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Abstract 

European Football Championships as the Olympics and World Cup 
Championships a sport event on natural life and spread over a relatively long 
period of time and represents a natural context. Successes and failures take 
place within framework this natural context suggested and diffused by both 
individual descriptions and approaches of a media of a country, so, causal 
attribution process operated. Thus the media is considered as an important 
actor of causal attribution process in which committed evaluation of sucess and 
failure. 
Starting from this premise, study aims to analyze the causal attributions of 
Turkish Media related to performance of TurkishNational Soccer Team within 
the framework Euro 2016 Football Championship organized in France between 
10 June and 10 July 2016. In accordance with this purpose news, columns and 
commentaries concerning Euro 2016 Football Championship that published in 
the first page and the sport pages of two newspapers (Sabah, Hürriyet) 
representing the mainstream media and published in Turkey were involved in 
research  and a quantitative analysis was conducted through content analysis 
method. In this study that used purposeful sampling method, content analysis 
coding guidelines was prepared and implemented in accordance with the 
criteria of success and failure by Markus et al. (2006). 
Study results, as the source of success and failure revealed thatTurkish (sport) 
Media focus on personal characteristics and self-motivation categories 
consistent with cultural pattern addition to emotional states and social factors 
categories such as other people excluding competitors, societel motivation and 
national priorities. 
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Biz Bitti Demeden Bitmez (mi)? Türk Medyasının A Milli Futbol 
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Özet 

Olimpiyatlar ve Dünya Kupası Şampiyonaları gibi Avrupa Futbol Şampiyonaları 
da gerçek yaşama dair ve nispeten uzun bir süreye yayılmış bir spor olayıdır ve 
doğal bir bağlamı temsil eder. Bu doğal bağlam çerçevesinde gerçekleşen başarı 
ve başarısızlıklar, hem bireylerin şahsi açıklamaları hem de bir ülkenin 
medyasının yaklaşımlarıyla ileri sürülür, yayılır ve nedensel yükleme sürecini 
işletir. Dolayısıyla medya, başarı ve başarısızlık değerlendirmelerinin işlediği 
nedensel yükleme sürecinin önemli bir aktörü olarak kabul edilmektedir.  
Bu temel görüşten hareketle çalışma, Türk medyasının 10 Haziran 2016 ve 10 
Temmuz 2016 tarihleri arasında Fransa’da gerçekleştirilen 2016 Avrupa Futbol 
Şampiyonası çerçevesinde A Milli futbol takımının söz konusu şampiyonaya 
dair performansıyla ilişkili nedensel yüklemelerini analiz etmeyi 
amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de yayımlanan ve ana akım 
medyayı temsil eden iki gazetenin (Sabah ve Hürriyet) birinci sayfalarında ve 
spor sayfalarında yayınlanan Euro 2016 Futbol Şampiyonası’na ilişkin haber, 
köşe yazısı ve yorum yazıları araştırmaya dâhil edilmiş ve içerik analizi 
yöntemiyle nicel bir çözümleme gerçekleştirilmiştir. Amaçlı örneklem 
yönteminin kullanıldığı çalışmada, içerik analizi kodlama yönergesi Markus ve 
arkadaşlarının (2006) başarı ve başarısızlık ölçütlerine göre hazırlanmış ve 
uygulanmıştır. 
Çalışma sonuçları, Türk spor medyasının başarı ve başarısızlığın kaynağı 
olarak,  kültürel yapıyla ilişkili bireysel özellikler ve öz-güdülenme yanında 
duygusal durumlar, yarışmacılar dışındaki diğer kişiler, sosyal motivasyon ve 
ulusal öncelikler gibi sosyal faktörler kategorilerine önem verdiğini 
göstermiştir. 

 
 
 
 
 

 

1. Giriş  

Herhangi bir olayın ya da konunun nedeni olarak belirlenen durum ve bu nedene 
ilişkin sorumluluğun nasıl konumlandırıldığı bireylerin daha sonraki 
davranışlarına kılavuzluk eden davranış şekilleri haline gelmektedir. Dolayısıyla 
karşılaşılan durumların doğru analiz edilmesi ve bir anlamda doğru 
değerlendirilebilmesi bu durumların doğru nedenlere dayandırılarak ve 
sorumluluğun doğru konumlandırılmasıyla mümkün olmaktadır. Özellikle başarı 
ve başarısızlık çerçevesinde bu süreç işlediğinde nedensel yükleme adı verilen bu 
konumlandırma daha da önemli hale gelmektedir.  Yüklemeler veya davranışa 
yönelik nedensel açıklamalarda bulunma, temel ve ortak bir insan eğilimini temsil 
etmektedir. Çünkü insanoğlu için dünyada ve çevrelerinde meydana gelen 
olayların, bu oluş nedenlerini anlamaları, onların olayların sonuçlarını 
öngörmelerinde bazı yetenekler kazanmalarına ve kendi davranışlarına rehberlik 
edecek bazı bilgileri elde etmelerine fırsat sağlamaktadır.  

Başarı ve başarısızlığa ilişkin nedensel yükleme süreci hem bireylerin şahsi 
açıklamalarıyla hem de bir ülkenin medyasının yaklaşımlarıyla ileri sürülür, yayılır 
ve sürecin işlemesine neden olur. Dolayısıyla medya, başarı ve başarısızlık 
değerlendirmelerinin işlediği nedensel yükleme sürecinin önemli bir aktörü olarak 
konumlanmakta, kabul edilmekte ve aynı zamanda toplumların kültürel yapılarıyla 
yakından ilişkili süreçleri harekete geçirmektedir.  
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Bu temel görüşten hareketle çalışma, spor medyasının başarı ve başarısızlığa 
ilişkin nedensel yüklemesine odaklanmaktadır. 10 Haziran-10 Temmuz 2016’da 
Fransa’da gerçekleştirilen Euro 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılan ve 
şampiyonaya erken veda eden A Milli Futbol Takımı’nın şampiyona çerçevesinde 
elde ettiği başarı ve başarısızlıklara spor medyasının nedensel yüklemeleri 
çalışmanın temel sorunsalını oluşturmaktadır. Dolayısıyla çalışma, A Milli futbol 
takımının söz konusu şampiyonaya dair performansıyla ilişkili nedensel 
yüklemelerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de 
yayımlanan ve ana akım medyayı temsil eden iki gazetenin (Sabah ve Hürriyet) 
birinci sayfalarında ve spor sayfalarında yayınlanan Euro 2016 Futbol 
Şampiyonası’na ilişkin haber, köşe yazısı ve yorum yazıları araştırmaya dâhil 
edilmiş ve içerik analizi yöntemiyle nicel bir çözümleme gerçekleştirilmiştir. 
Amaçlı örneklem yönteminin kullanıldığı çalışmada, gazeteler 12 Haziran 2016 ve 
26 Haziran 2016 tarihleri arasında incelenmiştir. Belirtilen tarihler Türk Milli 
Takımı’nın oynadığı karşılaşmalarla şampiyonadan elendiği tarihi kapsamaktadır. 
İçerik analizi kodlama yönergesi Markus, Uchida, Omoregie, Townsend ve 
Kitayama’nın (2006, s.106-107) başarı ve başarısızlık ölçütlerine göre hazırlanmış 
ve uygulanmıştır. 

2. Kuram ve Literatür 

2.1. Yükleme Teorisi 

Yükleme teorisi nedensellik algısını veya belirli bir olayın niçin meydana geldiğine 
yönelik yargıyı inceler. Neden veya sorumluluğun konumlandırılması bireylerin bir 
sonraki davranışına rehberlik eder (Feeny ve Wang, 2010, s.58). Bireylerin 
etkileşim ortamını paylaştığı diğer kişilerin davranışları ve hatta kendi yüklemeleri 
açısından “niçin” sorusuna cevap arama girişimleri de yükleme teorisini ifade eder. 
Bireylerin nasıl nedensel çıkarımlar yaptığına, yaptıkları çıkarımların türünün ne 
olduğuna ve bu çıkarımların sonuçlarına odaklanmak da yükleme teorisiyle 
ilişkilendirilir (Folkes, 1988, s.548). 

Yükleme teorisi, bireylerin yaşadığı olayların nedenlerini açıklamak amacıyla 
tercih ettiği nedensel çıkarıma ilişkin şu üç yükleme boyutunu öne sürer; odak, 
sabitlik ve kontrol edilebilirlik. Odak boyutu, bir eylemin nedeninin aktörün içinde 
mi yoksa dışında mı konumlandığını ifade eder. Bu iç ve dış konumlanma sırasıyla 
içsel ve dışsal boyutları anlatır. Sabitlik boyutu bir olaya ilişkin nedenlerin zaman 
karşısında geçici, değişir ve dalgalı mı yoksa dalgalanma olmadan uzun süreli ve 
istikrarlı mı olduğunu belirtir. Kontrol edilebilirlik boyutu ise, bir olaya ilişkin 
nedene yönelik kişisel sorumluluğu veya bir nedenin kişinin kendi iradesel 
etkisine uygun olup olmadığını ifade eder (Weiner, 1985, s.551). 

İnsan yaşadığı tecrübeleri kendine açıklamak, bu açıklamaları aramak, kurmak ve 
onları sınamak ihtiyacı ve meşguliyeti içindedir. Yaşadığı dünyaya, çevresinde olup 
bitene bir anlam vermek zorunluluğu duyar ki, ancak bu şekilde ona uyum 
gösterebilir ve eylemde bulunabilir. Aksi takdirde insan kendini boşlukta hisseder 
ve psikolojik bir rahatsızlık duyar, sonuçta da dünya ile olan ahenkli uyumunu alt 
üst eder (Arkonaç, 1998, s.124). İşte atıf kuramı algısal yorumlama bağlamında bir 
işlev görerek insanların; 
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 Belirli bir olayın nedenlerini anlamalarına,  

 Bu olayın sonuçlarındaki sorumlulukları değerlendirmelerine  

 Bu olaya katılan insanların kişisel özelliklerini değerlendirmelerine dair 
çabalarına odaklanır (Shermerhorn, Hunt ve Osborn, 1997, s.79).  

