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TASARIM ARAŞTIRMALARINDA TELEVİZYONUN VERİ KAYNAĞI 
OLARAK KULLANILMASI: ‘YEMEKTEYİZ’ PROGRAMI ÜZERİNDEN 
MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN İNCELENMESİ 

ÖZET 

Tasarım araştırmaları, ürünleri birçok farklı yönden inceleyebilir. Ürünlerin 
kültürlere olan etkileri ya da kültürlere göre şekillenişleri, insanların ürünler ile 
kurdukları bağlar veya onlara yükledikleri anlamlar, insan aktivitesinin nesneler ile 
ilişkisi, nesne-insan etkileşimi gibi konuları inceleyebilir. Bu konu çeşitliliği içinde 
tasarım araştırmaları niceliksel ve niteliksel türde birçok yöntemle yapılmaktadır. 

Maddi kültür çalışmaları disiplin olarak tasarım araştırmaları açısından büyük önem 
taşır. Tasarımın nesne ile olan bağlarını inceleyen bu konu başlığının sosyoloji ve 
etnografi ile olan yakın ilişkisi de yürütülen tasarım araştırmasının çok disiplinli 
olmasını sağlamaktadır. 
Son yıllarda teknolojinin gelişmesi bilimsel araştırma verilerinin toplanabileceği 
ortamlarının da değişmesine neden olmuştur. İnternetin, yayın teknolojilerinin, sanal 
ortamların, sosyal medyanın, kısacası insanın iletişim kurduğu ve bir takım 
aktivitelerde bulunduğu ortamların sayısı hızla artmıştır. Bu anlamda televizyon bir 
tasarım araştırmasının veri kaynağı olarak kullanılabilecek hale gelmektedir. 
Son dönemde çoğalmakta olan gerçeklik kurgusu içeren programlar (Reality Show) 
insanların mahrem kabul ettikleri evlerine kendi rızaları ile girerek araştırmacılara 
önemli bir çalışma alanı sunmaktadır. Bunların en önemli örneği olan ‘Yemekteyiz’, 
‘gerçeklik hissi’ yaratmak adına kurgulanma biçimi ile 3.5 saate yakın bir süre 
boyunca market alışverişi, yemek hazırlama ve misafir ağırlama üzerine önemli bir 
etnografik kaynak oluşmaktadır. 

Tüm bu fikirlerden yola çıkarak çalışmanın temel amacı tasarımve kültür 
araştırmaları açısından önemli bir kaynak olan ‘Yemekteyiz’ programını bir 
araştırmanın verisi olup olamayacağının denenmesidir. Çalışmanın yöntemi ise, 
programın hem aktivitenin gözlemlenmesi hem de kişilerin kullandıkları nesnelere ve 
yaptıkları işlemler ile ilgili söylemlerinin veri seti haline getirilerek, bunlara içerik 
analizi uygulanması ve nesne/işlem üzerinden mutfağın kavramsal bir analizinin 
yapılmasıdır. 
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TELEVISION AS A RESEARCH DATA FOR DESIGN RESEARCH: 
ANALYSING THE KITCHEN CULTURE THROUGH THE CASE OF 
YEMEKTEYIZ TV PROGRAMME ‘YEMEKTEYIZ’ 

SUMMARY 

Products cananalyzed through different ways as topics of design research. Design 
research’s interests can be; how the products affect the culture or how 
productsformed through the culture, people’s bonds with products or meanings 
attached to these products,human activity through objects, object-human interaction. 
In this range of main topics, design researchers can conduct different types of -
quantitative or qualitative- methods. 
Material Culture Studies gain an importance in design research. The organic 
connection between the object and design can be analyzed through material culture. 
This kind of a design research would be multidisciplinary because of the intersecting 
relationship of material culture with sociology and ethnography.  

Lately, improvement in technology changed the mediums for data sources for 
scientific researches. The context of human communication may substantiate in 
internet, broadcasting technologies, virtual environments, social media, orbriefly, 
anywhere people can communicate in. In this sense, television became a useful 
source of data for a design research. 

Nowadays increasing numbers of Reality shows broadcast on TVand, welcomes the 
audience to the intimate living spaces of numerous people by their own consent and 
they offer researchers a great resourceful work field. ‘Yemekteyiz’, as one the most 
known types of these shows is an important ethnographic source on shopping for 
kitchen, preparing food, and entertaining guests at home, with its 3.5 hour editing for 
a Reality affect. 
According to ideas above, the main aim of this research is to test the TV Show 
‘Yemekteyiz’ can become a data source of a research area within design and culture. 
The method of the research conducting a qualitative and quantitative design research 
by both observing the program about the kitchen activity and constructing a data set 
of people’s narratives about objects and processes by coding and analyzing with 
content analysis leading to a conceptual analysis of kitchen.  

 
 



 
1

1.  GİRİŞ 

1.1. Tezin Amacı 

Tasarım araştırmaları ürünleri birçok farklı yönden inceleyebilir. Ürünlerin kültürlere 

olan etkileri ya da kültürlere göre şekillenişleri, insanların ürünler ile kurdukları 

bağlar veya onlara yükledikleri anlamlar, tasarım yapan firmaların organizasyonları, 

tasarım aktivitesinin yapıldığı kurum ya da bölge, tasarım eğitimi veren kişi ya da 

kurumlar gibi tüm bu başlıklar tasarım araştırmalarının odak konularıdır. Bu konu 

çeşitliliği içinde tasarım araştırmaları niceliksel ve niteliksel türde birçok yöntemle 

yapılmaktadır. 

Bir tasarım araştırmasına veri kaynağı olarak öğrenci projeleri, konsept ya da 

gerçekleşmiş ürün tasarımları, ürün kullanıcılarının kişisel yorumları, kullanıcı 

gözlemleri, ilgili medyada çıkmış tasarım haberleri kullanılabilir. Tüm bu veri 

kaynakları hali hazırda birçok araştırma için kullanılmaktadır. Elbette ki bunlara ek 

olarak tasarım nesnesinin bulunduğu ve kullanıldığı tüm alanlarda birer tasarım 

araştırması sahası olmaktadır. 

Nesneler üzerinden kültürlere, insan davranışlarına, kimliklere ve duygulara bakmak 

mümkündür. Nesnelerin, belirli bir zamanda, belirli bir topluluğa ait inanışlar, 

değerler, fikirler, tutumlar, kimlikler ya da tahminler üzerinden incelenmesi maddi 

kültür çalışmalarının konusudur.İnsanoğlunun, yaşamının her günü karşılaştığı 

gündelik objelere bağlı bir sosyal dünyası vardır. Tasarım araştırmaları açısından çok 

önemli olan bu alanın nesne üzerine olan literatürükullanıcının nesne ile olan bağı, 

ona yükledikleri anlamlar, nesnelerin kültürel olarak gelişimleri gibi konuları odak 

noktası olarak seçer.Bu çalışma mutfak ve barındırdığı nesneleri ve nesnelerin 

insanla olan etkileşimini kapsaması bakımından maddi kültür alanı içerisinde kabul 

edilebilir. 
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İnsanlar ve ürünler arasındaki ilişkiyi ürünün ya da kullanıcının bulunduğu saha 

üzerinden araştırmanın en doğru yöntemlerinden biri ise etnografik araştırmadır. 

Maddi Kültür Çalışmaları, kaynak toplama ve analiz yöntemleri bakımından 

etnografi içerisinde ele alınabilir.Etnografik araştırmanın uygulamalarındaki önemli 

özelliklerden biri insanların etkileşim içinde oldukları çevrelerini – ve buna dahil 

olan insanlar, ürünler, aktiviteler vs.- bütünsel bir yaklaşım ile ele almasıdır ve bu 

tasarım araştırmaları için büyük önem taşımaktadır. 

