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ÖZET 

Bu çalış mada amaç beden imgesi ve yeme davran ışı  bozukluklar ı  ile medyan ı n ilişkisini araş tırmaktı r. Ça-
lış maya K.Maraş  Sağ lı k Yüksek Okulu'nda okuyan 131 k ız öğ renci katı lrruş tı r. Çalış mada Yeme Tutum Testi 
(Y7T), Beden İmgesi Doyumu Ölçe ğ i (BİDÖ) ve medya imgelerinin ö ğ rencilerin beden imgesi ve zay ıfl ığı  ideal 
olarak benimsemesi üzerine etkilerini sorgulayan bir form kullan ı lm ış tır. Sonuç olarak, medya imgelerinin be-
denlerini gerçek ideal olarak gören, medya imgelerinin bedenlerini kendi ya da arkadaş ların ı n bedenleri ile kar-
şı laş t ı ran öğ rencilerin YTT puanlar ı  daha yüksek, B İDÖ puanları  daha düş üktür. Medya imgelerinin gerçek 
ideal olarak görülmesi ve kendi ya da arkadaş ların ı n bedenlerini medya imajları  ile karşı laş tırma, zay ıfl ığı n 
ideal olarak benimsenmesiyle ilişkili bulunmu ş tur. Ayr ı ca diyet yapma, aşı rı  yeme, yemekten önce ve sonra suç-
luluk duyma gibi yeme tutum ve davran ışı yla ilgili kimi bozukluklar ın da medya imgelerinin gerçek ideal olarak 
görülmesi ve bu imgelerle kendi ya da arkadaş ların ı n bedenlerini karşı laş tı rma ile ilişkili olduğu belirlenmiş tir. 
Sonuçlar medya imgelerinin k ız öğ rencilerin beden imgesi ve yeme davran ış ları  üzerinde etkisi oldu ğ unu des-
teklemektedir. 

Anahtar kelimeler: K ı z öğ renciler, medya imgeleri, yeme davran ışı , beden imgesi 

Düş ünen Adam; 2001, 14(1): 41-47 

SUMMARY 

The aim of this study was to examine the relationship between media and, eating behavior and body image dis-
turbances. 131 female students from K. Mara ş  Health College participated in the study. The Eating Attitudes 
Test (EAT), Body Image Satisfaction Questionnaire (BISQ) and, a from based on the impact of media images on 
students' body image and thin ideal endorsement were used. As a result, the students who saw media images as 
realistic ideal, and compared self and close friends' bodies with media images had higher scores on EAT and 
lower scores on BISQ. Seeing media images as realistic ideal and comparing the bodies of oneself or friends to 
media image bodies were found to be related to endorsing a thin ideal. Some eating attitude and behavior dis-
turbances, such as dieting, binge-eating, feeling guilty before and after eating were found to be related to seeing 
media images as realistic ideal and comparing the bodies of oneself or friends to media image bodies. Results 
suggest that media images allect female students' body image and eating behaviors. 

Key words: Female students, media images, eating behavior, body image 

GİRİŞ  

APA'ya (1994) göre yeme bozukluklann ın genel 
toplumdaki yayg ınlığı  % 0.5-% 3 aras ındadır (2) . 

Yüksek okul ö ğrencisi k ızlann ise % 4-% 22'sinin 
anorektik ya da bulimik davran ış lara girdiğ i bil-
dirilmektedir (5 ' 1338) . Yeme bozukluklar ının ortaya 
ç ıkışı nda ve sürrnesinde sosyokültürel etkenlerin 
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önemli rolü olduğu ileri sürülmektedir. Bu sos-
yokültürel bask ılar, kadın cinsiyet rolünde fiziksel 
görünüme odaklan ı lmas ı , kadınlara aşı rı  zayıflığı n 
"ideal" beden imgesi olarak sunulmas ı  ve kad ının 
toplumsal baş arısında fiziksel görünümünün öne-
minin vurgulanmas ı  olarak s ıralanabilir. Bu sos-
yokültürel baskı ların topluma iletilmesinde en güçlü 
aracı  ile medyadır (17) . Medya toplum üzerinde za-
yı flık, estetik ölçüler ve de ğerlerle ilgili önemli et-
kiler oluş turmaktad ır. Medyada zay ıflık genellikle 
idealize edilmekte, zay ıf-ince olmak kadında çe-
kicilik, toplumsal kabul görme, ba şarı  elde etme ve 
kendini denetleme yetisiyle birlikte an ılmaktadır 
(1o) Zay ı fl ık yönündeki bu a şı rı  baskılar ve peki ş -
tirmeler sonucunda kad ınlarda sürekli olarak diyet 
yapma, yediklerinden kurtulmak için kusma, di-
üretik ya da laksatif kullanma gibi yeme davram şı  
bozuklukları  ortaya ç ıkmaktad ır (15) . 

