 

Bu anlamda medya, insanlara ortak ilgi alanları sunarak onları bir araya getirebilir ve 

sosyal ilişkilerin başlamasına ya da sürmesine yardımcı olabilir. Televizyonda belirli 

karakterleri izlemenin, çok arkadaşı olmak ve onlarla sosyalleşmekle benzer bir 

etkiye sahip olabileceği düşünülebilir.  

 

Davila-Rosado’ya (2006) göre, yalnızlık sınırlı sosyal iletişime neden olduğu 

için parasosyal etkileşimi artırmaktadır. Sosyal bir grubun üyesi olma ihtiyacı yüksek 

bireyler de yalnızlıkları ile başa çıkmak için medya ile daha yoğun bir biçimde 
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ilgilenebilirler; çünkü televizyon da yakın bir arkadaş gibi bireyin sosyal ağlarının bir 

parçasıdır. İzleyiciler televizyondaki karakterleri, işlevsel olarak arkadaşları ya da 

komşuları gibi değerlendirebilirler (Schiappa ve ark., 2005).  

 

İnsanlar televizyon sayesinde eğlenirler ve televizyonda kendilerini tatmin 

edici karakterler ya da ilişkiler bulabilirler. Kişinin iyilik haline katkıda bulunan 

kişilerarası etkileşimden ve sosyal destekten yoksun olan bireyler, yüz yüze 

etkileşimin tamamlayıcısı ya da işlevsel bir alternatif olarak gördükleri medya 

karakterlerine yönelebilirler (Finn ve Gorr, 1988; Tsay ve Bodine, 2012).  Bu açıdan 

bakıldığında, gerçek hayatta kurduğumuz bağlara kıyasla daha zayıf bir bağ olmasına 

rağmen, televizyondaki karakterler ile parasosyal etkileşim kurmanın bireyin ait 

olma ihtiyacını karşılamada etkili olabileceği düşünülebilir.  

 

Ayrıca bireyin ait olma ve kabul görme ihtiyacı arttığında, medya programları 

geçici olarak gerçek sosyal etkileşimin yerine geçebilir (Greenwood ve Long, 2009). 

Diğer bir deyişle, hayran olduğu ünlü kişi ile sosyal bağlar kurmak, reddedilmeye 

bağlı yaşanacak olumsuz duygulara karşı bireyi koruyabilir. Yapılan araştırmaların 

çoğunda parasosyal etkileşim geliştirmek için yalnızlığın şart olmadığı ancak bu tür 

ilişkilerin oluşmasında kolaylık sağladığı belirtilmiştir (Schiappa ve ark., 2007). 

Nordlund (1978) gerçek hayatlarında sosyal bir etkileşimin olmadığı durumlarda 

yaşlıların, kadınların ve eğitim seviyesi düşük olan kişilerin parasosyal etkileşim 

geliştirme potansiyellerinin daha yüksek olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde, 

sosyal olarak izole olan yaşlı televizyon izleyicilerinin, televizyon programlarındaki 

karakterlere parasosyal olarak bağlı olduğu ve sosyal etkileşimin yokluğunu telafi 



50 
 

etmek için televizyon izleme davranışı arttıkça parasosyal etkileşimin de arttığı 

bulunmuştur (Akt. Rubin ve McHugh, 1987).    

 

Parasosyal ilişkileri güçlü olan bireylerin parasosyal ayrılık tepkilerinin de 

daha yoğun olduğu bilinmektedir (Eyal ve Cohen, 2006). Sosyal ilişkileri zayıf olan 

kişilerin, kişilerarası ilişkileri sürdürmekte ya da sonlardırmakta güçlük yaşadığı 

düşünüldüğünde; hayali bile olsa bir ilişkiyi sonlanırırken daha fazla zorlanabileceği 

ve daha güçlü parasosyal ayrılık tepkisi gösterebileceği düşünülmektedir. 

 

Kişilerarası ilişkiler bağlamında erkekler ve kadınlar arasındaki farklar, 

sembolik ilişkiler hakkında da bilgi sağlayabilir. Cohen (1997) kadınların parasosyal 

etkileşimi, var olan ilişkilerinin tamamlayıcısı olarak görebileceklerini ya da 

parasosyal ilişkileri, romantik ilişkilerinde karşılanmayan isteklerini ve 

gereksinimlerini giderme yolu olarak kullanabileceklerini belirtmiştir. McCourt ve 

Fitzpatrick (2001) ise, ilişkilerini ödüllendirici bulan bireylerin başka tür ilişkiler 

içine girmeye daha istekli olduklarını, parasosyal katılım gösterdiklerini ve 

parasosyal ilişki kurdukları kişiyle daha fazla ilgilendiklerini belirtmişlerdir. Yani 

ilişkilerindeki karşılıklılık düzeyi yüksek olan bireylerin, başka alanlardaki ilişkiler 

için de daha istekli olabilecekleri varsayılmaktadır. Bu durumda, algılanan sosyal 

desteği yüksek olan bireylerin parasosyal etkileşim geliştirme olasılıklarının yüksek 

olabileceği düşünülebilir. 
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1.8. Araştırmanın Amacı 

 

Çalışmanın temelde üç amacı bulunmaktadır:  

1. Bireylerin sahip oldukları kişilik özellikleri ve algılanan sosyal destek ile 

parasosyal etkileşim, parasosyal ayrılık ve bilişsel-davranışsal katılım 

düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. 

2. Bu değişkenlerin yaş ve cinsiyet gibi sosyodemografik özellikler açısından 

farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi. 

3. İzlenen dizilerin ve sevilen karakterlerin özelliklerine ilişkin bilgiler elde 

edilmesi. 

Araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır:   

1. Katılımcıların TV izleme oranları ve izlenen programların özellikleri 

nelerdir? 

2. Parasosyal etkileşim, parasosyal ayrılık ve bilişsel-davranışsal katılım 

düzeyleri yaş ve cinsiyet değişkenleri açısından farklılaşmakta mıdır? 

3. Parasosyal etkileşim, parasosyal ayrılık ve bilişsel-davranışsal katılım 

düzeyleri ile bireylerin sahip oldukları kişilik özellikleri, algılanan sosyal 

destek ve romantik etki arasında ilişki var mıdır varsa ilişkilerin yönü 

nasıldır? 

4. Parasosyal etkileşimi yordayan değişkenler nelerdir? 
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1.9. Araştırmanın Önemi 

 

Giriş bölümünde de belirtildiği gibi, parasosyal etkileşim ile çoğunlukla 

yalnızlık, bağlanma biçimleri, algılanan benzerlik, karakterin çekiciliği ve özdeşim 

kurma gibi pek çok farklı değişken arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Özellikle 

yalnızlığın etkilerinin araştırmalarda görece daha sık ele alındığı ancak, algılanan 

sosyal desteğin etkilerine ilişkin hiçbir çalışmanın olmadığı; izleyicilerin kişilik 

özelliklerinin parasosyal etkileşim düzeyleri üzerindeki olası etkilerinin  (Tsay ve 

Bodine, 2012) ise nadiren ele alınmış bir konu olduğu görülmektedir Ayrıca 

izleyicilerin televizyon izleme motivasyonları üzerinde bireysel faklılıklar olduğunu 

gösteren araştırmaların bulguları (Weaver, 2003; Schiappa ve ark., 2007) kişilik 

özellikleri ile parasosyal etkileşim arasındaki ilişkinin araştırmaya değer bir konu 

olduğunu düşündürtmektedir.  

 

Ülkemiz açısından bakıldığında da parasosyal etkileşim ile ilgili çalışmaların 

oldukça az olduğu gözlenmektedir. Yapılan çalışmalardan ilkinde, oyuncuların 

özellikleri ile parasosyal etkileşim arasındaki ilişkiler (Arda, 2006), bir diğerinde 

bağlanma biçimleri ve yalnızlığın parasosyal etkileşime etkileri (Arslan, 2013), 

parasosyal etkileşimin futbol fanatizmi ile ilişkisi olup olmadığı (Sözen, 2014) ve 

daha sonra da evlilik doyumu ve psikolojik belirtiler ile ilişkisi (Batıgün ve Sunal, 

2017) incelenmiştir. Görüldüğü gibi ülkemizde parasosyal etkileşimin kişilik 

özellikleri ve algılanan sosyal destek gibi değişkenler açısından değerlendirmesini 

ele alan kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle mevcut çalışmanın hem 

ülkemizdeki hem de yurt dışındaki yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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BÖLÜM 2 

YÖNTEM 

 

Bu bölümde, araştırmanın örneklemine ilişkin bilgiler, çalışmada kullanılan 

veri toplama araçları ve veri toplama işlemi açıklanarak, araştırmanın yöntemi ele 

alınacaktır.  

 

2.1. Örneklem 

 

Araştırmanın örneklemi Ankara ve Karabük’te yaşayan 208’i kadın (%51.9), 

193’ü erkek (%48.1) olmak üzere toplam 401 gönüllü katılımcıdan oluşmaktadır. 

Başlangıçta 500 kişiden veri toplanmış ancak ölçek maddelerini eksik ya da hatalı 

biçimde dolduran ve demografik bilgi formunda yer alan “yerli dizi izlemekten ne 

kadar hoşlanırsınız?” ile “yabancı dizi izlemekten ne kadar hoşlanırsınız?” 

sorularının her ikisine de “hiç hoşlanmam” yanıtını veren katılımcılar araştırmaya 

dahil edilmemiştir. Böylece analizler 401 katılımcının yanıtları üzerinden 

yürütülmüştür. Yaş aralığı 18-55 olan katılımcıların yaş ortalaması 31.16’dır 

(s=9.91).   

 

Katılımcıların 53’ü (% 13.2) yaşamlarının çoğunluğunu köy veya kasabada; 

296’sı (% 73.8) şehirde; 52’si (% 13) ise metropolde geçirdiğini belirtmiştir. 

Katılımcılardan 301’inin (% 75.1) şu anda devam eden yakın ilişkisi (flört, söz/nişan, 

evlilik) varken; 100’ünün (% 24.9) şu anda devam eden yakın ilişkisi yoktur.  
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Yerli dizileri 

izlemekten hiç 

hoşlanmam 

(% 9.7) 

Biraz hoşlanmam 

 

(% 28.9) 

Ne hoşlanırım ne 

hoşlanmam 

 

(% 34.9) 

 

Hoşlanırım 

 

(% 16.5) 

Yerli dizileri 

izlemekten çok 

hoşlanırım 

(% 10) 

Yabancı dizileri 

izlemekten hiç 

hoşlanmam 

(% 31.9) 

 

Biraz hoşlanmam 

 

(% 23.9) 

Ne hoşlanırım ne 

hoşlanmam 

 

(% 16.7) 

 

Hoşlanırım 

 

(% 13.7) 

Yabancı dizileri 

izlemekten çok 

hoşlanırım 

(% 13.7) 

 

Katılımcıların yerli ve yabancı dizileri izlemekten hoşlanma dereceleri 

karşılaştırıldığında; 39’unun yerli dizi izlemekten hiç hoşlanmadığı; 116’sının biraz 

hoşlanmadığı; 140’ının ne hoşlandığı ne de hoşlanmadığı; 66’sının biraz hoşlandığı; 

40’ının ise çok hoşlandığı görülmüştür. Yabancı diziler açısından bakıldığında ise 

128’inin yabancı dizi izlemekten hiç hoşlanmadığı; 96’sının biraz hoşlanmadığı; 

67’sinin ne hoşlandığı ne de hoşlanmadığı; 55’inin biraz hoşlandığı; 55’inin (% 13.7) 

de çok hoşlandığı görülmüştür. Örneklemin demografik özellikleri Tablo 2.1’de yer 

almaktadır.  

 

Tablo 2.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Değişkenler Katılımcılar (n=401)     Yüzdeler (%) 

Cinsiyet   

Kadın 208 51.9 

Erkek 193 48.1 

Yaş   

18-25 156 38.9 

26-35 125 31.2 

36-55 120 29.9 

Eğitim   

İlkokul-Ortaokul   40   9.9 

Lise   77 19.2 

Üniversite/Y.okul 284 70.8 

Yaşanılan Yer   

Köy-Kasaba   53 13.2 

Şehir 296 73.8 

Metropol   52    13 

Ailenin aylık gelir düzeyi   

500 altı    2     .5 

500-1000   45 11.2 

1000-2000 133 33.2 

2000-4000 162 40.4 

4000 ve üstü   59 14.4 
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2.2. Veri Toplama Araçları 

 

Veri toplamak amacıyla Demografik Bilgi Formu, Parasosyal Etkileşim Ölçeği, 

Parasosyal Ayrılık Ölçeği, Bilişsel ve Davranışsal Katılım Ölçeği, Beş Faktörlü 

Kişilik Envanteri ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılmıştır.  

2.2.1. Demografik Bilgi Formu 

 

Demografik bilgi formu; katılımcıların yaş, cinsiyet, gelir, eğitim ve ilişki 

durumu gibi demografik bilgilerine ilişkin sorular ile katılımcıların günlük televizyon 

izleme süreleri, düzenli olarak takip ettikleri ve en sevdikleri yerli/yabancı dizi 

sayısı, bu dizilerden hoşlanma düzeyleri ve dizilerdeki en sevdikleri karakterler 

hakkındaki sorulardan oluşmaktadır (Bkz. Ek-6). 

  2.2.1.1. Romantik Etki Skalası 

 

           Parasosyal etkileşimle ilişkili olduğu düşünülen ve her maddesi 1 (Hiç 

Katılmıyorum) ile 5 (Tamamen Katılıyorum) arasında değerlendirilen romantik etki 

skalası 4 maddeden oluşmaktadır. Dizilerde yaşanılan olumlu/güzel olayları kendi 

hayatımda da yaşamak istiyorum, televizyon dizileri olmasaydı izleyecek daha güzel 

bir şey olmazdı,  dizilerde yaşanan aşkları gördükten sonra aşka daha çok inanmaya 

başladım ve izlediğim dizilerde beğendiğim karakterler gibi bir eş bulmayı isterdim 

sorularına verilen yanıtların toplamı “romantik etki” skalası olarak kabul edilmiştir. 

Skalanın Batıgün ve Sunal (2017) tarafından hesaplanan Cronbach alfa değeri .81 

olarak bulunmuştur. Mevcut çalışma için belirlenen Cronbach alfa güvenirlik 

katsayısı .68’dir.  
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2.2.2. Parasosyal Etkileşim Ölçeği (PEÖ) 

 

          Bu ölçek ilk olarak Rubin, Perse ve Powell (1985) tarafından en sevilen haber 

spikerleri ve izleyiciler arasındaki parasosyal etkileşimin düzeyini belirlemek 

amacıyla geliştirilmiştir. Daha sonra Rubin ve Perse (1987) 20 maddeden oluşan 

orijinal ölçeği, en sevilen dizi karakterleri ile kurulan parasosyal etkileşimi ölçmek 

amacıyla uyarlamışlardır.  

 

Ölçeğin Türk kültürüne uyarlama çalışması ise Arda (2006) tarafından 

üniversite öğrencileri üzerinde iki pilot çalışmayla gerçekleştirilmiştir. Ölçek toplam 

14 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerin 6 tanesi (2, 5, 6, 9, 13 ve 14. maddeler) 

Rubin, Perse ve Powell (1985) tarafından geliştirilen özgün ölçekten; 8 maddesi (1, 

3, 4, 7, 8, 10, 11 ve 12. maddeler) ise Rubin ve Perse (1987) tarafından geliştirilen 

ölçekten alınarak düzenlenmiştir. Rubin ve Perse’nin (1987) kullandığı ölçekteki iki 

madde online diziler ile ilgili olduğu ve Türkiye’deki yerli diziler ile ilgili olmadığı 

için uyarlanan ölçeğe dahil edilmemiştir. Orijinal formdaki (Rubin, Perse ve Powell, 

1985) dört madde de özellikle haber spikerleri ile ilgili olarak geliştirildiği ve dizi 

bağlamıyla ilişkili olmadığı için çıkarılmıştır. Katılımcılar her bir maddeyi 1 (hiç 

katılmıyorum) ile 5 (tamamen katılıyorum) arasında değerlendirmişlerdir. 

 

Yapılan faktör analizleri sonucunda ölçeğin ‘‘arkadaşlık” ‘‘empati”  ve ‘‘ilgi 

duyma” olmak üzere üç alt boyuttan oluştuğu saptanmıştır (Arda, 2006). Ölçek 

maddelerinden 3, 6, 9 ve 14 arkadaşlık; 1, 2, 4, 10 ve 13 empati; 5, 7, 8, 11 ve 12 ise 

ilgi duyma alt boyutunu ölçmektedir. Bu alt ölçekler için hesaplanan Cronbach Alfa 

iç tutarlılık kat sayıları sırası ile .78, .75 ve .78’dir. Ölçeğin tamamı için hesaplanan 
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Cronbah Alfa değeri  .93’tür (Arda, 2006). Ölçeğin mevcut çalışma için belirlenen 

Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .91’dir.  

 

2.2.3. Parasosyal Ayrılık Ölçeği (PAÖ)  

 

Ölçek ilk kez Cohen (2003) tarafından izleyicilerin, en sevdikleri karakter 

programdan ayrıldığında nasıl tepkiler verdiklerini değerlendirmek amacı ile 

tasarlanmıştır. Ölçek toplam 13 maddeden (parasosyal ayrılık duygusunu ve 

parasosyal ayrılık davranışını tanımlayan) oluşan ve maddeleri 1 (hiç katılmıyorum) 

ile 5 (tamamen katılıyorum) arasında değerler alan Likert tipi bir ölçektir. Ölçekten 

alınan yüksek puanlar parasosyal ayrılığın gücünün arttığına işaret etmektedir. 

Ölçeğin iç tutarlık katsayısı cronbach alfa değeri .80 ve .85 arasında değişmektedir. 

Ölçeğin parasosyal etkileşim puanları ile arasındaki korelasyon da .62 olarak 

bildirilmektedir (Cohen, 2003). 

 

Ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması Arda (2006) tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Türkçe formunun iç tutarlılık kat sayısı .89 olarak saptanmıştır (Arda, 2006). 

Ölçekte, 13. madde ters kodlanmaktadır. Ölçeğin mevcut çalışma için belirlenen 

Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .84’tür.  
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2.2.4. Bilişsel ve Davranışsal Katılım Ölçeği (BDKÖ) 

 

Rubin ve Perse (1987) tarafından, insanların izledikleri program üzerine 

düşünüp düşünmediklerini ve program hakkında başkaları ile konuşup 

konuşmadıklarını belirlemek amacı ile geliştirilen 7 maddelik bir ölçektir. Ölçeğin 

bilişsel katılım ve davranışsal katılım olmak üzere iki alt boyutu bulunmaktadır.  

 

Ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması Arda (2006) tarafından gerçekleştirilmiştir. Her 

bir madde 1 (hiç yapmam) ile 5 (çok sık yaparım) arasında değerlendirilmektedir. 

Ölçeğin Türkçe formunda bilişsel katılım alt boyutunun Cronbach Alfa iç tutarlık 

katsayısı .91, davranışsal katılım alt boyutun Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı ise 

.88 olarak bulunmuştur.  

 

Batıgün ve Sunal (2017) tarafından yapılan çalışmada ölçeğe araştırmacılar 

tarafından gözlem yoluyla belirlenmiş olan 4 madde daha eklenerek, 5 maddesi 

bilişsel (1.,2.,3.,4.,11. maddeler), 6 maddesi (5.,6.,7.,8.,9.,10. maddeler) davranışsal 

katılımı ölçen toplam 11 maddelik bir ölçek haline getirilmiştir. Mevcut çalışmada da 

ölçek bu haliyle kullanılmıştır. Ölçeğin mevcut çalışma için belirlenen Cronbach alfa 

güvenirlik katsayısı .91’dir.  

 

2.2.5. Beş Faktör Kişilik Envanteri (BFKE)  

 

Beş Faktör Kişilik Envanteri (The Big Five Inventory), Benet-Martinez ve 

John (1998) tarafından geliştirilmiş olup, 5 aralıklı Likert tarzında puanlanan 44 

maddeden oluşan bir ölçektir. Kişilik özelliklerinden; Dışadönüklük (Extraversion), 
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Uyumluluk/Yumuşak Başlılık (Agreeableness), Duygusal Dengelilik (Neuroticism), 

Deneyime Açıklık (Opennes) ve Özdenetim/Sorumluluk (Consientiousness) 

boyutlarını ölçmektedir. Türkçe’ye çevrilerek geçerlik ve güvenirlik çalışması 

yapılmıştır (Sümer, Lajunen ve Özkan, 2005). “Dışadönüklük” ve “Nörotizm” alt 

ölçekleri 8’er maddeden; “Uyumluluk/Yumuşak Başlılık” ve “Öz-

Denetim/Sorumluluk” 9’ar maddeden ve “Deneyime Açıklık” alt ölçeği ise 10 

maddeden oluşmaktadır.  Türk örneklemi için yapılan çalışmalarda, alt ölçekler için 

Cronbach alfa değerlerinin .64 ve .77 (Sümer, Lajunen ve Özkan, 2005) ile .60 ve .73 

(Basım, Çetin ve Tabak, 2009) arasında değiştiği saptanmıştır. Mevcut çalışma için 

belirlenen Cronbach alfa güvenirlik katsayıları da .58 ile .75 arasında değişmektedir.  

 

2.2.6. Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ)  

 

Sosyal desteğin yeterliliğinin birey tarafından değerlendirmesi amacıyla Zimet 

ve arkadaşları (1988) tarafından geliştirilmiştir. Üç farklı kaynaktan- aile, arkadaşlar 

ve özel bir insan- alınan desteği değerlendiren bir ölçektir. 7’li Likert tarzında 

puanlanan 12 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınan puanın yüksek olması 

algılanan sosyal desteğin yüksek olduğunu göstermektedir.  

 

Ölçeğin Türkçe formunun faktör yapısı, güvenirliği ve yapı geçerliği açısından 

ülkemizde kullanıma uygun olduğu ancak “özel bir insan” alt ölçeğinin yapı 

geçerliğinin zayıf olduğu bulunmuştur. Bu yüzden “özel bir insan” ifadesi kullanılan 

alt ölçek üzerinde değişkilik yapılmış ve bu alt ölçek, “aile ve arkadaşların dışında 

olan kişi” (flört, nişanlı, akraba, komşu, doktor) olarak yeniden tanımlanmıştır. 