Klasik etnografik yöntemde veri, araştırmacının alanda birebir kullanıcı ile iletişim 

halinde olması ya da uzaktan gözlem yapması ve belirli iletişim araçları aracılığıyla 

bir takım sorular sormasıyla elde edilebilir. Yakın dönemde etnografiye getirilen 

eleştiriler ve katkılar ile görsel bilginin de etnografik bir veri olarak kullanılabilmesi 

meşrulaşmıştır. Hatta günümüzde teknolojinin gelişmesi ile televizyon, radyo, dijital 

ortamlar, sanal ortamlar ve internetin de insanların etkileşim ortamları olmaları, 

onları etnografik araştırma alanları haline getirmiştir. Yine bu tür verilerin 

ulaşılabilirlik, iş gücü ve maddi kaynak açısından araştırmacıya büyük kolaylıklar 

sağlıyor olması en önemli yanlarından biridir. 

Bu bağlamda son dönemde çoğalmakta olan gerçeklik kurgusu içeren programlar 

(Reality Show) insanların mahrem kabul ettikleri evlerine kendi rızaları ile girerek 

araştırmacılara önemli bir çalışma alanı sunmaktadır. Bunların önemli örneklerinden 

biri olan ‘Yemekteyiz’, ‘gerçeklik hissi’ yaratmak adına kurgulanma biçimi ile 3.5 

saate yakın bir süre boyunca market alışverişi, yemek hazırlama ve misafir ağırlama 

üzerine önemli bir etnografik kaynak oluşmaktadır.  

Özellikle yaklaşık bir saat boyunca kurgulanmış olan yemek pişirme aktivitesinin 

neredeyse bütününün yayınlanıyor olması ve bu sırada yarışmacıların, kendilerine 

programcılar tarafından verilen görev doğrultusunda aktivitelerini anlatarak yapıyor 

olmaları, programı hem aktivitenin gözlemlenmesi hem de kişilerin kullandıkları 

nesnelere hitaben söylemlerinin incelenebilmesi açısından çok önemli bir kaynak 

haline getirmektedir. Böyle bir kaynağın ürün ve kullanıcı ilişkisi bağlamında 

kullanılması bu çalışmanın en önemli yönlerinden biridir. Çalışmanın asıl önemli 

yanı ise bu tür bir veriye uygulanabilecek analiz yöntemlerini kavramak ve çıkan 

sonuçları incelemektir. 



 
3

1.2. Çalışmanın Ele Alınış Nedenleri ve Kapsamı 

Bu çalışmanın ana konusu bir tasarım araştırmasında veri kaynağı olarak 

televizyonun kullanılmasıdır ve bu konu üzerineçalışılmış Türkiye’de benzer bir 

araştırma bulunamamıştır. Öncelikle görselin konu edildiği görsel etnografi ve görsel 

antropoloji konu başlıkları incelenmiştir. Bu başlıklar, yapılan çalışma ile tam olarak 

bağdaşmadıkları, ancak çalışmaya yöntem çeşitleri adına destek oluşlarından ötürü 

literatür taramasında yer almışlardır. 

Analizin yapısının hem gözlem hem de içerik analizi barındırmasından dolayı önce 

gözlem üzerine kaynaklar incelenmiş, genel olarak bu kaynaklar nitel araştırma 

yöntem kaynakları ve etnografik çalışma kaynaklarından seçilmiştir. İçerik analizinin 

temelleri ise Yıldırım ve Şimşek’in (2008) Nitel Araştırma Yöntemleri ve 

Krippendorff’un Content Analysis (İçerik Analizi) (2004)  kitapları üzerinden 

belirlenmiştir. 

Çalışmanın alanı olan mutfak için mutfağın genel bir tarihini içeren kaynaklara göz 

atılmış, hem Batı hem de Türkiye üzerinden gelişimi takip edilerek çalışmaya 

eklenmiştir. Teknolojik gelişmeler Batı’da daha yoğun olduğu için bu kısım öne 

alınmıştır. Ev aletleri üzerine de yine tasarım,  teknoloji ve ev ile ilgili teknoloji 

üzerine kaynaklar taranmıştır. Özellikle bu gelişimin yaşandığı yer olduğu için Batı 

kültürü ağırlıklı bir tarama yapılmıştır. 

Atkinson ve Hammersley’e (2007) göre, etnografik bir çalışma, alanda yapılabilir 

olmalıdır. Ayrıca, araştırma verisi çoğunlukla gözlem,görüşme benzeri farklı 

kaynaklardan toplanabilmeli veodak çalışma amacıyla küçük örneklem içermeli ve 

ya bu bahsedilen özelliklerden çoğunu sağlayabiliyor olmalıdır.Bu bağlamda 

televizyon programı etnografik bir çalışmanın veri kaynağı olarak görülmektedir. Bu 

programın ürün tasarımı kapsamın önemli bir alan olan mutfak ve mutfak aktivitesini 

konu alması da bu programın bir tasarım araştırmasının kaynağı olmasını destekler. 

Tüm bu bilgiler kapsamında planlanan çalışmanın ele alınış nedenleri ise şöyle 

sıralanabilir: 

- Bir TV programından tasarım araştırmasına kaynak veri elde edilmesi 

- TV programından elde edilen verilerin niceliksel ve niteliksel 

analizlerinin yapılması 
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Çalışmada öncelikle görsel verinin etnografik olarak kullanılması üzerine detaylı 

olarak bir literatür taraması yapılmıştır. Özellikle bu konunun gelişimi içerisinde 

video üzerinden etnografik çalışma yürüten örnekler detaylı olarak incelenmiştir. 

Yine kaynak olarak televizyonu yoğun olarak kullanan medya araştırmaları da 

incelenmiştir.  

Verilerin toplanması için seçilen sekiz bölüm içerisinden yarışmacıların mutfaklarına 

girişinden itibaren başlayan, yemek yapma kısımları çalışmaya dahil edilmiştir. Bu 

bölümler birer kitle iletişim bilgisi olarak ele alınmak yerine yemek pişirme 

aktivitesinin geçtiği kaynak videolar olarak ele alınmıştır. Çalışmanın genel sınırı 

burada oluşmaktadır. Klasik gözlem metodu ile incelen ilk iki bölümden yola çıkarak 

yarışmacıların televizyon için yaptıkları aktiviteler ve söylemler gözlem alanının 

dışında tutulmaya çalışılmıştır. 

Bu verilere dayalı olarak kullanıcıların mutfak içi aktiviteleri, yemek pişirme 

sırasında mutfak aletleri ile ilişkileri ve mutfaktaki genel alışkanlıkları - temizlik ve 

düzen, karıştırma, saklama, elektrikli aletlerin kullanımı gibi başlıklar analiz 

edilmiştir. Sonrasında yarışmacıların nesneler ve işlemler için yaptıkları söylemler 

listelenmiş ve bu söylemlerin içerik analizi yapılarak, analiz sırasında elde edilen 

kavramlar üzerinden incelenmiştir. 

1.3. Tezin Yapısı 

Girişte çalışmanın kapsamı, ele alınış nedenleri ve yapısı anlatılmıştır. İkinci 

bölümde bu çalışmanın alanı ve çalışmanın veri kaynakları açısından benzerlikleri 

için dahil olacağı Maddi Kültür ve Görsel Kültür Çalışmaları incelenmektedir. 