TV programları  ve gözde kadın dergilerinde sunulan 
"ideal" beden imgesi ölçüleri y ıldan yıla giderek in-
celmekte, TV reklamlannda, programlar ında ya da 
dergi reklamlannda ya da makalelerinde yer alan 
diyet türleri, diyet ürünleri, mekanik beden ge-
liş tirme araçlar ı , zay ıf olma-zayıf kalma ya da beden 
biçimini düzeltme-koruma ile ilgili yazılar çoğun-
lukla kad ınları  hedef kitle olarak almaktad ır. Kadın 
dergilerindeki diyet yiyeceklerin reklamlar ı  erkek 
dergilerindekinin 63 kat ı  olarak bulunmu ş tur (15) . 

Bir başka çal ış mada kad ın dergilerinde kilo vermeyi 
teşvik eden makale ve reklamlann erkek dergilerin-
dekilere göre 10.5 kat fazla oldu ğu bildirilmiş tir ki 
bu oran yeme bozukluklar ının cinsiyet oranlanyla 
benzer görünmektedir (10 kad ına 1 erkek) (1) . 

Medyada zay ıflığı n ideal olarak yineleyici bir bi-
çimde sunulmas ı , kadınların "ideal zay ıflık stereoti-
pisini içselle ş tirmesine yol açmaktad ır. Bu içselle ş -
tirme kadınların beden doyumsuzluğunu artırrrıakta 
ve yeme davran ışı nda bozuklukla sonuçlanmaktad ır, 
çünkü hedef olarak sunulan beden ölçüleri gerçekle 
bağdaşmamaktadır (17) . Medyanın bu konuda etkisi 
öylesine güçlüdür ki, bedeninden ho şnut olsa bile, 
birçok kadın sahip olduğu ölçüleri korumak uğ runa 
yeme davran ışı nda bozukluklara yönelebilmektedir 
(17) . Medyada sunulan "ideal" beden imgeleri, kad ın-
larda yeme davran ışı  ve beden imgesi sorunlarının 
yan ı  sıra bedenine/kendine güvensizlik, suçluluk ve 
utanç duyguları , mutsuzluk, kayg ı  ve depresyona da 

yol açabilmektedir. Bu olumsuz duygulann da, özel- 
likle bulimik belirtilerle ilişkili olduğu bildirilmek- 
tedir  (16) .  

Medyanın beden imgesi ve yeme davram şı  üze-
rindeki en büyük etkisinin, özellikle kendi toplumsal 
gerçeklerinden henüz emin olmayan, kendi kim-
liklerini oluş turmak için çevrenin görü ş lerine, ile-
tilerine ve dış ardan gelen bilgi ve uyaranlara a şı rı  
duyarlı , öğ renme, gelişme ve özde ş im sürecindeki 
ergenler üzerinde oldu ğu bildirilmektedir (4,8,12). 

Medya ergenlik dönemindeki kızlara kendilerini kar-

şı laş tıracak imgeler sunmakta, ergenleri kendilerini 
bu imgelerle kıyaslamaya yöneltmekte, kimi zaman 
sunulan bu imgeler özde ş im örneğ i rolünü de oy-

nayabilmektedir (4"). "Toplumsal karşı laş tırma ku-

ram ı " adı  verilen bu kurama göre, kiş iler kendilerini 

ya da yakınlarını  ulaşmayı  amaçlad ıkları  ve hedefle-

ri olarak algıladıklan imgelerle karşı laş tığı nda oto-

matik olarak gerçekle ş ir ve sonuçta da ki ş i hedefe 

ulaşmak için motive olur (4) . Ergenlik döneminde 

medyada sunulan bu aşı rı  zayıf imgelerle kendini 
karşı laş tıran kızlarda, eğer bu imgelerini gerçek ide-
aller olarak da görüyorsa beden doyumsuzlu ğu, za-

yıflılda aşı rı  uğ raşma ve yeme davran ışı nda bozuk-

luklar ortaya ç ıkabilmektedir (4) . Kiş inin bu imge-

lere duyarl ı lığı  ve kıyaslamay ı  yapma düzeyi ise za-

yıflığı  ideal olarak benimsemesiyle ilişkilidir. Çünkü 

zay ıflığı  "ideal" olarak benimseyen ki ş iler, hedefleri 

doğ rultusunda otomatik k ıyaslamay ı  daha çok yap-

maktadırlar (4) . 