Ölçeğin değiştirilmiş bu haliyle yapılan faktör analizi sonucunda “aile” (3., 4., 8. ve 
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11. maddeler.), “özel bir insan (ailenin ve arkadaşlarının dışında olan kişi)” (1., 2., 5. 

ve10. maddeler.), “arkadaş” (6., 7., 9. ve  12. maddeler.) ortaya çıkmıştır. Bu üç 

faktör toplam varyansın %75. 3’ünü, ‘‘aile’’ faktörü %45’ini, ‘‘özel bir insan’’ 

faktörü %17. 9’unu ve son olarak ‘‘arkadaş’’ faktörü %12. 4’ünü açıklamaktadır. 

Ölçeğin iç tutarlılık değerleri .80 ile .95 arasında değişmektedir. Geçerlik 

çalışmasında ise ölçek ile alt ölçeklerinin iç tutarlıklarının kabul edilebilir düzeyde 

olduğu bulunmuştur (Eker, Arkar ve Yaldız, 2001). Mevcut çalışma için belirlenen 

Cronbach alfa güvenirlik katsayıları da .85 ile .93 arasında değişmektedir.  

 

2.3. İşlem 

 

Uygulamalara Ankara Üniversitesi Etik Kurulu’ndan gerekli onay alındıktan 

sonra başlanmıştır. Yukarıda tanımlanan ölçekler bir araya getirilerek bir form 

hazırlanmıştır. Formun ilk sayfasındaki Bilgilendirme ve Onam kısmında 

katılımcılara araştırmanın amacı ile ilgili kısa bir bilgi verilmiş, çalışmaya katılımın 

gönüllülük ilkesine dayandığı belirtilmiş, yanıtların bireysel olarak değil toplu bir 

şekilde değerlendirileceği vurgulanmıştır. Ölçekler, gönüllü olduğunu belirten 

katılımcılara bireysel olarak uygulanmıştır.  Araştırmanın verileri 2013-2014 yılları 

arasında toplanmıştır. Ölçeklerin uygulanması yaklaşık 30-35 dakika sürmüştür.   
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BÖLÜM 3 

BULGULAR 

 

Önceki bölümlerde de belirtildiği gibi bu araştırmada amaç; katılımcıların 

parasosyal etkileşim düzeyleri ile kişilik özellikleri ve algıladıkları sosyal destek 

arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmanın bu bölümünde, araştırmanın temel amacı 

doğrultusunda gerçekleştirilen istatistiksel analizlerle elde edilen bulgulara yer 

verilecektir. Analizler, SPSS 20.00 paket programı kullanılarak yapılmıştır. 

 

Bu bölümde ilk olarak, katılımcıların televizyon izleme alışkanlıklarına ilişkin 

bulgulara yer verilecektir. Ardından, cinsiyet ve yaşın parasosyal etkileşim, 

parasosyal ayrılık, bilişsel-davranışsal katılım ve romantik etki üzerindeki etkisi 

belirlenmeye çalışılacaktır. Sonraki aşamada, araştırmada ele alınan değişkenlerin 

birbirleriyle olan ilişkilerine dair bulgular aktarılacaktır. Son aşamada ise parasosyal 

etkileşim, parasosyal ayrılık ve bilişsel-davranışsal katılımı yordayan değişkenleri 

belirlemeye yönelik hiyerarşik regresyon analizi bulgularına yer verilecektir. 

 

3.1. Katılımcıların Televizyon İzleme Alışkanlıklarının İncelenmesi 

 

Çalışmada katılımcıların TV izleme süresi, izledikleri dizi sayısı ve türleri, en 

sevdikleri diziler,  dizilerden hoşlanma dereceleri ve sevdikleri dizi karakterlerine 

ilişkin sorular sorulmuştur. Sonuçlar Tablo 2.2’de yer almaktadır. 
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        Tablo 2.2’de görüldüğü gibi katılımcıların 185’i (% 46.1) günde ortalama 1-2 

saat; 127’si (% 31.7) günde 3-4 saat, 43’ü (% 10.7) günde 5-6 saat, 10’u (% 2.5) 

günde 7 saat ve üzeri televizyon izlediklerini belirtken, 36’sının (% 9) televizyon 

izleme sürelerine ilişkin bilgi vermedikleri gözlenmiştir. Bir haftada izlenen yerli 

dizilerin sayısına bakıldığında, katılımcıların 50’si (% 12.5) yerli dizi 

izlemediklerini; 252’si (% 62.8) haftada ortalama 1-2 tane; 84’ü (% 20.9) 3-4 tane; 

15’i (% 3.9) 5-6 tane ve üzeri yerli dizi izlediklerini ifade etmişlerdir. Haftalık 

izlenen yabancı dizi sayısı incelendiğinde ise; katılımcıların 228’i (% 56.9) yabancı 

dizi izlemediklerini, 127’si (% 31.7) haftada 1-2 tane; 35’i (% 8.7) 3-4 tane, 11’i (% 

2.7) 5-6 tane ve üzeri yabancı dizi izlediklerini belirtmişlerdir. 

Katılımcıların yerli ve yabancı dizileri izlemekten hoşlanma dereceleri 

incelendiğinde ise; 39’unun (% 9.7) yerli dizi izlemekten hiç hoşlanmadığı; 116’sının 

Tablo 2.2. Katılımcıların Televizyon ile Yerli ve Yabancı Dizi İzleme Süreleri 

Değişkenler Katılımcılar (n=401)  Yüzdeler (%) 

TV izleme süresi  

(günde) 

  

1-2 saat 185 46.1 

3-4 saat 127 31.7 

5-6 saat 43 10.7 

7 saat ve üzeri 10 2.5 

Bilinmeyen 36 9 

İzlenen yerli dizi sayısı  

(haftada) 

  

Hiç 50 12.5 

1-2 tane 252 62.8 

3-4 tane 84 20.9 

5-6 tane ve üzeri 15 3.9 

İzlenen yabancı dizi sayısı  

(haftada) 

  

Hiç 228 56.9 

1-2 tane 127 31.7 

3-4 tane 35 8.7 

5-6 tane ve üzeri 11 2.7 
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(% 28.9) biraz hoşlanmadığı; 140’ının (% 34.9) ne hoşlandığı ne de hoşlanmadığı; 

66’sının (% 16.5) biraz hoşlandığı; 40’ının (% 10) ise çok hoşlandığı görülmüştür. 

Yabancı diziler açısından bakıldığında ise 128’inin (% 31.9) yabancı dizi izlemekten 

hiç hoşlanmadığı; 96’sının (% 23.9) biraz hoşlanmadığı; 67’sinin (% 16.7) ne 

hoşlandığı ne de hoşlanmadığı; 55’inin (% 13.7) biraz hoşlandığı; 55’inin (% 13.7) 

de çok hoşlandığı görülmüştür.  

 

En sevilen yerli diziler sırasıyla, “Kurtlar Vadisi” (%12.6), “Karadayı” 

(%8.21), “Muhteşem Yüzyıl” (%7.9) ve “Yalan Dünya” (%7.9) olarak belirlenmiştir. 

En sevilen yabancı dizilerin ise “Game of Thrones” (%13.56) “Spartacus” (%12.71) 

ve “How I Met Your Mother” (%11.02) olduğu görülmüştür. En sevilen yerli 

karakterler “Polat Alemdar” (%9.1), “Mahir” (%6.73) ve “Hürrem Sultan” (%5.05) 

olarak sıralanırken; en sevilen yabancı karakterlerin “Barney Stinson” (%11.7), 

“Spartacus” (%7.45), “Sheldon Cooper” (%5.32) ve  “Dean Winchester”  (%5.32) 

olduğu belirlenmiştir.  

 

Bunlara ek olarak, katılımcıların en sevdikleri yerli ve yabancı diziler ile en 

sevdikleri karakterlere ilişkin bilgiler Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’te gösterilmiştir. 

 

3.2. Ölçeklerden Alınan Puanların Yaş ve Cinsiyet Değişkenleri Açısından 

İncelenmesi 

Katılımcılar yaş değişkeni açısından  “18-25 yaş”, “26-35 yaş” ve “36-55 yaş” 

olmak üzere üç gruba ayrılmış ve Parasosyal Etkileşim Ölçeği, Parasosyal Ayrılık 

Ölçeği, Bilişsel-Davranışsal Katılım Ölçeği ve Romantik Etki Skalası toplam 
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puanları ile bazı ölçeklerin alt boyutlarından aldıkları puanlar yönünden 

karşılaştırmak amacıyla cinsiyet (2) x yaş (3) desenine uygun çok değişkenli varyans 

analizi (MANOVA) yapılmıştır. Analiz sonucunda cinsiyet ve yaş temel etkilerinin 

parasosyal etkileşim, parasosyal ayrılık, bilişsel-davranışsal katılım ve romantik etki 

açısından anlamlı olduğu gözlenmiştir. Diğer taraftan, “cinsiyet x yaş” ortak etkisi 

hiçbir bağımlı değişken için anlamlı bulunmamıştır.  MANOVA sonuçlarından elde 

edilen Wilks’ λ değerleri,  F değerleri ve gruplar arası ortalamalar ilgili çizelgelerde 

yer almaktadır. 

 

3.2.1. Katılımcıların Parasosyal Etkileşim Ölçeği, Parasosyal Ayrılık 

Ölçeği, Bilişsel-Davranışsal Katılım Ölçeği ile Romantik Etki Skalasından 

Aldıkları Toplam Puanların Cinsiyet ve Yaş Değişkenleri Açısından 

İncelenmesi 

 

Ölçeklerin toplam puanları üzerinde cinsiyet (Wilks’ λ = .97, sd = 392, F4-392 = 

2.91, p < .05,    = .29)  ve yaş  (Wilks’ λ = .92, sd = 784, F8-784 =4.4, p < .001,   = 

.43) temel etkilerinin anlamlı olduğu görülmüştür. Cinsiyet ve yaş değişkenlerine 

ilişkin olarak bulunan temel etkilerin hangi gruplar arasındaki farklılıklardan 

kaynaklandığını anlamak amacıyla yapılan Post-Hoc Tukey testi sonuçları Tablo 

3.1’de görülmektedir.  
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Tablo 3.1. Cinsiyet ve Yaş Değişkeni Açısından Karşılaştırılan Katılımcıların PSEÖ, PSAÖ, BDKÖ ile Romantik Etki Skalasından 

Aldıkları Toplam Puanların Ortalamaları. (Standart sapmalar parantez içinde gösterilmiştir.) 

 

Cinsiyet Temel Etkisi 

 

s.d.= 4-392      Wilks’ λ= .97 

 

 

Yaş Temel Etkisi 

 

s.d.=8-784     Wilks’ λ= .92 

 

 

 Kadın Erkek F      18-25 26-35 36-55 F      Hata 

Varyansı 

Romantik Etki 

 

8.17 

(s=3.35) 

 

7.33 

(s=3.04) 

8.75** .022 

 

      
 (s=3.16) 

 

      
 (s=3.11) 

 

      
 (s=3.11) 

10.35*** .050 

 

    .156 

Parasosyal Etlileşim 

 

31.81 

(s=10.91) 

 

29.14 

(s=11.90) 

6.15* .015 

 

       
(s=11.44) 

 

       
 (s=11.07) 

 

       
(s=10.97) 

11.30*** .054 

 

     .558 

Parasosyal Ayrrılık 

 

27.59 

(s=8.13) 

 

25.68 

(s=8.60) 

5.93* .015 

 

       
 (s=8.94) 

 

       
 (s=7.27) 

 

       
 (s=8.24) 

8.67*** .042 

 

     .411 

Bilişsel Davranışsal Katılım 

 

 

26.87 

(s=8.76) 

 

24.35 

(s=9.83) 

7.66** .019 

 

       
 (s=9.22) 

 

       
 (s=9.78) 

 

       
 (s=8.19) 

12.06*** .058 

    

    .455 

 

Not: Farklı harflerin bulunduğu ortalamalar arasında anlamlı farklılıklar mevcuttur. 

*p< .05; **p< .01, ***p< .001
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Cinsiyet değişkeni açısından baktığımızda; Parasosyal Etkileşim toplam puanı 

(F1-395= 6.15;  p< .05,    = .015), Parasosyal Ayrılık toplam puanı (F1-395= 5.93;  p<  

.05,    = .015), Bilişsel Davranışsal Katılım toplam puanı (F1-395= 7.66; p< .01,    = 

.019) ve Romantik Etki toplam puanı  (F1-395=  8.75; p<  .01,    = .022) üzerinde 

temel etkiler olduğu belirlenmiştir. Bu etkilerin hangi gruplar arasındaki farklılıktan 

kaynaklandığını belirlemek için Post-Hoc Tukey testi yapılmıştır. 

 

Tablo 3.1’de görüldüğü gibi kadınların (x  =31.81, s= 10.91) parasosyal 

etkileşim puanları erkeklerden (x  =29.14, s= 11.90) anlamlı olarak daha yüksektir. 

Aynı şekilde kadınların (x  =27.59, s= 8.13) parasosyal ayrılık puanları da 

erkeklerden (x  =25.68, s= 8.60) anlamlı düzeyde yüksektir. Bilişsel Davranışsal 

Katılım puanları açısından bakıldığında ise yine kadınların (x  =26.87, s= 8.76) 

erkeklerden (x  =29.14, s= 11.90) daha yüksek puanlar aldıkları görülmektedir. 

Kadınlar (x  =8.17, s= 3.35) romantik etki puanları açısından da erkeklerden (x  =7.33, 

s= 3.04) daha yüksek puanlara sahiptir. 

 

Yaş değişkeni açısından baktığımızda ise; Parasosyal Etkileşim toplam puanı 

(F2-395= 11.30;  p< .001,    = .054), Parasosyal Ayrılık toplam puanı (F2-395= 8.67;  

p<  .001,    = .042), Bilişsel Davranışsal Katılım toplam puanı (F2-395= 12.06; p< 

.001,    = .058) ve Romantik Etki toplam puanı  (F2-395=  10.35; p< .001,    = .050) 

üzerinde temel etkiler olduğu belirlenmiştir. Bu etkilerin hangi gruplar arasındaki 

farklılıktan kaynaklandığını belirlemek için Post Hoc-Tukey testi yapılmıştır.
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Tablo 3.1’de görüldüğü gibi 18-25 yaş aralığındaki bireylerin (x  = 33.72, s= 

11.41)  parasosyal etkileşim puanları hem 26-35 yaş aralığındaki (x  =29.48, s= 

11.07) hem de 36-55 yaş aralığındaki (x  =27.47, s= 10.97) bireylerin puanlarından 

anlamlı düzeyde daha yüksek görünmektedir. Benzer şekilde 18-25 yaş aralığındaki 

bireylerin (x  = 28.74, s= 8.94) parasosyal ayrılık puanları da hem 26-35 yaş 

aralığındaki (x  =26.02, s= 7.27) hem de 36-55 yaş aralığındaki (x  =24.67, s= 8.24) 

bireylerin puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir. 18-25 yaş aralığındaki bireyler 

(x  = 28.04, s= 9.22)  ile 26-35 yaş aralığındaki bireylerin (x  =25.70, s= 9.78)  bilişsel 

davranışsal katılım puanları, 36-55 yaş aralığındaki bireylerden (x  =25.52, s= 8.19)  

anlamlı olarak yüksektir. Romantik etki puanları açısından kıyaslandığında ise 18-25 

yaş aralığındaki bireylerin(x  = 8.63, s= 3.16), hem 26-35 yaş aralığındaki (x  =7.37, 

s= 3.11) hem de 36-55 yaş aralığındaki (x  =7.07, s= 3.21) bireylerden anlamlı 

düzeyde yüksek puanlar aldığı gözlenmiştir.  

 

3.2.2. Parasosyal Etkileşim Ölçeği’nin Alt Boyutları’ndan Alınan Puanların 

Cinsiyet ve Yaş Değişkenleri Açısından İncelenmesi 

 

       Parasosyal Etkileşim Ölçeği’nin alt boyutları üzerinde cinsiyet ve yaş temel 

etkilerinin olup olmadığı incelenmiştir. Analiz sonucunda, Wilks’ Lambda değerleri 

cinsiyet (Wilks’ λ = .92, sd = 393, F3-393 = 11.41, p < .001,    = .08)  ve yaş  (Wilks’ 

λ = .92, sd = 786, F6-786 = 5.23, p < .001,    = .04) değişkenleri açısından temel 

etkilerin bulunduğunu göstermektedir. Cinsiyet ve yaş değişkenleri arasında 

etkileşim etkisi gözlenmemiştir. Cinsiyet ve yaşa göre oluşturulan grupların 
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Parasosyal Etkileşim Ölçeği’nin alt boyutlarından aldıkları puanların ortalamaları ve 

F değerleri Tablo 3.2’de yer almaktadır.  



69 
 

Tablo 3.2. Cinsiyet ve Yaş Değişkeni Açısından Karşılaştırılan Katılımcıların PSEÖ Alt Boyutlarından Aldıkları Puanların 

Ortalamaları. (Standart sapmalar parantez içinde gösterilmiştir.) 

 

Cinsiyet Temel Etkisi 

 

s.d.= 3-393       Wilks’ λ = .92 

 

Yaş Temel Etkisi 

 

   s.d.=6-786         Wilks’ λ = .92 

 

  

Kadın 

 

Erkek 

 

F 

 

     

 

18-25 

 

26-35 

 

36-55 

 

F 

 

     

     Hata 

Varyansı 

Arkadaşlık 
 

 

 

 
  

 

      
 (s=3.48) 

 

      
 (s=3.12) 

 

      
 (s=3.06) 

7.73** .04 

 

     .162 

Empati 

 

12.12 

(s=4.22) 

 

10.59 

(s=4.36) 

13.57*** .03 

 

       
 (s=4.42) 

 

       
 (s=4.24) 

 

       
 (s=4.44) 

6.04** .03 

 

      .213 

İlgi Duyma 

 

12.97 

(s=5.00) 

 

11.58 

(s=5.00) 

7.74** .02 

 

       
 (s=5.14) 

 

       
 (s=4.88) 

 

       
 (s=4.53) 

14.07*** .07 

 

     .244 

 

Not: Farklı harflerin bulunduğu ortalamalar arasında anlamlı farklılıklar mevcuttur. 

*p< .05; **p< .01, ***p< .001 
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Cinsiyet temel etkisinin parasosyal etkileşimin alt boyutlarından olan empati 

(F2-395=13.57; p< .001,    =.033) ve ilgi duyma (F2-395=7.74; p< .01,   =.019) 

üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu bulunmuştur.  

 

Tablo 3.2’den de anlaşılacağı gibi; kadınların (x  =12.12, s= 4.22) parasosyal 

etkileşim ölçeğinin empati alt boyutundan almış oldukları puan, erkeklerden 

(x =10.59, s = 4.36) anlamlı olarak yüksektir. Benzer şekilde kadınların (x =12.97, s= 

5.0) ilgi duyma alt boyutundan almış oldukları puan da erkeklerden (x = 11.58, s = 

5.0) anlamlı olarak yüksektir.  

 

Yaş temel etkisinin ise; arkadaşlık (F2-395=7,73; p< .01,    =.038), empati 

(F2-395=6.04; p< .01,   = .030) ve ilgi duyma (F2-395=14.07; p< .001,     =.067) 

olmak üzere parasosyal etkileşimin tüm alt boyutları üzerinde anlamlı bir etkisinin 

olduğu bulunmuştur. 

 

Yaş temel etkisinin hangi gruplar arasındaki farklılıklardan kaynaklandığını 

anlamak amacıyla yapılan Post-hoc Tukey Testi sonuçları Tablo 3.2’de yer 

almaktadır. Buna göre, 18-25 yaş aralığındaki bireylerin (x =7.61, s =3.48 ) 26-35 yaş 

(x =6.39, s =3.12) ile 36-55 yaş (x =6.32, s =3.06) aralığındaki bireylere göre 

arkadaşlık alt boyutundan aldıkları puanlar anlamlı olarak yüksektir. Empati alt 

boyutu açısından değerlendirildiğinde 18-25 yaş aralığındaki bireylerin (x =12.27, s 

=4.42) hem 26-35 yaş (x =11.20 s= 4.24) hem de 36-55 yaş (x =10.43, s= 4.44) 

aralığındaki bireylerden anlamlı olarak daha yüksek puanlar aldıkları görülmüştür. 

Benzer şekilde, ilgi alt boyutundan aldıkları puanlar açısından da 18-25 yaş 

aralığındaki bireyler (x =13.84, s =5.14) 26-35 yaş (x =11.89, s =4.88) ile 36-55 yaş 
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(x =10.72, s= 4.53) aralığındaki bireylerden anlamlı olarak daha yüksek puanlara 

sahiptir. 

 

3.2.3. Bilişsel Davranışsal Katılım Ölçeği’nin Alt Boyutlarından Alınan 

Puanların Cinsiyet ve Yaş Değişkeni Açısından İncelenmesi 

Bilişsel Davranışsal Katılım Ölçeği’nin alt boyutları üzerinde cinsiyet (Wilks’ 

λ = .98, sd = 394, F2-394 =3.91, p < .05,    = .019)  ve yaş  (Wilks’ λ = .94, sd = 788, 

F4-788=6.47, p < .001,    = .032) temel etkilerinin anlamlı olduğu görülmüştür. 

Cinsiyet ve yaş değişkenleri arasında etkileşim etkisi gözlenmemiştir. Cinsiyet ve 

yaşa göre oluşturulan grupların Bilişsel Davranışsal Katılım Ölçeği’nin alt 

boyutlarından aldıkları puanların ortalamaları ve F değerleri Tablo 3.3’de 

gösterilmektedir.
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Tablo 3.3. Cinsiyet ve Yaş Değişkeni Açısından Karşılaştırılan Katılımcıların BDKÖ Alt Boyutlarından Aldıkları Puanların 

Ortalamaları. (Standart sapmalar parantez içinde gösterilmiştir) 

 

Cinsiyet Temel Etkisi 

 

  s.d.= 2-394       Wilks’ λ = .98 

 

 

Yaş Temel Etkisi 

 

   s.d.=4-788        Wilks’ λ = .94 

 

 Kadın Erkek F      18-25 26-35 36-55 F           Hata 

Varyansı 

Bilişsel Katılım 

 

13.32 

(s=4.66) 

 

12.01 

(s=5.01) 

7.47** 0.2 

 

       
 (s=4.84) 

 

 

 

       
 (s=4.17) 

8.32*** .04 

 

     .239 

Davranışsal Katılım 

 

13.55 

(s=4.83) 

 

12.34 

(s=5.31) 

5.98* .015 

 

       
 (s=5.12) 

 

       
 (s=5.11) 

 

       
(s=4.50) 

12.98*** .06 

 

     .247 

           

 

Not: Farklı harflerin bulunduğu ortalamalar arasında anlamlı farklılıklar mevcuttur. 