Çalışma alanı olarak görsel verileri seçen görsel kültür, görsel etnografi, görsel 

antropoloji, etnografik film ve film analizi gibi konular ele alınmaktadır. Çalışmanın 

dahil edilebileceği bir alan olarak, maddi kültürün çıkışı, tarihçesi, ilgilendiği konular 

üzerine yoğunlaşılmıştır. Ardından ürün tasarımı açısından maddi kültürün önemine 

değinilmiş ve bölüm ev ve mutfağı ele alan örnekler ile bitirilmiştir. 

Üçüncü bölüm mutfağa ve mutfak aletlerinin oluşundan günümüze gelişlerine 

tarihsel bir bakış içermektedir. Bu tarihsel bakış Batı ve Türkiye olarak ikiye 

ayrılmıştır. Günümüzde kullanılan mutfak tipleri form üzerinden kısaca 

tanımlanmıştır. Mutfak aletlerinin gelişimi ise, teknolojik gelişimler ile bağları göz 
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ardı edilmeyerek, mutfağın ana elemanları ve özellikle çalışmada rastlanan küçük ev 

aletleri üzerinden anlatılmıştır. 

Dördüncü bölümde çalışma ve ilgili literatürü bulunmaktadır. Öncelikle görselin veri 

olarak kullanılması üzerinden fotoğrafa ve videoya dayalı araştırmalar 

tanımlanmıştır. Yine metinsel analize dayalı olan içerik analizi ve protokol analizi 

tanımlanmıştır. Ardından çalışmada kullanılan veri toplama yöntemleri, süreci ve 

örneklemin özellikleri ele alınmıştır. Sonrasında “Yemekteyiz” programının 

videoları izlenerek yapılan araştırma ve bulgular dahil edilmiştir. Bölümde çalışmaya 

uygulanan yöntemler ışığında bir tasarım araştırmasında veri kaynağı olarak 

videonun kullanımından çıkan sonuçlar belirtilmiştir.Son olarak genel bir 

değerlendirmenin ardından bu tür bir yöntem denemesinin kullanılabileceği gelecek 

çalışmalar ve diğer çalışma alanları açısından tartışılmıştır. 
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2.  MADDİ VE GÖRSEL KÜLTÜR ÇALIŞMALARI 

Maddi ve Görsel Kültür çalışmaları, gündelik hayatı oluşturan, insan - nesne 

arasındaki ilişkileri anlayabilmek için yeni yaklaşımları disiplinlerarası bir çalışma 

süreci ile geliştirir. İnsanın sosyal bir varlık oluşunu temel alarak, inançlar, duygular, 

değer sistemleri, zaman ve algı kavramları, kimlik, insan yapımı nesneler, tüketim ve 

sembolik sistemler gibi konu başlıklarını inceler.  

Bu bölümde maddi ve görsel kültür çalışmalarının genel tanımları, tarihsel 

gelişimleri, araştırma konuları, yöntemleri ve bu çalışma ile kesişen yönleri 

incelenecektir.  

2.1. Maddi Kültür 

Müzecilik, arkeoloji ve antropolojinin konu başlığı olarak üretilmiş olan maddi 

kültür çalışmaları günümüzde nesne insan ilişkilerini çok disiplinli bir araştırma 

süreci içerisinde –antropoloji, sosyoloji, psikoloji, tasarım ve kültürel çalışmalar 

alanları ile birlikte– inceler. Kültürü, nesnelerin üzerinden gelişen ve yaşanan bir 

kavram olarak ele aldığımızda, toplumsal yapıya ve daha sistematik boyutta 

ekonomik eşitsizliklere, toplumsal farklılıklara, insan aktivitesinin ve duygularının 

anlaşılmasına dair bulgular elde edebiliriz. Çünkü nesneler (örneğin seri üretilmiş 

tüketim nesneleri) toplumsal ve ekonomik yapı ve birey arasındaki en önemli 

bağlantıdır (Woodward, 2007).  

Maddi kültürün öncelikli savı, nesnelerin, insanlar üzerinden temsil yapabildiği ya da 

toplumsal anlamlar yaratabildikleridir. Nesneler, kişinin taşıdığı kültürelkimliğinin, 

mesleğinin veya sosyal statüsünün temsili olabilirler.Daha geniş bir çerçevede 

bakacak olursak, nesneler üzerinden toplumsal söylemlere ait bir takım norm ve 

değerlerin, bireysel duyguların veya mesajların da (örneğin bir nesnenin ve ya 

giyilen bir kıyafetin erillik simgesi olması gibi) göstereni oldukları görülür 

Miller’a (1998) göre, nesnelerin dünyasına yalnızca sınırları belirli bir teori (örneğin 

dilbilim) üzerinden yaklaşabilmek neredeyse imkansızdır. Dilbilim ile 
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karşılaştırıldığında maddi kültür, dilde olduğu gibi, nesnelerin numaralandırılmış 

şekilde çeşitlerini ve tiplerini sınıflamanın imkansız olduğunu söyler. Bu sebeple 

maddi kültür, insan yapımı nesneler, metalar, estetik formlar ve benzerleri üzerinden 

genel teoriler yaratılarak ve farklı araştırma stratejileri ile desteklenerek 

incelenmelidir. 

Nesneler insanların etkileşim kurdukları maddi “şeyler”dir. Maddi kültür nesnelerin 

bu etkileşim bağlamında, nasıl olup da insanları etkilediğinin ya da tam tersi açıdan 

insanların onları nasıl etkilediğinin araştırılmasıdır. Bir anlamda da cansız varlıkların 

insanlar aracılığı ile yarattıkları sosyal iletişimin varlığının, bu iletişim içerinde hem 

nesnelere hem de aradaki bağlara yüklenen anlamların incelenmesidir.  

Bu bağlamda ele alınabilecek nesnelerin boyutları ve ölçekleri değişebilir. Kalem, 

anahtar, bozuk para ya da kaşık gibi basit nesneler araştırma konusu olabileceği gibi; 

yolcu uçağı, motorlu taşıt, alışveriş merkezi, bilgisayar ya da sergileme vitrini 

vb.daha karmaşık ve örüntülü objeler de ele alınabilirler. Her ne kadar birden fazla 

bilimsel alanda nesnelerin anlamları ve kullanım şekilleri inceleniyor olsa da asıl 

olarak bu yaklaşım “maddi kültür çalışmaları” temel başlığı altında görülmektedir 

(Woodward, 2007).  

Maddi kültür araştırmaları sosyolojinin bir çok alanından türeyen araştırma 

yöntemlerini yaygın olarak kullanır. Etnografi ve antropoloji ile de sıkı bağlantıları 

vardır. Maddi kültür çalışmaları açısından veri çoğunlukla görseller, nesneler ve 

onları içeren görsellerdir. 

2.1.1.Tasarım araştırmalarında maddi kültürün önemi 

Gündelik hayatta kullandığımız ve neredeyse her biri tasarım ürünü olan nesnelerin 

insanın toplumsal ve bireysel varlığına maddi ve manevi bir çok farklı açıdan etkileri 

vardır. Bu etkilerden kısaca Maddi Kültürün tanımı içerisinde söz edilmiştir.  