Bu verilerden yola ç ıkarak bu araş tı rmada: 

1. Medyayla ilgili, günlük TV izleme süresi, en çok 
izlenen program 've moda ile ilgili bir dergi okuyup 

okumama gibi değ işkenlerin yeme davran ışı  ve 

beden imgesi üzerine etkileri. 

2. Toplumsal karşı laş tırma kuram ına göre, medya 
imgeleriyle kendi ya da arkada ş larının bedenlerini 

kıyaslaman ın yeme davran ışı  ve beden imgesi üze-

rine etkileri. 

3. Zayıflığı  "ideal" olarak benimsemenin yeme dav-
ranışı  ve beden imgesi üzerine etkilerinin ara ş -
tırı lması  amaçlanm ış tır. 
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YÖNTEM 

K.Maraş  Sağ lık Yüksek Okulu Müdürlüğü'nden ve 
ilgili dersin öğ retim üyesinden izin al ınarak, ça-
lış man ın amac ı  aç ıklandıktan sonra, ölçekler ders 
saati baş langı c ında gönüllülere doldurtulmu ş tur. O 
gün derste bulunmayan ö ğ renciler dışı nda tüm öğ -
renciler çal ış maya katılmayı  kabul etmiş lerdir. 

Örneklem: Çalış maya K.Mara ş  Sağ lık Yüksek Oku-
lu'nda okuyan 131 k ız öğ renci kat ı lmış tır. Öğ -
rencilerin yaş ları  16-24 aras ında, yaş  ortalamas ı  
19.3±1.4'dür. 113'ünün (% 86.3) annesi okur-yazar 
ya da ilkokul çıkış lı , 15'inin (% 11.5) ortaokul ya da 
lise, 3'ünün (% 2.3) yüksek okul ç ıkış lıdır. Babalar ın 
ise 60' ı  (% 45.8) okur-yazar ya da ilkokul ç ıkış lı , 
55'i (% 42.0) ortaokul ya da lise, 16's ı  (% 12.2) yük-
sek okul ç ıkış lıdır. 

Kullanılan ölçekler 

1. Sosyodemografik özellikleri, medya ve yemeyle 
davranış ları  sorgulama formu: Bu formda öğ -

rencinin yaşı , anne-baba e ğ itimi, günlük televizyon 
izleme süresi, televizyonda özellikle izledi ğ i prog-
ramlar, modayla ilgili (Elle, Cosmopolitan, Vogue, 
Marie Claire, Amica, Elele vd.) herhangi bir dergi 
okuyup okumadığı , diyet yapma, kusma, a şı n yeme, 
yemekten önce ve sonra suçluluk duyma gibi yeme 
tutum ve davranışı yla ilgili sorular yer almaktad ır. 

2. Yeme Tutum Testi (YTT): Yeme davranışı ndaki 
bozuklukları  taramak amac ıyla Garner ve Garfinkel 
(9)  tarafından geliş tirilmiş tir. 40 maddeden olu şan, 
6'l ı  likert tipi bir özbildirim ölçe ğ idir. Türkiye'de ge 
çerlik ve güvenirlik çalış ması  Savaşı r ve Erol (1989) 
tarafından yapı lmış tır (14) . YTT ile yapılan çalış ma-
larda 30 ve üzerinde puan alanlar ın yalnızca % 7'si-
nin normal oldu ğu, geri kalan % 93'ünün yeme dav-
ranışı  bozukluğu gösterdiğ i yayınlanmış tı r (9) . 

3. Beden İmgesi Doyumu Ölçe ğ i (BİDÖ): Berscheid 
ve arkadaş ları  (1973) tarafından geli ş tirilmiş , er-
kekler için 27, kızlar için 26 beden bölgesini içeren, 
5'li likert tipi bir özbildirim ölçeğ idir (3) . Ülkemizde 
geçerlik ve güvenirlik çal ış mas ı  Çok (1990) tarafı n-
dan yap ılmış tır (6) . 