*p< .05; ** p< .01,  ***p< .001 
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        Cinsiyet temel etkisinin hem bilişsel (F1-395=7.47; p< .01,    =.019) hem de 

davranışsal (F1-395=5.98; p< .05,   =.015) katılım üzerinde anlamlı bir etkisinin 

olduğu bulunmuştur. Cinsiyet değişkenine ilişkin olarak bulunan temel etkilerin 

hangi gruplar arasındaki farklılıklardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan 

Post-Hoc Tukey Testi sonuçları ise Tablo 3.3’de yer almaktadır. Buna göre; 

kadınların (x  =13.32, s= 4.66) bilişsel katılım puanları, erkeklerden (x =12,01 s = 

5.01) anlamlı olarak yüksektir. Benzer şekilde kadınların (x =13.55, s = 4.83) 

davranışsal katılım puanları da erkeklerden (x = 12.34, s = 5.31) anlamlı olarak 

yüksektir.  

 

Benzer şekilde yaş temel etkisinin de bilişsel (F2-395=8.32; p< .001,    =.040) 

ve davranışsal (F2-395=12.98; p< .001,   =.062) katılım üzerinde anlamlı bir etkisinin 

olduğu gözlenmiştir. Bu etkinin hangi gruplar arası farklılıklardan kaynaklandığını 

belirlemek amacıyla yapılan analiz sonuçları Tablo 3.3’de verilmiştir. Buna göre, 18-

25 yaş aralığındaki bireylerin (x =13.76, s =4.84) bilişsel katılım puanları, 36-55 yaş 

aralığındaki (x =11.34, s =4.17) bireylerden anlamlı olarak daha yüksektir. 

Davranışsal katılım açısından değerlendirildiğinde ise hem 18-25 yaş (x =1.28, s 

=5.12) hem de 26-35 yaş aralığındaki bireylerin (x =13.05 s =5.11) 36-55 yaş 

aralığındaki bireylerden (x =11.17, s =4.50) anlamlı olarak daha yüksek puanlar 

aldıkları görülmektedir.  
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3.3. Korelasyon Analizine İlişkin Bulgular 

 

Parasosyal etkileşim ve çalışmada yer alan değişkenler arasındaki ilişkiyi 

incelemek amacıyla Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi yapılmıştır.  

 

Bu bölümde, araştırmanın temel bağımlı değişkeni olması nedeniyle öncelikle 

Parasosyal Etkileşim Ölçeği toplam puanı ve tüm alt ölçekleri ile diğer değişkenler 

arası korelasyon katsayıları incelenmiş (Bkz. Tablo 3.4) daha sonra da diğer 

değişkenlerin birbirleri ile ilişkilerine yer verilmiştir (Bkz. Tablo 3.5) 
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Tablo 3.4. PSEÖ ve alt ölçeklerine ilişkin korelasyon katsayıları  

  

Arkadaşlık Empati İlgi Duyma PSEÖ Top. 
 

Yaş 
 

-.15
**

 

 

-.17
***

 

 

-.25
***

 

 

-.22
***

 
Eğitim .01 -.09 -.07 -.06 

Gelir Düzeyi -.03 -.05 -.08 -.06 

TV İzleme Süresi .04 .17
**

 .12
*
 .13

*
 

Yerli Dizilerden Hoşlanma .11
*
 .25

***
 .22

***
 .22

***
 

Yabancı Dizilerden 

Hoşlanma 
.19

***
 .09 .19

***
 .17

**
 

İzlenilen Yabancı Dizi 

Sayısı 
.13

**
 -.00 .09 .07 

İzlenilen Yerli Dizi Sayısı .06 .20
***

 .11
*
 .14

**
 

PSEÖ Toplam Puanı .85
***

 .92
***

 .93
***

 1 

Arkadaşlık 1 .69
***

 .68
***

 .85
***

 

Empati .69
***

 1 .76
***

 .92
***

 

İlgi Duyma .68
***

 .76
***

 1 .93
**

 

Parasosyal Ayrılık .78
***

 .68
***

 .74
***

 .78
***

 

BDKÖ Toplam Puanı .57
**

 .70
***

 .68
***

 .73
***

 

Bilişsel Katılım .52
***

 .66
***

 .63
***

 .68
***

 

Davranışsal Katılım .55
***

 .65
***

 .64
***

 .69
***

 

Dışadönüklük -.05 .04 .05 .02 

Özdenetim -.12
*
 -.04 -.10

*
 -.10

*
 

Yumuşak Başlılık -.06 .00 -.05 -.04 

Deneyime Açıklık . 10
*
 .10

*
 .07 .10

*
 

Nörotizm .10
*
 .22

***
 .20

***
 .20

***
 

ÇBASDÖ Toplam Puanı -.01 .08 .05 .05 

Aile -.08 .05 .03 .01 

Özel İnsan .03 .07 .06 .06 

Sosyal Arkadaş .01 .07 .03 .04 

Romantik Etki .53
***

 .54
***

 .49
***

 .57
***

 

*p< .05; **p< .01 *** p< .001 
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Tablo 3.4’te görülebileceği gibi, PSEÖ toplam puanı ve tüm alt ölçekleri ile 

demografik değikenler arasında  .25 (p< .001) ile -.15 (p<.01) arasında değişen 

anlamlı korelasyonlar mevcuttur. Bilişsel-Davranışsal Katılım ve Romantik Etki 

puanları ile arasında .73 (p< .001) ile .53 (p< .001) arasında değişen anlamlı 

korelasyonlar mevcuttur. Beş Faktörlü Kişilik Envanteri’nin “Deneyime Açıklık”, 

“Nörotizm” ve “Özdenetim” alt boyutları ile arasında .22 (p< .001) ile .-10 (p<.05) 

anlamlı ancak zayıf ilişkiler mevcuttur. PSEÖ toplam puanı ve tüm alt ölçekleri ile 

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği‟nin toplam puanları ve tüm alt 

ölçekleri arasında anlamlı ilişkiler mevcut değildir. 
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1. Yaş                                  5. Yerli Dizilerden Hoşlanma Düzeyi                   9. Parasosyal Ayrılık                      13. Dışadönüklük                         17. Nörotizm                                     21. Sosyal Arkadaş 

2. Eğitim                              6. Yabancı Dizilerden Hoşlanma Düzeyi            10. BDKÖ Toplam Puanı                14. Özdenetim                              18. ÇBASDÖ Toplam Puanı             22. Romantik Etki 

3. Gelir                                7. İzlenilen Yabancı Dizi Sayısı                           11.  Bilişsel Katılım                        15. Yumuşak Başlılık                   19. Aile 

4. TV İzleme Süresi            8. İzlenilen Yerli Dizi Sayısı                                12. Davranışsal Katılım                   16. Deneyime Açıklık                  20. Özel İnsan 

 

Tablo 3.5. Araştırma Değişkenlerinin Birbirleri ile Olan İlişkileri 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 1 
                     

2 -,27
***

 1 
                    

3 ,28
***

 ,19
***

 1 
                   

4 ,22
***

 -,34
***

 ,02 1 
                  

5 ,13
**

 -,18
***

 -,02 ,47
***

 1 
                 

6 -,17
***

 ,18
***

 ,09 -,09 -,07 1 
                

7 -,15
**

 ,12
*
 ,07 -,06 -,14

**
 ,70

***
 1 

               
8 ,16

***
 -,29

***
 ,00 ,56

***
 ,53

***
 -,13

**
 -,08 1 

              
9 -,21

***
 -,11

*
 -,04 ,10

*
 ,16

***
 ,16

***
 ,05 ,03 1 

             
10 -,27

***
 -,02 -,03 ,15

**
 ,24

***
 ,19

***
 ,16

***
 ,16

***
 ,67

***
 1 

            
11 -,22

***
 ,02 -,02 ,13

**
 ,24

***
 ,18

***
 ,15

**
 ,15

**
 ,59

***
 ,94

***
 1 

           
12 -,28

***
 -,05 -,04 ,14

**
 ,22

***
 ,17

***
 ,16

**
 ,15

**
 ,66

***
 ,94

***
 ,76

***
 1 

          
13 -,03 ,03 ,09 -,04 -,02 ,08 -,01 -,03 ,01 ,04 ,04 ,04 1 

         
14 ,28

***
 -,08 ,06 ,09 ,12

*
 -,16

***
 -,22

***
 ,02 -,10

*
 -,07 -,03 -,11

*
 ,26

***
 1 

        
15 ,18

***
 -,01 ,09 -,00 ,09 -,07 -,18

***
 ,01 -,04 -,01 ,02 -,03 ,18

***
 ,36

***
 1 

       
16 -,13

**
 ,21

***
 ,01 -,15

**
 -,11

*
 ,18

***
 ,12

*
 -,10

*
 ,14

**
 ,17

***
 ,20

***
 ,13

*
 ,38

***
 ,19

***
 ,17

***
 1 

      
17 -,12

*
 -,10

*
 -,11

*
 ,12

*
 ,09 -,13

**
 -,07 ,11

*
 ,14

**
 ,19

***
 ,16

**
 ,20

***
 -,26

***
 -,28

***
 -,35

***
 -,15

**
 1 

     
18 -,06 ,13

**
 ,09 -,10

*
 ,07 -,01 -,05 ,00 ,06 ,15

**
 ,14

**
 ,13

**
 ,24

***
 ,15

**
 ,31

***
 ,17

***
 -,10

*
 1 

    
19 ,08 ,04 ,11

*
 -,03 ,12

*
 -,09 -,10 ,08 ,01 ,09 ,10

*
 ,07 ,15

**
 ,20

***
 ,29

***
 ,08 -,10

*
 ,74

***
 1 

   
20 -,13

**
 ,15

**
 ,03 -,11

*
 ,03 -,00 -,03 -,01 ,06 ,13

**
 ,14

**
 ,10

*
 ,21

***
 ,10

*
 ,22

***
 ,15

**
 -,06 ,84

***
 ,42

***
 1 

  
21 -,05 ,10* ,08 -,08 ,02 ,06 -,01 -,06 ,07 ,12

*
 ,08 ,14

**
 ,20

***
 ,07 ,25

***
 ,16

***
 -,10

*
 ,79

***
 ,45

***
 ,46

***
 1 

 
22 -,21

***
 -,02 -,09 ,18

***
 ,31

***
 ,14

**
 ,08 ,19

***
 ,48

***
 ,47

***
 ,42

***
 ,46

***
 -,02 -,13

**
 -,05 -,03 ,13

**
 -,02 -,09 ,01 ,02 1 

*p< .05, **p<.01 ***p<.001  
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3.4. Regresyon Analizine İlişkin Bulgular 

 

Çalışmanın bu aşamasında parasosyal etkileşimi, parasosyal ayrılığı ve bilişsel 

davranışsal katılımı yordayan değişkenleri belirlemek amacıyla üç ayrı, aşamalı 

hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Her üç regresyon analizinde de yordayıcı 

değişkenler aşağıda verilen sıra ile denkleme alınmıştır. Bağımlı değişken ile 

aralarındaki korelasyon katsayıları .70 ve üzerinde olan değişkenler bağımsız 

değişken olarak denkleme alınmamıştır. 

 

 

Şekil.3.1. Yordayıcı Değişkenler 

 

1.Blok 

Demografik Değişkenler 

(Cinsiyet, Yaş, Eğitimi Düzeyi, Ailenin Geliri) 

 

2.Blok 

 

TV/dizi izleme ile ilgili değişkenler 

(TV İzleme Süresi, Yerli Dizilerden Hoşlanma Derecesi, Yabancı Dizilerden 

 Hoşlanma Derecesi, İzlenen Yerli Dizi Sayısı Ve İzlenilen Yabancı Dizi Sayısı) 

 

 3.Blok 

Romantik Etki 

(Romantik Etki Toplam Puanı) 

 

4. Blok 

Kişilik Özellikleri 

(Dışadönüklük, Yumuşak Başlılık, Nörotizm, Deneyime Açıklık, Özdenetim) 

5.Blok 

 Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek 

 (Aile, Arkadaşlar, Özel Biri) 
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3.4.1. Parasosyal Etkileşim Toplam Puanını Yordayan Değişkenler 

 Parasosyal etkileşimi yordayan değişkenleri belirleyebilmek amacıyla yapılan  

aşamalı hiyerarşik regresyon analizi sonuçları  Tablo 3.6’da yer almaktadır. 

 

 

 

 

Tablo 3.6.  Parasosyal Etkileşimi Yordayan Değişkenler   

 

Değişkenler 

 

   

B 

 

Beta 

 

t 

 

F    

           

Uyarlanmış Hata 

varyansı 

(s.d) 

 Yaş .05 .04 

 

11.20 

(1-399) 

-.25 -.22 -4.42 19.57*** 

 
Eğitim 

Düzeyi 
.06 .06 

 

11.12 

(2-398) 

-1.91 -.13 -2,64 13.41*** 

 

Yerli 

Dizilerden 

Hoşlanma  

 

.12 .11 

 

10.80 

(3-397) 

2.48 .24 .5.00 17.80*** 

 

Yabancı 

Dizilerden 

Hoşlanma  

 

.14 .14 

 

10.65 

(4-396) 

1.35 .17 3.49 16.78*** 

 
Romantik 

Etki 
.36 .35 

 

9.23 

(5-395) 

1.82 .51 11.51 44.39*** 

 Nörotizm .37 .36 

 

9.13 

(6-394) 

.25 .12 3.02 39.27*** 

 
Deneyime 

Açıklık 
.39 .38 

 

9.02 

(7-393) 

.23 .14 3,26 36.01*** 

 

***p< .001 
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Tablo 3.6’da görüldüğü gibi, parasosyal etkileşimin yordayıcısı olarak 

denkleme giren toplam on değişkenden, yaş (F1-399= 19.57; p< .001) ve eğitim 

düzeyinin (F2-398= 13.41; p< .001) ilk sırada yer aldığı gözlenmektedir. Yaşın 

parasosyal etkileşim düzeyinde açıklanan varyansa katkısı %4 iken, eğitim düzeyinin 

%2’lik katkısı ile birlikte bu iki değişken toplam varyansın %6’sını açıklamaktadır 

ve parasosyal etkileşimi negatif yönde yordamaktadır. Bir sonraki aşamada denkleme 

giren yerli dizi izlemekten hoşlanma derecesi (F3-397= 17.80; p< .001) ile yabancı 

dizi izlemekten hoşlanma derecesi (F4-396= 16.78; p< .001) parasosyal etkileşimi 

pozitif yönde yordamaktadır. Yerli dizi izlemekten hoşlanma derecesinin varyansa 

katkısı %6 iken yabancı dizi izlemekten hoşlanma derecesinin katkısı %2’dir ve bu 

değişkenler kendinden önceki değişkenlerle birlikte toplam varyansın %14’ünü 

açıklamaktadır. Ardından denkleme giren romantik etki varyansa %22’lik bir katkı 

sağlamaktadır (F5-395= 44.39; p< .001) ve parasosyal etkileşimi pozitif yönde 

yordamaktadır. Bir sonraki aşamada, alt ölçekler arasından sadece deneyime açıklık 

(F6-394= 39.27; p< .001) ve nörotizmin (F7-393= 36.01; p< .001) yordayıcı gücünün 

anlamlı olduğu görülmektedir. Deneyime açıklığın %2’lik ve nörotizmin %1’lik 

katkısının eklenmesiyle parasosyal etkileşim üzerindeki varyans %39’a 

yükselmektedir.  Beşinci aşamada analize giren değişkenlerden hiçbirinin parasosyal 

etkileşimi anlamlı olarak yordamadağı görülmektedir. Bütün değişkenlerin bağımlı 

değişkende açıkladıkları toplam varyans %39’dur. Tüm bunlara ek olarak 

değişkenlerin Beta değerleri incelendiğinde, en yüksek değerlerin “romantik etki” 

(Beta= .51) ve “yerli dizilerden hoşlanma derecesi” (Beta= .24) değişkenlerine ait 

olduğu anlaşılmaktadır. 
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3.4.2. Parasosyal Ayrılık Puanını Yordayan Değişkenler 

Parasosyal ayrılığı yordayan değişkenleri belirleyebilmek amacıyla yapılan  

aşamalı hiyerarşik regresyon analizi sonuçları  Tablo 3.7’de yer almaktadır. 

 

Tablo 3.7. Parasosyal Ayrılığı Yordayan Değişkenler 

  

Değişkenler  

   

B 

 

Beta 

 

t 

 

F        Uyarlanmış 

     

Hata 

varyansı 

(s.d) 

 Yaş .04 .04 

 

8.22 

(1-399) 

-.18 -.21 -4.29 18.43*** 

 Eğitim Düzeyi .07 .07 

 

8.11 

(2-398) 

-1.86 -.18 -3.52 15.69*** 

 

Yerli 

Dizilerden 

Hoşlanma  

.10 .09 

 

8.00 

(3-397) 

1.26 .17 3.41 14.63*** 

 

 

Yabancı 

Dizilerden 

Hoşlanma  

.12 .12 

 

7.90 

(4-396) 

.98 .16 3.40 14.16*** 

 Romantik Etki .27 .26 

 

7.22 

(5-395) 

1.10 .42 8.87 29.28*** 

 Nörotizm .30 .28 

 

7.11 

(6-394) 

.20 .16 3.69 27.44*** 

 
Deneyime 

Açıklık 
.30 .29 

 

7.08 

(7-393) 

.14 1.00 2.15 24.40*** 

 

***p< .001 
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Tablo 3.7’ye bakıldığında, ilk aşamada analize giren demografik 

değişkenlerden yaş (F1-399= 18.43; p< .001) ve eğitim düzeyinin (F2-398= 15.69; p< 

.001) parasosyal ayrılık üzerinde negatif yönde yordayıcı etkisinin olduğu ve yaşın 

toplam varyansa katkısı %4 iken eğitimin katkısının %3 olduğu görülmektedir. İkinci 

aşamada analize giren değişkenlerden yerli dizilerden hoşlanma derecesi (F3-397= 

14.63; p< .001) ve yabancı dizilerden hoşlanma derecesi (F4-396= 14.16; p< .001) 

parasosyal ayrılığı pozitif yönde yordamaktadır. Bu iki değişkenden yerli dizilerden 

hoşlama derecesinin katkısının %3, yabancı dizilerden hoşlanma dercesinin 

katkısının ise %2 olduğu görülmektedir ve parasosyal ayrılık üzerinde açıklanan 

varyans % 12’ye ulaşmaktadır. Üçüncü aşamada denkleme giren romantik etki 

varyansa % 15’ lik bir katkı sağlamakta (F5-395= 29.28; p< .001)  ve parasosyal 

ayrılığı pozitif yönde yordamaktadır.  Dördüncü aşamada denkleme giren alt boyutlar 

arasından deneyime açıklık (F6-394= 27.44; p< .001) ve duygusal dengeliliğin (F7-393= 

24.40; p< .001) yordayıcı gücünün anlamlı olduğu görülmektedir. Deneyime 

açıklığın %2’lik ve duygusal dengeliliğin %1’lik katkısının eklenmesiyle parasosyal 

ayrılık üzerindeki varyans %30’a yükselmektedir. Beşinci aşamada analize giren 

ÇBASDÖ’nün alt boyutlarından hiçbirinin parasosyal ayrılığı anlamlı olarak 

yordamadağı görülmektedir. Böylece tüm değişkenlerin bağımlı değişkende 

açıkladıkları toplam varyans % 30’dur.  
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3.4.3. Bilişsel-Davranışsal Katılım Toplam Puanını Yordayan Değişkenler 

 

         Bilişsel-Davranışsal Katılımı yordayan değişkenleri belirleyebilmek amacıyla 

yapılan aşamalı hiyerarşik regresyon analizi sonuçları Tablo 3.8’de yer almaktadır. 

 

 Tablo 3.8. Bilişsel Davranışsal Katılımı Yordayan Değişkenler 

 Değişkenler        
Uyarlanmış 

     

 

Hata 

varyansı 

(s.d) 

 

B 

 

Beta 

 

t 

 

F 

 Yaş .07 .07 

 

9.03 

(1-399) 

-.25 -.27 -5.57 31.07*** 

 Cinsiyet .08 .08 

 

8.78 

(2-398) 

-2.15 -.12 -2.38 18.56*** 

 

Yerli 

Dizilerden 

Hoşlanma 

Derecesi 

.15 .15 

 

8.65 

(3-397) 

2.28 .27 5.69 24.13*** 

 

Bir Haftada 

İzlenilen 

Yabancı Dizi 

Sayısı 

.18 .17 

 

8.52 

(4-396) 

2.03 .17 3.57 21.83*** 

 
Romantik 

Etki 
.29 .28 

 

7.95 

(5-395) 

1.05 .36 7.73 31.99*** 

 Nörotizm .31 .30 

 

7.81 

(6-394) 

.23 .17 3.91 30.17*** 

 
Deneyime 

Açıklık 
.33 .32 

 

7.71 

(7-393) 

.23 .14 3.31 28.08*** 

 Aile .35 .34 

 

7.63 

(8-392) 

.24 .13 8.22 26.36*** 

 

***p< .001 
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       Tablo 3.8’e bakıldığında, ilk aşamada analize giren demografik değişkenlerden 

yaş (F1-399= 31.07; p< .001) ve cinsiyetin (F2-398= 18.56; p< .001)  bilişsel-

davranışsal katılım üzerinde negatif yönde yordayıcı etkisinin olduğu görülmektedir. 

Yaşın toplam varyansa katkısı %7 iken cinsiyetin katkısının %1 olduğu 

görülmektedir. İkinci aşamada analize varyansa %7’lik katksı ile giren 

değişkenlerden yerli dizilerden hoşlanma derecesi (F3-397= 24.13; p< .001) ve %3’lük 

katkısı ile bir haftada izlenilen yabancı dizi sayısı (F4-396= 21.83; p< .001) bilişsel-

davranışsal katılımı pozitif yönde yordamaktadır. Bu iki değişkenin analize 

girmesiyle bilişsel-davranışsal katılım üzerinde açıklanan varyans % 18’dir. Üçüncü 

sırada analize, varyansa %10’luk katkısı ile “romantik etki”nin (F5-395= 31.99; p< 

.001) girdiği gözlenmektedir. Dördüncü aşamada denkleme giren alt boyutlar 

arasından “deneyime açıklık” (F6-394= 30.17; p< .001) ve “nörotizm”in (F7-393= 

28.08; p< .001) yordayıcı gücünün anlamlı olduğu görülmektedir. Her iki değişkenin 

de varyansa katkısı %2 olup kendilerinden önceki değişkenlerle birlikte toplam 

varyansın % 33’ünü açıklamaktadır. Beşinci aşamada analize varyansa %2’lik katksı 

ile giren “aile” alt boyutunun (F8-392= 26.36; p< .001) bilişsel-davranışsal katılımı 

anlamlı olarak yordadığı görülmektedir. Tüm değişkenlerin bağımlı değişkende 

açıkladıkları toplam varyans % 35’tir.  
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BÖLÜM 4 

TARTIŞMA 

 

 

 Daha önce de belirtildiği gibi, bu çalışmanın amacı; televizyon dizilerindeki 

karakterler ve izleyiciler arasında kurulan parasosyal etkileşimi çeşitli değişkenler 

açısından incelemektir. Bu amaçlar doğrultusunda yapılan analizler bulgular 

bölümünde aktarılmıştır. Bu bölümde de bulgular bölümünde yer verilen sonuçlar, 

alanyazın temelinde tartışılacaktır. 