İnsanların neden-sonuç ilişkilerini açıklamak amacıyla kullandığı nedenler olarak 
bilinen atıflarla bireyler, gelecek durumlarında kullanıp üstlenebileceği bir anlayış 
geliştirmiş olurlar ve bu anlayış da onlara yaşamlarını kontrol etme fırsatı tanımış 
olur (Rees, Ingledew ve Hardy, 2003, s.190). Atıfların belirli olayların gerçek 
nedenleri olmadığı ve bu olayların algılanan nedenleri olduğu yönünde bir anlayış 
gelişmiştir (Arkonaç, 1998, s.128). 

Atıf/yükleme ile ilgili alan yazında yaygın kullanım alanına sahip birkaç atıf kuramı 
geliştirilmiştir. Örneğin, Fritz Heider (1958), insanların davranışı açıklamada nasıl 
bir yöntem izlediklerini inceleyen ilk sosyal psikologdur. Heider, her insanın 
davranışı açıklamada kullandığı bir genel kuramı olduğuna inanmıştır ve buna naif 
psikoloji adını vermiştir (Kağıtçıbaşı, 2006, s.228). Heider, insanların kendilerine 
ait kurdukları naif veya common-sense (sağduyusal) psikolojik teorilerle kendi 
davranışlarını ve diğer insanların davranışlarını anlamasına yarayan süreçleri 
incelemeye çalışmıştır. 

Bireylerin sonuç nedenlerine nasıl ulaştığını kavramlaştırmada Heider Kişilerarası 
İlişkilerin Psikolojisi adlı çalışmasında atıfsal sürece dair şu üç öneriyi sunmuştur: 

 Bir kişinin davranışını açıklamak için, o kişinin çevresini nasıl algıladığını ve 
tanımladığını anlaması gereklidir.  

 İnsanlar, çevreleri üzerinde kontrollerini arttırabilecekleri sabit ve 
kestirilebilir bir çevre arayışındadır,  

 Algılanan nesneler veya insanların süreci benzer olsa bile kişisel eğilimler 
(dispositions) özel durum davranışını (idiosyncratic) etkiler (Biddle, 
Hanrahan ve Sellers, 1998, s. 447-471). 

Jones ve Davis (1965), Heider’in kuramından yola çıkarak Uyuşan Çıkarımlar 
(Birbirine Tekabül Eden Çıkarımlar) Kuramı’nı geliştirmiştir. Bu kuram, diğer 
insanların eylemlerini gözlemlemenin bir sonucu olarak insanların, diğerlerinin 
kişisel eğilimlerine (dispositions) ve niyetlerine (intentions) dair yargılamalarda 
bulunduğu psikolojik süreçlere yoğunlaşmıştır (Rees, Ingledew ve Hardy, 2005, 
s.190). Bu iki araştırmacıya göre insanlar, başkalarının davranışlarının, onların 
kişilik özellikleriyle uyuşup uyuşmadığını çıkarsamak isterler. Yani bu kuramdaki 
ana kavram, bir kişinin bir davranışının, onun kişiliğinden kaynaklandığı 
çıkarımının yapılmasıdır (Kağıtçıbaşı, 2006, s.230). 

Kelly (1967) hem içsel hem dışsal atıflarda bulunma sürecini birden çok gözlem 
noktasına ve ayrıntılara dayanarak analiz etmiş ve birlikte değişme kuramını 
oluşturmuştur. Bir değişkenin başka bir değişkenle farklı ortamlarda birlikte 
değişim gösterdiğini gözleyen insanlar, bir nedensellik yargısına 
varabilmektedirler. Bazı durumlarda ise belli bir nedenle davranış arasında ayırt 
edici yükseklikte birlikte bir değişim söz konusu değilse, o davranışın nedenini 
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kesin olarak saptamak mümkün olmaz. Bu duruma Kelley, sonuç çıkarmama ilkesi 
adını vermiştir (Kağıtçıbaşı, 2006, s.231). 

Weiner ve arkadaşları Heider’in atıflarla ilgili kurduğu kuramı genişleterek Başarı 
Güdüsü Modeli’ni geliştirmişlerdir. Daha sonraki yıllarda bazı araştırmacılar 
tarafından da yeniden düzenlenen bu model (Hanrahan, 1995, s.125), nedensel 
atıfların; 

a) Sonuçlar tarafından (örneğin sporda galibiyet ve mağlubiyet gibi) 
etkilendiği ve  

b) Gelecekteki; davranışlar üzerinde de bir etkisi olduğu (çünkü nedensel 
atıflar davranışların seçimin, yoğunluğunu ve ısrar edilmesini etkiler) 
konusuna odaklanmıştır (Foll, Rascle ve Higgins, 2006, s. 587). 

Bir başka deyişle bu model, bireylerin kendi davranışlarından ortaya çıkan 
sonuçlara yönelik bu bireylerin ileri sürdüğü nedensel açıklamalarıyla ilgilenir. 
Dolayısıyla bireylerin başarı veya başarısızlıklarına karşı geliştirdiği nedensel 
atıfları, o bireylerin gelecekteki beklentilerini, duygularını ve nihayetinde de 
davranışlarını etkileyecektir. Heider’in izinden giden Weiner, tüm başarı işlerine 
genelleştirilebilecek dört nedensel faktör olduğunu belirtmiştir. Bu nedensel 
faktörler; kişisel yetenek, kişisel çaba, işin zorluğu ve şanstan oluşmaktadır. 
Weiner, başarı ve başarısızlığın algılanan bu dört nedenlerini de şu iki nedensel 
boyut dâhilinde incelemiştir: 

a) Kontrol odağı; yetenek ve çabayı içeren kişinin “içsel atıfları ile şans ve işin 
zorluğunu içeren kişinin dışsal atıflarıyla ilgili bir kavramdır. 

b) Kalıcılık; yapılan atıfların ya bir zaman süresinde kalıcı ve devamlı olmasını 
yada bir zaman süresinde kalıcı olmayan ve değişebilir olmasını ifade eden 
düşüncedir (Hanrahan, 1995, s.125-126). 

İçsel bir atıf, bireyin kendisini sonucun nedeni olarak algıladığına işaret eder. 
Dışsal bir atıf ise, bireyin sonucu dışsal çevre özelliklerine affetmesini ifade eder. 
Yetenek ve çaba atıfları, içsel olarak bilinir. Örneğin bir kişinin işe geç kaldığı 
durumlarda geç kalmasının nedenini kendisinin saat kurmadaki başarısızlığından 
kaynaklandığını açıklaması halinde bu, içsel bir affetme olarak sınıflandırılır 
(Martinko ve Thompson, 1998, s.274). Ancak Weiner ve arkadaşları, içsel ve dışsal 
boyutlar içindeki bazı faktörlerin değişebileceğini bazılarının ise sürekli kalacağını 
öne sürmüşlerdir. Örneğin içsel nedenlerden olan yetenek sürekli iken, çaba çok 
daha değişkendir. Dışsal nedenlere dâhil işin zorluğu sabitken şans ise değişebilir 
bir dışsal nedendir. Tablo 1’de de görülebilen bu dört atfetme türü, Weiner’in 
“nedenselliğin kalıcılık boyutu” adını verdiği ve başarı atıflarına yönelik çalışmalar 
yapan araştırmacıların da temel atıfsal faktörler olarak kabul ettiği faktörler halini 
almıştır. 
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Tablo 1. Weiner’in İki Boyutlu Atıf Modeli 
 Kalıcı Değişir  
İçsel  Yetenek  Çaba  
Dışsal  İşin zorluğu  Şans  
Kaynak: Hanrahan, S. (1995). “Attribution Theory” içinde T. Morris ve J.Summers (Eds.), Sport 
Psychology: Theory, Applications and Issues, Wiley. s.126 

Weiner 1979 yılında ise, üçüncü bir nedensellik boyutu geliştirmiştir. O örneğin 
geçici çabanın içsel ve değişebilir olduğunu savunmuştur. Ancak çaba iradesel 
(volitional) kontrole bağlıdır. Diğer taraftan ruh hali (mood) ve yorgunluk (fatigue) 
içsel ve değişkendir ve Weiner’e göre kontrol edilemezler. İşte Weiner bu boyutu 
kontrol edilebilirlik olarak sınıflandırmıştır (Tablo 1). Weiner bir sonraki 
çalışmasında da bu üç boyutlu atıf modelini, başarı güdüsü ve duygusu atıf teorisi 
olarak ilerletmiştir. Bu teori ile de öne sürdüğü yargı şudur: Kalıcılık nedeni algısı, 
başarının gelecekteki beklentisini etkiler ve bu üç boyutun hepsi de birçok duygu 
üzerinde etki bırakır(Weiner, 1985, s.548-573). Başarısız olan ve başarısızlığını 
kalıcı nedenlere atfeden bir kişi, gelecekte de başarısız olmayı bekleyecektir. 
Başarılı olan ve bu başarısını kalıcı nedenlere atfeden bir kişi ise, gelecekte de 
başarılı olmayı ümit edecektir. Başarısız olan ve başarısızlığını değişebilir 
nedenlere atfeden bir kişi, gelecekte başarının mümkün olduğunu bekleyecektir. 
Başarılı olan ancak başarısını değişebilir nedenlere atfeden bir kişi de, gelecekte 
başarısızlık yaşayabileceğini bekleyecektir (Weiner, 1985, s.559). Gelecekteki bu 
başarı beklentisi bir kişinin belirli bir işe katılımını sürdürmesine yönelik seçim 
yapıp yapmayacağını belirleyebilecektir (Tablo 2). 