4. Medya imgekrini kendi bedeni ya da ar- 

kadaş ları n ı n bedeninin karşı laş tırma ve medya im-
gelerini gerçek idealler olarak görme ile ilgili mad-
deleri içeren form (MEDYA): Botta'n ın çalış masında 
(1999) kullandığı  ölçekler örnek al ınarak haz ırlan-
mış tır, 11 maddeden olu şmaktad ır. Her madde "hiç-
bir zaman", "nadiren", "bazen", "çoğu zaman" ve "her 
zaman" olmak üzere 5'li likert tipi de ğ erlendi-
rilmektedir (4) . İ lk 4 madde medya imgelerini ar-
kadaş larının bedenleriyle kar şı laş tırmayla ilgilidir 
(MEDYA-I). Örnek: "Televizyondaki dizi filmleri, 
filmleri ya da klipleri izlerken, oyuncular ın be-
denlerinin, arkada ş lamuzın bedenlerinden niçin bu 
kadar farkl ı  olduğunu düşündüğünüz olur mu?". 5-7. 
maddeler medya imgelerini kendi bedeniyle kar-
şı laş tırmayla ilgilidir (MEDYA-II). Örnek: "Be-
denimi moda dergilerinde yer alan mankenlerin ya 
da oyuncuların bedenleriyle karşı laş tınnm." MEDYA 
I ve MEDYA II'ye ait maddeler sosyal kar şı laş tırma 
ile ilgili maddelerdir. 8-11. maddeler ise medya im-
gelerini gerçek idealler olarak görmeye ilgidir 
(MEDYA-III). Örnek: "TV filmlerinde ya da klip-
lerde gördüğüm kadınların bedenleri benim için 
ideal olanı  yans ıtır." 

Ölçeğ in maddeler aras ı  korelasyonu 0.65-0.72, roh-
bach alfa iç tutarl ı lık katsay ı sı  0.89, Spearman-
Brown iki yarım güvenirlik katsay ı sı  ise 0.77 olarak 
bulunmuş tur. 

5. Zay ıfl ığı  ideal olarak benimsemeyle ilgili form 
(İDEAL): Stice ve arkada ş ları  (1994) tarafından ge-
liş tirilmiş tir (17) . İdeal kadın bedenini yans ıtan ste-
reotipileri içeren, "Tamamen kat ı lıyorum", "Çoğu 
zaman kat ı lıyorum", "Bazen kat ı lıyorum", "Nadiren 
katı lıyorum" ve "Hiçbir zaman kat ılmıyorum" olarak 
işaretlenen 5'li likert tipi, 6 maddeden olu şmaktad ır. 
Örnek: " İdeal bir kad ın zayıf olmalıdır." Ölçeğ in 
maddeler aras ı  korelasyonu 0.49-0.60, Cronbach 
alfa iç tutarl ı lık katsayısı  0.80 Spearman-Brown iki 
yarım güvenirlik katsayısı  0.78 olarak bulunmu ş tur. 

6. Beden Kitle İndeksi (BKİ): Kiş inin kilosunun bo-
yuna oran ını  tanımlamak için kullanı lan bir terimdir. 
Ş iş manlığı n ya da zay ı flığı n geçerli ve güvenilir bir 
göstergesi olarak kabul edilmektedir. Kilo (kg)/boy 
(m2) formülüyle hesaplanmaktad ır. Ölçeklerin, ö ğ -
rencilerin boy, kilo ve BK İ 'lerinin alt ve üst s ınırları  
ve ortalamalan Tablo l'de görülmektedir. 
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Tablo 1. Örneklemin beden a ğı rlığı , boy, BKİ , günlük TV 
izleme süresi ve ölçek puanlarm ın sınırları  ve ortalamalar ı . 

Alt sınır Üst s ınır Ortalama 

Beden ağı rlığı  (kg) 40 71 53.6±6.4 
Boy (cm) 148 175 161.5±5.3 
BK İ  (kg/m2) 16.0 26.2 20.5±2.1 
YTT 3 49 18.1±7.3 
BİDÖ 61 127 99.0±13.4 
MEDYA-1 4 20 10.2±3.6 
MEDYA-II 3 15 5.2±2.8 
MEDYA-III 4 20 10.01±3.3 
İDEAL 6 30 17.6±5.0 
TV izleme süresi /gün 

(saat olarak) 0 9 3.0±2.1 

MEDYA-I: Medya imgelerini arkadaş ları nın bedenleriyle kar-
şı laş tı rma 
MEDYA-II: Medya imgelerini kendi bedeniyle kar şı laş tı rma 
MEDYA-III: Medya imgelerini gerçek idealler olarak görme 
İDEAL: Zayıflığı  ideal olarak benimseme olarak k ısaltı lmış tır. 

Tablo 3. Ölçekler aras ı  ve fark BKİ  değ eri ile korelasyonlar. 