 

4.1. Katılımcıların Televizyon İzleme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi 

 

Bulgular göz önüne alındığında, 18-55 yaş arası bireylerden oluşan 

katılımcıların çoğunluğunun günde ortalama 1-2 saat ile 3-4 saat arasında değişen 

televizyon izleme alışkanlıkları olduğu görülmektedir. İzleyiciler tarafından yerli 

dizilerin daha çok tercih edildiği, yabancı dizilerin izlenme oranlarının görece daha 

düşük olduğu ancak yerli ve yabancı dizilerden hoşlanma düzeyleri arasında büyük 

bir fark olmadığı gözlenmektedir.  

 

 Televizyon izlemeye ayrılan sürenin parasosyal etkileşimin güçlü 

yordayıcılarından olduğu bilinmektedir (Giles, 2002; Cohen, 2004, Auter ve 

Palmgreen, 2000, Davila-Rosado, 2006). Mevcut çalışmada televizyon izleme 

süresinin parasosyal etkileşimi ve alt boyutlarından “empati” ve “ilgi duyma” yı 

artırıcı etkisinin olduğu saptanmıştır. Parasosyal etkileşim ve televizyon izleme 

süresi arasında gözlenen pozitif yöndeki ilişki alanyazınla (Auter ve Palmgreen, 
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2000; Cohen, 2004; Greenwood, 2008; Lather ve Moyer-Guse, 2011; Rubin ve 

McCough, 1987; Schippa ve ark., 2007) uyumludur. Auter ve Palmgreen (2000) 

parasosyal etkileşim düzeyi yüksek olan izleyicilerin, sevdikleri karakteri daha fazla 

görebilmek için televizyon izleme süresinin de arttığını belirtmişlerdir. Sosyal 

ilişkilerimizde sevdiğimiz insanlarla daha fazla bir arada olmayı istememize benzer 

olarak, olumlu parasosyal ilişkiler geliştirdiğimizde de sevdiğimiz karakterin yer 

aldığı programları daha fazla izlemek isteriz. Televizyon izleme süresi ve izlenilen 

dizi sayısı arttıkça izleyicilerin karakterleri daha iyi tanır hale gelmeleri, onlara ilgi 

duymaları ve onlar ile empati kurmaları beklendik bir durumdur.  

 

Analiz sonuçları, yerli dizilerden hoşlanma derecesinin parasosyal etkileşimin 

önemli yordayıcılarından biri olduğunu ve parasosyal etkileşim ile tüm alt 

boyutlarını pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. Rubin ve Perse (1987) 

izleyicinin dizi izleme motivasyonunu oluşturan faktörlerden birinin toplumsal fayda 

(diziyi izleyen insanlarla bir arada olma, onlarla neler olup bittiği hakkında konuşma) 

olduğunu belirtmişlerdir. Günümüzde, izleyiciler bir yandan diziyi izlerken bir 

yandan da sosyal medya üzerinden dizi hakkında yorumlar yaparak benzer ilgilere 

sahip izleyiciler ile fikir alışverişinde bulunabilmektedirler. Bu etkileşim, izleyiciye 

grup olarak izleme deneyimi sunmakta, aynı zamanda da izleme zevkini 

artırmaktadır. Böylelikle, dizi izlemek yalnızca eğlence olmaktan çıkıp aynı zamanda 

da izleyiciye toplumsal bir katılım sağlamaktadır. Diğer bir deyişle, izleyici kendisini 

bir gruba ait hissetmektedir. Yerli dizilerin daha fazla sevilmesinin nedenlerinden 

birinin, izleme deneyimini paylaştığımız bireylerin bizimle aynı kültürel özelliklere 

sahip bir grubun üyeleri olmaları ile ilişkili olabileceği düşünülebilir. Bir diğer neden 

ise, ülkemizde yayınlanan dizilerdeki karakterlerin kültürümüzü daha iyi 
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yansıtmalarının, kendimizi sevdiğimiz karakterin yerine koymamızı kolaylaştırıyor 

olması olabilir. İzleyiciler ile karakterler arasında yaşam deneyimleri ve tutumlar 

açısından algılanan benzerliğin yüksek olmasının, parasosyal etkileşimi artırdığından 

söz edilmektedir (Hoffner ve Buchanan, 2005; Rubin ve McHugh, 1987, Tian ve 

Hoffner, 2010; Shen, 2009). Sood ve Rogers’a (2000) göre izleyiciler bir televizyon 

programında kendi yaşamıyla ya da problemleriyle ilgili bir konu konuşulduğunda, 

kendi deneyimleri ile televizyonda sunulan içeriğin ne kadar ilişkili olduğunu 

değerlendirirler.  Yani, yerli dizilerde gündelik yaşamda karşılaştığımız olaylara ve 

karakterlere yer veriliyor olması, diziyi izleyenleri ortak bir duyguda birleştirip, yerli 

dizilerin sevilmesini sağlıyor olabilir. İzleyiciler diziler hakkındaki bilgilere TV 

programları, reklamlar, gazete ve dergiler, sosyal çevrelerinin yorumları, dizilerin 

web siteleri, sosyal medya vs. aracılığıyla ulaşabilmektedirler (Penpece ve Yılmaz, 

2014). Dolayısıyla, yabancı diziler hakkında bilgi edinmemizi sağlayan platformlar 

kısıtlı iken, yerli dizilerde yer alan karakterlerle iletişim kurmamızı ve onlar 

hakkkında bilgi edinmemizi sağlayan daha fazla seçeneğe sahip olmamız, yerli 

dizilerin sevilmesinin ve daha çok seyredilmesinin bir diğer nedeni olabilir.  

 

Alanyazında, oyuncunun önceden tahmin edilebilir davranışlarda bulunmasının 

da parasosyal etkileşimi güçlendirdiğinden söz edilmektedir (Horton ve Wohl, 1956). 

Sood ve Rogers (2000) hikaye kendi tahminleri doğrultusunda ilerlemediğinde bazı 

izleyicilerin hayal kırıklığına uğradığını gözlemlemişlerdir. Ülkemizde de, 

izleyenlerin dizi hakkında, sosyal medya üzerinden yaptıkları eleştirilerin senaristler 

tarafından dikkate alındığı ve bazen de senaryoda kısmi değişikliklere gidilebildiği 

bilinmektedir  (Ateşalp ve Başlar, 2015; Akınerdem, 2012). Dolayısıyla, oyuncuların 

rol yaparken izleyicinin beklentileri doğrultusunda hareket ettiğini bilmek, 



88 
 

izleyicilerin yerli dizilerden aldıkları keyfi artırıyor olabilir. Mevcut çalışmanın, yerli 

dizilerden hoşlanma düzeyi arttıkça parasosyal etkileşimin arttığına yönelik bulgusu 

ilgili alanyazın (Arslan, 2013; Batıgün ve Sunal, 2017) ile uyumludur. 

  

Analiz sonuçları, yabancı dizilerden hoşlanma derecesinin de parasosyal 

etkileşimi yordadığını ve parasosyal etkileşim ile “arkadaşlık” ve “ilgi duyma” 

boyutlarını pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. Diğer bir deyişle, izleyicilerin 

yabancı dizilerden hoşlanma düzeyinin yerli dizilerden hoşlanma düzeyi ile benzerlik 

göstermektedir. Bunun nedeninin, yabancı dizilerde sunulan Batılı yaşam tarzının 

izleyiciye kendi yaşantısından farklı gelmesi ve bu özgürlükçü ve modern yapının 

ilgi çekici olması ile ilişkili olabileceği düşünülebilir. Ancak yabancı dizilerden 

hoşlanma düzeyi ve izlenilen yabancı dizi sayısı ile “empati” alt buyutunun ilişkili 

olmadığı görülmüştür. Bu durum, yabancı dizilerdeki olay örgüsünün izleyicinin 

gündelik yaşamda karşılaştığı olaylara benzememesinin (algılanan benzerliğin düşük 

olmasının) sevilen karakter ile empati kurmanın zorlaşmasına neden olabileceği 

şeklinde yorumlanabilir.  

 

En sevilen yerli/yabancı diziler ile en sevilen karakterlere bakıldığında 

genellikle aksiyon ağırlıklı diziler (Kurtlar Vadisi, Game of Thrones, Spartacus, 

Karadayı) ile güçlü ve çekici bulunan karakterlerin (Polat Alemdar, Hürrem Sultan, 

Spartacus) tercih edildiği görülmektedir. Cohen (1999) izleyicilerin televizyon 

karakterlerine verdikleri tepkilerin gerçek hayatlarındaki insanlara verdikleri 

tepkilere benzediğini ve karakterin fiziksel çekiciliği, davranışları ve sosyal ilişkileri 

gibi faktörlerin onu sevmemizde etkili olduğunu belirtmiştir. Livingstone (1992) 

karaktere verilen tepkilerin, fiziksel çekicilik kadar karakterin yaptığı rolün hangi 
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bağlamda değerlendirildiğiyle (toplum yanlısı ya da toplum karşıtı gibi) de ilişkili 

olduğuna değinmiştir. Mevcut çalışmada, seçilen karakterlerin hem fiziksel hem 

görevsel anlamda çekici olmaları ve olumlu davranışlar sergilemeleri onların en 

sevilen karakterler olmalarında etkili olmuş olabilir. Arda’nın (2006) karakterin 

algılanan özelliklerinin (güç, fiziksel çekicilik vb.) karakter ile empati kurma 

üzerinde etkisi olduğu yönündeki bulgusu, bu durumu destekler niteliktedir.  

 

4.2.  Ölçeklerden Alınan Toplam Puanların ve Alt Ölçek Puanlarının Yaş ve 

Cinsiyet Değişkenleri Açısından Değerlendirilmesi 

 

Çalışmada katılımcılar öncelikle, “18-25 yaş”, “26-35 yaş” ve “36-55 yaş” 

olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Daha sonra yaşa göre sınıflandırılan kadın ve erkek 

katılımcıları çeşitli değişkenler açısından karşılaştırmak amacıyla çok yönlü varyans 

analizi (MANOVA) yapılmıştır. Öncelikle katılımcılar, parasosyal etkileşim, 

parasosyal ayrılık, bilişsel-davranışsal katılım ile romantik etki puanları açısından; 

daha sonra da parasosyal etkileşimin empati, arkadaşlık ve ilgi duyma alt boyutları 

ile bilişsel katılım ve davranışsal katılım boyutları açısından karşılaştırılmıştır. 

Bulgular alanyazın temel alınarak tartışılacaktır.  

 

4.2.1. Parasosyal Etkileşim Ölçeği ve Alt Boyutlarından Alınan Puanların 

Cinsiyet ve Yaş Değişkenleri Açısından Değerlendirilmesi 

 

       Cinsiyet temel etkisinin parasosyal etkileşim toplam puanı ile alt boyutlardan 

empati ve ilgi duyma üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu gözlenirken, arkadaşlık alt 
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boyutunda cinsiyetler arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Buna göre kadınların 

parasosyal etkileşim düzeyi ile empati ve ilgi duyma düzeyleri erkeklerden anlamlı 

olarak yüksektir. Alanyazında da, kadınların erkeklerden daha güçlü parasosyal 

etkileşim geliştirdiklerine dair bulgulara rastlanmaktadır (Burnett ve Beto, 2000; 

Cohen, 1997, 2003, 2004; Eyal ve Cohen, 2006; Schiappa, Allen ve Greeg, 2007; 

Shen, 2009). Cohen (1997) kadın ve erkeklerin televizyon izleme motivasyonları 

arasında farklılıklar olduğuna değinmiştir. Buna göre, erkekler televizyon dizilerini 

daha çok sıkıntılarını gidermek ya da zaman geçirmek amacıyla izlerken, kadınlar 

dizilerdeki karakterleri bir arkadaş ya da yol gösterici olarak görmekte ve dizi 

izlemeyi ilişkisel bağlamda değerlendirmektedirler. Dolayısıyla kadınların ilişki 

kurma yönündeki yatkınlıkları onların dizi karakterleri ile parasosyal etkileşim 

geliştirmelerini kolaylaştırıyor olabilir. Ayrıca parasosyal etkileşim düzeyi yüksek 

olan kadınların; sevilen karakteri çekici bulmak, onu görebilmek için dizinin bir 

sonraki bölümünü sabırsızlıkla beklemek, dizide başına kötü bir olay geldiğinde 

karakter için endişelenmek ya da sevdiği karakteri daha fazla görebilmek için 

katıldığı başka programları izlemek gibi durumlarla tanımlanan empati ve ilgi duyma 

boyutlarında da erkeklerden daha yüksek puanlar almaları beklenen bir sonuçtur.  

 

Yaş temel etkisinin parasosyal etkileşim toplam puanı ve tüm alt boyutları 

üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu bulunmuştur. Buna göre; 18-25 yaş aralığındaki 

bireylerin parasosyal etkileşim puanları ile tüm alt boyutlardan aldıkları puanlar hem 

26-35, hem de 36-55 yaş aralığındaki bireylerin puanlarından daha yüksektir. Yani 

yaş arttıkça parasosyal etkileşim azalmaktadır. Alanyazında da, gençlerin parasosyal 

etkileşim düzeylerinin daha yüksek olduğuna dair bulgulara rastlanmaktadır (Auter 

ve Palmgreen, 2000; Cohen,1999, 2003; Threan, Newberg ve Gleason, 2010). 
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Korelasyon analizi sonuçları, parasosyal etkileşimin tüm alt boyutlarının da yaş 

değişkeniyle negatif yönde ilişkili olduğunu göstermektedir. Diğer bir deyişle, yaş 

arttıkça parasosyal etkileşimin arkadaşlık işlevinin azaldığı, karakterlere daha az ilgi 

duyulduğu ve empati kurmanın zorlaştığı görülmektedir. Ergenlik çağındaki 

arkadaşlıklar bireye duygusal destek, samimiyet ve sosyal ilişkilerde başarılı olmak 

adına özgüven sağlar (Jensen-Campbell ve Malcolm, 2007). Sevilen karakterin 

davranışlarının samimi ve arkadaşça olarak algılanması daha küçük yaştakiler 

açısından bir tür duygusal destek sağlıyor olabilir. Bu durumda gençlerin parasosyal 

etkileşimin arkadaşlık boyutundan yüksek puan almaları beklendik bir sonuçtur. 

Benzer şekilde, sevdiği karakteri ayakları yere basan biri olarak değerlendiren ve 

düşüncelerini onun yaptıkları/söyledikleri ile karşılaştıran gençlerin empati düzeyinin 

yüksek olması da normaldir ve Arda’nın (2006) yaşın empatiyi ve arkadaşlığı negatif 

yönde yordadığı yönündeki bulgusu ile tutarlıdır. Gençlerin diziler aracılığıyla 

edindikleri deneyimleri önemsedikleri (Kocamuratova, 2007) düşünüldüğünde, 

sevdikleri karakteri görmek için bir sonraki bölümü heyecanla beklemeleri ya da 

onunla tanışmayı istemeleri yani sevdikleri karaktere daha fazla ilgi duymaları da 

beklendik bir durumdur.  

 

4.2.2. Parasosyal Ayrılık Ölçeğinden Alınan Puanların Cinsiyet ve Yaş 

Değişkenleri Açısından Değerlendirilmesi 

 

Cinsiyet temel etkisinin parasosyal ayrılık değişkeni üzerinde anlamlı bir etkisi 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre kadınların parasosyal ayrılık puanları 

erkeklerinkinden daha yüksektir. Eyal ve Cohen’in (2006) kadınların parasosyal 

ayrılık tepkilerinin erkeklerden daha fazla olduğuna yönelik bulgusu, çalışmanın 
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bulgusunu destekler niteliktedir.  Daha önce de belirtildiği gibi, parasosyal ayrılık 

sırasında yaşanan üzüntünün en güçlü yordayıcısı, sevilen televizyon karakteri ile 

kurulan parasosyal ilişkinin yoğunluğudur. Dolayısıyla parasosyal ilişkileri 

erkeklerden daha güçlü olan kadınların, parasosyal ayrılığa verdikleri tepkinin de 

daha fazla olması beklenen bir sonuçtur. Lather ve Moyer-Guse (2011) parasosyal 

ayrılık sonrasında erkek izleyicilerin, izledikleri programdan boşalan vakitlerini 

bilgisayar oyunları ya da spor faaliyetleri ile doldurduklarını, kadınların ise 

arkadaşlarla vakit geçirmek gibi sosyal aktivitelere daha fazla yöneldiklerini 

belirtmişlerdir. Bu açıdan bakıldığında, erkekler için sembolik bir ilişkinin 

sonlanması çok büyük bir üzüntüye sebep olmazken, kadınlar sevdikleri dizinin 

kendilerine sağladığı arkadaşlık duygusunu sürdürmek amacıyla sosyal aktivitelere 

yöneliyor olabilirler. Kadınların ilişkilerine daha fazla yatırım yaptıkları ve daha çok 

bağlandıkları düşünüldüğünde (Cohen, 1997) ise, parasosyal ayrılık karşısında 

yaşadıkları stresin, kendilerini izledikleri programa bağlı hissetmeleri ile doğru 

orantılı olduğu söylenebilir. Diğer bir deyişle, kadınların ilişkilerini sürdürme 

eğiliminde olmaları, parasosyal ilişkinin sonlanması karşısında erkekler kadar esnek 

olamamalarına neden olmuş olabilir.  

 

        Parasosyal ayrılık değişkeni üzerinde yaş temel etkisinin de anlamlı olduğu 

gözlenmiştir.  Buna göre, 18-25 yaş aralığındaki bireylerin parasosyal ayrılık 

puanları hem 26-35, hem de 36-55 yaş aralığındaki bireylerin puanlarından 

yüksektir. Diğer bir deyişle, yaş arttıkça parasosyal ayrılık düzeyi azalmaktadır. 

Cohen (2003) gençlerin hem daha güçlü parasosyal ilişkilere sahip olduğunu hem de 

parasosyal ayrılık karşısında daha olumsuz tepkiler verdiklerini belirtmiştir. Bu bilgi, 

çalışmanın bulgusunu destekler niteliktedir. Genel duygusal hassasiyetleri ve 
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parasosyal etkileşim düzeylerinin yüksek olması göz önünde bulundurulduğunda 

gençlerin, dizi karakterleri ile daha fazla duygusal bağ kurmaları ve parasosyal 

ayrılık sonrası daha fazla üzüntü yaşamaları beklenilen bir sonuçtur.  

 

4.2.3. Bilişsel-Davranışsal Katılım Ölçeği ve Alt Boyutlarından Alınan 

Puanların Cinsiyet ve Yaş Değişkenleri Açısından Değerlendirilmesi 

 

Cinsiyet temel etkisi bilişsel-davranışsal katılım toplam puanı ve alt 

boyutlarından alınan puanlar açısından anlamlı farklılıklara neden olmuştur. Buna 

göre, kadınların bilişsel-davranışsal katılım düzeyleri ile bilişsel katılım ve 

davranışsal katılım düzeylerinin erkeklerinkinden daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Karakterin yaşadığı olaylar hakkında düşünmek, karakterin davranışlarına duygusal 

tepkiler vermek ve kendi fikirlerimizi onunki ile karşılaştırmak bilişsel katılımın; 

izlediklerimiz hakkında başkalarıyla konuşmak ya da sevdiğimiz karakter ile kişisel 

olarak iletişim kurmaya çalışmak ise davranışsal katılımın göstergeleridir (Rubin ve 

Perse, 1987). Klimmt ve arkadaşları (2006) parasosyal etkileşimi yüksek olan 

izleyicilerin, bilişsel enerjilerini karakterin duygu, düşünce ve davranışlarını 

anlamaya harcadıklarını, sevdikleri karakter başka bir programa çıktığında nasıl 

görüneceği ya da nasıl davranacağı hakkında tahminlerde bulunduklarını 

belirtmişlerdir. Alanyazında bilişsel ve davranışsal katılımın parasosyal etkileşimle 

ilişkili olduğunu gösteren araştırmalar bulunmaktadır (Burnett ve Beto, 2000; 

Hartmann ve Goldhorn, 2011; Levy, 1979; Sood ve Rogers, 2000; Stever, 2009; 

Klimmt ve ark., 2006). Kadınların parasosyal etkileşim düzeylerinin yüksek olması, 

sevdikleri karakter ile aralarındaki duygusal bağın ve etkileşim kurma isteğinin 
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artmasını ve diziyi düzenli olarak takip etmelerini sağladığı için, bilişsel-davranışsal 

katılımlarının da yüksek olması normaldir.  Ayrıca dizilere daha fazla ilgi duyan 

kadınların, dizide olan olaylar hakkında yakın çevreleri ile paylaşımda 

bulunmalarının izledikleri dizi ve karakterler hakkında daha fazla bilgi sahibi 

olmalarına dolayısıyla da parasosyal katılımlarının güçlenmesine katkıda bulunduğu 

söylenilebilir. 

 

Yaş temel etkisinin bilişsel-davranışsal katılım toplam puanı ile alt boyutlardan 

alınan puanlar üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre, 

18-25 ile 26-35 yaş aralığındaki bireylerin bilişsel-davranışsal katılım puanları, 36-

55 yaş aralığındaki bireylerden yüksektir. Diğer bir deyişle, yetişkinlere oranla 

gençlerin parasosyal katılımları daha yüksektir. Cohen (1999) İsrail’de yayınlanan 

dizileri izleyen gençlerin en sevdikleri karakteri belirlemeye yönelik olarak yaptığı 

çalışmasında, gençlerin %60’nın dizi hakkında arkadaşları ile konuştuklarını, 

%51’inin ise diziyi izlemenin dışında başka kaynaklardan da dizi hakkında bilgi 

aldıklarını gözlemlemiştir. Dibble, Hartmann ve Rosaen (2016) parasosyal etkileşim 

arttıkça, izleyicilerin sevdikleri programı sosyal dünyalarının bir parçası haline 

getirdiklerini ve sevdikleri  karakter  hakkında  daha fazla bilgi arayışına girdiklerini 

belirtmişlerdir. Gençlerin parasosyal etkileşimlerinin yetişkinlerde daha yüksek 

olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sevdikleri karakterle bağlarını güçlendirmek 

için medyayı (fan kulüplere üye olmak, sosyal medya hesaplarını takip etmek gibi) 

daha aktif kullanabilecekleri, dolayısıyla bilişel-davranışsal katılımlarının daha fazla 

olduğu düşünülebilir.  
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4.2.4. Romantik Etki Skalasından Alınan Puanların Cinsiyet ve Yaş 

Değişkenleri Açısından Değerlendirilmesi 

 

Cinsiyet temel etkisinin romantik etki değişkeni üzerinde anlamlı bir etkisi 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre, kadınlar romantik etki açısından 

erkeklerden daha yüksek puanlara sahiptir. Romantik etki değişkeni, dizilerde 

yaşanılan olumlu olayları kendi hayatında da deneyimleme isteği, diziler 

olmadığında izleyecek daha güzel bir şey olmadığını düşünme, dizilerde yaşanılan 

aşkları gördükten sonra aşka daha çok inanmaya başlama ve dizilerdeki karakterler 

gibi bir eş bulma isteği maddelerinden oluşmaktadır.   