Tablo 2. Atfetmeler ve Başarı Beklentisi 
SONUÇ ATFETMENİN KALICILIĞI GELECEK BAŞARI BEKLENTİSİ  
Başarı  Kalıcı Başarı 
Başarı Değişir  Başarı veya başarısızlık  
Başarısızlık  Kalıcı  Başarısızlık 
Başarısızlık  Değişir  Başarı ve başarısızlık 
Kaynak: Hanrahan, S. (1995). “AttributionTheory” içinde T. Morris ve J. Summers (Eds.), Sport 
Psychology: Theory, Applications and Issues, Wiley. s.128 

2.2. Sporda Yükleme 

Öncelikle belirtmek gerekir ki Heider’in, Jones ve Davis’in ve Kelley’nin atıf 
teorilerinin spor alanına doğrudan ilgisi çok sınırlıdır. Spor alanında yapılan 
atfetme araştırmalarının çoğu Weiner’in başarı atıfları modeline dayanır (Biddle, 
1993, s.439). 

Weiner’in atıf kuramı bakışından sporda kullanılan atıfsal sürecin bir betimlemesi 
Şekil 1’de sunulmuştur. Örneğin maçın son anlarında penaltı kaçıran ve takımını 
uluslararası alanda kazanılacak şampiyonluk kupasından eden (Avrupa 
Şampiyonası; Dünya Kupası Şampiyonası; Şampiyonlar Ligi Şampiyonası gibi) bir 
futbolcu bu sonucu, vuruş yapma sırasında zeminin ıslak olması dolayısıyla 
ayağının kaymasına atfedebilir. Böyle bir atıf kontrol edilebilir, değişebilir ve dışsal 
olarak değerlendirilebilir. Bu futbolcu tarafından geliştirilen atıflar sadece onun 
duygusal yapısında bir rol oynamaz, aynı zamanda sonuçlar üzerinde de rol oynar 
ve sporcunun gelecekteki davranışlarını da etkiler (bir sonraki maçtaki duygu ve 
davranışları). Böylelikle bu faktörlerin gelecekteki performans beklentilerini de 
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etkileyeceği muhtemel olmaktadır (örneğin bir sonraki penaltı atışından ürker 
veya çekinir). Spor literatüründe atfetme ile ilgili yapılan çalışmaların çoğunda; 
sporcuların ifadelendirdiği nedensel atfetmelerde sonucun etkisinin incelendiği 
görülmektedir. Sporcuların performansları sonucunda sporcular tarafından ifade 
edilen nedensel atıflarında hem objektif sonuçlar (örneğin galibiyet/başarıya karşı, 
mağlubiyet/başarısızlık) hem de sübjektif sonuçlar (örneğin aktörün sonuç 
algılaması) tarafından etkilendiği dile getirilmiştir (Foll, Rascle ve Higgins, 2006, 
s.587). 

Şekil 1. Sporda Atıfsal Süreç 

 

Kaynak: Duda, J.L. ve Treasure, D.C. (2001). “Toward Optimal Motivation in Sport: Fostering 
Athletes’ Competence and Sense of Control”. İçinde J.M. Williams (Ed.), Applied Sport Psychology: 
Personal Growtht of Peak Performance, 4. Eddition, (pp. 43-64), MountainView: CA; Mayfield 
Publishing, s. 47. 

Ayrıca antrenörlerin, izleyicilerin ve sporcuların müsabaka sonrasındaki başarı ve 
başarısızlık görüşleri ile (Grove, Hanrahan ve McInman, 1991, s.93-97) takım ve 
bireysel sporla uğraşan sporcuların atıfsal tutarlılıklarını (Tenenbaum ve Furst, 
1986, s.315-321) inceleyen çalışmalar da spor alanında yapılan atıfsal sürece 
yoğunlaşmışlardır.  

Spor atıfları üzerine yapılan araştırmaların büyük bir çoğunluğu birçok spor 
dalındaki performans sonuçlarından -kazanma veya kaybetme- sonra sporcuların 
atıfsal tepki yönlerine odaklanmışlardır. Bu çalışmalardan bir kısmı üniversite 
futbol oyuncularını (Robinson ve Howe, 1987, s.137-146), bir kısmı masa 
tenisçilerini (Biddle ve Jamieson, 1988, s.47-59), bir kısmı da Avustralya futbol ligi 
oyuncularını (Kerr ve Beh, 1995:102-108)  örneklem seçerek performans 
sonuçlarına yönelik olarak, başarı ve başarısızlık algısında bir fark olduğunu 
bulmuştur. 
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Bir müsabakanın ardından spor sayfalarında spor yazarlarının yazdığı ve 
sporcularla antrenörlerin açıklamalarının incelendiği diğer bir çalışma yapılmıştır. 
Bu çalışmada 33 büyük spor olayı iki boyuta dayalı olarak (odak ve kalıcılık) ele 
alan makalelerden alınan tepkiler ile cevapları kodlanmıştır. Ayrıca kazanan ve 
kaybedenlerin öne sürdüğü atıflar ve beklenen- beklenmeyen sonuçlar 
incelenmiştir. Sonuçlar, kişilerin başarısızlıktan ziyade başarıyı içsel faktörlere 
daha çok atfettiklerini göstermiş, hem başarılı hem de başarısız sonuçların değişir 
faktörlere atfedildiğini açığa çıkarmıştır. Sonuç olarak bu kişilerin beklenen 
sonuçları beklenmeyen sonuçlara göre daha kalıcı olarak algıladığı görülmüştür 
(Lau ve Russel, 1980, s.29-38). Anlaşılacağı üzere, spor atıfları çalışmalarının 
çoğunluğu kazananlarla kaybedenler arasındaki farklılıkları incelemişlerdir. Bu 
farklılıklar da hem takım hem de bireysel sporları içerecek şekilde en çok 
sporcuların, kısmen de antrenörlerin, seyircilerin ve spor yazarlarının atıflarına 
yoğunlaşmıştır.  

Zaccaro, Pederson ve Walker (1987, s.259-260), bir takım içindeki bireyin ileri 
sürebileceği dört nedensel mantığın olduğunu savunmaktadır. Birincisi, sonuçlar 
benlik özelliklerine (bireye dair içsel) atfedilebilir. Örneğin futbolda bir hücum 
oyuncusu başarılı bir maçı kendi yeteneğine atfedebilir ve (örneğin “iki gol attım,” 
diyebilir). İkincisi, grup üyeleri için sonuçlar grup ve benliği içeren faktörlere 
atfedebilir. Mesela atıfta bulunan, takım çabası veya takım yeteneği gibi faktörleri 
(örneğin, bizim hepimiz yetenekli)kullanabilir. Üçüncüsü, sonucu benliği dışarıda 
tutan gruba veya alt gruba atfedebilir. Örneğin, hücum oyuncusu bir mağlubiyeti, 
savunma yeteneğinin eksikliğine atfedebilir. Son olarak, sonuçlar; çevre gibi 
grubun dışındaki faktörlere (örneğin, olumsuz hava koşulları) atfedebilir. 

Bireysel sporcuların takım sporcularından daha içsel atıflarda bulunup 
bulunmadığını belirlemek amacıyla yürütülen çalışmada Tenenbaum ve Furst 
(1985, s.254), bir galibiyet sonrasında sporcuların mağlubiyet sonrasına göre daha 
içsel, kalıcı ve kontrol edilebilir atıfta bulunacağını hipotez haline getirmişlerdir. 
Boks, masa tenisi, pist ve açık alan sporu gibi bireysel spora katılan; futbol, 
hentbol, basketbol gibi takım sporlarına katılan 138 sporcu örneklemi 
oluşturmuştur. Bulunan sonuca göre; bir müsabakanın ardından bireysel sporcular 
takım sporcularından daha içsel atıfta bulunmuşlardır. Ayrıca kazananlar 
kaybedenlere göre daha kalıcı, daha kontrol edilebilir ve göreceli olarak daha içsel 
atıflarda bulunmuşlardır. 

Sporcuların müsabakalar sırasında yaşadığı duygular hem kendileri açısından hem 
de bireyler arası olaylar açısından önemli bir rol oynar. Şekil 2, Weiner’in atıfsal 
duygu teorisinin bir betimlemesini sunmaktadır. 
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Şekil 2. Weiner’in Duygu Atıf Teorisi 

 

Kaynak: Vallerand, R. J. ve Blanchard, C. M. (2000). The Study of Emotion in Sport and Exercise: 
Historical, Definitional and Conceptual Perspectives. İçinde, Y. L. Hanin (Ed.), Emotions in Sport, 
pp:( 3-37), Champaign, IL: Human Kinetics, s.12. 

Weiner’in modeli üç tür duygu kaynağından oluşur: Sonuç değerlendirme, 
nedensel atıflar ve nedensel boyutlar. Weiner (1985, s.561), herhangi bir kişinin 
bir sonuca verdiği duygusal tepkinin algılanan başarıya, sonuca-bağlı duyguları 
(örneğin başarı sonrası mutluluk ve başarısızlık sonrası utanç gibi) oluşturan 
olayın etkisine dayalı olduğunu önermiştir. Bunlar en güçlü olduğu düşünülen ani 
duygulardır. Sonuçla-bağlantılı nedensel atıflar, daha kesin duygulara yol açar. 
Nedensel boyutlar (odak, kalıcılık ve kontrol gibi), uzun süre etkisini sürdüren 
duygulara aracılık eder ve her bir boyut açısından belirli atıflara sebep olur.  

Weiner (1985, s.561-564), nedensellik odağı, kalıcılık ve kontrol edilebilirlik gibi 
nedensel boyutların; gurur, kızgınlık, acıma, suç ve utanma, şükranlık ve 
umutsuzluk gibi duygusal tepkilerle bağlantısı olduğunu iddia etmiştir. 
Günümüzün anlayışı doğrultusunda duygusal tepkilerin; psikolojik, davranışsal ve 
bilişsel tepkiler olmak üzere üç bileşenden oluştuğu düşünülmektedir. Her ne 
kadar geçmişteki çalışmaların kavramsal düzeyde sınırlılıkları olsa da, bu konuyu 
spor alanında inceleyen çalışmaların; nedensel araştırma sonrasındaki duygusal 
tepkileri araştırdığı ve atıflarla duygusal tepkiler arasındaki bağlantıyı kurduğu 
gözlenmektedir. Ayrıca bu çalışmalar, müsabakanın algılanan önemi ve 
performans memnuniyeti gibi bilişsel ardılların, nedensel araştırma sonrasındaki 
duygusal tepkilerin en önemli göstergeleri olduğu sonucuna ulaşmıştır (McAuley, 
Russell ve Gross, 1983, s.278-287; Biddle ve Hill, 1988, s.213). 