MEDYA-1 MEDYA-II MEDYA-II İDEAL 

YTT 	r:0.36** 
	

r:0.27** 	r:0.23** 
	

r:0.06 AD 
B İDÖ 	r:-0.29** 

	
r:-0.20** 	r:-0.30** c-0.11 AD 

MEDYA-I 	1.0 
	

r:0.82** 	r:0.44** 
	

r.0.26** 
MEDYA-II 
	

1.0 	r:0.34** 
	

r.0.27** 
MEDYA-III 
	

1.0 
	

r.0.41** 
FARK BK İ  r:0.23** 

	
r:0.23** 	r:0.23** 

	
r:0.25** 

AD: p>0.05 	*: p<0.05 	**: p<0.01 
FARK BKİ : Öğ rencinin "idealindeki BKİ-sahip olduğ u BKİ " ol-
arak hesaplanm ış tır. 

Tablo 4. Diyet yapan ve yapmayan öğrencilerin medya 
ile ilgili ölçek puanlar ı . 

Diyet yapan Diyet yapmayan 	Analiz 
(N:45) 	(N:86) 	(t-testi) 

Tablo 2. Öğ rencilerin izlediğ i TV programları . 

MEDYA-I 
MEDYA-II 
MEDYA-III 
İDEAL 

11.8±.3.9 
6.2±2.9 
11.0±3.7 
18.8±4.8 

9.4±3.2 
4.7±2.6 
9.6±3.0 
16.9±5.1 

3 .7**** 

2.9*** 
2.2* 
2.1 * 

     

Program N 

Müzik klipleri 35 26.7 
Belgeseller 22 16.8 
Haberler 19 14.5 
Moda-magazin 17 13.0 
Sanat, siyaset tart ış maları  15 11.5 
Yerli dizi filmler 12 9.2 
Talk-shaw 6 4.6 
Yabanc ı  dizi filmler 2 1.5 

BULGULAR 

Medyayla ilgili değ işkenlerle analizler: Medyayla il-
gili değ işkenler olarak, günlük TV izleme süresi, 
TV'de en çok izlediğ i program türü ve moda ilgili 
dergi okuyup okurnad ığı  sorgulanmış tır. Günlük TV 
izleme süresi ortalama Tablo l'de yer almaktad ır. 
Öğ rencilerden 3'ü (% 2.3) hiç TV izlemedi ğ ini be-
lirtmiş tir. Diğ erlerin en çok izlediğ i program türleri 
Tablo 2'de verilmi ş tir. Günlük TV izleme süresi 
MEDYA-II puanlar ı  ile ilişkili bulunmuş tur (r: 0.18, 
p<0.05); daha uzun süre TV izleyenler medya im-
gelerini kendi bedenleriyle daha çok kar şı laş tırmak-
tadırlar. En çok izlenen programlara göre de ğerlen-
dirildiğ inde, "zayıf imgelerin" yer aldığı  dü şünülen 
müzik klipleri, moda-magazin programlar ı , yabanc ı  
dizi filmler ya da mankenlerin rol ald ığı  yerli dizi 
filmleri izlediğ ini bildirenlerin (n:66), belgesel, 
haber, sanat programlar ını  izlediğ ini bildirenlere (n:62) 
göre YTT puanlann ın daha yüksek olduğu (19.8±7.6 

sd: 129 	*:p<0.03 	***: p<0.005 	****: p<0.001 

ve 16.7±6.8, t:2.4, p<0.01, sd: 126), B İDÖ pu-
anlannın ise farklı lık göstermediğ i belirlenmiş tir. 

Moda dergisi okuyanlarm (n: 14) ise okumayanlara 
(n:117) göre yaln ızca MEDYA-I puanlar ı  farld ı laş -

maktadır (12.5±3.7 ve 9.9±3.5, t:2.5, p<0.01, sd:129). 
Bu sonuca göre, moda dergisi okuyan ö ğ renciler, 
medya imgeleriyle arkada ş larının bedenlerini daha 

çok kıyaslamaktadırlar 

Yeme davran ışı  bozukluklanyla ili şkiler: Son bir y ı l-
dır diyet yaptığı nı  bildiren öğ rencilerin diyet yap-

madığı nı  bildirenlere göre, kendilerinin ve arka-
daş larının bedenlerini medya imgelerininkiyle daha 

çok karşı laş tırdıklan, medya imgelerinin bedenlerini 
daha çok gerçek ideal olarak gördükleri ve zay ı flığı  
ideal olarak daha çok benimsedikleri görülmektedir 
(Tablo 4). Zorlayarak kusmas ı  olanların (n:40) ise 
olmayanlara göre (n:111), medya imgelerini daha 
çok gerçek idealler olarak gördükleri belirlenmi ş  
(MEDYA-III puanları : 11.7±3.6 ve 9.8±3.2, t:2.3, 

p<0.05, sd:129), diğer puanları  ise farkl ı lık gös-

termemi ş tir. 