 

Vakit geçirmek amacıyla dizi izlerken aynı zamanda oradan gelen mesajlara da 

maruz kalırız. Dizilerde yer alan karakterlerin, istedikleri şeyleri kolaylıkla elde 

edebilmeleri, zengin bir yaşam tarzına sahip olmaları ya da yaşadıkları aşklar, 

izleyiciye çekici geldiği için bunları kendi hayatlarında da deneyimleme isteği 

duyabilirler. İzleyicilerin duygusal ihtiyaçlarını karşılamanın bir yolu olarak 

romantik temalı medya içeriklerine yöneldikleri bilinmektedir (Rehkoff, 2009). 

Örneğin, Asmalı Konak dizisinin sevilme nedenlerinin incelendiği bir çalışmada 

kadın katılımcılardan bazıları, dizinin kendilerine çekici gelen yönlerinin dizideki 

sıcak aile ilişkileri ve yaşanılan aşklar olduğunu belirtirken, bazıları da dizideki gibi 

bir aşk yaşamak istediklerini ifade etmişlerdir  (Şahin, Poyraz, Öktem ve Şimşek, 

2003). Çalışmanın kadınların romantik etki düzeylerinin erkeklerden yüksek olduğu 

yönündeki bulgusu, Rehkoff’un (2009) kadınların romantik ilişkiler hakkında 
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düşünmeye ve televizyonda romantik içerikli programları izlemeye erkeklerden daha 

fazla vakit ayırdıkları bulgusu ile uyumludur.  

 

Yaş temel etkisinin romantik etki değişkeni üzerindeki etkisinin de anlamlı 

olduğunu gözlemlenmiştir. Buna göre 18-25 yaş aralığındaki bireylerin romantik etki 

puanları hem 26-35, hem de 36-55 yaş aralığındaki bireylerden daha yüksektir. Yani 

yetişkinlerle kıyaslandığında gençlerin dizilerden algıladıkları romantik etkinin daha 

yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Cohen ‘e (1999) göre kimlik oluşumundaki en kritik 

dönemlerden birinde olan gençlerin televizyondan kolayca etkilenebileceği göz 

önünde bulundurulmalıdır. Bu dönemde farklı toplumsal roller deneyimleyen gençler 

açısından ailenin etkisi yerini yavaş yavaş akranların ve medyanın etkisine bırakır.  

Medyanın gençler üzerindeki etkisi dikkate alındığında, izledikleri dizilerde 

ideallerini yansıtan (mutlu bir ilişkisi, başarılı okul/iş hayatı, sıcak bir aile ortamı vb. 

olan) karakterleri düzenli olarak izlemelerinin ve dizide karakterlerin başından geçen 

olayları kendi yaşamları ile ilişkilendirmelerinin, gençlere ideallerinin ulaşılabilir 

olduğunu düşündürttüğü söylenebilir. Bu durumda da romantik etki puanlarının 

yetişkinlere kıyasla daha yüksek olması beklenilen bir durumdur.  

 

4.3. Regresyon Analizine İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi 

 

Bulgular bölümünde belirtildiği gibi, bu çalışmada bireylerin parasosyal 

etkileşim, parasosyal ayrılık ve bilişsel davranışsal katılım düzeylerini yordayan 

değişkenleri belirlemek amacıyla üç ayrı aşamalı hiyerarşik regresyon analizi 

yapılmıştır. Bu bölümde, parasosyal etkileşim toplam puanını, parasosyal ayrılık ve 
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bilişsel-davranışsal katılım toplam puanını yordayan değişkenlerle ilgili bulguların 

tartışılmasına yer verilecektir. 

 

4.3.1. Parasosyal Etkileşim Toplam Puanını Yordayan Değişkenlerin 

Değerlendirilmesi 

 

Parasosyal etkileşimi yordayan değişkenleri belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilen hiyerarşik regresyon analizine, demografik değişkenler (cinsiyet, yaş, 

eğitim düzeyi, ailenin geliri), televizyon/dizi izleme ile ilgili değişkenler (TV izleme 

süresi, yerli dizilerden hoşlanma derecesi, yabancı dizilerden hoşlanma derecesi, 

izlenen yerli dizi sayısı ve izlenilen yabancı dizi sayısı), Romantik Etki toplam puanı, 

Beş Faktör Kişilik Envanteri’nin alt boyutları ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal 

Destek Ölçeği’nin alt boyutları yordayıcı değişkenler olarak alınmıştır. Aralarındaki 

korelasyon katsayılarının .70’in üzerinde olması nedeniyle parasosyal ayrılık ve 

bilişsel-davranışsal katılım puanları yordayıcı değişkenler arasına alınmamıştır.  

Analiz sonucunda, parasosyal etkileşimi yordayan değişkenler yaş, eğitim düzeyi, 

yerli dizilerden hoşlanma derecesi, yabancı dizilerden hoşlanma derecesi, romantik 

etki ile Beş Faktörlü Kişilik Envanteri’nin alt boyutlarından olan “Nörotizm” ve  

“Deneyime Açıklık’’ olarak bulunmuştur. 

 

Parasosyal etkileşimi yordayan ilk iki değişken “yaş’’ ve ‘‘eğitim düzeyi” 

olmuştur. Her iki değişkenin de yönünün negatif olması, yaş ve eğitim düzeyi 

arttıkça parasosyal etkileşim düzeyinin azaldığı bilgisini vermektedir. Diğer bir 

deyişle, daha küçük yaştakilerin ve eğitim seviyesi düşük olanların parasosyal 

etkileşim düzeyleri daha yüksektir. Yaş ve eğitim düzeyi ile ilgili bulgular 



98 
 

alanyazındaki çalışmalar ile tutarlılık göstermektedir. Nordlund (1978) eğitim 

seviyesi düşük olan kişilerin, parasosyal etkileşim geliştirme potansiyellerinin daha 

yüksek olduğunu bulmuştur. Levy (1979) eğitim seviyesi yüksek olanların 

parasosyal ilişki ihtiyaçlarının daha az olduğunu belirtmiştir. Batıgün ve Sunal, 

(2017) ilköğretim mezunu bireylerin parasosyal etkileşim düzeylerinin, hem lise hem 

de üniversite mezunu bireylerden anlamlı düzeyde daha yüksek olduğunu 

bulmuşlardır. Parasosyal etkileşimin, bozulmuş ya da eksik olan sosyal ilişkileri 

tamamlayıcı bir işlevi olduğu düşünüldüğünde eğitim seviyesi yüksek olan bireylerin 

parasosyal etkileşime daha az ihtiyaç duyduğu düşünülebilir. Diğer bir deyişle, 

eğitim seviyesi yüksek bireylerin sosyal ağları daha gelişmiş olabileceği için, 

parasosyal etkileşim gibi karşılıklı olmayan bir ilişkiyi yeterince tatmin edici 

bulmamaları ve bunun yerine gerçek kişilerarası ilişkileri tercih etmeleri 

mümkündür. Dolayısıyla eğitim düzeyi yüksek katılımcıların parasosyal etkileşim 

düzeyinin düşük olması beklendik bir sonuçtur.  

 

Alanyazın incelendiğinde, parasosyal etkileşim ile yaş değişkeni arasındaki 

ilişkinin araştırıldığı çalışmalarda farklı sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Bazı 

çalışmalarda (Batıgün ve Sunal, 2017; Dávıla-Rosado, 2006; Levy, 1979; Nordlund, 

1978) yaş ile parasosyal etkileşim arasında pozitif yönde ilişki olduğu belirtilirken; 

bazı çalışmalarda da (Auter ve Palmgreen, 2000; Cohen,1999, 2003; Threan, 

Newberg ve Gleason, 2010) yaş arttıkça parasosyal etkileşimin azaldığı 

belirtilmektedir ve mevcut çalışmanın yaş ile parasosyal etkileşim arasında negatif 

yönlü ilişki olduğu yönündeki bulgusunu destekler nitelitedir. Cohen’in (2003) 

yetişkinlerle kıyaslandığında gençlerin parasosyal etkileşim düzeylerinin daha 

yüksek olduğunu belirtmesi çalışmanın bulgusu ile uyumludur. Toplumsal normlar 
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cinsellik gibi konuların tartışılmasını zorlaştırdığı için kitle iletişim araçlarının 

gençlerin bu gibi konuları öğrenilebileceği önemli bir kaynak olduğunu 

varsayabiliriz. Dolayısıyla, sevdikleri karakterlerin düşünceleri ile kendi 

düşüncelerini karşılaştırdıklarında kazandıkları yeni bakış açısı, gençler açısından 

besleyici olabilir ve önemli kararlar verirken işlerini kolaylaştırabilir. Threan ve 

arkadaşlarına (2010) göre parasosyal etkileşim, ailesinden özerkleşmeye ve kimliğini 

oluşturmaya çalışan ergenlere çekici gelebilir çünkü sevdikleri karakterler, genellikle 

tüm yönleriyle kabul edebilecekleri ideal karakterlerdir. 18-25 yaş aralığındaki 

bireylerin, özerkleşme süreçlerinin devam ettiği düşünüldüğünde, medyanın sunduğu 

ideal karakterlerle ilgili psikolojik çıkarımları daha iyi yapabildikleri, kendilerini bu 

karakterlerle özdeşleştirebildikleri ve güçlü parasosyal ilişkiler geliştirdikleri 

söylenebilir. Ancak izleyicilerin bir karakteri favori olarak seçmesi için ona 

hayranlık duyması ya da ona benzemeyi istemesi şart değildir. Gençler, birçok 

medya seçeneği arasından, en az kendi çevrelerindeki arkadaşları kadar ulaşılabilir 

olan ve onları akranları kadar etkileyebilen karakterleri seçen, aktif medya 

kullanıcılarıdır (Cohen, 1999). İzleyicilerin, her gün evlerine misafir olan televizyon 

karakterleriyle olan etkileşimlerini arkadaşlarıyla dedikodu yapmaya benzetmelerinin 

(Levy, 1979)  ya da onları birlikte vakit geçirmekten keyif aldıkları yakın arkadaşları 

olarak görmelerinin (Cohen, 2003) parasosyal etkileşimi güçlendirdiğini 

bilinmektedir. Dolayısıyla genç izleyicilerin dizilerdeki karakterlerle arkadaşlık 

ilişkisi kurmaları, sosyal ilişkilerini geliştirmeye yönelik deneyim kazanmalarına ve 

parasosyal ilişkilerinin güçlenmesine yardımcı olabilir. Yani, yetişkin kişilerle 

karşılaştırıldığında gençlerin sembolik ilişkileri sosyal ilişkilerinin bir türü olarak 

görme olasılıkları daha fazladır.  
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Parasosyal etkileşimi yordayan üçüncü ve dördüncü değişkenler sırasıyla “yerli 

dizilerden hoşlanma derecesi” ve “yabancı dizilerden hoşlanma derecesi” olmuştur. 

Bu değişkenlerin yönü, daha önce “Televizyon İzleme Alışkanlıklarının 

Değerlendirilmesi” bölümünde de bahsedildiği gibi,  yerli ve yabancı dizilerden 

hoşlanma derecesi arttıkça parasosyal etkileşim düzeyinin arttığını göstermektedir. 

Yani izleyiciler dizi izlemekten keyif aldıklarında, o diziyi izleme davranışlarının 

süreklilik kazanacağı ve sevilen oyuncu ile izleyici arasındaki parasosyal etkileşimin 

güçleneceği söylenebilir. Dolayısıyla yerli ve yabancı dizilerden hoşlanma 

derecesinin yüksek olmasının parasosyal etkileşimi artırması beklenilen bir sonuçtur.  

  

Analiz bulgularına göre parasosyal etkileşimi yordayan diğer bir değişken olan 

‘‘romantik etki’’nin yönü, dizilerden algılanan romantik etkinin artmasının 

parasosyal etkileşimi artırdığını göstermektedir. Diğer bir deyişle, dizilerde yaşanılan 

olumlu olayları kendi hayatlarında da deneyimlemek ve dizilerde beğenilen 

karakterler gibi bir eş bulmayı istemek, izleyicilerin parasosyal etkileşimlerini 

artırmaktadır. Bu bulguyla tutarlı olarak Batıgün ve Sunal’ın (2017) çalışmasında da 

romantik etkinin parasosyal etkileşimi olumlu yönde yordadığı görülmüştür. 

Ülkemizde yapılan bir diğer çalışmada da (Arslan, 2013) yüksek parasosyal etkileşim 

düzeyine sahip bireylerin dizilerdeki aşkları gördükten sonra aşka daha çok 

inandıkları ve dizilerde yaşanan olumlu olayları deneyimleme isteklerinin de daha 

fazla olduğu bulunmuştur. Segrin ve Nabi (2002) özellikle yakın ilişkiler ve evlilikler 

gibi konuları işleyen dizileri izlemenin ideal olanı isteme üzerinde etkili olduğunu 

belirtmişlerdir. Romantik ilişkisi olan ya da romantik ilişkiler hakkında fikir edinmek 

isteyen izleyicilerin, bu yöndeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla romantik içeriği 

olan dizileri izleme eğilimlerinin daha fazla olabileceği düşünüldüğünde, dizilerden 
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algılanan romantik etkinin parasosyal etkileşimi artırması beklenen bir durumdur. 

Yapılan korelasyon analizi sonuçları da romantik etkinin parasosyal etkileşimi ve 

tüm alt boyutlarını pozitif yönde etkilediğini göstererek, regresyon analizi 

sonuçlarını desteklemektedir.  

 

Parasosyal etkileşimi yordayan son iki değişken ise Beş Faktör Kişilik 

Envanteri’nin alt boyutları olan “Deneyime Açıklık” ve “Nörotizm” olmuştur. Bu iki 

boyutun yordama yönü, deneyime açıklık ve nörotizm düzeyinin yüksek olmasının, 

parasosyal etkileşim düzeyini artırdığını göstermektedir. Alanyazında parasosyal 

etkileşim ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi doğrudan inceleyen çok fazla 

araştırma olmamasına rağmen, çalışmanın deneyime açıklık ile parasosyal etkileşim 

arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu yönündeki bulgusu alanyazındaki 

çalışmalardan (Finn, 1997; Tsay ve Bodine, 2012) farklı bir sonuca ulaşıldığını 

göstermektedir. Ancak alanyazında çalışmanın bulgusunu destekler nitelikte 

bulgulara da rastlanmaktadır. Örneğin,  Klimmt ve arkadaşları (2006) deneyime 

açıklığı yüksek olan bireylerin, televizyonda gördüğü karakterlerin konuşmalarını, 

düşüncelerini ve duygularını özümsemek konusunda ilgili ve yetenekli olduğuna 

değinmişlerdir. Mccourt ve Fitzpatrick (2001) ise ilişkilerini ödüllendirici bulan 

bireylerin, başka tür ilişkiler içine girmeye daha istekli olabileceklerini ve parasosyal 

katılım gösterebileceklerini belirtmişlerdir. Daha önce de belirtildiği gibi, deneyime 

açıklık düzeyi yüksek olan bireyler, çok yönlü düşünebilme, yeni ve sıradışı şeyler 

öğrenmekten hoşlanma, yeni deneyimlere ve etkileşimlere istekli olma gibi 

özelliklere sahiptirler (Finn, 1997; Tsay ve Bodine, 2012). Dolayısıyla, bireyin önem 

verdiği kişilerle olan etkileşimleri ona güzel bir sosyal çevre oluşturabilir ve onu 

memnuniyet verici başka deneyimler aramaya yöneltebilir. Deneyime açık bireylerin 
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televizyonu farklı aktiviteler görmek ve deneyim çeşitliliğini artırmak için de 

izlediklerini söyleyebiliriz. Bu yüzden de deneyime açıklık düzeyi yüksek olan 

bireylerin, dizi karakterleri ile kurulan parasosyal etkileşimi alternatif ya da ilginç bir 

ilişki türü olarak görüp pekiştirici bulmaları mümkündür. Korelasyon analizi 

sonuçlarına göre deneyime açıklık “arkadaşlık” ve “empati” alt boyutlarını da pozitif 

yönde etkilemektedir. Buna göre, deneyime açıklık düzeyi yüksek bireylerin, 

çeşitlilik ihtiyaçlarını karşıladığı için parasoyal etkileşimin arkadaşlık işlevini de yüz 

yüze ilişkiler kadar uyarıcı bulup bundan keyif aldıkları ve düşüncelerini ilgi çekici 

buldukları karakterler ile empati kurmalarının kolaylaştığı çıkarımı yapılabilir. 

   

Nörotizm düzeyi yüksek olan bireyler olumsuz uyarıcılara daha fazla dikkat 

ederler ve bilişsel enerjilerini olumsuz bilgileri işlemeye harcarlar (Shim ve Paul, 

2007). Kendileri hakkındaki değerlendirmeleri de olumsuz olduğundan, gerçek 

sosyal ağlara sahip olmalarına rağmen kendilerini huzursuz, değersiz ve yalnız 

hissedebilirler. Chory-Assad ve Yanen (2005) gelecekleri hakkında umutsuz olan, 

gelecek beklentisi düşük bireylerin parasosyal etkileşim geliştirdiklerini 

belirtmişlerdir. Yazarlara göre, geleceklerinden emin olmayan izleyiciler açısından 

parasosyal etkileşim, sevdikleri karakterin tahmin edilebilir davranışları nedeniyle 

izleyiciye rahatlık ve kesinlik sağlar. Dizi izleme ile olumsuz duygulanım arasındaki 

ilişkiyi, medyanın bazı sosyal eksikliklerimizi gidermede bize yardımcı olmasına 

bağlayabiliriz. Grenwood (2008) olumsuz duygulanım ve dürtüleri kontrol etmede 

zorlanmanın parasosyal etkileşim ile ilişkili olduğunu bulmuştur. Buna göre, 

nörotizm düzeyi yüksek olan bireylerin olumsuz duygulara sahip olmaları, diğer 

insanlarla bir arada bulunmaktan kaygı duymaları ve sosyalleşmeyi istememeleri 

parasosyal etkileşim düzeylerini artırıyor olabilir. İzleyiciler dizi karakterlerini 
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izlemeye devam ettikçe, onların duygu ve düşüncelerini paylaşmaya başlarlar ve 

böylece bir gerçeklik duygusuna kapılırlar. Ayrıca diziler insana sıkıntıdan ve 

gerginlikten kaçma fırsatı vererek eğlenmelerini sağlar. Bu durumda, nörotizmi 

yüksek olan bireylerin olumsuz duygulardan uzaklaşmak için dizi izlemeyi tercih 

etmeleri ve sevdikleri karakterler ile kurdukları parasosyal etkileşim düzeylerinin 

yüksek olması beklenen bir durumdur. Çalışmanın bu bulgusu, Tsay ve Bodine’in 

(2012) nörotizm ile parasosyal etkileşim arasındaki olumlu yönde ilişkili olduğuna 

dair bulgusu ile tutarlıdır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre nörotizmin parasosyal 

etkileşimi ve alt boyutlarından “arkadaşlık” ve “empati”yi pozitif yönde etkilemesi 

regresyon analizi sonuçları ile paralellik göstermektedir. Çalışmanın nörotizm ile 

arkadaşlık arasında olumlu ve anlamlı bir ilişki olduğunu belirten bulgusu, 

Weaver’ın (2003) nörotizm düzeyi yüksek olanların televizyon izleme 

motivasyonunun arkadaşlık kaynaklı olduğu görüşü ile uyumludur. Dizi karakterleri 

ile gerçek anlamda bir iletişim gerektirmeyen parasosyal ilişkilerin tek yönlü yapısı, 

nörotizm düzeyi yüksek olan utangaç bireylere çekici gelebilir ve sevilen karakterler 

ile empati kurmaları kolaylaşabilir. Korelasyon analizi sonuçları ayrıca, parasosyal 

etkileşim ve alt boyutlarından “arkadaşlık” ve “ilgi duyma” ile Beş Faktörlü Kişilik 

Envanteri’nin “Özdenetim” alt boyutu arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğuna 

işaret etmektedir. İlgili yazın incelendiğinde, özdenetim kişilik özelliğinin bireylerin 

medya tüketimi hakkında tam olarak fikir verebilecek belirgin bir boyut olmadığı 

görülmektedir (Finn, 1997; Shim ve Paul, 2007). Özdenetim düzeyi yüksek olan 

bireyler başarı yönelimli oldukları için (Finn,1997) televizyon izlemenin, hedeflerine 

ulaşmalarında kendilerine engel olabileceğini düşünerek dizi izlemeye çok fazla 

vakit ayırmamış dolayısıyla da parasosyal etkileşim geliştirmemiş olabilirler. Jensen-

Campbell ve Malcolm (2007) bireyin sahip olduğu karşılıklı arkadaşlıklarının sayısı 
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ile özdenetim arasında pozitif yönde ilişki olduğunu ve özdenetim düzeyi yüksek 

olan ergenlerin daha fazla arkadaşa sahip olduklarını, arkadaşlık ilişkilerinin daha 

kaliteli olduğunu ve yaşıtları tarafından daha fazla onaylandıklarını belirtmişlerdir. 

Bu bilgiden yola çıkarak, karşılıklı etkileşime olanak tanımayan bir ilişki biçimi olan 

parasosyal etkileşimin, özdenetim düzeyi yüksek bireylerin “arkadaşlık” ihtiyacını 

yeterince karşılamadığı düşünülebilir. Yazarlar ayrıca özdenetim düzeyinin yüksek 

olmasının, kişilerarası ilişkilerde yaşanan sorunların olumsuz etkilerine karşı 

koruyucu bir işleve sahip olduğunu belirtmişlerdir. Buna göre, özdenetim düzeyi 

yüksek bireylerin kişilerarası ilişkilerinde sorun yaşadıklarında bunu kendi başlarına 

çözebildikleri ve parasosyal etkileşim gibi alternatif bir ilişkiye yönelmemiş ve dizi 

karakterlere yeterince ilgi duymamış olabilecekleri çıkarımı yapılabilir. 