Subjektif sonuçların atıflar ve duygular üzerindeki etkisi için McAuley (1992, s.81), 
insanların duyguların sadece sonuç sonrası nedensel araştırmanın bir fonksiyonu 
olarak meydana geleceği önerisini gözü kapalı kabul edemeyeceğini belirtmiştir. O, 
sonuç sonrası duyguları, performans algısını, sonucun kişisel yorumunu ve 
katılımcıların algısını etkileyen bilişsel süreçlerin göz ardı edilemeyeceğini 
savunmuştur.   

Özetlemek gerekirse, duygular ve ilgili atıflar sonuçlara yönelik spor algılarında 
önemli bir role sahiptir, çünkü sonrasında gelecekteki davranışa etki eder. Duygu-
atıf bağlantısını araştırma konusu yapmış çalışmalar Weiner’in bilişsel duygu 
teorisini kullanmışlar ve atıflara dayalı kontrol edilebilirlik boyutunun duygusal 
tepkilerin en önemli belirleyicisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

2.3. Kişisel Başarım Modelleri (Model of Agency) 

Kişisel başarım kavramı farklı şekillerde anlaşılabilen ve tecrübe edilebilen bir 
kavramdır. Kişisel başarım modelleri; benliğin, diğer bireylerin eylemlerinin ve bu 
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eylemler arasındaki ilişkilerin nasıl oluşturulduğuna dair fikirlerin, uygulamaların 
örtük bir çerçevesi olarak tanımlanabilir. Kişisel başarım anlayışını kazanmak 
evrensel anlamda insana bir görev olarak düşünülebilir. Ancak geleneksel olarak 
psikologlar, özerklik ve başarım terimlerini birbirinin yerine kullanmayı 
benimserken, farklı kültürlerin başarımla ilgili farklı örtük teorileri geliştirilmesini 
de teşvik eden şekilde artan bir anlayış gözlemlenmektedir (Hannover ve Kühnen, 
2009, s.293). Kültürel başarım kavramları, genele/kamuya açık biçimlerde 
(söylemler, metinler ve kurum) ve özel biçimlerde (algılayan kişilerin bilgi 
yapıları) kendini gösterir (Morris, Menon ve Ames, 2001, s.169). 

Kişisel başarım modelleri ayrışık ve birleşik olarak kendi içinde ikiye ayrılır. 
Ayrışık kişisel başarım modeli özellikle bireycilik eğilimi gösteren kültürlerde 
(orta-sınıf Amerikalılar, Avrupa kökenli Amerikalılar, Kuzey Avrupalılar ve 
Avustralyalılar gibi) çok yaygın bir eğilimdir. Avustralya ve Amerika'nın kültürel 
bağlamlarında, algılayıcı kişilerin dikkatlerini hedef kişinin özellikle mevcut 
özelliklerine odaklanmaları ve kişisel başarımı "ayrışık" olarak anlamaları çok 
daha yaygındır. Dolayısıyla bu kültürlere mensup algılayıcı konumdaki kişiler; 
bireysel tecrübelerden ve bireyin geçmişinden, bireyin hâlihazırdaki öznel 
durumundan ve etkileşim ortamını paylaştığı diğer kişilerin eylemlerinden ayrı 
bağımsız olarak davranmayı tercih edeceklerdir (Markus vd., 2006, s.104). Ayrıca 
bireyci kültürlerin üyeleri olan algılayıcılar dikkatlerini, göreceli olarak dar bir 
şekilde biçimsel bir kişiye veya nesneye verirler ve ortama daha az önem 
gösterirler (Masuda ve Nisbett, 2001, s.932-933). Ayrışık kişisel başarım modelinin 
şematik bir temsili Şekil 3’de görülmektedir. 

Şekil 3: Kişisel Başarımın Ayrışık Modeli 

 

Kaynak: Markus vd., 2006, s.104. 

Birleşik kişisel başarımı modeli bilhassa toplulukçuluk eğilimli kültürlerle (Doğu 
Asya kültürleri, Orta Doğu kültürleri, Latin kültürleri vb.) çok daha yaygın bir 
anlayışı temsil eder. Bu tür kültürlerde algılayıcı konumundaki kişilerin 
dikkatlerini hedef kişinin özellikle yaşam alanına bütüncül bir şekilde odaklamaları 
ve kişisel başarımı "birleşik" olarak anlamaları daha baskındır. Dolayısıyla bu 
kültürlerin üyeleri olan algılayıcılar; eylem sahibi kişinin geçmiş tecrübesine, 
mevcut öznel durumuna ve etkileşime geçtiği diğer kişilerin eylemlerine bağımlı 
duyarlı olarak davranmayı doğru kabul edeceklerdir (Markus vd., 2005, s.104). 
Bunun yanında toplulukçu kültürlerin üyeleri olan algılayıcılar dikkatlerini, hem 
esas nesneye hem de ortamı içerecek şekilde daha bütüncül şekilde eylemin 
gerçekleştiği alana yansıtırlar (Masuda ve Nisbett, 2001, s.932-933). Birleşik 
kişisel başarım modelinin şemaya dönüştürülmüş hali şekil 4’de görülmektedir. 
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Şekil 4: Kişisel Başarımın Birleşiklik Modeli 

 

Kaynak: Markus vd., 2006, s.104 

Kültürel düzey ve bireysel düzey değişkenler ile nedensel yüklemelerde yaşanan 
farklılıklar son dönemlerde özellikle kültürel sosyal psikoloji çalışmalarında 
incelenir hale gelmiştir. Bu çalışmalarda Ayrışık ve Birleşik Modele uygun olarak 
toplulukçu kültürlere mensup bireylerin dışsal yüklemeler yapma eğilimlerinin; 
bireyci kültürlere mensup bireylerin ise içsel yüklemeleri yapma eğilimlerinin 
daha fazla olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu çalışmaların bir kısmında örneklem 
olarak üniversite öğrencileri tercih edilmiştir (Al-Zahrani ve Kaplowitz, 1993, 
s.225; Morris ve Peng, 1994, s.954).  Bazı çalışmalar çocukları katılımcı olarak 
incelemiştir (Miller, 1984, s.964) ve bir kısmı ise gazeteleri incelemek suretiyle 
medya kaynaklarına odaklanmıştır (Lee, Hallahan ve Herzog, 1996, s.735; Morris 
ve Peng, 1994, s.958; Hua ve Tan, 2013, s.551).  

2.4. Spor Medyasında Nedensel Yükleme 

Spor alanında nedensel yükleme tarzlarının ne tür farklılaşma gösterdiğini konu 
edinen çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmaların çoğu genellikle kültürel 
kıyaslama çerçevesinde bireyci bir kültürler (Amerika Birleşik Devletleri, Almanya 
vb.) ile toplulukçu kültürü temsil eden (Japonya, Çin ve Türkiye’nin) gazete 
haberlerinden yola çıkılarak söylem ve içerik analizi yönteminin kullanılması 
yoluyla yürütülmüştür. Bu çalışmalar aşağıda tarihsel sıraya göre kısaca 
açıklanmıştır. 

Lee vd., (1996, s.732-741) Hong Kong ve Birleşik Devletler’de gazetelerin spor 
haberlerinde ve editörlerin yazılarında çıkan nedensel yüklemeleri incelemiştir. 
Hong Kong gazetelerinin tercih ettiği yüklemeler Birleşik Devletlerin gazetelerine 
göre daha durumsal olmuş, Birleşik Devletlerin gazeteleri ise kişisel yatkınlık 
eğilimini daha fazla yansıtmıştır. Onlar çalışmalarında kültürün ilk otomatik olarak 
yapılan yüklemelerin yönünü kültürün etkilediği sonucuna varmışlardır. Ayrıca 
bireyci kültürlerde yüklemelerin sıklıkla kişinin özelliklerine odaklandığını, 
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toplulukçu kültürlerde ise yüklemelerin durumun/ortamın özelliklerini daha fazla 
yansıttığını bulmuştur. 

Hallahan, Lee ve Herzog (1997, s.768-778), Birleşik Devletler’de ve Hong Kong’da 
basılan gazetelerin spor makalelerini incelemişler, kazanma ve kaybetmeye 
yönelik yüklemeleri kıyaslamışlardır. Bu kıyaslamayı yaparken araştırmacılar 
“olumluluk yanılgısını” (diğer kişilerin başarılarına içsel ve başarısızlıklarına dışsal 
yüklemelerde bulunma eğilimi) incelemişlerdir. Araştırma neticesinde yazarlar, 
hem Amerikan hem de Hong Kong kültüründe olumluluk yanılgısına 
rastlamışlardır. Ancak bu iki kültürün bu tür yanılgıdaki eğilim dereceleri farklı 
çıkmıştır. Şöyle ki, Amerikan spor makalelerinde kazananı güçlendirmeye 
(başarılar için içsel yüklemelerde bulunma) önem verilmiş, Hong Kong’un spor 
makalelerinde ise kaybedeni korumaya (başarısızlık için dışsal yüklemelerde 
bulunma) daha dikkat edilmiştir. Sonuç olarak araştırmacılar yükleme 
tercihlerinde ve bağımlılık–bağımsızlık değerlerinde görülen Doğu–Batı 
farklılığının olumluluk yanılgısının ifadesinde kültürlerarası farklılığı 
açıklayabileceğini öne sürmüşlerdir. 