Maddi kültür çalışmaları “nesnelerin” veya “şeylerin” sosyal dünyalarının varlığını 

kabul eden, araştıran ve anlamlandıran bir disiplindir (Dant, 1999). Bu gerçeklikten 

yola çıkarak, nesnelerin tüketim döngüsüne katılmasının aktörlerinden olan 

tasarımcıların da maddi kültür bağlamı içerisinde bu ilişkileri incelemeleri gerektiği 

aşikardır.  
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Dant (1999)’a göre, nesneleri tasarlayan ve üretenler onlar ile nasıl iletişim 

kurulacağını ve varolan maddi kültürde nasıl kabul göreceklerini önceden tahmin 

eder. Asıl niyetlerini, ürettikleri nesnenin formunun sınırlarını, 

nesne/kullanıcı/tüketici eksenindeki etkileşim sırasında farkedilmek üzere önceden 

belirlemişlerdir. Maddi etkileşim, nesnelerin diğer nesnelere göre taşıdıkları anlam 

ve tasarımcının/kullanıcının nesne üzerinden niyeti pragmatik bir ilişki barındırır. 

Tasarımcı, nesne ve kullanıcı arasındaki bu pragmatik ilişki de maddi çalışmaların 

konu başlığı altında incelenir.  

Susann Vihma’ya (2007) göre de, tasarım araştırmalarında sosyolojik yaklaşımlar 

kullanmak –özellikle tüketici araştırmaları ve maddi kültür çalışmaları içerisinde - 

tasarımcıların kullanıcı ihtiyaçlarını, davranışlarını ve gerekliliklerini belirleyebilmek 

için yeni yöntemler tanımlayabilmelerini, ayrıca kullanım kültürünün anlaşılmasında 

önemli katkılarda sağlamıştır. Günümüzde ürünün kimin tarafından kullanıldığı 

oldukça önemli olmakla beraber pazar araştırmaları kullanıcının derinde kendi 

içindeki ihtiyaçlarını öngöremediğinden, yeterli gelmemektedir. 

Bu anlamda yapılan çalışmalara bakılacak olursa; insanların sosyal dünyalarının 

maddesellik üzerinden geliştiğini savunan bir takım ana çalışmalar yapılmıştır ve 

özellikle 1980’lerden sonra yazılan nesneler üzerinden değişimi inceleyen kaynaklar 

tasarım araştırmaları için de ana kaynaklar haline gelmiştir (Bourdieu 1977, 

Appadurai 1986, Miller 1987). Ürün tasarımı bağlamında en ufuk açan çalışmalardan 

olan “The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective” 

adlıçalışmasında Appadurai (1926), tasarımın ilgi alanına girer bir biçimde “şeylerin 

anlamları, formlarının ve kullanım şekillerinin içine kazınmıştır” der. Egzotik 

objelerin yanında, modern tasarım ürünlerini de referans gösterir; örneğin, Bauhaus 

tasarımlarından, onların mesaj gönderme ve alma kavramları bağlamında bahseder 

(Ebbesen ve Vihma, 2006).  

Tasarım tarihi ile olan ilgisi nedeni ile Judy Attfield’ın Wild Things (2000) isimli 

çalışması da bu alanda araştırma yapmak için en önemli başlangıç noktalarından 

birisidir. Attfield (2000), gündelik hayat nesnelerini ve insan sosyal hayatı ile olan 

etkileşimlerini tasarım tarihi üzerinden yorumlayarak, tasarımın tanımı yapar, 

nesnenin anlamının önemini vurgular ve özellikle de kimlik tartışmalarına dikkat 

çeker. 
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Attfield (2000), tasarım nesnelerinin tüm insan yapımı şeyler arasında özel bir yere 

sahip olduğunu, özellikle insanların gündelik hayatlarındaki varlıklarını üretim ve 

tüketim üzerinden, bu nesneler aracılığı ile inceleyebileceğimizi öngörür. Çalışma 

kapsamında ‘gündelik nesneler’ denerekkastedilen‘insanın her gün iletişim kurduğu 

nesneler’dir.Burada maddi nesne, hızlı tüketilen, kişinin kimliğini açığa vuran, 

özne/nesne iletişimini içeren, gerçeklik, fantazi miti, maddesellik ve teorik temsil 

arasında gidip gelen şey olarak tanımlanır. Yani tasarım objeleri , “tavır sahibi 

şeylerdir”. 

Nesnelerin anlamlarının doğrudan nesne üzerinden cisimleşmesi, maddi kültür 

çalışmaları aracılığı ile gerçekleşmiştir; öncesinde ise tasarım tarihi çalışmalarında 

nesnelerin anlamları tasarımcıların niyetleri üzerinden okunmaktaydı (Attfield, 

2000).“Nesnelleştirme” (İng. Objectification)kavramı tasarım literatürü ve maddi 

kültür içerisinde önem kazanmakta ve bu biçimde nesnelerin nasıl olup da kişilerin 

kimliklerini, duygularını veya hafızalarını biçimlendirdiği incelenebilmektedir. Bu 

kavramı Attfield (2000), Miller’ın (1987) tüketim nesneleri üzerinden Hegelci bir 

yaklaşımla ürettiği “nesnelleştirme”kavramını tekrar yorumlayarak ortaya 

çıkarmıştır. 

Tim Dant (1999), ‘maddi şeyler’ üzerine araştırmaların günümüzde hala az 

olmasından yakınmaktadır. Dant, bu anlamlı, insan yapımı ve insan yanlısı nesneleri, 

sosyal yaşamın kıymetli bir kavramsal parçası olarak tanımlar. Nesneler üzerine 

“etkileşim”den konuya yaklaşır ve bu etkileşimin insanların diğer insanlarla 

kurdukları gibi değil, nesnelerin cevap istekleri ve davetleri üzerinden oluştuğunu 

söyler. Nesneler ve insanlar arasında, “zorlayıcılık” ve “çekicilik” türünde 

etkileşimler vardır. Dant tüm bu kavramsallıştırmalarını tasarım ürünleri üzerinden 

kurgular. Örneğin alet-insan ilişkisi üzerinden su ısıtıcısı ve insan etkileşiminden 

şöyle bahseder: 

“Artık su ısıtıcısında elektriksel gücün kaynağı neredeyse görünmezdir ve ısıtıcı 
ile olan bağlantı yeri artık rastlantısaldır. Ürünün kontrolü ürüne 
devredilmiştir, kullanıcı elemanları görmez, güç kaynağı ile karşılaşmaz ve 
ısıtıcının nasıl, suyun kaynamış olması gerektiğini bildiğini bilmez” 

Bilgisayarın pilinin şarjının bitişini haber vermesi bir iletişimdir. Dant, 2005 

yılındaki çalışmasında yalnızca “etkileşim”in incelendiği makro dünyadan çıkıp artık 

nesnelerin “sosyalliğini” incelemeye başlar. Etnometodoloji ve benzer yöntemler 
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uygulayarak, nesne ve insanların karşı karşıya gelişlerinde türeyen anlamları araştırır. 

Bu karşı karşıya gelişleri çoğunlukla eylem veya iş içeren örnekler üzerinde yapar.  

Tüm bu kavramlar üzerinden Maddi Kültürün -tasarımın kültürel bir eylem olduğunu 

göz önünde bulundurarak- tasarımcılar için önemli ve kimi zaman çok yeni bir 

çalışma alanı olduğu söylenebilir. Maddi Kültür, nesnelerin sosyal dünyasını 

tasarımcının önüne getirerek, tam bu noktada işin içine girmektedir. Tasarlanan 

ürünün işlevi, malzemesi, kullanıcı arayüzü, üretimi ve tüketimi tasarlama sürecini 

belirleyen temel etmenler olmaktayken, aslında bulunduğu mekanla ilişkisi, yarattığı 

kültürel, sosyal ve duygusal etkileşimler de ürünün kullanım süreci içerisinde önemli 

yere sahip olmaktadır. 