Aşı rı  yemesi olanlarla olmayanlar kar şı laş tırı ldı - 
ğı nda, aşı rı  yemesi olanlar ın kendilerinin ve ar- 
kadaş lannın bedenlerini medya imgeleriyle daha çok 
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Tablo 5. Aşı rı  yemesi olan ve olmayan öğrencilerin med-
ya ile ilgili ölçek puanlar ı . 

Aşı rı  yemesi Aşı rı  yemesi olmayan Analiz 
olan (N:56) 	(N:75) 	(t-testi) 

MEDYA-I 11.8±3.5 9.1±3.3 4.5**** 
MEDYA-II 5.9±.3.0 4.7±2.6 2.4** 
MEDYA-III 10.7±3.5 9.6±3.2 1.8 AD 
İ DEAL 18.5±5.0 16.9±5.0 1.8 AD 

sd: 129 	AD:p>0.05 	**: p<0.005 	****: p<0.001 

Tablo 6. Yemekten önce suçluluk duygusu olan ve ol-
mayan öğrencilerin medya ile ilgili ölçek puanlar ı . 

Yemekten önce 
	

Yemekten önce Analiz 
suçluluk duygusu suçluluk duygusu (t-testi) 

olan (N:12) 
	

olmayan (N:119) 

MEDYA-I 14±3.3 9.8±3.4 4.4*** 
MEDYA-II 7.0±3.6 5.1±2.7 2.3* 
MEDYA-III 11.4±3.7 10.0±3.3 1.4 AD 
İDEAL 18.8±5.5 17.4±5.0 0.9 AD 

sd: 129 	AD:p>0.05 	*: p<0.05 	****: p<0.001  

Tablo 7. Yemekten sonra suçluluk duygusu olan ve ol-
mayan öğ rencilerin medya ile ilgili ölçek puanlar ı . 

Yemekten sonra Yemekten sonra Analiz 
suçluluk duygusu suçluluk duygusu (t-testi) 

olan (N:24) 	olmayan (N:107) 

MEDYA-I 13.7±2.9 9.4±3.3 5.8*** 
MEDYA-II 7.5±3.5 4.7±2.4 4.6* 
MEDYA-III 1 L5±3.1 9.8±3.3 2.3* 
İDEAL 19.3±5.0 17.2±5.0 2.0* 

sd: 129 	*: p<0.05 	****: p<0.001 

Tablo 8. YTT'de kesim puanma göre ölçek puanları . 

YTT<30 
(N:123) 

YTTk30 
(N:75) 

Analiz 
(t-testi) 

B İDÖ 100.3±13.0 80.0±14.3 4.3**** 
MEDYA-I 10.0±3.5 13.4±4.1 3.0** 
MEDYA-II 5.0±2.7 8.1±3.6 3.1*** 
MEDYA-III 9.9±3.3 12.6±2.7 2.2* 
İ DEAL 17.4±5.0 19.4±5.4 1.1 AD 

sd: 129 AD:p>0.05 *: p<0.005 	**: p<0.01 
***: p<0.005 ****:p<0.01 

karşı laş tı rdıklan belirlenmi ş tir (Tablo 5). Benzer bi-
çimde, yemekten önce suçluluk duygusu olanlar da 
olmayanlara göre, kendilerinin ve arkada ş larının be-
denlerini medya imgelerininkiyle daha çok kar-
şı laş tırmaktadırlar (Tablo 6). Yemekten sonra suç-
luluk duyanlann ise duyrnalara göre, kendilerinin ve 
arkada ş larının bedenlerini medya imgelerinin be-
denleriyle daha çok kar şı laş tırdıklan, medya im-
gelerini daha çok gerçek idealler olarak gördükleri 
ve zay ı flığı  ideal olarak daha çok benimsedikleri bu-
lunmuş tur (Tablo 7). 