Markus ve arkadaşları (2006, s.103-112) olimpiyat performanslarıyla ilgili 
açıklamalara Japon ve Amerikan medyasının verdiği tepkileri incelemiştir. Bu 
incelemeyi iki ayrı çalışma kapsamında yürütmüştür. Birinci çalışma, hem Japon 
hem de Amerika bağlamında performansın esasında kişilerin eylemleri tarafından 
kurgulandığını yansıtacak şekilde 2000 ve 2002 olimpiyatlarının medya 
haberlerini analiz etmiştir. Ancak, Japon ve Amerikalıların açıklamaları onların 
kişisel başarım modelinde niyet ettikleri başarımın doğasını ve kaynağını 
açıklamada farklılıklar sergilediğini ortaya koymuştur. Japonya bağlamında, 
başarım birleşik olarak ve eş-zamanlı biçimde sporcuların hem olumlu hem 
olumsuz kişisel özellikleri, arka planı, sosyal ve duygusal deneyimi şeklinde 
kurgulanmıştır. Amerika bağlamında ise, başarım sporcuların arka planı veya 
sosyal ve duygusal deneyimlerinden ayrı olarak ayrışık şekilde kurgulanmış; 
performans esasen olumlu kişisel özellikler ve yarışmanın özellikleri vasıtasıyla 
açıklanmıştır. İkinci çalışma, katılımcılardan bir sporcunun tanımlanmasında dâhil 
edilecek olan bilgiyi seçmelerini istemiştir. Başarımın kurgulanmasındaki 
farklılıklar yansıtılmış ve televizyon açıklamaları örneğindeki gibi yaygın kültürel 
ürün tarafından hızlandırılmıştır. Çalışma kayda değer sonuçlar da üretmiştir. 
Mesela, Japon madalya kazanan sporcuların bir gazetecinin nasıl başardın? 
Sorusuna verdiği cevaplar arasında; sporcuların olumlu ve olumsuz kişilik 
özellikleri ile aynı zamanda arka plana yönelik ve sosyal-duygusal deneyimlere 
yönelik kategoriler daha çok yer almıştır. Amerikan medya ifadeleri daha az 
kategoriyi içermiş, olumlu kişisel özellikleri ve yarışma özelliklerini daha çok 
vurgulamıştır. Takip eden bir laboratuar araştırmasından elde edilen sonuçlar, 
Amerikalı sporcuların kişisel yatkınlık bilgisini tercih ettiğini; Japon sporcuların ise 
daha çok kategoriler kullandığını ve durumsal bilginin başarıyı açıklamada daha 
zorlayıcı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma dâhilindeki üç ayrı örneklemde 
de olayları açıklamada seçilen nedensel çerçevelerin seçimi, kişisel yatkınlık veya 
durumsallık şeklinde olmuştur. 

Şimşek (2009, s.vii) Alman ve Türk spor medyasının başarı ve başarısızlığa yönelik 
atıflarını kıyaslamıştır. Başarımın Türk ve Alman bağlamında öncelikli hale gelen 
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hangi model üzerinden değerlendirildiğini analiz etmiştir. Bu analizini 2002 Dünya 
Futbol Şampiyonasında ikinci olan Alman Milli Takımı ile üçüncü olan Türk Milli 
Takımının söz konusu maçları sonucunda iki ülkenin spor medyasının başarı ve 
başarısızlığa ilişkin yüklemeleri üzerinden yapmıştır. Araştırması için Markus ve 
arkadaşları (2006, s.105-106) tarafından geliştirilen kategorileri temel alarak 
kodlamış ve analize tabi tutmuştur. Çalışmasının sonucunda, Alman ve Türk spor 
medyasının başarımın kaynağını farklı modeller tercih ederek açıkladıklarını 
bulmuştur. Araştırmacı Alman spor medyasının kişisel özellikler ve yarışma 
kategorilerini kullandığı için başarımı ayrışık modelle değerlendirdiğini, Türk spor 
medyasının ise kişisel özellikler ve duygusal durumlar kategorilerini tercih ettiği 
için başarımı birleşik model üzerinden açıkladığını saptamıştır. 

Hua ve Tan (2012, s.546-558) ise 2008 Pekin Yaz Olimpiyatları’nda Amerikalı ve 
Çinli altın madalya kazanan sporcuların başarıları yüklemelerine yönelik medya 
haberlerini incelemiştir. Birleşik Devletlerden NBC ve Çin’den CCTV kanallarının 
resmi internet sayfasından yayın görüşmelerini seçmişlerdir. Ayrıca Olimpiyatların 
başladığı 8 Ağustos ile kapanış seremonisinden itibaren bir haftaya kadar olan 31 
Ağustos arasındaki Access World News veritabanı vasıtasıyla Çinli ve Amerikalı 
yazılı medya haber bilgilerini de seçmişler ve analiz etmişlerdir. Bu çalışmanın 
sonuçları, hem Çin televizyonu hem de yazılı medyadan elde edilen haberlerde 
olduğu gibi Çinli sporcuların başarı yüklemelerini; sosyal açıdan önemli diğer 
kişilerin desteği ve teşvik etmesi, toplumsal olarak güdülemesi ve ulusal gurur gibi 
durumsal faktörlere yaptıklarını göstermiştir. Amerikan medyasından elde edilen 
bilgilere göre Amerikalı sporcular ise başarılarını; kişisel özellikler ve öz-güdüleme 
gibi kişisel yatkınlık faktörlerine yüklemişlerdir. Bu sonuçlar da medyada 
bildirildiği şekilde başarıyla ilgili bireysel açıklamaların kültürel normlarla ve 
değerlerle tutarlılık gösterdiğini kanıtlamıştır. 

Alan yazında ifade edilen bulgular ışığında A Milli Futbol Takımı’nın 2016 Fransa 
Avrupa Futbol Şampiyonası performansıyla ilgili nedensel yüklemelerin Türk spor 
medyasında nasıl ele alındığına odaklanan bu çalışmada aşağıdaki dört hipotez test 
edilecektir. 

Hipotez 1: Türk spor medyası başarımı açıklamada şampiyona performansına 
yönelik tepki, duygusal durum, yarışma ve kişisel özellikler kategorilerini tercih 
edecektir. 

Hipotez 2:Türk spor medyası başarımı açıklarken hem Ayrışık Modeli hem de 
Birleşik Modeli birlikte tercih edecektir. 

Hipotez 3: Türk spor medyası şampiyonada başarılı bir müsabakanın ardından 
nedensellik odağı düşük/dışsal nedenleri daha fazla tercih edecektir. 

Hipotez 4: Türk spor medyası şampiyonada başarısız bir müsabakanın ardından 
nedensellik odağı yüksek/içsel nedenleri daha fazla tercih edecektir. 

3. Araştırmanın Yöntemi 

Medya, başarı ve başarısızlık değerlendirmelerinin işlediği nedensel yükleme 
sürecinin önemli bir aktörü olarak kabul edilmektedir. Bu temel görüşten 
hareketle çalışma, Türk spor medyasının Euro 2016 Şampiyonasına ilişkin başarı 
ve başarısızlık yüklemelerinin hangi faktörlere dayandığını ortaya koymayı 
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amaçlamaktadır.  Tanımlayıcı / betimleyici araştırma tasarımına sahip olan 
çalışma, yazılı basın içinde faaliyet gösteren ve spor haberlerine de sayfalarında 
yer veren ana akım medyaya ait Hürriyet ve Sabah Gazeteleri’nde yer alan haberler 
yoluyla belirlediği amaca ulaşmaya çalışmaktadır. Nicel bir çözümlemeyi içeren 
çalışmada, veri toplama tekniği olarak içerik çözümlemesi yöntemi 
benimsenmiştir. Önceden tanımlanmış amaçlara uygun olarak belirlenen 
örnekleme tekniği (Erdoğan, 2007, s.176) olan amaçlı örnekleme yöntemine göre 
belirlenen örneklem üzerinden hareket eden çalışmada, Hürriyet ve Sabah 
Gazeteleri’nin birinci sayfalarında ve spor sayfalarında yayınlanan haber ve köşe 
yazıları, Euro 2016 Şampiyonası’nda Türk Milli Futbol takımın şampiyonada 
oynadığı ilk maç öncesi olan 12 Haziran 2016 ile şampiyonadan elenmesine kadar 
geçen süre olan 26 Haziran 2016 tarihine kadar olan süre içinde araştırmaya dâhil 
edilmiştir.  

Çalışmada benimsenen nicel içerik çözümlemesi “iletişim içeriğinin objektif, 
sistematik ve nicel tanımının ortaya konmasını” (Berelson, 1952, s.18) 
içerdiğinden, Türk spor medyasının başarı ve başarısızlığa ilişkin yüklemelerinin 
objektif, sistematik ve nicel tanımının verilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle 
çalışmada başarı ve başarısızlığa ilişkin nedensel yükleme kategorileri Markus ve 
arkadaşlarının (2006) kullandığı yönteme dayanmaktadır. Bu çerçevede çalışma, 
Markus ve arkadaşlarının araştırmasında kullandıkları yedi ana kategori ve 18 alt 
başlıkta oluşan kodlama kategorilerinin yanı sıra Şimşek’in (2009, s.32) 
çalışmasında kullandığı kategoriler baz alınarak gerçekleştirilmiştir. 

İçerik çözümlemesi kodlama yönergesi hazırlandıktan sonra, çalışmanın 
güvenilirliği Krippendorff’un (2004, s.215) tekrarlanabilirlik (reproducibility) 
olarak isimlendirdiği güvenilirlik testi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Farklı 
kodlayıcıların, farklı yerlerde ve farklı koşullar altında eş değer ölçme aletlerini ya 
da aynı kodlama yönergesini kullanarak kodlama gerçekleştirmesini içeren bu 
güvenilirlik testinde kodlayıcılar arasındaki tutarlılık ya da tutarsızlığın ölçülmesi 
amaçlanmaktadır. Güçlü bir güvenilirlik testi olarak değerlendirilen (Krippendorff, 
2004, s.215) tekrarlanabilirlik testi bu çalışmada iki kodlayıcı arasında 
gerçekleştirilmiştir. Her iki kodlayıcı çalışmaya dâhil edilen haberlerden birini 
hazırlanan kodlama yönergesini farklı koşullar altında kodlamış ve kodlanan 
yönergeler Neuendorf’un (2002, s.149) formülüne uygulanmıştır.  