2.1.2.Evi maddi kültür üzerinden inceleyen araştırmalar 

Tasarımın önemli alanlarından biri olan “ev” ile ilgili araştırmalara ilgi, antropoloji 

ve etnografiye olan yaklaşımların değişmesi ve gelişmesi ile artmıştır. Özellikle 

nesneler ve insan arasındaki ilişkinin maddi kültür literatüründe incelenmesinin de 

artış göstermesi bu değişimin bir sebebidir. Yapılan çalışmaların çoğu, 20.yy sonları 

sonrası tüketim patlaması ile birlikte önem kazanan tüketicinin kimliği ve nesnelere 

yüklenen anlamlarüzerinden olmaktadır (Pink, 2004).  

Evin maddi kültürü üzerine önemli araştırmalardan biri Daniel Miller (2001) ve 

Miller’ın doktora öğrencilerinin katkıda bulunduğu “Home Possessions” adlı 

çalışmadır. Farklı bir çok araştırmayı içeren kaynak, öncelikle evi bir mekan 

olmaktan çok bir aktivite alanı, bir işlem türü olarak ele alan Clarke (2001)’ın 

çalışması ile başlar. Bu çerçevede çalışan kesim ile sürdürdüğü araştırmasında, evin 

sahiplerinin ev aracılığı ile başkalarıyla olan etkileşimini inceler. Bu bağlamda “ideal 

ev”e ulaşma ve başkalarına evleri aracılığıyla kimliklerini temsil edişlerini 

araştırmaktadır.  

Garvey (2001) daha klasik olan bir maddi kültür çalışması dahilinde sahiplenilen 

şeyler üzerine bir araştırma yürütmüştür. Gözlem yöntemini kullanan Garvey, 

özellikle mobilya yenileme üzerinden sahip olmayı incelemiştir. Önemli 

bulgularından biri yeni mobilya siparişi vermenin bir takım kötü hislerden bir an 

olsun kaçabilmek amaçlı olmasıdır. 
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Petridou’nun (2001) çalışmasında ise taşınma ve özellikle “ülke değiştirme”konuları 

“yemek gönderme”kavramı üzerinden incelenmiştir. Burada annenin uzaktaki 

çocuğuna paket göndermesi, ev yapımı yemek, memleketten gelen yiyecek, kendini 

evinde hissetmek gibi kavramlar üzerine gidilmiştir. Tüm bu değişik yaklaşımlarla 

“ev”i inceleyen Miller’ın (2001) çalışması, bu anlamda çok farklı konu başlıkları 

üzerinden ve ürünlerle doğrudan alakalı olarak, önemli bir kaynak haline gelmiştir. 

Judy Attfield (2007) Pram şehri üzerine yürüttüğü çalışmasında, modernist 

mimarların, 50’li - 60’lı yıllar arasındayeni kurulmakta olan şehirlerdeki yapılarda 

kullanıcıya dayattıkları açık plan zorlamasınıve bu mekanlara yerleşen ilk 

jenerasyonların bu değişimden nasıl etkilendiklerini incelemiştir. Özellikle “yeni 

şehir depresyonu” üzerinden ele aldığı araştırmada, bu süreçten geçmiş kadınlarla 

yaptığı bire bir görüşmeler üzerinden bir analiz yapmıştır. 

Mutfak ile ilgili yapılmış sosyolojik maddi kültür çalışmalarından biri June 

Freeman’ın 2004 yılında yayınladığı “The Making of the Modern Kitchen” adlı 

kitaptır. Freeeman önce mutfağı tarihi üzerinden inceler ve odak olarak “hazır 

mutfak” kavramını ele alır. Çalışmasında genel olarak kişilerin hazır mutfaktaki 

tasarım tercihlerini, anket metodu ile araştırır. Etnografik yöntemlerin, insanların 

çağdaş maddi dünya ile olan ilişkilerini evsel çevrelerinde nesneler üzerinden nasıl 

inşa ettiklerini ve nasıl anlamlandırdıklarını incelemenin en iyi yolu olarak 

görmektedir. Özenle seçilmiş, yeni bir mutfak yaptırma sürecinde olan veya yakın 

zamanda yaptırmış 74 aile ile görüşmeler yapmış, yeni mutfak satın alımındaki seçim 

kriterlerini, cinsiyet açısından farklılıkları ve alet tercihlerini analiz etmiştir. Genel 

olarak sayısal veriler üzerinden analiz yapıldıysa da, özellikle alet seçimi ve maddi 

harcamalar üzerine olan kısımda niteliksel veriler olduğu gibi kullanılmış ve 

yorumlanmıştır.  

Yine evsel nesneler, gündelik hayat ve cinsiyet kavramları üzerine yapılmış önemli 

çalışmalardan biri de Sarah Pink’in (2004) yoğun bir alan çalışması neticesinde 

gerçekleştirdiği hem İspanya’da hem de İngiltere’de yürüttüğü ev işi, kullanılan 

nesneler ve ev dekorasyonu üzerine olan “Home Truths” adlı kaynaktır. Çalışmanın 

nesneler ile ilgili olmasının yanında önemli bir özelliği de üçüncü bölümde 

bahsedilecek olan görsel etnografik yönteme başvurması ve videoyu veri kaynağı 

olarak kullanmasıdır. Örneklem olarak emekli ev kadınlarından, bekar erkeklere 

kadar geniş bir perspektif seçen Pink, ev içerisinde değişen cinsiyet rollerini de 
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incelemiştir. Bu anlamda yöntem olarak video etnografiyi seçen Pink, yirmi 

İspanyol, yirmi İngiliz ile, farklı cinsiyet , yaş ve demografik gruplarda insanla, kimi 

zaman beraber yaşamı ve yoğun görüşmeler yapmıştır.  

Klasik etnografik yöntemleri kendince dönüştüren Pink (2004), kullanıcılar ile 

kaydettiği yoğun görüşmeleri kimlik, toplumsal cinsiyet , hayat tarzı, sosyal dünya 

ev dışı ve ev içi aktiviteleri ve günlük hayat üzerinden yorumlamıştır. İkinci 

görüşmelerinde bir video kamera ile, kişilerden kendisine evlerinde bir tur 

attırmalarını istemiş, genel olarak yaptıkları ev işleri üzerine konuşmalarını 

beklemiştir. Sonuçları direkt gözlemleri üzerinden betimleyerek analiz etmiştir. 

2.2. Görsel Kültür Çalışmaları 

Bu bölümde öncelikle görsel bilgiyi veri kaynağı olarak kullanan ve analizi görsel 

veri üzerinden yapan görsel kültür çalışmaları incelenmiştir. Bu araştırmada veri 

kaynağı olarak görüntünün kullanılması bağlamında, öncelikle tasarım disiplininin 

pek çok kez yöntemlerinden faydalandığı görsel kaynaklı analiz yaklaşımları 

araştırılmıştır. Çünkü görsellik insanı ve kültürü inceleyen her türü ile kültürel 

çalışmaların araştırma alanı içine girmiş olup, sinema, medya, fotoğraf vb. 

ortamlarının kültürel analizleri bu alan kapsamında yapılmaktadır. Tasarım 

araştırmaları da insanı ve özellikle ürün etkileşimlerinin herhangi bir türünü 

incelerken bu yöntemlerden faydalanabilmektedir. 