 

Tüm bunlara karşın çalışmada parasosyal etkileşim ve algılanan sosyal destek 

arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. İlgili yazında algılanan sosyal destek ve 

parasosyal etkileşim arasındaki ilişkiyi doğrudan açıklayan bir çalışma 

bulunmamaktadır. Ancak kişilerarası ilişkilerinden doyum almayan bireylerin sosyal 

destek düzeylerinin düşük olduğu ve daha fazla yalnızlık yaşadıkları bilinmektedir 

(Çeçen, 2008; Yılmaz, Yılmaz ve Karaca, 2008). Yalnızlık ile parasosyal etkileşim 

arasında anlamlı ilişki olduğunu belirten çalışma bulgularından  (Dávıla-Rosado, 

2006; Wang, Fink ve Cai, 2008) yola çıkılarak, bu çalışmada sosyal desteğin 

televizyonun kullanımını dolayısıyla da parasosyal etkileşim düzeyini 

etkileyebileceği düşünülmesine rağmen sonuçlar anlamlı çıkmamıştır.  
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4.3.2. Parasosyal Ayrılığı Yordayan Değişkenlerin Değerlendirilmesi 

 

Parasosyal ayrılığı yordayan değişkenleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen 

hiyerarşik regresyon analizine, demografik değişkenler (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, 

ailenin geliri), televizyon/dizi izleme ile ilgili değişkenler (TV izleme süresi, yerli 

dizilerden hoşlanma derecesi, yabancı dizilerden hoşlanma derecesi, izlenen yerli 

dizi sayısı ve izlenilen yabancı dizi sayısı), Romantik Etki toplam puanı, Beş Faktör 

Kişilik Envanteri’nin alt boyutları ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek 

Ölçeği’nin alt boyutları yordayıcı değişkenler olarak alınmıştır. Aralarındaki 

korelasyon katsayılarının .65’in üzerinde (pse= .77, bdk= .67) olması nedeniyle 

parasosyal etkileşim ve bilişsel-davranışsal katılım puanları yordayıcı değişkenler 

arasına alınmamıştır. Analiz sonucunda, parasosyal ayrılığı yordayan değişkenler 

yaş, eğitim düzeyi, yerli dizilerden hoşlanma derecesi, yabancı dizilerden hoşlanma 

derecesi, romantik etki ile Beş Faktörlü Kişilik Envanteri’nin alt boyutlarından olan 

“Nörotizm” ve  “Deneyime Açıklık’’ olarak bulunmuştur. 

 

Parasosyal ayrılığı yordayan ilk iki değişken “yaş’’ ve ‘‘eğitim düzeyi” 

olmuştur. Her iki değişkenin de yönünün negatif olması, yaş ve eğitim düzeyi 

arttıkça parasosyal ayrılık düzeyinin azaldığını göstermektedir. Diğer bir deyişle, 

daha küçük yaştakilerin ve eğitim seviyesi düşük olanların parasosyal ayrılık 

düzeyleri daha yüksektir. Eğitim seviyesinin düşük olmasının parasosyal etkileşimi 

artırdığına dair çalışmalar mevcuttur (Batıgün ve Sunal, 2017; Levy, 1979; 

Nordlund, 1978). Parasosyal ayrılığın en güçlü yordayıcısının da parasosyal ilişkinin 

gücü olduğu (Cohen, 2003, 2004; Eyal ve Cohen, 2006; Lather ve Moyer-Guse, 

2011) dikkate alındığında, parasosyal etkileşim düzeyi yüksek ve eğitim seviyesi 
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düşük olan izleyicilerin sevdikleri karakteri artık göremeyecek olmalarının onlarda 

daha fazla üzüntüye neden olması ve parasosyal ayrılık düzeylerinin yükselmesi 

beklenen bir sonuçtur.  

 

Yapılan korelasyon analizi sonuçları yaşın parasosyal ayrılığı negatif yönde 

etkilediğini göstererek, regresyon analizi sonuçlarını desteklemektedir. Parasosyal 

etkileşim düzeyleri yüksek olan gençlerin, parasosyal ayrılık düzeylerinin de yüksek 

olması beklenen bir durumdur. Sevilen karakterin diziden ayrılacağı öğrenildiğinde 

karakterin yer aldığı başka programları seyretmek, dizinin tekrarlarını izlemek, 

karakterle ilgili bilgilere başka kaynaklardan ulaşmaya çalışmak ya da onunla 

karşılaşmanın farklı yollarını aramak gibi tepkiler parasosyal ayrılık tepkileridir. 

Eyal ve Cohen (2006) programa ilişkin tutumları olumlu olan, sevdiği karakterin 

diğer karakterler arasında en popüler olduğunu düşünen ve programa bağlılığı 

yüksek olan izleyicilerin program sona erdikten sonra daha fazla üzüldüklerini 

belirtmişlerdir. Lather ve Moyer-Guse (2011) arkadaşlık motivasyonu ile televizyon 

izleyen ve dizinin başrollerinden biri ile güçlü parasosyal ilişki kurmuş izleyicilerin 

dizinin final bölümünde daha fazla duygusal stres yaşadıklarını bulmuşlardır. Diğer 

bir deyişle, izlenilen diziye ve sevilen karaktere duyulan ilginin yoğunluğu arttıkça 

parasosyal ayrılık sonrası yaşanan üzüntünün artması doğaldır. Bu durumda, 

yetişkinlerle kıyaslandığında, sevdikleri karakterlere daha fazla ilgi duyan, onları 

arkadaşları olarak gören, omlarla empati kurabilen ve ilişkiye bağlılıkları daha güçlü 

olan gençlerin parasosyal ayrılık düzeylerinin yüksek olması beklenilen bir sonuçtur.  

 

Parasosyal ayrılığı yordayan üçüncü ve dördüncü değişkenler sırasıyla “yerli 

dizilerden hoşlanma derecesi” ve “yabancı dizilerden hoşlanma derecesi” olmuştur. 
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Bu değişkenlerin yönü göz önüne alındığında, yerli ve yabancı dizilerden hoşlanma 

derecesi arttıkça parasosyal ayrılık düzeyinin arttığı görülmektedir. Sevdikleri 

karakteri daha fazla görebilmek için dizilere daha fazlı bağlanan ve yerli ve yabancı 

dizileri izlemekten hoşlanan bireylerin parasosyal ayrılık düzeylerinin yüksek olması 

beklenen bir sonuçtur. 

 

Parasosyal ayrılığı yordayan beşinci değişken olan ‘‘romantik etki’’nin yönü, 

dizilerden algılanan romantik etkinin artmasının parasosyal ayrılık düzeyini 

artırdığını göstermektedir. Diğer bir deyişle, dizilerde izlediklerinden etkilenmeye ve 

orada sunulan yaşantıları deneyimlemeye istekli izleyicilerin, sevdikleri program 

sona erdiğinde ya da en sevdikleri karakter diziden ayrıldığında yaşadıkları üzüntü 

artmaktadır. Belirli bir ilişkiye bağlılığın derecesi ayrılığa verilen tepkinin 

yoğunluğunu belirlemektedir. Cohen (2004) bazı bağlanma gereksinimlerinin medya 

karakterleri aracılığıyla tatmin edebileceğini ve bu karakterlerle olan ilişkilerin 

fiziksel bağlanma nesneleriyle olan ilişkiden daha az yakınlık içermesine rağmen, 

onlardan ayrılmanın da benzer şekilde olumsuz tepkilere neden olabileceğini 

belirtmiştir. Parasosyal ayrılık, izleyicinin en sevdiği karakterin diziden ayrılacağını 

öğrendiğinde kendini yalnız hissetmesi, diziyi izlemenin bir anlamı kalmadığını 

düşünmesi, karakteri özlemesi gibi etkilere sahiptir. Bireyin özel hayatındaki 

duygusal yaşantılarıyla dizilerden algıladığı romantik etki arasında ilişki olabileceği 

düşünüldüğünde, güçlü ve anlamlı bir ilişkide ayrılığın daha zor olmasını beklemek 

mantıklıdır. 

 

Parasosyal ayrılığı yordayan son iki değişken ise Beş Faktör Kişilik 

Envanteri’nin alt boyutları olan “Deneyime Açıklık” ve “Nörotizm” olmuştur. Bu iki 
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boyutun yordama yönü, deneyime açıklık ve nörotizm düzeyinin yüksek olmasının, 

parasosyal ayrılık düzeyini artırdığını göstermektedir. Parasosyal etkileşimin 

yoğunluğunu belirleyen temel faktörlerden biri, izleyicinin karakterle kurduğu 

olumlu ilişki ve bu ilişkiden yararlı bir etkileşim beklentisinin olmasıdır (Klimmt ve 

ark., 2006). Dolayısıyla gereksinimlerinin farkında olan ve medyayı bu 

gereksinimlerini gidermek amacıyla kullanan deneyime açıklık düzeyi yüksek 

izleyicilerin parasosyal etkileşim düzeylerinin yüksek olmasına bağlı olarak 

parasosyal ayrılık düzeylerinin de yüksek olması beklendik bir sonuçtur.  

 

Horton ve Wohl (1956) sosyal becerileri gelişmemiş ve yalnız olan bireylerin 

parasosyal etkileşim kurmaya daha çok eğilimli olduklarını belirtmişlerdir. Shim ve 

Paul (2007) nörotizm düzeyi yüksek olan bireylerin, nörotizm düzeyi düşük olanlara 

göre dizi izlemeye daha eğilimli olduklarını belirtmişlerdir. Schiappa ve arkadaşları 

(2007) kişinin yalnızlık ve utangıçlık düzeyi ile parasosyal etkileşim arasında pozitif 

yönde ilişki bulmuşlardır. Cohen (2004) bağlanma gereksinimlerini televizyon 

karakterleri ile karşılayan ve ayrılık anksiyetesi ile baş etme becerileri zayıf olan 

izleyicilerin parasosyal ayrılık tepkilerinin daha yoğun olabileceğini belirtmiştir. 

Diğer bir deyişle, sosyal ilişkileri zayıf olan nörotizm düzeyi yüksek bireylerin 

karşılıklı etkileşime dayanmayan sözde bir ilişkiyi sonlandırmakta bile 

zorlanabilecekleri söylenebilir. Olumsuz duygulanım, huzursuzluk, çekingenlik, 

kaygı ve yalnızlığın nörotizmin tipik özelikleri olduğu düşünülürse, nörotizm düzeyi 

yüksek olan izleyicilerin parasosyal etkileşim kurmaya daha yatkın olduklarını ve bu 

durumun parasosyal ayrılık sonrası yaşanan üzüntü ile doğru orantılı olduğunu 

söyleyebiliriz. Yani, sıkıntılarından ve olumsuz duygularından uzaklaşmak için dizi 
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izlemek, bireyin sevdiği karakter ile arasındaki duygusal bağı güçlendiriyor ve 

parasosyal ayrılık durumunda yaşadığı üzüntüyü artırıyor olabilir.  

 

4.3.3. Bilişsel Davranışsal Katılım Toplam Puanını Yordayan 

Değişkenlerin Değerlendirilmesi 

 

Bilişsel-davranışsal katılımı yordayan değişkenleri belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilen hiyerarşik regresyon analizine, demografik değişkenler (cinsiyet, yaş, 

eğitim düzeyi, ailenin geliri), televizyon/dizi izleme ile ilgili değişkenler (TV izleme 

süresi, yerli dizilerden hoşlanma derecesi, yabancı dizilerden hoşlanma derecesi, 

izlenen yerli dizi sayısı ve izlenilen yabancı dizi sayısı), Romantik Etki toplam puanı, 

Beş Faktör Kişilik Envanteri’nin alt boyutları ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal 

Destek Ölçeği’nin alt boyutları yordayıcı değişkenler olarak alınmıştır. Aralarındaki 

korelasyon katsayılarının .65’in üzerinde (pse= .73, psa= .67) olması nedeniyle 

parasosyal etkileşim ve parasosyal ayrılık puanları yordayıcı değişkenler arasına 

alınmamıştır. Analiz sonucunda, bilişsel-davranışsal katılımı yordayan değişkenler 

yaş, cinsiyet, yerli dizilerden hoşlanma derecesi, bir haftada izlenilen yabancı dizi 

sayısı, romantik etki, Beş Faktörlü Kişilik Envanteri’nin alt boyutlarından olan 

“Nörotizm” ve  “Deneyime Açıklık’’ ile Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek 

Ölçeği’nin alt boyutu olan “Aile” desteği olarak bulunmuştur. 

 

Bilişsel-davranışsal katılımı yordayan ilk iki değişken “yaş’’ ve ‘‘cinsiyet” 

olmuştur. Her iki değişkenin de yönünün negatif olması, kadınların ve daha genç 

yaştakilerin bilişsel-davranışsal katılım düzeylerinin daha yüksek olduğunu 
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göstermektedir. İlgili alanyazın incelendiğinde, kadınların parasaosyal etkileşim 

düzeylerinin erkeklerden daha fazla olduğuna (Burnett ve Beto, 2000; Cohen, 1997, 

2003, 2004; Eyal ve Cohen, 2006; Schiappa, Allen ve Greeg, 2007; Shen, 2009) ve 

bilişsel-davranışsal katılım ile parasosyal etkileşim arasında olumlu yönde bir ilişki 

bulunduğuna dair (Burnett ve Beto, 2000; Hartmann ve Goldhorn, 2011; Levy, 1979; 

Klimmt ve ark., 2006; Sood ve Rogers, 2000; Stever, 2009) pek çok çalışmaya 

rastlanmaktadır. Parasosyal etkileşim düzeyi yüksek olan kadınların, parasosyal 

etkileşimin önemli bir belirleyicisi olan bilişsel-davranışsal katılım düzeylerinin de 

yüksek olması beklenen bir durumdur. Giles (2002) ve Coddaire (2015) programı 

birileriyle birlikte izlemenin, verilen ilk tepkilerin güçlenmesine ve sonrasında 

yapılan tartışmaların da parasosyal etkileşimin şekillenmesine katkı sağladığını 

belirtmişlerdir. Stever (2009) diğer izleyiciler ile etkileşim halinde olmanın ve 

izlenilen şeyleri başkaları ile paylaşmanın izleme örüntüsünün uzun süre devam 

etmesinde çok önemli olduğunu vurgulamıştır. Buna göre, kadınların izledikleri 

diziler ve sevdikleri karakterler hakkında düşünmeye, onlar hakkında bilgi edinmeye 

ve bunu başkaları ile paylaşmaya istekli oldukları ve bu durumun parasosyal 

katılımlarının artması ile ilişkili olabileceği düşünülebilir.   

 

Yaşın bilişsel-davranışsal katılım üzerindeki etkisi, daha küçük yaştakilerin 

bilişsel-davranışsal katılım düzeylerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

İnsanların günlük planlarını izledikleri dizilerin yayın saatine göre yaptıkları 

bilinmektedir. Son dönemde, dizilerin online ortamlara aktarılmaya başlaması ile 

birlikte izleyicinin kendini yayın saatine göre ayarlamasına gerek kalmadığı 

söylenebilir. Gençlerin interneti aktif bir biçimde kullanmaları, yerli ve yabancı bir 

çok diziye online olarak ulaşabilmelerine, dizilerin kaçırdıkları bölümlerini internet 
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üzerinden izleyebilmelerine ya da sevdikleri karakterin fan sitelerine üye 

olabilmelerine yardımcı olur. Dizinin hayranı olan izleyiciler tarafından farklı sosyal 

medya hesapları (twitter, instagram vs.) açılmakta ve bu kanallardan dizi içindeki 

sahnelere ait videolar, dizideki ilgi çekici diyologlardan alıntılar, dizi oyuncularının 

katıldıkları programlara/etkinliklere ait fotoğraflar ya da katılacakları programa ait 

duyurular ve oyuncuların o bölümde giydikleri kıyafetlerin markaları gibi çeşitli 

içerikler paylaşılarak, diziyi takip eden izleyiciler arasında bir etkileşim 

oluşturulmaktadır. Diğer izleyiciler ile etkileşim halinde olmanın ve izledikleri 

şeyleri birbirleri ile paylaşmanın, izleme davranışının uzun süre devam etmesinde 

önemli bir yeri vardır. Bu etkileşim sayesinde izleyicilerin, dizinin yayınlanan 

bölümünü beğenip beğenmediklerini ve bir sonraki bölümde olabilecekler 

hakkındaki tahminlerini diziyi seven diğer izleyicilerle paylaşabilmeleri hem bilişsel 

hem davranışsal katılımlarının olduğunu göstermektedir. Yetişkinlerin geleneksel 

izleme yöntemini sürdürerek diziyi televizyon üzerinden takip ettikleri ve sosyal 

medya üzerindeki etkinliklere çok fazla katılmadıkları düşünülürse bilişsel-

davranışsal katılımlarının gençlerden daha az olması normaldir.  

 

Bilişsel-davranışsal katılımı yordayan üçüncü ve dördüncü değişkenler 

sırasıyla “yerli dizilerden hoşlanma derecesi” ve “bir haftada izlenilen yabancı dizi 

sayısı” olmuştur. Bu değişkenlerin yönü, yerli dizilerden hoşlanma düzeyinin ve 

izlenilen yabancı dizi sayısının artmasının bilişsel-davranışsal katılım düzeyini 

artırdığını göstermektedir. Katılımcıların televizyon izleme alışkanlıklarının 

değerlendirildiği bölümde de bahsedildiği gibi, yerli dizilerin kültürümüze ait 

içerikleri sunuyor olması bireye kendi deneyimleri ile karakterin deneyimlerini 

kıyaslama fırsatı verdiği için izleyicilerin ilişkiye bağlılıkları, parasosyal 
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etkileşimlerinin yoğunluğu ve bilişsel-davranışsal katılımları artmaktadır. Giles’e 

(2002) göre, bir dizinin ardışık bölümlerini izlemek ya da sevilen karakterler ile 

karşılaşmaların sıklığı parasosyal etkileşimi artırmaktadır. Ülkemizde yabancı 

dizilerin genellikle online platformlar üzerinden takip edildiğini ve gençlerin 

interneti dizi izlemek için daha aktif olarak kullandıklarını varsayarsak, izlenilen 

yabancı dizi sayısının artmasının bilişsel-davranışsal katılımı artırdığı yorumu 

yapılabilir.  

 

Bilişsel-davranışsal katılımı yordayan beşinci değişken olan ‘‘romantik 

etki’’nin yönü, dizilerden algılanan romantik etkinin artmasının bilişsel-davranışsal 

katılım düzeyini artırdığını göstermektedir. Gerçek yaşam deneyimlerine ilişkin 

beklentilerini televizyonda sunulan bilgilerle şekillendiren ve bu nedenle daha fazla 

televizyon izleyen bireylerin, romantik içerikli programları izlemelerinin ilişki 

doyumuna etkisi olduğu ve romantizm hakkında düşünme motivasyonunu artırdığı 

bilinmektedir (Rehkoff, 2009). Karakterleri arkadaşları ya da romantik partnerleri 

gibi eğlenceli bulmak ya da onlar hakkında hayaller kurmak da dizinin izleyici 

üzerinde bıraktığı etkiye aracılık etmektedir (Cohen, 1999). Yani, izleyicilerin 

duygusal ihtiyaçlarını karşılamanın bir yolu olarak romantik içerikli dizileri 

izlemelerinin, sevdikleri karakterler ile kurdukları parasosyal etkileşimi güçlendirdiği 

ve bu durumun bilişsel-davranışsal katılım düzeylerini artırdığı söylenebilir.   

 

Bilişsel-davranışsal katılımı yordayan altıncı ve yedinci değişkenler Beş Faktör 

Kişilik Envanteri’nin alt boyutları olan “Deneyime Açıklık” ve “Nörotizm” 

olmuştur. Bu iki boyutun yordama yönü, deneyime açıklık ve nörotizm düzeyinin 

yüksek olmasının, bilişsel-davranışsal katılım düzeyini artırdığını göstermektedir.  
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Tsay ve Bodine’in (2012) izleyicinin sevilen karakter hakkında daha fazla bilgi 

sahibi olma arzusu ile deneyime açıklık kişilik özelliği arasında olumsuz yönde ilişki 

olduğu yönündeki bulgusundan farklı olarak, bu çalışmada deneyime açıklık 

düzeyinin atmasının bilişsel-davranışsal katılımı artırdığı bulunmuştur. Tsay ve 

Bodine’e (2012) göre alışkanlıktan ya da boş zamanları değerlendirmek amacıyla 

televizyon izlemek gibi pasif eylemler, medya karakterleri ile ilişki kurmayı 

istemenin belirleyicisi değildir. Ancak yeni deneyimlere ve etkileşimlere istekli olan 

deneyime açıklık düzeyi yüksek bireylerin, yeni bilgiler öğrenmek amacıyla 

televizyon izlemelerinin parasosyal etkileşimlerini artıracağını söyleyebiliriz. Diğer 

bir deyişle, deneyime açık bireyler dünya hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve 

sosyal ortamlarda başka insanlarla gündemdeki konular hakkında konuşabilmek için 

dizi izlediklerinde bilişsel-davranışsal katılımlarının artacağı düşünülebilir.   

 

Öfkeye ve saldırganlığa eğilimli bireyler sosyal çevrelerinden daha az destek 

gördükleri için kişilerarası ilişkilerde etkileşimleri az olmaktadır (Swickert ve ark., 

2010). Sosyal ilişkiler kurmaya istekli olmayan nörotizm düzeyi yüksek bireylerin 

kişilerarası etkileşimdeki eksikliklerini gidermek için parasosyal etkileşimi bir 

alternatif olarak görmeleri mümkündür. Nordlund (1978) ve Levy (1979) gerçek 

hayatlarında sosyal etkileşim seçenekleri olmayan bireylerin parasosyal etkileşim 

geliştirme potansiyellerinin daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Weaver (2003) 

nörotizm düzeyi yüksek olan bireylerin televizyon izleme motivasyonunun 

arkadaşlık kaynaklı olduğuna değinmiştir. Tsay ve Bodine (2012) televizyonu 

rahatlama amacıyla izleyenlerin sevdikleri karakterin yönlendirmelerini daha fazla 

önemsediği, yüz yüze etkileşimde bulunmayı daha çok istediklerini belirtmişlerdir. 