Ökeklerarası  korelasyonlar: YTT puanları  MEDYA-
I (medya imgelerinin bedenlerini arkada ş larının be-
denleriyle karşı laş tırma), MEDYA-II (medya im-
gelerinin bedenlerini kendi bedeniyle kar şı laş tırma) 
ve MEDYA-III (medya imgelerini gerçek ideal ola-
rak olarak görme) puanlar ıyla pozitif korelasyon 
gösterirken, B İDÖ puanlan ayn ı  ölçeklerin puan-
lanyla negatif korelasyon göstermektedir (Tablo 3). 

YTT'de kesim puan ı  olan 30 ve üzerinde alan ö ğ -
rencilere bak ıldığı nda, bu öğ rencilerin kendilerinin 
ve arkada ş larının bedenlerini medya imgelerinin be-
denleriyle daha çok karşı laş tırdıklan ve medya im-
gelerini daha çok gerçek idealler olarak gördükleri 
bulunmuş tur (Tablo 8). 

BK İ  ile ilişkiler: BKİ  değerleri hiçbir ölçek puan ıyla 
korelasyon gösterrnemektedir. ICD-10'a (7)  göre 
anoreksiya indeksi olan BK İ 'nin % 17.5 değerinin 
altında olan 9 öğrencinin ölçek puanlann ın diğer öğ -
rencilerden farkl ı  olmadığı  görülmüş tür. Ayrıca öğ -
rencilerin sahip olmay ı  istedikleri beden ağı rlıkları  
ve boylanna göre, ideallerindeki BK İ 'leri hesaplan-
mış , bu değer sahip oldukları  BKİ  değerinden ç ı -
kanlarak, aradaki fark bulunmu ş tur. Bu fark de ğerin 
de öğ rencinin beden doyumsuzlu ğunun bir gös-
tergesi olabileceğ i, bu değ er artt ıkça öğ rencinin be-
deninden doyumsuzlu ğunun da o denli fazla olaca ğı  
düşünülmektedir. Bu değerin, MEDYA-I, MEDYA-
II ve İDEAL puanlanyla pozitif koreasyon göster-
diğ i görülmektedir (Tablo 3). TV'de zay ı f imgelerin 
yer aldığı  programlar ı  izleyen kız öğ rencilerin de bu 
fark değerinin daha yüksek olduğu, yani sahip ol-
dukları  BKİ  ile sahip olmay ı  istedikleri BKİ  ara-
sındaki farkın daha yüksek olduğu bulunmu ş tur 
(2.8±1.6 ve 1.7±1.5, t:3.8, p<0.001, sd:126). 

TARTIŞMA 

Bu çalış man ın sonuçları , medyan ın yeme davranışı  
ve beden imgesi bozuklukları  ile ilişkili olduğunu 
desteklemektedir. YTT puanlar ı , örneklemdeki er-
gen ve genç k ızların kendilerinin ya da arkadaş ları - 
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nın bedenlerini medya imgelerinin bedenleriyle kar-
şı laş tırma düzeyine ba ğ lı  olarak yükselirken, B İDÖ 
puanları  düşmektedir. Medyada sunulan zay ıf im-
geleri ne kadar çok gerçek ideal bedenler olarak gör-
mekteyseler, k ızların beden imgesi doyumu o kadar 
düşmekte, yeme davran ışı  bozukluklar ise artmak-
tadır. Bu bulgular di ğer çal ış malarda da elde edil-
miş , medyada dış  görünümün kadınlar için önemini-
nin çocukluk yaş lanndan baş layarak vurguland ığı , 
böylelikle kadınların çekiciliğ i için neredeyse tek 
koşulun fiziksel görünüm oldu ğunun pekiş tirildiğ i 
bildirilmiş tir (4,10,11,15). Çoculduklanndan beri ideal 
olarak sunulan bu zay ı f imgeler, ergen ve genç k ı z-
larda onlara özenmeye, onlar ı  örnek almaya yol aç-
maktad ı r (10) . Ergenlik dönemindeki k ızlar TV ya da 
moda dergilerinde yer alan modellere bakarken, ken-
di bedenlerinin nas ı l görünmek zorunda olduğunu 
tan ımlarnakta, bu "mükemmel" imgeleri ula şmaları  
gereken gerçek hedefleri olarak görmektedirler. So-
nuçta kendilerinin ya da arkada ş lann ın bedenlerini 
onlannkilerle k ıyaslamakta, ancak sunulan imgeler 
"gerçekçi" ölçülere sahip olmad ığı ndan, bu kıyasla-
malarda kendilerini bir türlü yeterli bulamamak-
tadı rlar (4) . Çalişmam ızda da bu toplumsal kar-
şı laş tırmayı  daha çok yapan k ızların bedenlerinden 
daha az doyum al ırken, daha çok yeme davran ışı  bo-
zukluğu gösterdiğ i belirlenmi ş tir. 