Günümüzde, görsel kültür çalışmalarında daha özelleştirilmiş alanlar tanımlama 

çabaları da oluşmaktadır. Bu konuda, alt-bölüm ya da uzantı olarak “kültürel 

çalışmalar” ve “medya çalışmaları” gösterilebilir. 20.yy’in sonları ile birlikte 

görüntüleme ve canlandırma teknolojilerindeki (bilginin sayılara dönüştürülmesi, 

uydudan görüntüleme, medikal görüntülemenin yeni formları, sanal gerçeklik vb.) 

önlenemez artış, gündelik hayatın bir “görsel kültüre” dönüştüğünün kanıtıhaline 

gelmiştir. Bu fotoğrafın, filmin, videonun ve televizyonun artan bir ivmeyle 

araştırma alanlarına dahil olduğu bir zaman dilimine denk gelmektedir (Listerve 

Wells, 2001). 
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Kültürel antropolojinin alt dallarından biri olan görsel antropoloji ise, etnografik 

film, fotoğraf ve özellikle 1990’lardan beri yeni medya üretimi ve araştırması ile 

ilgilenir. Tüm kültürlerdeki görsel temsil çeşitleri: dövmeler, heykeller, rölyefler, 

mağara çizimleri, takılar, ürünler, film ve fotoğraflar, görsel antropolojinin çalışma 

konularıdır (Butler-Kisber, 2008). 

Uzmanlık alanları, insan vizyonu ve fizyolojisinden, çeşitli medya biçimlerine, form 

ve fonksiyon ilişkilerinden, görsel ifadenin kültürlerdeki evrimine kadar gidebilir 

(Wikipedia, 2010). Antropoloji ve etnografiden ayrı tutulamayacak olan ve birçok 

ortak özellik barındıran bu alanların gelişimlerini birlikte incelemek doğru olacaktır. 

Etnografi terimi kültürel antropolojiden gelir. ‘Etno’ (Yun. ethno) topluluk veya halk 

anlamına gelirken, ’grafik’ (graph) kelimesi ise bir şeyin tarif edilmesi anlamına 

gelir. Böylelikle Etnografi, bir kültürü ya da bir yaşam biçimini, onun 

katılımcılarının bakış açısından anlamak ya da tarif etmektir (Punch, 2000). 

Antropoloji ve etnografi 19. Yüzyılın sonunda, 20. Yüzyılın başında bazı tarihsel 

koşulların etkisi ile doğmuştur. Klasik etnografi genellikle araştırmacıların küçük 

toplumlar içindeki yalıtılmış grupları incelemek için uzun mesafeler kat etmekten 

ibaretken, bu dönemde etnograf genellikle araştırdığı grup hakkında az ön bilgiye 

sahipti, bu yüzden erken araştırmalar dili öğrenme, yerel biriyle arkadaşlık kurma, 

herhangi bir duruma katılma ve gözlemleme, ev halkı anketleri, haritalama ve 

hısımlık çizelgeleri gibi yöntemlerden oluşurdu ve bunlar yerel kültüre/dile hakim 

olmayan dışardan gelmiş bir araştırmacı için en uygun yöntemler haline gelmişlerdi. 

Zaman geçtikçe araştırmacının konuya hakimliği daha büyük bir önem kazanmıştır 

(Murchinson, 2010).  

Chicago üniversitesinde, 1920’lerden 1960’lara kadar çalışan birçok sosyolog, insan 

toplumsal yaşamını çalışmak üzere, antropolojik araştırmalardaki anahtar kavramlara 

yakın bir yaklaşım geliştirmişler ve bu yaklaşımın ismi sık sık ‘vaka çalışması’ 

olarak anılmaya başlanmıştır. Chicago Okulu, şehirde bulunabilen farklı yaşam 

motiflerini kayıt altına almakla ilgilenmiştir (Atkinsonve Hammersley, 2007). 
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1960’lardan günümüze, sosyolojik çalışmalar bu gelişmelerden büyük biçimde 

etkilendi. Yine ilgili bir gelişme de 20.yy’ın ikinci yarısında yaşandı; kültürel 

çalışmalar;  antropoloji ve sosyoloji ile çakışan ancak onlardan tümüyle ayrılan bir 

araştırma alanı olarak doğmuştur. Bu alandaki çalışmalar, etnografik yöntemlerin 

kullanımı ile birlikte tarihsel ve metinsel yaklaşımlardan, kitleleri araştırmaya ve tüm 

kavramlarıyla kültürel tüketim ile ilgili konularla çeşitlenmiştir. Ayrıca 20.yy’ın 

sonlarına doğru etnografi, çok disiplinli niteliksel yaklaşımların tümünde kullanılır 

hale gelmişti (Atkinsonve Hammersley, 2007). 

Güncel Etnografi, klasik etnografinin kural ve yöntemlerine bir takım eleştiriler 

getirerek ondan ayrılmaya başlamıştır. Bazı araştırmacılar da hem araştırmanın 

yöntemlerini hem de elde edilen veri ve sunumunu kökten yeniden düşünmeyi 

önermişlerdir (Murchinson, 2010). Tüm bu eleştiriler etnografya çatısı altında çok 

çeşitli tanımlamaların oluşmasını sağlamıştır. 

Asıl önemli eleştiri alanlarından biri olan ve bu çalışmanın kullandığı bir özellik 

olarak; araştırmanın “ilk elden” (İng. firsthand, being there) sürdürülmesi ve 

“çalışma alanında” (İng. fieldwork) bulunma kavramları çok önemli başlıklardır. 

Klasik etnografide araştırmacının araştırma alanında olması hatta uzun dönemlerini 

orada geçirmesi, araştırma konusu ile içli dışlı olması önemli iken, güncel 

etnografinin araştırma alanları dijital ortam ya da bir fotoğraf bile olabilmektedir. Bu 

anlamda günümüz araştırmaları araştırma sahası olarak birbirinden farklı ortamları 

kullanabilmektedir. 

Etnografın ‘orada olması’ gerektiği varsayımının altında yatan aslında bilginin 

yalnızca ilk elden araştırma ile elde edilebileceği varsayımıdır. Bir araştırmacı 

etnografik çalışmasında, bir topluluk ve bölge hakkında, onlarla fazla birebir 

iletişime geçmeden de önemli bilgiler edinebilir. Örneğin, bir anket çalışması ile 

toplumsal istatistikler, ekonomik aktiviteler, politik görüşler ve benzeri birçok konu 

üzerine bilgi edinilebilir. Hatta bu anket internet, telefon, posta gibi yollarla da 

yapılabilir (Murchinson, 2010). Bu anlamda bir TV programından etnografik veri 

elde etmek mümkün olmaktadır. 
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Etnografi bir yandan da araştırmacının kültürü ya da toplumu aksiyon sırasında 

gözlemlemesi ve deneyimleyebilmesi için etkinlikleri, davranışları, etkileşimleri ve 

ikili sohbetleri gözlemlemesini gerektirir (Murchinson, 2010). Bu bağlamda, 

günümüzde,  önemli kültürel etkileşimlerin gerçekleştiği ‘gözlemsel film’ niteliği 

taşıyan gerçeklik televizyon programları, fotoğraflar, sosyal ağlar, dijital ortamlar da 

etnografinin araştırma alanları haline gelmektedir. 

Görsel antropoloji, klasik antropolojik incelemelerde fotoğrafın araştırmalara 

destekleyici kaynak olarak kullanımı üzerinden ortaya çıkmıştır. Tam anlamı ile 

görsel bilgi ve kayıtların asıl veri olarak kullanımı ile gelişen görsel antropoloji, 

gitgide yerini görsel etnografiye bırakmıştır (Berg, 2008). 