Greenwood (2008) olumsuz duygulanımlarıyla baş etmeye çalışan bireylerin 



114 
 

televizyon izleme davranışlarının daha fazla olmadığını ancak sevdikleri karakterler 

ile daha yoğun duygusal bağlar kurduklarını gözlemlemiştir. Nörotizm düzeyi 

yüksek bireyler açısından dizi izlemek, dizide yer alan karakterler hakkında bilgi 

arayışına girmek, sevilen karakterin duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmak gibi 

bilişsel-davanışsal katılımlar bireyin dış dünyadan uzaklaşarak izlediği programa 

odaklanmasını ve yaşadığı olumsuz duygulardan kurtulmasını sağlıyor olabilir. Bu 

yüzden nörotizm düzeyi yüksek olanların bilişsel-davranışsal katılım düzeylerinin 

yüksek olması beklenen bir sonuçtur.  

 

Bilişsel-davranışsal katılımı yordayan son değişken Çok Boyutlu Algılanan 

Sosyal Destek Ölçeği’nin alt boyutu olan “Aile” desteği olmuştur. Bu değişkenin 

yönü, algılanan aile desteğinin artmasının bilişsel-davranışsal katılım düzeyini 

artırdığını göstermektedir. Aile desteği, bireyin sorunlarını ailesi ile konuşabildiğini, 

kararlarını verirken ailesinin kendisine yardımcı olduğunu ve ihtiyacı olan duygusal 

desteğin ailesi tarafından karşılandığını ifade etmektedir. Bu tür destek, yaşamının 

öngörülebilir ve istikrarlı olduğu duygusu sağlayarak kişinin kendini iyi ve değerli 

hissetmesine yardımcı olur (Cohen ve Wills, 1985). Diğer bir deyişle, aile desteği 

bireyin kişilerarası ilişkilerinde kendini güvende ve mutlu hissetmesini sağlar. Cohen 

(1997) kadınların parasosyal etkileşimi iyi giden sosyal ilişkilerinin tamamlayıcısı 

olarak gördüklerini belirtmiştir. Bireyin algıladığı aile desteğinin güçlü olması 

kişilerarası ilişkilerine ek olarak, daha fazla arkadaş edinmek amacıyla sembolik 

ilişkilere yönelmeleri açısından bir motivasyon kaynağı olabilir. McCourt ve 

Fitzpatrick (2001) kendini yalnız hisseden bireylerin televizyon odaklı bir ilişkiye 

yatırım yapacak duygusal enerjilerinin olmayabileceğini belirtmişlerdir. Bu bakış 

açısından yola çıkarak, bireylerin algıladıkları sosyal destek arttıkça duygusal ve 
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bilişsel enerjilerini yeni ve alternatif ilişkilere yatırım yapmaya ayırabilecekleri 

düşünülebilir. Diğer bir deyişle, bireyin algıladığı aile desteği arttıkça bilişsel-

davranışsal katılım düzeyinin artması mümkündür.   

 

4.5. Araştırmanın Sonuçları   

 

Araştırmanın bulguları şu şekilde özetlenebilir: 

 

1. Katılımcıların parasosyal etkileşimlerini yordayan değişkenler yaş, eğitim 

düzeyi, yerli dizilerden hoşlanma derecesi, yabancı dizilerden hoşlanma 

derecesi, romantik etki ile Beş Faktörlü Kişilik Envanteri’nin “Nörotizm” ve  

“Deneyime Açıklık’’ alt boyutlarıdır. 

 

2. Katılımcıların parasosyal ayrılık tepkilerini yordayan değişkenler yaş, eğitim 

düzeyi, yerli dizilerden hoşlanma derecesi, yabancı dizilerden hoşlanma 

derecesi, romantik etki ve Beş Faktörlü Kişilik Envanteri’nin “Nörotizm” ve  

“Deneyime Açıklık’’ alt boyutlarıdır. 

 

3. Katılımcıların bilişsel-davranışsal katılımlarını yordayan değişkenler yaş, 

cinsiyet, yerli dizilerden hoşlanma derecesi, bir haftada izlenilen yabancı dizi 

sayısı, romantik etki, Beş Faktörlü Kişilik Envanteri’nin alt boyutlarından 

olan “Nörotizm” ve  “Deneyime Açıklık’’ ile Çok Boyutlu Algılanan Sosyal 

Destek Ölçeği’nin “Aile” desteği alt boyutudur. 
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4. Cinsiyet temel etkisinin parasosyal etkileşim, parasosyal ayrılık ve bilişsel-

davranışsal katılım üzerindeki etkisi anlamlıdır. Buna göre, kadınların 

parasosyal etkileşim, parasosyal ayrılık ve bilisel-davranışsal katılım 

düzeyleri erkeklerden anlamlı olarak yüksektir. 

 

5. Yaş temel etkisinin parasosyal etkileşim, parasosyal ayrılık ve bilişsel-

davranışsal katılım üzerindeki etkisi anlamlıdır. Buna göre, 18-25 yaş 

aralığındaki bireylerin parasosyal etkileşim ve parasosyal ayrılık düzeyleri 

hem 26-35, hem de 36-55 yaş aralığındaki bireylerden anlamlı olarak 

yüksektir. 18-25 ile 26-35 yaş aralığındaki bireylerin bilişsel-davranışsal 

katılım düzeyleri ise, 36-55 yaş aralığındaki bireylerden anlamlı olarak 

yüksektir. 

 

       Özetle; çalışma sonucunda deneyime açıklık ve nörotizm gibi iki farklı boyuttaki 

kişilik özelliğine sahip bireylerin hem parasosyal etkileşim hem de parasosyal ayrılık 

düzeylerinin yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Dolayısıyla izleyicilerin parasosyal 

etkileşimi algılamaları ve ondan yararlanmaları arasındaki farklılıkların hangi 

nedenlerden kaynaklandığının belirlenmesi parasosyal etkileşimin 

kavramsallaştırılmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca elde edilen bu bulgular ruh sağlığı 

alanında ve klinik psikoloji araştırmalarında da kullanılabilir. Parasosyal etkileşimin 

yönlendirici olma özelliğinin, izleyicilerin toplumsal öğrenme yoluyla olumsuz rol 

modeller ile de etkileşim kurmalarına ve antisosyal davranışlar geliştirmelerine 

neden olabileceği (Tasy ve Bodine, 2012) ya da izleyicinin gerçek ile kurguyu ayırt 

edemediği yani parasosyal etkileşimin nesnel gerçekliğin yerini aldığı durumlarda 

patoloji gelişebileceği (Horton ve Wohl, 1956) bilinmektedir. İzledikleri şeylerden 
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kolaylıkla etkilenebilen kimlik oluşumu dönemindeki gençlerin parasosyal etkileşim 

düzeylerinin yüksek olduğu göz önünde bulundurularak, dizilerde gençlerin 

özelliklerine dikkat edilmesi ve reyting amacıyla olmusuz örnek oluşturabilecek 

içeriklere yer verilmemesi amacıyla psikologlar tarafından televizyon programcıları 

bilinçlendirilebilir. Bu anlamda ruh sağlığı çalışanları tarafından da sağlıklı bir nesil 

yetişebilmesi için koruyucu önleyici müdahaleler geliştirilebilir.  

 

         Ülkemizde son dönemde yapılan bir çalışmada, sosyoekenomik düzeyi ve 

eğitim seviyesi düşük olan kadınların parasosyal etkileşim düzeylerinin arttığı ve 

parasosyal etkileşim düzeyi yüksek olan kadınların evlilik doyumlarının düşük 

olduğu bulgusuna rastlanmıştır (Batıgün ve Sunal, 2017). Mevcut çalışmada da 

kadınların parasosyal etkileşim düzeylerinin ve dizilerde yaşanılan olayları kendi 

hayatında da deneyimlemek isteme arzusunun (romantik etki) yüksek olması dikkate 

değer bir bulgudur. Dizilere yoğun ilgi gösteren kadınların, sevdikleri dizi 

karakterlerini ya da dizilerdeki yaşam biçimlerini kendi yaşamındakiler ile 

karşılaştırıp buna göre beklentilerini artırmalarına ve bu beklentilerin karşılanmaması 

da kendilerini yalnız ve mutsuz hissetmelerine neden olabilir. Çalışmada aile 

desteğinin bilisel-davranışsal katılımı yordadığı görülmektedir. Bu durumda, 

duygusal ihtiyaçları ailesi tarafından giderilen yani ilişkilerini tatmin edici bulan 

bireylerin parasosyal etkileşimi sosyal ilişkilerin tamamlayıcısı olarak gördüklerini 

varsayarsak; özellikle eğitim seviyesi düşük, vaktinin büyük bir çoğunluğunu evde 

televizyon başında geçiren kadınların sosyal ağlarının güçlendirilmesinin, parasosyal 

etkileşimden olumlu bir biçimde yararlanmalarında etkili olabileceği düşünülebilir.  
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       Nörotizm düzeyi yüksek olan bireylerin tümüyle gerçek kişilerarası etkileşimden 

uzaklaşarak sosyalleşme ihtiyaçlarını yalnızca parasosyal etkileşim yolu ile 

gidermeye başlamaları bir risk faktörü olabilir.  Nörotiklerin kaygılı ve depresyona 

eğilimli yapıları göz önünde bulundurularak, hangi duygusal zorluğu yaşadıklarının 

belirlenmesi alanda çalışan klinisyenlerin parasosyal etkileşimin problem davranışa 

dönüşmesini önlemelerini kolaylaştırabilir. Nörotik kişilik özelliği olan bireylerin, 

kendilerini kötü hissetmelerine ve etkinliklerinin azalmasına neden olan depresif 

şemaları belirlenip, bunların kalıcı hale gelmesi önlenebilir ve sosyal becerilerini 

geliştirmelerine yönelik eğitimler planlanabilir. Ayrıca psikoretapide parasosyal 

etkileşimin olumlu etkilerinden de yararlanılabilir. Örneğin, depresyona eğilimli 

yaşlı insanların televizyon izleyerek reddedilme veya terk edilme hissinden 

kurtulabildikleri bilinmektedir (Chory-Assad ve Yanen, 2005). Parasosyal 

etkileşimin deneyime açık bireyler açısından var olan sosyal ilişkilerin tamamlayıcısı 

olarak görüldüğü varsayılırsa, bu olumlu ve pekiştirici etkinin nörotik bireyler ya da 

gençler üzerinde de gelişebileceği düşünülebilir ve terapide destekleyici bir yaklaşım 

olarak ele alınabilir.   

 

 

4.6. Araştırmanın Sınırlılıkları ve Öneriler 

 

Araştırmada elde edilen bulgular yorumlanırken araştırmanın sınırlılıkları da 

göz önünde bulundurulmalıdır. Araştırma örneklemi yalnızca Ankara ve Karabük 

ilinde yaşayan ve seçkisiz olarak belirlenen katılımcılardan oluşturulmuştur. 

Dolayısıyla temsil yeteneği örneklemi oluşturan grubun özellikleriyle sınırlıdır. 
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Türkiye genelinde daha geniş bir örneklemde yapılacak bir çalışmayla daha yararlı 

sonuçlara ulaşılabileceği düşünülmektedir. 

 

Araştırmanın bir diğer sınırlılığı örneklem grubunun eğitim düzeyi ile ilgili 

olabilir. Örneklemin büyük bir çoğunluğunu üniversite mezunları oluşturduğu için 

toplanan veriler yüksek eğitim düzeyini temsil etmektedir. Eğitim seviyesi yüksek 

bireylerin, algıladıkları sosyal desteğin yüksek olduğu bilinmektedir (Aksüllü ve 

Doğan, 2004). Bu durumun, mevcut çalışmada beklenilenin aksine algılanan sosyal 

destek ile parasosyal etkileşim arasında anlamlı bir ilişki bulunamamasının 

nedenlerinden biri olabileceği düşünülmektedir. Bu yüzden sonraki çalışmalarda 

daha genellenebilir bulgulara ulaşmak için katılımcıların eğitim düzeylerinin 

birbirinden farklı olmasına dikkat edilmesi daha yararlı olacaktır.  

 

Araştırmada parasosyal etkileşim kavramının sadece diziler üzerinden ele 

alınması, dizilere daha fazla ilgi duyan kadınların parasosyal etkileşim düzeylerinin 

erkeklerden daha yüksek çıkmasına neden olmuş olabilir. Sonraki çalışmalarda 

dizilerin yanı sıra realite, tartışma ya da spor programları gibi erkek izleyicilerin de 

yoğun ilgi gösterdiği programlardaki karakterler ile parasosyal etkileşimin 

değerlendirilmesi, cinsiyetler arasındaki farkın açıklanmasında daha etkili sonuçlar 

elde edilmesini sağlayabilir.   

 

Alanyazın incelendiğinde parasosyal etkileşim ile ilgili çalışmaların çoğunun 

yalnızlık ve bağlanma biçimleri ile ilişkili durumları değerlendirdiği görülmektedir. 

Hem yurt dışı hem de ülkemiz literatüründe parasosyal etkileşim ile kişilik özellikleri 

ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişkileri birlikte ele alan herhangi bir çalışma 
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bulunmadığı için, araştırma bulgularının diğer çalışmalar ile karşılaştırılamaması 

araştırmanın sınırlılıkları arasındadır. Söz konusu çalışmanın bazı sınırlılıklarına 

rağmen; daha önce incelenmemiş olan ilişkileri ele alan bir çalışma olması açısından 

öncü niteliğinde olduğu ve ilgili yazına önemli bir katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Ancak sonuçların yeni araştırmalarla desteklenmesi gerekmektedir.  
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ÖZET 

 

Bu çalışmada izleyicilerin dizi karakterleri ile geliştirdikleri parasosyal 

etkileşim ile kişilik özellikleri, algılanan sosyal destek ve bazı sosyo-demografik 

değişkenler (cinsiyet, yaş, eğitim) arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma 

örneklemini, yaş aralığı 18-55 olan 401 katılımcı oluşturmuştur.  Örneklemde 208 

(%40,2) kadın ve 193 (%59,8) erkek katılımcı yer almıştır. Çalışmanın veri toplama 

aşamasında, Demografik Bilgi Formu, Parasosyal Etkileşim Ölçeği, Parasosyal 

Ayrılık Ölçeği, Bilişsel ve Davranışsal Katılım Ölçeği, Beş Faktörlü Kişilik 

Envanteri ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılmıştır.  

 

Araştırma soruları çerçevesinde elde edilen bulgular, çok boyutlu algılanan 

sosyal destek dışındaki temel değişkenlerin birbirleriyle ilişkili olduğunu ortaya 

koymaktadır. Katılımcıların parasosyal etkileşimlerini yordayan değişkenleri 

belirlemek amacıyla yürütülen regresyon analizi; yaş, eğitim düzeyi, yerli dizilerden 

hoşlanma derecesi, yabancı dizilerden hoşlanma derecesi, romantik etki ile beş 

faktörlü kişilik envanterinin alt boyutlarından olan nörotizm ve deneyime açıklık 

değişkenlerinin parasosyal etkileşimi yordayan değişkenler olduğunu göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: parasosyal etkileşim, kişilik özellikleri, algılanan sosyal destek      
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ABSTRACT 

 

In this study, relationships among audiences’ parasocial interaction with the 

favorite characters in serials, personality traits, perceived multidimensional social 

support and certain socio-demographic variables (gender, age, education) are 

examined.  The sample is composed of 401 participants aged 18-55. There were 208 

(40.2%) female and 193 (59.8%) male participants in the sample. In the data 

collection phase, Demographic Information Form, Parasocial Interaction Scale, 

Parasocial Separation Scale, Cognitive-Behavioral Participation Scale, Five-factor 

Personality Inventory and Perceived Multidimensional Social Support Scale was 

used. The result of the study have shown that all basic variables outside of 

multidimensional perceived social support were related to each other. 

 

The predictor variables of parasocial interaction was found to be age, 

education, liking level of local TV serials and foreign serials, perceived romantic 

effect of serials and openness to experience and neuroticism with sub-dimensions of 

five-factor personality traits.  

 

Key words: parasocial interaction, personality traits, perceived social support 
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EKLER 

 

EK-1: En Sevilen Yerli Diziler 

EN SEVİLEN YERLİ 

DİZİLER 

 

N 
 

% 

1.Kurtlar Vadisi 40 12.16 

2.Karadayı 27   8.21 

3.Muhteşem Yüzyıl 26   7.90 

4.Yalan Dünya 26   7.90 

5.Seksenler 25   7.60 

6.Kuzey Güney 16   4.86 

7.Leyla ile Mecnun 16   4.86 

8.Merhamet 15   4.56 

9.Arka Sokaklar 11   3.34 

10.İntikam 9   2.74 

11.Sakarya Fırat 9   2.74 
12.Öyle Bir Geçer Zaman Ki 8   2.43 

13.Benim İçin Üzülme  8   2.43 

14.Beni Böyle Sev 8   2.43 

15.İşler Güçler 7   2.13 

16.Huzur Sokağı 7   2.13 

17.Bir Aşk Hikayesi 6   1.82 

18.Behzat Ç. 5   1.52 

19.Yer Gök Aşk 5   1.52 

20.Karagül 4   1.22 

21.Lale Devri 4   1.22 

22.Deniz Yıldızı 4   1.22 

23.Zengin Kız Fakir Oğlan 4   1.22 

24.Yağmurdan Kaçarken 4   1.22 

25.Dila Hanım 3   0.91 

26.Şefkat Tepe 3   0.91 

27.Pis Yedili 3   0.91 

28.Harem 3   0.91 

29.1 Erkek 1 Kadın 2   0.61 

30.Galip Derviş 2   0.61 

31.Avrupa Avrupa 2   0.61 

32.Osmanlı Tokadı 2   0.61 

33.Tatar Ramazan 2   0.61 

34.Elveda Rumeli 1   0.30 

35.20 Dakika 1   0.30 

36.Beni Affet 1   0.30 

37.Böyle Bitmesin 1   0.30 

38.Kanıt 1   0.30 
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EK-1: En Sevilen Yerli Diziler (Devamı) 

39.Suskunlar 1   0.30 

40.Umutsuz Ev Kadınları 1   0.30 

41.Yahşi Cazibe 1   0.30 

42.Aşk Emek İster 1   0.30 

43.Tek Türkiye 1   0.30 

44.İki Dünya Arasında 1   0.30 

45.Güneşi Beklerken 1   0.30 

46.Babam Sınıfta Kaldı 1   0.30 
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EK-2: En Sevilen Yabancı Diziler  

EN SEVİLEN YABANCI 

DİZİLER 

 

N 

 

% 

1.Game of Thrones 16 13.56 

2.Spartacus 15 12.71 

3.How I Met Your Mother 13 11.02 

4.Fringe 7 5.93 

5.The Big Bang Theory 7 5.93 

6.Prison Break 5 4.24 

7.Lost 5 4.24 

8.Supernatural 5 4.24 

9.The Vampire Diaries 4 3.39 

10.Merlin 4 3.39 

11.The Mentalist 3 2.54 

12.Dexter 2 1.69 

13.CSI  2 1.69 

14.Criminal Mind 2 1.69 

15.House 2 1.69 

16.Playful Kiss 2 1.69 

17.Hannah Montana 2 1.69 

18.Beauty and the Beast 2 1.69 

19.The Walking Dead 1 0.85 

20.The Oz 1 0.85 

21.Friends 1 0.85 

22.Shameless 1 0.85 

23.Lie to Me 1 0.85 

24.Doctor Who 1 0.85 

25.Hannibal 1 0.85 

26.Arrow 1 0.85 

27.Mad Men 1 0.85 

28.American Horror Story 1 0.85 

29.Desperate Housewives 1 0.85 

30.Rizzoli&Isles 1 0.85 

31.Revolution 1 0.85 

32.White Collar 1 0.85 

33.Save Me 1 0.85 

34.Medium 1 0.85 

35.Chuck 1 0.85 

36.Shake It Up 1 0.85 

37.Prensin Şarkısı 1 0.85 
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EK-3: En Sevilen Yerli Dizi Karakterleri  

EN SEVİLEN YERLİ 

DİZİ KARAKTERLERİ 

 

N 

 

% 

1.Polat Alemdar 27 9.10 

2.Mahir 20 6.73 

3.Hürrem Sultan 15 5.05 

4.Kuzey 14 4.71 

5.Sami 10 3.37 

6.İsmail Abi 10 3.37 

7.Narin 10 3.37 

8.Vasviye Teyze 9 3.03 

9.Ergun Plak 8 2.69 

10.Ahmet Kural 7 2.36 

11.Kanuni Sultan Süleyman 6 2.02 

12.Cemile 6 2.02 

13.Yağmur 6 2.02 

14.Orçun 5 1.68 

15.Korkut 5 1.68 

16.Osman Kanat 5 1.68 

17.Erdal Bakkal 4 1.35 

18.Mesut 4 1.35 

19.Ayşem 4 1.35 

20.Bilal 4 1.35 

21.Zerrin 4 1.35 

22.Galip Deviş 3 1.01 

23.Nazif Kara 3 1.01 

24.Selahattin 3 1.01 

25.Rüzgar 3 1.01 

26.Feride 3 1.01 

27.Carlos Yılmaz 3 1.01 

28.Buke 3 1.01 

29.Zeynep 3 1.01 

30.Ömer 3 1.01 

31.Kemal 3 1.01 

32.Orhan 3 1.01 

33.Abdülhey 2 0.67 

34.Behzat 2 0.67 

35.Rıza Baba 2 0.67 

36.Hüsnü 2 0.67 

37.Şehzade Mustafa 2 0.67 

38.Kara 2 0.67 

39.Rıza 2 0.67 

40.Nurhayat 2 0.67 

41.Toprak 2 0.67 
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EK-3: En Sevilen Yerli Dizi Karakterleri (Devamı) 

42.Ömer Baba 2 0.67 

43.Ramazan 2 0.67 

44.Abide 2 0.67 

45.Ebru 2 0.67 

46.Deniz 2 0.67 

47.Sultan 2 0.67 

48.Serdar 2 0.67 

49.Mecnun  2 0.67 

50.Memati 1 0.34 

51.Mahidevran 1 0.34 

52.Hatice Sultan 1 0.34 

53.Yeniçeri 1 0.34 

54.Feyza 1 0.34 

55.Açılay 1 0.34 

56.Sermet 1 0.34 

57.Paşa 1 0.34 

58.Emir 1 0.34 

59.Celil 1 0.34 

60.Sadi 1 0.34 

61.Dila 1 0.34 

62.Demet 1 0.34 

63.Ada 1 0.34 

64.Gaibettin 1 0.34 

65.Cahit 1 0.34 

66.Can 1 0.34 

67.Banu 1 0.34 

68.Şükran 1 0.34 

69.Uğur Komutan 1 0.34 

70.Yasemin 1 0.34 

71.Zeynep 1 0.34 

72.Nail 1 0.34 

73.Necip 1 0.34 

74.Doğan 1 0.34 

75.Nurhan 1 0.34 

76.Demir 1 0.34 

77.Biricik 1 0.34 

78.Derin 1 0.34 

79.Muzo 1 0.34 

80.Durali Başçavuş 1 0.34 

81.Niyazi 1 0.34 

82.Mehveş 1 0.34 

83.Kahveci Mesut 1 0.34 

84.Ahmet 1 0.34 
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EK-3: En Sevilen Yerli Dizi Krakterleri (Devamı) 