       A 
Güvenilirlik:         ---------------- 
       N  

Bu formüle göre A görüş birliğine (agreement) varılan verileri kapsarken, N 
kodlanan toplam yönerge sayısını ifade etmektedir. Farklı koşullarda, farklı 
kodlayıcılar tarafından yapılan kodlamalarda görüş birliğine varılan ve varılmayan 
sonuçlar formüle uygulandığında kodlayıcılar arasındaki tutarlılığa ait güvenilirlik 
.88 olarak bulunmuştur. Krippendorff (2004, s.241) bu işlem sonucunda .80 ve 
üzeri bir değerin güvenilir kabul edildiğine dikkat çekmektedir. Bu anlamda 
çalışmada kullanılan veri toplama tekniği bu ölçüler içinde yer aldığından güvenilir 
bir araç olarak değerlendirilmektedir.  
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4. Bulgular 

4.1. Gazetelerde Yer Alan Haberlerin Genel Özelliklerine İlişkin Veriler 

Çalışmanın bu bölümünde gazetelerde yer alan haberler genel özelliklerine göre 
değerlendirilmiştir. Bu çerçevede gazetelerin Euro 2016 Futbol Şampiyonası’na 
ilişkin haberlerin sayısı, hangi sayfada yayınlandığı, hangi konuların ön plana 
çıkarıldığı haberlerin kamuoyuna aktarıldığına ilişkin veriler yer almaktadır.  

Tablo 1: Gazetelerde EURO 2016’ya ilişkin haberlerin Görünümü 

Gazete Sıklık Yüzde 

 Hürriyet 72 39,8 
 Sabah 109 60,2 
 Toplam 181 100,0 

Tablo 1’e göre çalışma çerçevesinde ele alınan gazeteler belirlenen süre içinde 
incelendiğinde Sabah Gazetesi’nin Euro 2016’ya ilişkin haberlere Hürriyet 
Gazetesi’nden daha fazla yer verdiğini göstermektedir. Sabah Gazetesi yüzde 60.2 
oranında Euro 2016 Şampiyonası’na ilişkin haberler verirken, Hürriyet 
Gazetesi’nin oranı yüzde 39.8 olarak belirlenmiştir.  

Tablo 2: Gazetelere Göre Yayınlanan Metnin Türü 

  

Metnin Türü Toplam 

Haber Köşe Yazısı  

Gazete Hürriyet Sayı 51 21 72 
Toplam 28,2% 11,6% 39,8% 

Sabah Sayı 62 47 109 
Toplam 34,3% 26,0% 60,2% 

 Toplam Sayı 113 68 181 
Toplam Yüzde 62,4% 37,6% 100,0% 

Tablo 2’ye göre ele alınan süre içerisinde yayınladıkları metin türü bakımından 
Hürriyet gazetesi Euro 2016 Şampiyonasına ilişkin haberlerin yüzde 28.2’sini 
haber, yüzde 11.6’sını köşe yazısı olarak işlemiştir. Sabah Gazetesi ise yüzde 
34.3’ünü haber, yüzde 26.0’ını ise köşe yazısı türünde ele almıştır. 

Tablo 3: Gazetelere Göre Haberin Yayınlandığı Sayfa 

Gazete  Sayfa Toplam 

  Birinci Sayfa Spor Sayfası  

 Hürriyet Sayı 12 60 72 
  Yüzde 6,6% 33,1% 39,8% 
 Sabah Sayı 14 95 109 
  Yüzde 7,7% 52,5% 60,2% 

 Toplam Sayı 26 155 181 
 Toplam Yüzde 14,4% 85,6% 100,0% 

Tablo 3’e göre ele alınan süre içinde Hürriyet Gazetesi Euro 2016 Şampiyonasına 
ilişkin haberlerin yüzde 6.6’sını birinci sayfasından verirken, Sabah Gazetesi yüzde 
7.7’sini birinci sayfasından duyurmuştur. Gazeteler şampiyonaya ilişkin haberlere 
büyük oranda spor sayfasında yer vermiştir.  
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Tablo 4: Gazetelere Göre Haber Konularının Dağılımı 
Haber Konusu Toplam 
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Hürriyet   

Sayı 
Yüzde 
 

7 2 43 9 11 72 

3,9% 1,1% 23,8% 5,0% 6,1% 39,8% 

Sabah  

Sayı 
Yüzde 
 
Toplam  
Sayı 
 
Toplam  
Yüzde  

26 1 65 4 13 109 

14,4% ,6% 35,9% 2,2% 7,2% 60,2% 

33 3 108 13 24 181 

18,2% 1,7% 59,7% 7,2% 13,3% 100,0% 

Tablo 4’e göre gazeteler en çok haberi Milli Takımın maçları sonrasında 
vermişlerdir. Buna göre Hürriyet Gazetesi yüzde 23.8 oranında maç sonrası 
değerlendirmelere yer verirken, Sabah Gazetesi yüzde 35.9 oranında vermiştir.  

Tablo 5: Gazetelere Göre Haber Başlık Tonunun Dağılımı 

              
Gazeteler  

Başlık Tonu Toplam 

Pozitif Negatif Nötr  

 Hürriyet Sayı 25 43 4 72 
Yüzde 13,8% 23,8% 2,2% 39,8% 

Sabah Sayı 40 56 13 109 
Yüzde 22,1% 30,9% 7,2% 60,2% 

 Toplam Sayı 65 99 17 181 
Toplam Yüzde 35,9% 54,7% 9,4% 100,0% 

Tablo 5’de görüleceği üzere, elde edilen veriler ışında gazetelerde yayınlanan 
haber ve köşe yazılarının başlık ve haber tonlarına bakıldığında, Euro 2016 
Şampiyonası’nda başarı gösteremeyen milliler, gazetelerde negatif tonlu haberlerle 
ve negatif tonlu haber başlıklarıyla kamuoyuna sunulmuşlardır. Hürriyet Gazetesi 
yüzde 23.8 oranında negatif tonlu haber başlığı kullanırken, Sabah Gazetesi yüzde 
30.9 oranında kullanmıştır. 
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Tablo 6: Gazetelere Göre Haber Tonunun Dağılımı 

Gazeteler  

Haber Tonu Toplam 

Pozitif Negatif Nötr  

 Hürriyet Sayı 22 41 9 72 
Yüzde 12,2% 22,7% 5,0% 39,8% 

Sabah Sayı 47 53 9 109 
Yüzde 26,0% 29,3% 5,0% 60,2% 

 Toplam Sayı 69 94 18 181 
Toplam Yüzde 38,1% 51,9% 9,9% 100,0% 

Tablo 6’daki haber tonlarına bakıldığında oranın pek de fazla değişmediği 
görülmektedir. Hürriyet Gazetesi yüzde 22.7 oranında Milli Takım’la ilgili haberleri 
negatif tonla aktarırken, Sabah Gazetesi yüzde 29.3 oranında negatif tonlu 
haberleştirme kullanmıştır.  

4.2. Euro 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Başarı ve Başarısızlığa Dair 
Nedensel Yüklemeye İlişkin Veriler 

Çalışmanın bu bölümünde gazetelerde yer alan haberler söz konusu şampiyona 
özelinde başarı ve başarısızlığa dair nedensel yükleme bağlamında 
değerlendirilmiştir. Bu çerçevede gazetelerin Euro 2016 Futbol Şampiyonası’na 
ilişkin şampiyona sonucuna yönelik kategorilerin oranı, gazetelerin başarı ve 
başarısızlık durumuna ilişkin kategorilere dağılımı ile kategorilerin kişisel/yapısal 
ve durumsal/bağlamsal faktörlere göre dağılımı hakkında veriler yer almaktadır.  

Tablo 7: Sabah ve Hürriyet Gazeteleri’nin Şampiyona Sonucuna Yönelik 
Kategorilerin Oransal Dağılımı 

Kategoriler  Hürriyet Sabah Toplam 

Kişisel Özellikler    

Genel Sportif Dayanıklılık 
Genel Sportif Zayıflık 
Kişilik Özellikleri 
Fiziksel Sağlık (Sakatlık Durumu) 
Kişisel Stil ya da Oyun Planı 
 
Yarışma 

37  - %20.4 
50 - %27.6 
72 - %39.8 

5 - %2.8 
45 - %24.9 

71 - %39.2 
81 - %44.8 

109 - %60.2 
3 - %1.7 

92 - %50.8 

108 - %59.7 
131 - %72.4 
181 - %100 

8 - %4.4 
137 - %75.7 

 

Diğer (rakip) Futbolcular 
Maç ya da Şampiyona Deneyimi 
 
Sportif Geçmiş ya da Deneyim 

34 - %18.8 
30 - %16.6 

 
 

78 - %43.1 
91 - %50.3 

112 - %61.9 
121 - %66.9 

 

Önceki Sportif Başarı 
Önceki Sportif Başarısızlık 
Zorluklar 
Stres 
Hazırlık Sürecindeki Güçlükler 
Futbolcu Olarak Sporda Geçen Sürenin 
Uzunluğu 

23 - %12.7 
52 - %28.7 
56 - %30.9 
51 - %28.2 

7 - %3.9 
10 - %5.5 

49 - %27.1 
81 - %60.9 
95 - %52.5 
96 - %53 
10 - %5.5 
20 - %11 

72 - %39.8 
133 - %73.5 
151 - %83.4 
147 - %81.2 

17 - %9.4 
30 - %16.6 
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Diğer Kişiler (yarışmacılar dışındaki) 
Aile 
Arkadaşlar 
Teknik Direktör 
Koç 
Antrenör 
Takım Arkadaşı 
Taraftardan Gelen İstek 
Diğer Kişilerin (federasyon yön. v.b)  
Beklentilerini Karşılama 
 
Duygusal Durumlar 

 
3 - %1.7 
4 - %2.2 

38 - %21 
3 - %1.7 
4 - %2.2 

53 - %29.3 
41 - %22.7 
30 - %16.6 

 
9 - %5 

4 - %2.2 
72 - %39.8 

6 - %3.3 
8 - %4.4 

83 - %45.9 
56 - %30.9 
35 - %19.3 

 
12 - %6.6 

8 - %4.4 
110 - %60.8 

9 - %5 
12 - %6.6 

136 - %75.1 
97 - %53.6 
65 - %35.9 

 