Görsel etnografi de, veri kaynağı olarak fotoğrafı, filmi, hiper ortamı (hypermedia), 

sanal ağı, etkileşimli CD’leri - CD-ROM’ları ve sanal gerçekliği kullanır. Görsel 

betimlemenin tüm bu değişen formları ile insanların sosyal dünyalarının ve anlama 

yetilerinin kaydedilebilmesi, belgelenebilmesi ve açıklanabilmesine araç olur.  

Tarihçesine bakarsak, görsel etnografi, “olguculuk” sonrası yaklaşım ile birlikte 

araştırmacıların etnografik çalışmalarında geleneksel antropolojik söylemleri 

fotoğraflar ile desteklemesiyle ortaya çıkmıştır. Bu ilk çabalarda, fotoğraflar yalnızca 

dayanak olmaktan çok görsel katkılar olarak kullanılmıştır ve halen bu dönemde 

“gerçek” etnografi araştırmacının gözlemlerinin yazılı betimsel beyanlarından 

oluşmaktaydı. Sonradan görsel antropoloji olarak tanımlanan bu süreç, 1920ler’den 

1950’lerin sonlarına doğru oldukça yaygın olmuştur. Daha sonra görsel etnografinin 

kullanımı ile ilgili endişeler ortaya çıkmaya başlamıştı, oysa 1960’lardan 1980’lerin 

başlarına doğru, görsel imaj ve kayıtların kullanımının genişletilmesi ve bu kayıtların 

tutarlı bir biçimde gözleme dayalı araştırmanın sosyal bilimler tarafından 

üstlenilmesi üzerine odaklanılmıştır (Berg, 2008). 

1970’lerin ortalarından sonlarına doğru başlayarak, görsel antropologlar dikkatlerini 

etnografik film ve video üzerine vermeye ve uzun zamandır antropolojik 

incelemelerde görsel katkının dayanağı haline gelen görsel gerçeklik kavramı üzerine 

sorular sormaya başlamışlardır (Berg, 2008). 
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Antropolojik film yapımı bağlamında, “gözlemsel” (İng. observational) terimi, 

dönüşebilir saha deneyimi anlamında kullanılırken, aynı terim televizyonda çekim 

sırasında, “aktüalite” (İng. actuality) içeren materyal yakalama anlamında da 

kullanılmaya başlanmıştır (Robertson, 2005). 

Etnografik araştırmaların geçirdiği bu evrimleşme içerisinde, araştırma sahalarının da 

değişimi üzerinden bakıldığında, bu çalışmanın araştırma sahasının “Yemekteyiz” 

televizyon programından oluşmasın anlam kazanmaktadır.“Yemekteyiz”, tür olarak 

bir gerçeklik televizyonu programıdır. Bu türdeki eğlence programlarının en önemli 

özelliği gerçek insanlar hakkında olmalarıdır. Türün sınırları bilgi ve eğlence 

arasında gidip gelirken, belgesel ve dramadan da özellikler içermektedir. Türün çıkışı 

polislerin iş yaşamlarını, her gün yaşadıklarını olay yerinden aktaran programlardır. 

Özellikle 90’lı yıllardan sonra tür kendi içinde evrimleşmiş, gerçeklik olgusunu 

insanın yaşayabileceği her türlü konuya taşımıştır (Hill 2006).  

Türün çıkışı İngiltere’de 50’li ve 60’lı yıllarda belgesel ve gözlemsel sinemanın çok 

tutulmasına dayanır. Bu gerçeklik olgusundaki yapımlara benzeyen ve belirli 

düzeyde bir eğlence anlayışını da içeren türde programların yayınlanması ile 

olmuştur. Amerika’da ise gerçeklik televizyonu ilk olarak 90’lı yıllarda İngiliz 

programlarının uyarlanmaları aracılığı ile fark edilmiş ve Amerikan televizyon 

endüstrisinde çok önemli bir yeri kaplamaya başlamıştır (Hill, 2005). 

Gerçeklik televizyonu, televizyon program türleri içindeki bilinen tanımından 

koparak ve birden çok türü kapsayarak günümüz eğlence sektöründe çok önemli bir 

yere sahip olmuştur. Ancak televizyon üzerine yapılan akademik araştırmalar genel 

olarak program türleri, televizyon seyircisi, programların politik/kültürel mesajları 

[örneğin televizyon programlarında şiddet], sektördeki düzenlemeler veya 

televizyonda temsil üzerine olabilmektedir (Mittell, 2004). 

Robertson (2005) ise televizyon etnografisi üzerine olan çalışmalarında, gerçeklik 

televizyonu program yapımcılarının, içeriği, konuyu, stili ve gösterimi belgesel film 

formatının özelliklerinden öykünmeleri bakımından, doğrucu bir tür yarattıklarını 

savunmaktadır.  



 
18

Bir televizyon programının analizinden önce, ondan daha uzun süredir 

araştırmacıların ilgilendikleri bir ortam olan film analizine bakmak gereklidir. Bir 

filmin analizi temayı ve yaratıcıyı inceleyebilir, psikanalitik veya semptomatik 

olabilir, yapısalcı veya göstergebilimsel açıdan yapılabilir. Tüm bu yöntemler ilginç 

katkılar sağlayarak filmin tam olarak ne içerdiğini anlamaya yöneliktir. Örneğin 

sosyal göstergebilimsel analiz, filme, filmin nasıl bir sosyal gerçeklik yarattığına dair 

sorular sorar. Geleneksel göstergebilimin aksine göstergeleri değil, yalnızca 

toplumsal anlam içeren ve tüm süreci oluşturan metni inceler (Robertson 2005). 

Film analiz yöntemlerinde araştırmacı kendi oluşturmadığı bir ortamı incelemektedir. 

Ancak çoğunlukla film analizleri göstergebilimsel, psikanalitik yöntemlerin inceleme 

alanları olan anlam ve seyircinin davranışları gibi konuları seçer. Yine görseli metin 

olarak görerek içerik analizi yapmak da başka bir görsel analiz biçimidir (Iedema, 

2001).  

Örneğin bir belgeselin analizinde, seçilen sahneler üzerinden öncelikle o anda 

bireylerin yapmakta oldukları görsel ve bu anla bağlantılı olan ‘metin’ ve daha sonra 

bu metnin ifade ettiği ilk anlam belirlenir. Bu anlam Ferdinand de Saussure’un 

kökenlerini belirlediği sosyo-semiyotik (belirli kültürel ve toplumsal seviyedeki bir 

etkileşimin anlamının oluşturulması) yaklaşımdan gelmektedir.Sosyal semiyoloji, 

klasik semiyoloji gibi ‘göstergeler’ ile ilgilenmez. Yalnızca sosyal olarak anlamlı 

ifadeler ve metin ile ilgilenir. Metin burada maddi ve sosyal bir sürecin 

göstergebilimsel temsilidir. Televizyon, filmler, kitaplar metin olabileceği gibi, 

doğumgünü partileri, telefon konuşmaları, ya da futbol maçları da metindir. Ancak 

bu alanın ilgilendiği asıl mesele temsildir (TV, film vb.)(Jewitt ve Oyama, 2001). 

Bu anlamda “Yemekteyiz” üzerinden yapılmakta olan bu çalışma anlam ve kavram 

yaratma açısından sosyo-semiyotik film analizi ile büyük oranda kesişmektedir. 