85.Yavuz 1 0.34 

86.Bekçi Bekir 1 0.34 

87.Maya 1 0.34 

88.Necati 1 0.34 

89.Gülden 1 0.34 

90.Çınar 1 0.34 

91.Melek 1 0.34 

92.Halil Uzman 1 0.34 

93.Gülten 1 0.34 

94.Harun 1 0.34 

95.Ebu Suud 1 0.34 

96.Gül 1 0.34 
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EK-4: En Sevilen Yabancı Dizi Karakterleri  

EN SEVİLEN YABANCI 

DİZİ KARAKTERLERİ 

 

N 

 

% 

1.Barney Stinson 11 11.70 

2.Spartacus 7 7.45 

3.Sheldon Cooper 5 5.32 

4.Dean Winchester 5 5.32 

5.Gannicus 4 4.25 

6.Khaleesi 3 3.19 

7.Michael Scofield 3 3.19 

8.Merlin 3 3.19 

9.Ned Stark 2 2.13 

10.Tyrion Lannister 2 2.13 

11.Sawyer 2 2.13 

12.Patrick Jane 2 2.13 

13.Olivia Dunham 2 2.13 

14.Walter Bishop 2 2.13 

15.Crixus 2 2.13 

16.Vincent 2 2.13 

17.Miley 2 2.13 

18.Arya Stark 1 1.06 

19.Sansa Stark 1 1.06 

20.John Snow 1 1.06 

21.Tywin Lannister 1 1.06 

22.Derek Morgan 1 1.06 

23.Aaron Hotchner 1 1.06 

24.Doctor  1 1.06 

25.Hannibal 1 1.06 

26.James Wilson 1 1.06 

27.Dr. House 1 1.06 

28.Cal Lightman 1 1.06 

29.Elena 1 1.06 

30.Shane 1 1.06 

31.Stefan 1 1.06 

32.Peter 1 1.06 

33.Lily 1 1.06 

34.Ted 1 1.06 

35.Oliver 1 1.06 

36.Anna Lucia 1 1.06 

37.Dang 1 1.06 

38.Fiano 1 1.06 

39.Joey 1 1.06 

40.Kareem Said 1 1.06 

41.Mark 1 1.06 
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EK-4: En Sevilen Yabancı Dizi Karakterleri (Devamı) 

42.Violet 1 1.06 

43.Baek 1 1.06 

44.Miles 1 1.06 

45.Neal Caffrey 1 1.06 

46.Allison 1 1.06 

47.Sara 1 1.06 

48.Don Draper 1 1.06 

49.Jane Rizzoli 1 1.06 

50.Sisi 1 1.06 

51.Sarah 1 1.06 

52.John Watson 1 1.06 
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EK-5: BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 

Bu çalışma Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Durak 

BATIGÜN danışmanlığında Ankara Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Anabilim 

Dalı tez öğrencisi Selda Şeker tarafından yürütülen, dizi karakterleri ile ilgili 

düşüncelerinizi araştırmayı amaçlayan, yüksek lisans tez çalışması kapsamında 

hazırlanmıştır. Araştırmaya yaşları 18-60 arasında değişen, kadın ve erkeklerden 

oluşan 500 kişinin katılması planlanmaktadır.  Size yöneltilecek olan soruların doğru 

ya da yanlış cevapları yoktur. Önemli olan sizin bu konular hakkındaki 

düşüncelerinizdir. Katılım tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır ve 

katılımcılardan şahsa özel bir bilgi (isim, adres gibi) istenmemektedir. Herhangi bir 

nedenle soruları yanıtlamayı bırakmak katılımcının iradesindedir.  

Araştırmaya katılmayı kabul etmeniz halinde, toplamda altı bölümden oluşan 

yaklaşık yüz soruyu yanıtlamanız beklenmektedir. Soruları yanıtlamanız ortalama 

20-30 dakika gibi bir sürenizi alacaktır. Bu çalışmadan elde edilen veriler bireysel 

olarak değil, tüm katılımcılar çerçevesinde değerlendirilecek, kesinlikle gizli 

tutulacak ve bilimsel amaçla kullanılacaktır. 

Çalışma hakkında daha fazla bilgi almak için sldseker@hotmail.com adresi 

aracılığı ile iletişim kurabilirsiniz. Katılımınız için teşekkür ederiz. 

Psikolog Selda ŞEKER 
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EK-6: DEMOGRAFİK BİLGİ FORMU 

 

Yaşınız: ………………….                      

Cinsiyetiniz: Kadın (   )        Erkek (   )   

Eğitim Durumunuz:  İlkokul (   )  Ortaokul(   ) Lise (   )  Üniversite (   )   

Annenizin Eğitim Durumu:  İlkokul (   )  Ortaokul(   ) Lise (   )  Üniversite/Y. Okul(   ) 

Babanızın Eğitim Durumu:  İlkokul (   )  Ortaokul(   ) Lise (   )  Üniversite/Y. Okul(   ) 

Yaşamınızın büyük çoğunluğunu nerede geçirdiniz? 

                (    )Köy       (    )Kasaba      (    )Şehir       (    )Metropol (Ankara, İstanbul, İzmir) 

               Ailenizin aylık geliri (eve giren toplam gelir): 

               (   )500altı      (   )500-1000       (   )1000-2000      (   )2000-4000        (   )4000 ve üstü 

Şuanda yaşadığınız ilişki için hangisi uygundur:  

İlişkisi yok (   )    Flört (   )  Söz/Nişan(   )     Evli (  ) 

Günde ortalama kaç saat Televizyon izlersiniz? 

(   )  Hiç izlemem     (   )  1-2 saat       (   ) 3-4 saat       (   ) 5-6 saat          (   )  7 saat ve üzeri 

 

Yerli televizyon dizilerini izlemekten ne derece hoşlanırsınız? 

1 --------------------2--------------------3--------------------4--------------------5 

Hiç                   Çok 

Hoşlanmam        Hoşlanırım 

 

Yabancı televizyon dizilerini izlemekten ne derece hoşlanırsınız? 

1 --------------------2--------------------3--------------------4--------------------5 

Hiç                   Çok 

Hoşlanmam        Hoşlanırım 

 

 

Bir haftada kaç tane yabancı dizi izlersiniz? 

(   )Hiç izlemem (   )1-2 tane  (   )3-4 tane  (   ) 5-6 tane ve üzeri 
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Yabancı dizi izliyorsanız, en çok izlediğiniz 3 dizi ismini ve bu 3 dizi içinde en 

beğendiğiniz/favori karakterlerinizin (oyuncuların dizide canlandırdığı karakter) isimlerini 

aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız (en çok sevdiğiniz dizi ve karakterden başlayarak). 

               En sevilen diziler             En beğenilen karakterler 

1- 1- 

2- 2- 

3- 3- 

 

Bir haftada kaç tane yerli dizi izlersiniz? 

(   )Hiç izlemem (   )1-2 tane  (   )3-4 tane  (   ) 5-6 tane ve üzeri 

 

Yerli dizi izliyorsanız, en çok izlediğiniz 3 dizi ismini ve bu 3 dizi içinde en beğendiğiniz/favori 

karakterlerinizin (oyuncuların dizide canlandırdığı karakter) isimlerini aşağıda boş bırakılan 

yerlere yazınız(en çok sevdiğiniz dizi ve karakterden başlayarak) . 

               En sevilen diziler             En beğenilen karakterler 

1- 1- 

2- 2- 

3- 3- 

 

Aşağıda belirtilen ifadelere ne kadar katıldığınızı en sevdiğiniz dizi veya dizi                       

karakterlerini (oyuncuların dizide canlandırdığı karakter) düşünerek 1 ile 5 arasında derecelendiriniz. 

 Dizilerde yaşanılan olumlu/güzel olayları kendi hayatımda da yaşamak istiyorum. 

 

Hiç 

katılmıyorum 

   Tamamen 

Katılıyorum 

  

        1          2         3         4          5   

 

 Televizyon dizileri olmasaydı, izleyecek daha güzel bir şey olmazdı. 

 

Hiç 

katılmıyorum 

   Tamamen 

Katılıyorum 

  

        1          2         3         4          5   
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 Dizilerde yaşanan aşkları gördükten sonra aşka daha çok inanmaya başladım. 

 

Hiç 

katılmıyorum 

   Tamamen 

katılıyorum 
  

        1          2         3         4          5   

 

 

 İzlediğim dizilerde beğendiğim karakterler gibi bir eş bulmayı isterdim. 

 

Hiç 

katılmıyorum 

   Tamamen 

katılıyorum 

  

        1          2         3         4          5   
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EK-7: PARASOSYAL ETKİLEŞİM ÖLÇEĞİ 

Lütfen aşağıdaki cümleleri en sevdiğiniz dizi karakterini düşünerek okuyunuz ve bu ifadelere ne 

derece katıldığınızı 1 ile 5 arasında değişen seçeneklerden yalnızca birini işaretleyerek belirtiniz. 

 Hiç 

katılmıyorum 

(1) 

Çok az 

katılıyorum 

(2) 

 

Katılıyorum 

(3) 

Çok 

katılıyorum 

(4) 

Tamamen 

katılıyorum 

(5) 

1.Dizideki en 

sevdiğim karakter bir 

hata yaptığında veya 

başından olumsuz 

olaylar geçtiğinde 

onun adına 

üzülüyorum 

 

 

 

(1) 

 

 

 

(2) 

 

 

 

(3) 

 

 

 

(4) 

 

 

 

(5) 

2.Düşüncelerimi onun 

söyledikleri ile 

karşılaştırmaktan 

hoşlanıyorum. 

 

 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

 

(4) 

 

 

(5) 

3.Dizideki en 

sevdiğim karakter 

sanki 

arkadaşlarımlaymışım 

gibi kendimi rahat 

hissetmemi sağlıyor. 

 

 

 

(1) 

 

 

 

(2) 

 

 

 

(3) 

 

 

 

(4) 

 

 

 

(5) 

4. Onu doğal, 

ayakları yere basan 

bir kişi olarak 

görüyorum. 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

5. En sevdiğim 

karakterin sesini 

duymak hoşuma 

gidiyor. 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

6. Dizinin gösterildiği 

zamanlarda en 

sevdiğim karakter 

bana adeta can 

yoldaşı oluyor. 

 

 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

 

(4) 

 

 

(5) 

7. Onu görmek için 

bir sonraki bölümü 

iple çekiyorum. 

 

 

 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

 

(4) 

 

 

(5) 
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 Hiç 

katılmıyorum 

(1) 

Çok az 

katılıyorum 

(2) 

 

Katılıyorum 

(3) 

Çok 

katılıyorum 

(4) 

Tamamen 

katılıyorum 

(5) 

8. Onunla şahsen 

tanışmak isterdim. 

 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

9. Onu sanki eski bir 

arkadaşımmış gibi 

iyi tanıyorum.      

10. Onu çekici 

buluyorum. 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

11. Bir gazetede 

veya dergide onunla 

ilgili bir haber çıksa 

okurum. 

 

 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

 

(4) 

 

 

(5) 

12. Dizideki en 

sevdiğim karakter 

başka bir televizyon 

programına çıksa o 

programı seyrederim 

 

 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

 

(4) 

 

 

(5) 

13. Diziyi izlerken 

bazen onun 

yaptıkları veya 

söyledikleri üzerine 

sesli olarak yorum 

yapıyorum. 

 

 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

 

(4) 

 

 

(5) 

14. En sevdiğim 

karakter bazı 

kararlar vermemde 

bana yardımcı olup 

yol gösteriyor. 

 

 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

 

(4) 

 

 

(5) 
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EK-8: PARASOSYAL AYRILIK ÖLÇEĞİ 

Dizideki en sevdiğiniz karakterin diziden ayrıldığını/ayrılacağını öğrenseniz ne hissedersiniz? Lütfen 

aşağıdaki ifadelere ne derece katıldığınızı 1 ile 5 arasında değişen seçeneklerden yalnızca birini 

işaretleyerek belirtiniz. 

 Hiç 

katılmıyorum 

(1) 

Çok az 

katılıyorum 

(2) 

 

Katılıyorum 

(3) 

Çok 

katılıyorum 

(4) 

Tamamen 

katılıyorum 

(5) 

1. Üzülürdüm (1) (2) (3) (4) (5) 

2. Sinirlenirdim (1) (2) (3) (4) (5) 

3.Hayal kırıklığına 

uğrardım 

(1) (2) (3) (4) (5) 

4. Kendimi yalnız 

hissederdim 

(1) (2) (3) (4) (5) 

5. Onu özlerdim (1) (2) (3) (4) (5) 

6. Kendimi yakın bir 

arkadaşımı kaybetmiş 

gibi hissederdim 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

7. O diziyi seyretmenin 

benim için pek bir 

heyecanı / anlamı 

kalmazdı 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

8. Dizinin tekrar 

bölümlerini 

seyrederdim 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

9. Bu durumu 

değiştirmek için bir 

şeyler yapmaya 

çalışırdım (kanalı 

aramak, mail atmak 

gibi) 

 

 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

 

(4) 

 

 

(5) 

10. Dizideki en 

sevdiğim karakterin yer 

aldığı başka 

programları 

seyrederdim 

 

 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

 

(4) 

 

 

(5) 

11. Onunla ilgili bilgiyi 

farklı kaynaklardan 

arardım (gazete, 

internet ve benzeri) 

 

 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

 

(4) 

 

 

(5) 

12. Onunla farklı 

yollardan 

karşılaşmaya/tanışmaya 

çalışırdım 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

13. Kendime sevecek 

başka bir karakter 

bulurdum. 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 
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EK-9: BİLİŞSEL DAVRANIŞSAL KATILIM ÖLÇEĞİ 

Lütfen aşağıdaki cümleleri en sevdiğiniz diziyi düşünerek okuyunuz ve bu ifadelere ne derece 

katıldığınızı 1 ile 5 arasında değişen seçeneklerden yalnızca birini işaretleyerek belirtiniz. 

 Hiç 

yapmam 

(1) 

Nadiren 

yaparım 

(2) 

Bazen 

yaparım 

(3) 

Sık 

yaparım 

(4) 

Çok sık 

yaparım 

(5) 

1. Dizide geçen hikaye ve 

olanlar üzerine düşünmek 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

2. Dizide gördüklerimi ve 

duyduklarımı aklımdan 

geçirmek 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

3. Gelecek bölümde ne 

olacağı hakkında tahmin 

yürütmek 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

4. Dizideki karakterler 

hakkında düşünmek 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

5. Etrafımdakilerle dizide 

olan olaylar hakkında 

konuşmak 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

6. Etrafımdakilerle dizideki 

karakterler hakkında 

konuşmak 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

7. Gelecek bölümde ne 

olacağı hakkında tahmin 

yürütmek için başkalarıyla 

konuşmak 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

8. İnternetten diziye ilişkin 

web sayfalarını takip etmek  

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

9. Diziye özgü müzik 

parçasını/parçalarını sık sık 

dinlemek 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

10. İnternetteki dizi ve dizi 

kahramanlarına özgü fan 

kulüplerini takip etmek, üye 

olmak 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

11. Dizinin bir sonraki 

bölümüne ait kısa tanıtım 

filmini (fragmanı) 

sabırsızlıkla beklemek 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 
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EK-10: BEŞ FAKTÖRLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ 

Aşağıda sizi kısmen tanımlayan (ya da pek tanımlayamayan) bir takım özellikler sunulmaktadır. 

Örneğin, başkaları ile zaman geçirmekten hoşlanan birisi olduğunuzu düşünüyor musunuz? Lütfen 

aşağıda verilen özelliklerin sizi ne oranda yansıttığını ya da yansıtmadığını belirtmek için sizi en iyi 

tanımlayan rakamı her bir özelliğin yanına yazınız. 

 

1 = Hiç katılmıyorum  

2 = Biraz katılmıyorum  

3 = Ne katılıyorum ne de katılmıyorum (kararsızım) 

4 = Biraz katılıyorum  

5 = Tamamen katılıyorum 

Kendimi  ................................  biri olarak görüyorum 

 

___ 1. Konuşkan ___ 23. Tembel olma eğiliminde olan 

___ 2. Başkalarında hata arayan ___ 24. Duygusal olarak dengeli, kolayca 

keyfi kaçmayan 

___ 3. İşini tam yapan ___ 25. Keşfeden, icat eden 

___ 4. Bunalımlı, melankolik ___ 26. Atılgan bir kişiliğe sahip 

___ 5. Orijinal, yeni görüşler ortaya koyan ___ 27. Soğuk ve mesafeli olabilen 

___ 6. Ketum/vakur ___ 28.Görevi tamamlanıncaya kadar sebat 

edebilen 

___ 7. Yardımsever ve çıkarcı olmayan ___ 29. Dakikası dakikasına uymayan 

___ 8. Biraz umursamaz ___ 30. Sanata ve estetik değerlere önem 

veren 

___ 9. Rahat, stresle kolay baş eden ___ 31. Bazen utangaç, çekingen olan 

___ 10. Çok değişik konuları merak eden ___ 32. Hemen hemen herkese karşı saygılı ve 

nazik olan 

___ 11. Enerji dolu ___ 33. İşleri verimli yapan 

___ 12. Başkalarıyla sürekli didişen ___ 34. Gergin ortamlarda sakin kalabilen 

___ 13. Güvenilir bir çalışan ___ 35. Rutin işleri yapmayı tercih eden 

___ 14. Gergin olabilen ___ 36. Sosyal, girişken 

___ 15. Maharetli, derin düşünen ___ 37. Bazen başkalarına kaba davranabilen 
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Lütfen kontrol ediniz: Bütün ifadelerin önüne bir rakam yazdınız mı? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ 16. Heyecan yaratabilen ___ 38. Planlar yapan ve bunları takip eden 

___ 17. Affedici bir yapıya sahip ___ 39. Kolayca sinirlenen 

___ 18. Dağınık olma eğiliminde  ___ 40.  Düşünmeyi seven, fikirler 

geliştirebilen 

___ 19. Çok endişelenen ___ 41. Sanata ilgisi çok az olan 

___ 20. Hayal gücü yüksek ___ 42. Başkalarıyla işbirliği yapmayı seven 

___ 21. Sessiz bir yapıda  ___ 43. Kolaylıkla dikkati dağılan 

___ 22. Genellikle başkalarına güvenen ___ 44. Sanat, müzik ve edebiyatta çok bilgili 
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EK-11: ÇOK BOYUTLU ALGILANAN SOSYAL DESTEK ÖLÇEĞİ 

Aşağıda 12 cümle ve her bir cümle altında da cevaplarınızı işaretlemeniz için 1’den 7’ye kadar 

rakamlar verilmiştir. Her cümlede söylenenin sizin için ne kadar çok doğru olduğunu veya olmadığını 

belirtmek için o cümle altındaki rakamlardan yalnız bir tanesini daire içine alarak işaretleyiniz. Bu 

şekilde 12 cümlenin her birine bir işaret koyarak cevaplarınızı veriniz. Lütfen hiçbir cümleyi cevapsız 

bırakmayınız. Sizce doğruya en yakın olan rakamı işaretleyiniz. 

 

1. Ailem ve arkadaşlarım dışında olan ve ihtiyacım olduğunda yanımda olan bir insan (örneğin; 

flört, nişanlı, sözlü, akraba, komşu, doktor) var. 

 

Kesinlikle Hayır 1 - 2 – 3 – 4- 5 – 6 – 7 Kesinlikle Evet 

 

2. Ailem ve arkadaşlarım dışında olan ve sevinç ve kederlerimi paylaşabileceğim bir insan 

(örneğin; flört, nişanlı, sözlü, akraba, komşu, doktor) var. 

 

Kesinlikle Hayır 1 - 2 – 3 – 4- 5 – 6 – 7 Kesinlikle Evet 

 

3. Ailem (örneğin; annem, babam, eşim, çocuklarım, kardeşlerim) bana gerçekten yardımcı 

olmaya çalışır. 

 

Kesinlikle Hayır 1 - 2 – 3 – 4- 5 – 6 – 7 Kesinlikle Evet 

 

4. İhtiyacım olan duygusal yardım ve desteği ailemden (örneğin; annem, babam, eşim, 

çocuklarım, kardeşlerim) alırım.  

 

Kesinlikle Hayır 1 - 2 – 3 – 4- 5 – 6 – 7 Kesinlikle Evet 

 

5. Ailem ve arkadaşlarım dışında olan ve beni gerçekten rahatlatan bir insan (örneğin; flört, 

nişanlı, sözlü, akraba, komşu, doktor) var.  

 

Kesinlikle Hayır 1 - 2 – 3 – 4- 5 – 6 – 7 Kesinlikle Evet 

 

6. Arkadaşlarım bana gerçekten yardımcı olmaya çalışırlar. 

 

Kesinlikle Hayır 1 - 2 – 3 – 4- 5 – 6 – 7 Kesinlikle Evet 

 

7. İşler kötü gittiğinde arkadaşlarıma güvenebilirim. 
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Kesinlikle Hayır 1 - 2 – 3 – 4- 5 – 6 – 7 Kesinlikle Evet 

 

8. Sorunlarımı ailemle (örneğin; annem, babam, eşim, çocuklarım, kardeşlerim) konuşabilirim. 

 

Kesinlikle Hayır 1 - 2 – 3 – 4- 5 – 6 – 7 Kesinlikle Evet 

 

9.  Sevinç ve kederlerimi paylaşabileceğim arkadaşlarım var. 

 

Kesinlikle Hayır 1 - 2 – 3 – 4- 5 – 6 – 7 Kesinlikle Evet 

 

10.  Ailem ve arkadaşlarımın dışında olan ve duygularıma önem veren bir insan    (örneğin; flört, 

nişanlı, sözlü, akraba, komşu, doktor) var. 

 

 Kesinlikle Hayır 1 - 2 – 3 – 4- 5 – 6 – 7 Kesinlikle Evet 

 

11. Kararlarımı vermede ailem (örneğin; annem, babam, eşim, çocuklarım, kardeşlerim) bana 

yardımcı olmaya isteklidir. 

 

Kesinlikle Hayır 1 - 2 – 3 – 4- 5 – 6 – 7 Kesinlikle Evet 

 

12. Sorunlarımı arkadaşlarımla konuşabilirim. 

 

Kesinlikle Hayır 1 - 2 – 3 – 4- 5 – 6 – 7 Kesinlikle Evet 

 

 

 