Olumlu Duygular 
Olumsuz Duygular 
 
Motivasyonel Durumlar 
Şampiyonayla İlgili Motivasyon 
Maça Karşı Pozitif Tutum 
Kazanma Motivasyonu 
 
Şampiyona Performansına Yönelik 
Tepki 
Performansın Pozitif Değerlendirilmesi 
Performansın Negatif Değerlendirilmesi 
Gelecek İle İlgili Planlar 

37 - %20.4 
59 - %32.6 

 
 

46 - %25.4 
30 - %16.6 
44 - %24.3 

 
 
 

28 - %15.5 
60 - %33.1 
57 - %31.5 

66 - %36.5 
80 - %44.2 

 
 

82 - %45.3 
56 - %30.9 
77 - %42.5 

 
 
 

55 - %30.4 
76 - %42 

97 - %53.6 

103 - %56.9 
139 - %76.8 

 
 

128 - %70.7 
86 - %47.5 

121 - %66.9 
 
 
 

83 - %45.9 
136 - %75.1 
154 - %85.1 

    

Türk spor medyası 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye A Milli Futbol 
Takımı’nın başarımını açıklamada 7 ana kategori kullanılmıştır. Ana kategorileri 
oluşturan alt kategorilerin (29 madde) haber içinde olup olmadığı var/yok 
şeklinde işaretlenmiştir. Örneğin haber içinde olumlu duygulara dair ifade 
bulunuyorsa var, bulunmuyorsa yok işlenmiştir. Buna göre Hürriyet ve Sabah 
Gazeteleri’nde yayınlanan haberlerde yer alan ifadelere göre yapılan kodlama 
işlemi sonrasında elde edilen veriler alt kategorilerin ortalaması alınarak 
hesaplanmıştır. Bu değerlendirme çerçevesinde Türk spor medyasında kullanılan 
en yüksek kategori Şampiyona Performansına Yönelik Tepki olmuş, bunu sırasıyla 
Duygusal Durum, Yarışma, Kişilik Özellikleri, Motivasyonel Durum, Sportif Geçmiş ve 
Diğer Kişiler kategorileri takip etmiştir.  Dolayısıyla bu bulgular çalışmanın birinci 
hipotezini desteklemiştir. 
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Tablo 8: Sabah ve Hürriyet Gazeteleri’nin Başarı ve Başarısızlık Durumuna İlişkin 
Kategorilere Göre Dağılımı 

Kategoriler Başarı Durumu Başarısızlık Durumu Nötr 
Kişisel Özellikler 
Sportif Dayanıklılık 
Sportif Zayıflık 
Kişilik Özellikleri 
Fiziksel Sağlık 
Kişisel Stil ya da Oyun Planı 

 
18 - %9.9 
14 - %7.7 

25 - %13.8 
1 - %0.6 

22 - %12.2 

 
67 -   %37 

92 -   %50.8 
117 - %64.7 

7 - % 3.9 
81 - %44.8 

 
23 - %12.7 
25 - %13.8 
39 - %21.5 
0 -   %0.0 

34 - %18.8 
Yarışma 
Diğer (Rakip) Futbolcular 
Maç ya da Şampiyona 
Deneyimi 

 
18 - %9.9 

19 - %10.5 

 
64 - %35.4 
78 - %43.1 

 
30 - %16.6 
24 - %13.3 

Sportif Geçmiş ya da 
Deneyim 
Önceki Sportif Başarı 
Önceki Sportif Başarısızlık 
Zorluklar 
Stres 
Hazırlık Sürecindeki 
Güçlükler 
Sporda Geçen Sürenin 
Uzunluğu 

 
 

10 - %5.5 
20 - %11 
20 - %11 

21 - %11.6 
1 - %0.6 

 
7 - %3.9 

 
 

43 - %23.8 
86 - %47.5 
99 - %55.7 
98 - %54.1 
15 - %8.3 

 
18 - %9.9 

 
 

19 - %10.5 
27 - %14.9 
32 - %17.7 
28 - %15.5 

1 - %0.6 
 

5 - %2.8 

Diğer Kişiler (Sporcular 
Dışındaki) 
Aile 
Arkadaşlar 
Teknik Direktör ve ekibi 
Takım Arkadaşı 
Taraftardan Gelen İstek 
Diğer Kişilerin (federasyon 
v.b.) beklentilerini 
karşılama 

 
 

3 - %1.7 
1 - %0.6 

14 - %7.7 
23 - %12.7 
23 - %12.7 
14 - %7.7 

 
 

7 - %3.9 
5 - %2.8 

92 - %50.4 
90 - %49.7 
56 – %30.9 
39 - %21.6 

 
 

2 - %1.1 
2 - %1.1 

25 - %13.9 
23 - %12.7 
18 - %9.9 
12 - %6.6 

Duygusal Durumlar 
Olumlu Duygular 
Olumsuz Duygular 

 
23 - %12.7 
10 - %5.5 

 
45 - %24.9 

103 - %56.9 

 
35 - %19.3 
26 - %14.4 

Motivasyonel Durum 
Şampiyona Motivasyonu 
Maça Karşı Pozitif Tutum 
Kazanma Motivasyonu 

 
25 - %13.8 
24 - %13.3 
25 - %13.8 

 
71 - %39.2 
26 - %14.4 
61 - %33.7 

 
32 - %17.7 
36 - %19.9 
35 - %19.3 

Şampiyona Performansına 
Yönelik Tepki 
Performansın Pozitif Yönde 
Değerlendirilmesi 
Performansın Negatif Yönde 
Değerlendirilmesi 
Gelecek Planlar 

 
 

23 - %12.7 
 

7 - %3.9 
 

23 - %12.7 

 
 

30 - %16.6 
 

105 - %58 
 

95 - %52.5 

 
 

30 - %16.6 
 

24 - %13.3 
 

36 - %19.9 

Tablo 8’in verilerine göre A Milli Futbol Takımı karşılaşmadan galibiyetle 
çıktığında Türk Spor Medyası başarıya yönelik nedensel yüklemeyi en fazla 
Motivasyonel Durum kategorisiyle açıklamış, bu kategoriyi Yarışma, Şampiyona 
Performansına Yönelik Tepki, Duygusal Durumlar, Kişisel Özellikler, Sportif Geçmiş 
ve Diğer Kişiler kategorisi izlemiştir. Başarısızlık durumunda ise Türk spor 
medyası nedensel yüklemeyi en fazla Şampiyona Performansına Yönelik Tepki 
kategorisiyle açıklamış, bu kategoriyi sırasıyla Duygusal Durumlar, Kişilik 



258                Dinç, M. & Vona Kurt, E. (2016). “Is It Not Over Until We Say It’s Over?” Turkish 
Media’s View on the Evaluation the Success and Failure about Euro 2016 Performance 
of Turkish National Football Team in Terms of Causal Attribution 

Özellikleri, Yarışma, Sportif Geçmiş, Motivasyonel Durum ve Diğer Kişiler 
kategorileri izlemiştir. Çalışmanın bu bulguları ikinci hipotezi tam olarak 
desteklemiş ancak üçüncü ve dördüncü hipotezi kısmen doğrulamıştır. 

Tablo 9: Kategorilerin Kişisel Ve Durumsal-Bağlamsal Faktörlere Göre Dağılımı 

Tablo 9, bu çalışmada kullanılan 7 ana kategori ve 29 alt kategorinin nedensel 
yükleme konusunda ve özellikle başarı ve başarısızlık durumlarını spor temelinde 
açıklamada kültürün etkisinden hareket eden literatürde en çok kabul gören ikili 
ayrıma göre dağılımını göstermektedir. Bu ayrım konuyla ilişkili pek çok 
çalışmadan yararlanılarak yapılmıştır (Hua, 2009, s.24; Markus vd., 2006, s.106-
107: Şimşek, 2009, s.35-37). Kişisel ve durumsal faktörler şeklindeki böyle bir 
sınıflandırma sayesinde Türk spor medyasının şampiyona sonucuna yönelik ileri 
sürdüğü nedensel yüklemelerin Bireycilik- Toplulukçuluk kültürel boyutlarından 
hangisine uygun olarak gerçekleştiği açığa çıkarılacaktır. 

5. Sonuç ve Öneriler 

Bu başlık altında Türkiye’nin iki ana akım medyasını temsil eden gazetelerden 
oluşan Türk spor medyasının söz konusu şampiyona ile ilgili başarı ve başarısızlığa 
dair yüklemeleri tartışılmıştır. 