Çalış mada, günlük TV izleme süresinin ya da moda 
dergisi okuyup okumaman ın kızların kendilerinin 
(MEDYA-II) ya da arkada ş larının (MEDYA-I) be-
denlerini medya imgelerininkiyle k ıyaslamalan üze-
rine etkili olduğu, ancak yeme davran ışı  ve beden 
imgesi doyumunu etkilemedi ğ i bulunmuş tur. TV iz-
leme süresinden çok, zay ıf imgelerin sunulduğu 
programları  izleyenlerin YTT puanları= daha yük-
sek, "ideal" olarak tammlad ıklan ölçüleriyle sahip 
oldukları  BKİ  değerleri aras ındaki fark daha aç ıktır. 
Yani bu kızlar kendileri için daha ince-uzun olmay ı  
"ideal" olarak tan ımlamaktad ırlar. Bu bulgular, med-
yanın zay ıf imgeler sunarak, ergenlerin ya da genç-
lerin bu imgeler gibi görünmek istemelerine yol aç-
tığı nı , bu imgelerle kendilerini ya da arkada ş larını  
kıyaslamaya yöneltti ğ ini, sonuçta da beden imgesi 
doyumsuzluğunu ve yeme davranışı  bozukluklarını  
artırdığı nı  düşündürmektedir (4) . 

Çalış mada, diyet yapma, kurma, a şı rı  yeme, yemek- 
ten önce ya da sonra suçluluk duyma gibi yeme tu- 

tum ve davran ışı ndaki bozukluklar ın da medya im-
geleriyle toplumsal kar şı laş tırma ve medya imgele-
rini gerçek idealler olarak görme ile ili şkili olduğu 
bulunmu ş tur. YTT'ya göre "hasta" olarak de ğerlen-
dirilebilecek 30 puan ve üzerinde alan k ızların da bu 
toplumsal karşı laş tırmayı  daha çok yapt ıkları  ve 
medya imgelerinin bedenlerini daha çok gerçek 
ideal olarak gördükleri belirlenmi ş tir. Bu bulgular da 
medyan ın yeme davran ışı  üzerindeki güçlü etkisini 
ortaya koymaktad ır. Bir çalış mada yaln ızca 13 da-
kika boyunca moda dergilerine bakan bir grup üni-
versite öğ rencisi kızla, aynı  süre içinde haber içerikli 
dergilere bakanlar, bu süre sonunda beden imgesi 
doyumu aç ısından karşı laş tırıldığı nda, moda der-
gilerine bakan grubun beden imgesi doyumunun be-
lirgin olarak dü şük olduğu bulunmuş tur (19) . Yal-
nızca 13 dakikada bile beden imgesi doyumunun bu 
denli etkilenmesi ilginçtir. Medyada sunulan bu im-
geler kadınların kendi bedenlerini onlannkilerle k ı -
yaslayarak, kendilerini olumsuz değerlendirmeleri-
ne, güven yitimine, suçululuk ve utanç duygular ına 
yol açmaktadır (16 '19) . Sonuçta ideal olarak sunulan 
bu imgelerin ölçülerine ulaşmak için anorektik ve 
bulimik davran ış lar, ş iş manlık ve zay ıfl ıkla uğ raşı p 
durma ortaya ç ıkmaktad ır. Yani medya özendirme 
ve toplumsal kar şı laş tırma ile davran ış sal motivas-
yona yol açmakta, kad ınlar bu "ideal" duruma ula ş -
mak için "gereken" davran ış lara başvurmaktadır (4,10). 

Sonuç olarak, medyan ın ergenlik ve genç kızlık dö-
nemindeki kızlarda beden imgesi doyumu ve yeme 
davran ışı  üzerinde etkili oldu ğu söylenebilir. İ leri 
çalış malarda medyan ın bu etkisinin kuramsal olarak 
açıklanmas ı  üzerinde ara ş tırmalar yap ı labilir. Ayrıca 
medya ile diğer sosyokültürel (anne-baba, e ş , ar-
kadaş lar) baskı ların etkileş imi araş tınlabilir. Bu 
araş tırma kesitsel bir ara ş tırmadır. Ancak zaman 
içinde bu değ işkenler aras ındaki ilişki ve bu ili şkinin 
ne yönde ve neler doğ rultusunda değ işme gösterdiğ i 
uzunlamasına çalış malarla belirlenebilir. 
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