Türkiye’de iki ana akım medyayı temsil eden sabah ve hürriyet gazetelerinden 
oluşan Türk spor medyası, A Milli Futbol Takımı’nın 2016 Fransa Avrupa Futbol 
Şampiyonası performansı ve sonucuna yönelik olarak sırasıyla Şampiyona 
Performansına Yönelik Tepki, Duygusal Durumlar ve Yarışma kategorilerini en 
yüksek düzeyde tercih etmiştir. Organize edilen spor etkinliğinin yaklaşık 30 gün 

Kişisel Faktörler Durumsal / Bağlamsal Faktörler 
Kişisel Özellikler 
Genel Sportif Dayanıklılık 
Genel Sportif Zayıflık 
Kişilik Özellikleri 
Fiziksel Sağlık (Sakatlık Durumu) 
Kişisel Stil ya da Oyun Planı 
 
Motivasyonel Durumlar 
Şampiyonayla İlgili Motivasyon 
Maça Karşı Pozitif Tutum 
Kazanma Motivasyonu 
 
Yarışma 
Diğer (rakip) Futbolcular 
Maç ya da Şampiyona Deneyimi 
 
Şampiyona Performansına Yönelik 
Tepki 
Performansın Pozitif Değerlendirilmesi 
Performansın Negatif Değerlendirilmesi 
Gelecek İle İlgili Planlar 

 
 
 

Sportif Geçmiş ya da Deneyim 
Önceki Sportif Başarı 
Önceki Sportif Başarısızlık 
Zorluklar 
Stres 
Hazırlık Sürecindeki Güçlükler 
Futbolcu Olarak Sporda Geçen Sürenin 
Uzunluğu 
 
Diğer Kişiler (Yarışmacılar dışındaki) 
Aile 
Arkadaşlar 
Teknik Direktör 
Koç 
Antrenör 
Takım Arkadaşı 
Taraftardan Gelen İstek 
Diğer Kişilerin (federasyon yön. v.b) 
Beklentilerini Karşılama 
 
Duygusal Durumlar 
Olumlu Duygular 
Olumsuz Duygular 
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süren bir şampiyona olması sebebiyle bu üç kategorinin tercih edilmesi birinci 
hipotezi desteklemektedir. Bir başka deyişle, Türk spor medyasının organize 
edilen sportif şampiyonaya ve sporun yarışma yönüne uygun yüklemelerde 
bulunduğu saptanmıştır. İlgili alan yazın incelendiğinde bu sonuç, Markus ve 
arkadaşları (2006, s.105-107) ile Şimşek’in (2009, s.35) yaptığı çalışmaların bazı 
bulgularıyla desteklenmektedir. Zira bu araştırmacıların çalışmalarında şampiyona 
performansına yönelik tepki ile kişisel özellikler kategorisi yüksek düzeyde 
kullanılmışken, bu çalışmada duygusal durum ve yarışma kategorileri en çok 
kullanılmada ikinci ve üçüncü sırayı almıştır. 

Türk spor medyası şampiyona sonucuna yönelik olarak başarımı açıklamada yedi 
ana kategoriyi de kullanmıştır. Ancak başarımı açıklarken şampiyonayı, yarışmayı, 
sporcuların kişisel özelliklerini değerlemeye alırken bunu duygusal durumlar 
kategorisi üzerinden açıklamaya eğilim göstermişlerdir. Kısaca Türk spor medyası 
başarımı açıklama sürecinde olumlu ya da olumsuz duygusal durumlara 
yoğunlaşmış, işin içine duyguları da katmıştır (Örnek: “Takım olarak kırgınız”, 
“kocaman adamlar ağladık”, “bir kısmımız mutlu olmuştur!” ).  Bu yönüyle Türk 
spor medyası toplulukçu kültüre uygun haber üretmiş ve bu haberi yaymıştır. Alan 
yazındaki pek çok çalışmayla benzer sonuç üretmiştir (Şimşek, 2009, s.35-36; 
Markus ve Kitayama, 2006, s.106; Kağıtçıbaşı,1996, s.89-90; İmamoğlu, 1991, s.95-
105).  

Türk spor medyasının A Milli Futbol Takımının şampiyona performansını bir diğer 
deyişle başarımını açıklama sürecinde şampiyona performansına yönelik tepki, 
yarışma ve kişisel özellikler kategorilerini yüksek düzeyde tercih etmesi Ayrışık 
Model’e uygun faaliyetler yürüttüğünü açığa çıkarmıştır. Ancak duygusal durumlar 
kategorisini de yüksek düzeyde tercih etmesi yönüyle Birleşik Model özelliklerine 
de uyduğunu göstermiştir. Dolayısıyla bu sonuç çalışmanın ikinci hipotezini 
doğrulamıştır. Türk spor medyasının başarımı açıklamada hem Birleşik Modeli 
hem de Ayrışık Modeli tercih etmesi bu medyanın hem bireycilik hem de 
toplulukçuluk kültürel boyutuna ait kategoriler kullandığını ifade eder. 

Çalışma sonuçlarının üçüncü hipotezi doğrulamadığı görülmüştür. Şöyle ki, üçüncü 
hipotezin aksine Türk spor medyası A Milli Futbol Takımı’nın 2016 Fransa Avrupa 
Futbol Şampiyonasında galibiyet aldığı başarılı bir müsabakanın ardından 
nedensellik odağı düşük yüklemeleri yani dışsal/durumsal nedenleri daha fazla 
tercih etmemiştir. Zira başarılı bir durumu değerlendirirken Türk spor medyası en 
fazla motivasyonel durum, ikinci olarak yarışma ve üçüncü olarak şampiyona 
performansına yönelik tepki kategorileri gibi içsel nedenlere daha fazla yükleme 
yapmıştır. Dışsal nedenlerden sayılan duygusal durumlar kategorisine dördüncü 
sırada yer vermiştir.  

Çalışmadan elde edilen bir diğer sonuç ise dördüncü hipotezi kısmen destekler 
nitelikte olmuş ve Türk spor medyası A Milli Futbol Takımı’nın 2016 Fransa 
Avrupa Futbol Şampiyonasında mağlubiyet aldığı başarısız bir müsabakanın 
ardından nedensellik odağı yüksek yüklemeleri yani içsel/yapısal nedenleri daha 
fazla tercih etmiştir. Şampiyona ile ilgili başarısızlık durumuna yönelik Türk spor 
medyası içsel/yapısal faktörlerden olan şampiyona performansına yönelik tepki 
kategorisini ilk sırada; kişisel özellikler ve yarışma kategorilerini üçüncü ve 
dördüncü sırada kullanmıştır. Dışsal/durumsal faktörlerden olan duygusal 
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durumlar kategorisine ikinci sırada ve sportif geçmiş kategorisine beşinci sırada 
yer vermiştir. Kısaca başarısızlığın nedenlerini içsel/yapısal faktörlerin daha 
baskın olduğu biçimde ele almıştır. 

Sonuçlar değerlendirildiğinde, Türk spor medyasının bir şampiyona sonrasındaki 
başarı ve başarısızlığa ilişkin nedensel yüklemelerinin hem Ayrışık Modele uygun 
içsel/yapısal özellikler içerdiği hem de Birleşik Modele uygun olarak 
dışsal/bağlamsal özelliklerden oluştuğu saptanmıştır. Türk spor medyası 
üzerinden Türklerin hem bireycilik hem de toplulukçuluk kültürel boyut 
özelliklerini yansıttığı görülmüştür. Bu sonuç Türkiye’nin toplulukçu kültür 
olduğunu iddia eden pek çok çalışma sonuçlarıyla örtüşmemiştir (Uskul, Hynie ve 
Lalonde, 2004, s.186; Sargut, 2001, s.185; Kartarı, 2006, s.140). Türk kültürünü 
hem bireyci hem de toplulukçu nitelikte ve özerk-ilişkisel olarak gören bazı 
çalışmaların sonuçlarıyla tutarlılık göstermiştir (Kağıtçıbaşı, 2005, s.403-422; 
Göregenli, 1995, s.1-13; İmamoğlu, 1991, s.95-105).  

Her çalışmanın olduğu gibi bu çalışmanın da bazı sınırlılıklara sahip olduğunu 
vurgulamak önemlidir. Birincisi, bu çalışmanın örneklemi Türkiye’nin bütün 
gazeteleri olarak genelleştirilemez. Çünkü her ne kadar iki ana akım medyayı 
temsil etse de, sabah ve hürriyet gazeteleri haricinde de Türk medyasını ve spor 
medyasını oluşturan birçok gazete vardır. Dolayısıyla sabah ve hürriyet gazeteleri 
çalışmanın kodlama sürecine ve analizine uygunluk gösterse bile bazı nedenlerden 
dolayı çarpık örneklemeyle sonuçlanmış olabilir. Türk medyasında genel içeriği 
temsil etmede sınırlı bir kapasite olan küçük boyutlu bir örneklemle sonuçlanmış 
olabilir. Bu yüzden gelecek çalışmalar Türk medyasına dâhil diğer gazeteleri göz 
önüne alabilir ve daha kapsamlı olasılıklı örneklemeyi kullanabilir. 

Çalışmanın ikinci sınırlılığı, çalışma için seçilen kodlama şemasının birkaç farklı 
çalışmadan alınmasıdır (Markus vd., 2006, s.106-107 ; Şimşek, 2009, s.32; Hua, 
2009, s.24-25). Her ne kadar orijinal olarak kodlama şeması Markus ve 
arkadaşlarınca 2000 ve 2002 Olimpiyatlarına ilişkin Amerikalı ve Japon 
medyalarının analizine göre Türkiye bağlamında Tiryaki tarafından 2002 Dünya 
Futbol Şampiyonasına uygun olarak revize edilmiş olsa da, kodlama kategorileri bu 
çalışma örnekleminin içeriğini tam olarak yansıtamayabilir. Zira araştırmacılar 
analize ilişkin ancak kodlama kategorilerinin ötesinde içeriği kaçırmış olabilirler. 
Bu yüzden gelecekte yapılması planlanan çalışmalar kodlama sürecinde gömülü bir 
tümevarımsal yaklaşımı (analiz için seçilen belirli bir örneklemi okumak suretiyle 
temaları ve kategorileri tanımlama) seçip uygulayabilir. 

Çalışmanın üçüncü sınırlılığı, çalışmanın analizinin sadece bir kültürü temsil eden 
Türkiye’nin iki medyasının ilgili konuda yaptığı haberlerle sınırlı olmasından 
kaynaklanır. Konu Avrupa şampiyonası olunca Türk spor medyasında 
şampiyonaya katılan diğer ülke sporcularının performansının nasıl ele alındığı da 
incelenebilir. Çünkü farklı ülke spor takımı veya sporcuları farklı ülkelerin medyası 
tarafından farklı biçimde çerçevelenebilir. Özellikle kültürel yapıları, benlik 
kurgusu algıları ve başarım açıklamaları birbirinden farklı olan İngiltere, Almanya, 
Fransa vb. kültürlerle kıyaslamalı olarak Türk kültürünün medyaları ve takım-
sporcu röportajları temelinde çalışmalar yapılabilir. Bu yüzden gelecekteki 
çalışmalar Hofstede’nin (2001, s.215) yaptığı kültürel farklılıklar ölçüsünde 
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birbirinden farklı olan kültürleri medyaları ve özellikle spor medyaları üzerinden 
karşılaştırabilir.  
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