Ancak ayrıldığı nokta, bu analizin ileride anlam yaratmak dışında filmin kurgusunun 

yapısının da incelenmesidir. Filmin kurgusunun incelenmesinin dahil edildiği bu tür 

bir analizin, etnografik gözleme dayalı olarak mutfak kültürünü ve kullanıcıların 

yorumlarının kavramsal bir çözümlemesini içeren bir içerik analizinden ibaret olan 

“Yemekteyiz” ile ilgili bu çalışma için anlamı olmamaktadır. 
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3.  MUTFAĞA VE MUTFAK ALETLERİNE BAKIŞ 

Bu bölümde modern mutfağın oluşumuna yön veren tarihsel olaylar ve tasarım 

fikirleriincelenmektedir. Mutfak, gerek kullanılan araçlar, gerekse yemek için 

harcanan malzemeler bakımından günümüzün en önemli tüketim alanlarından birini 

oluşturmaktadır. Bu nedenle tarih boyunca yaşanan toplumsal gelişimlerden ve 

teknolojideki ilerlemelerden etkilenen kullanım alanlarından biri de mutfaktır. 

Kültürlerin mekan kullanımındaki değişken özellikler ve alışkanlıklarla farklı mutfak 

kullanımları biçimlenmiştir. Bu farklılıklardan doğan mutfak türleri bir süre sonra 

endüstriyel olarak üretilebilen hazır mutfak çatısı altına girmiş ve bu mutfak 

düzeninin temel nedeni olan standardizasyon ve işlevselcilik akımları ile birleşerek 

kültürel olarak sonucu faklı olsa da tüm dünyada benzer bir mutfak kullanımı 

yaratmıştır.  

Mutfak kullanımının başlıca sebeplerinden biri olan ‘yemek yeme’ yüzyıllardır, 

başlıca sosyal aktivitelerden biridir. İnsanlar, yemek yiyebilirler fakat besin tüketimi 

çoğunlukla biyolojik bir ihtiyaçtan ötedir. Birlikte yeme, resmi ve gayri resmi insan 

gruplarının aktiviteleri insan etkileşimin önemli parçalarından biridir; bu nedenle 

böyle grupların toplumsal önemi ve anlamını oluşturur ve sağlamlaştırır. Bu 

bağlamda, mutfak alanının yemek yeme üzerinden incelenmesi, mutfağın insanların 

eve aitliği/evselliği (İng. domesticity) ve aileyi kavramsallaştırma sürecini 

belirlenmesinin ilk basamağıdır (Freeman, 2004). 

Mutfağın kadının çalışma alanı/bölgesi olduğunu belirten Eroğlu (2000), yaşam 

alanının düzeninin, temizliğinin, yemek yapma ve aile halkı ile ilgilenme gibi 

kavramların kadın ile eşleşmiş olduğunu vurgular. Erkeğin ise, toplumsal alanda 

konumlandığını ve çalışmak, bilgi üretmek gibi konularla eşleştirildiğini ifade 

etmektedir. Zamanla kadın ile ilişkilendirilmiş olan eve ait/evsel becerilerin, 

toplumların uğradığı değişimlerle, erkeklerle de ilişkilendirilmeyebaşladığını 

görmekteyiz (Saarikangas, 2006). 
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Bu noktada günümüz mutfağını ve mutfak aletlerini analiz etmeden önce mutfak ve 

düzenlemelerinde oluşan –fiziksel ve toplumsal- değişimleri incelemek, ankastre 

fırın gibi teçhizatların çıkışını anlamak için gereklidir.  

3.1. Batı’da ve Türkiye’de Mutfağın Gelişimi 

3.1.1.Mutfağın Batı’daki gelişimi 

Mutfağın konumu ve formu, yüzyıllar içinde iklim, kullanılan yapı ve malzemeler, 

evsel ihtiyaçlar ve kültür gibi değişkenlerden etkilenerek günümüz kullanım şekline 

doğru evrimleşmiştir. 

Mutfak varlığını, 500.000 yıl önce yaşamış olup ateşi bulan Homo Erectus’a 

borçludur. Ateşte kalınca yemeğin daha iyi bir tadı olduğunu ilk fark eden ise 75.000 

yıl önce yaşamış olan Neandertal’dir (Eroğlu, 2000). Yaşam düzeni olarak birlikte 

yaşamayı seçmeleri ile pişirme ve yemek yapımı ile ilgili gelişmeler hızlanmıştır. Bu 

gelişmelere göz atacak olursak; 

Fırının ilk örneği, yiyeceklerin pişmesi için üzerine konulduğu taştır. Ekmek 

fırınlarının tarihi, Sümerlilerin taş fırınlarda ekmek somunlar pişirmesi ile İ.Ö. 

3000’lere dayanmaktadır. Bir merkezden yayılan ısının, en iyi sıkıca yalıtılmış 

odacıkların içinde muhafaza edilebilmesi prensibi ile çalışan ilk tuğladan fırın ise İ.Ö 

2500’lerde yine Sümerliler ve Mısırlılarca kullanılmıştır. Sümerli fırıncılar, fırınları 

üstlerinde çanakları ve kızartma tavalarını da yerleştirebilecekleri hale getirip, bu 

konudaki teknolojiyidaha da geliştirmişlerdir (Snodgrass, 2005). Mısırlılar ise 

yiyeceği uzun süre koruyan yöntem ve teknikleri (salamura ve tuzlama vb.) 

keşfetmişlerdir (Eroğlu, 2000). Babil’li aşçılar, sıcak külde kızartma, kavurma, 

ızgarada pişirme, şişte pişirme gibi teknikleri kullanmalarının yanı sıra, incelikli bir 

yemek pişirme teknolojisi olan merkezden yayılan ısıyı kubbeli fırında elde 

etmişlerdir (Snodgrass, 2005).  
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Mutfağın bir alan olarak incelik kazanması ise Romalılar dönemine denk 

gelmektedir. Günümüz anlamı ile mutfak denebilecek ilk alanı Romalılar Atrium’da 

konumlandırmışlardır ve burada kömürde yemek yapmaya başlamışlardır. Fakir halk 

bu dönemde yemeğini bedava dağıtılan bu alanlardan sağlamıştır. Yine Avrupa’da 

Ortaçağ döneminde buna benzer bir uygulama ile isteyenin yemeğini pişirebileceği 

umumi pişirme yerleri de bulunmaktadır (Eroglu, 2000).  

Mutfağın kullanımındailk düzenlemelerise ocağa dayanmaktadır ve bu kullanım hem 

cinsiyet, hem de sosyal statü ile debağdaştırılmıştır. Örneğin Ortaçağ mutfak bölgesi 

tüm evin ısıtma kaynağıyken, bu fonksiyon, bacanın ve ısı dağıtım sistemlerinin 

icadının ardından terkedilmiştir ve mutfak da yaşam alanından ayrılmaya başlamıştır 

(Wikipedia, 2009).  

Viktoryen mimarlar, evleri planlarken belirli bakış açılarına sahiptiler – hatta kadının 

yeri ve rolü de bu planlamada göz önünde bulundurulmaktadır. Kullanılan donanım 

ve alanın düzenlenmesi statü, roller, kullanıcının (sırasıyla önce erkek eş, kadın eş, 

misafirler, çocuklar ve en son hizmetliler) ihtiyaçlarıile bağdaşmaktadır.Viktoryen ev 

“dişil” bir alandır ancak “beyefendi”nin (İng. gentleman) sahipliğindedir (Walker, 

2002). İlk defa bağımsız bir mutfak içeren ev planı Viktoryen dönemde 

gerçekleştirilmiştir. Bu alan, üç odalı işçi evinin arka duvarına yaslı bir müştemilatın, 

yemek yapmak ve yakıt yakmak için kullanılmasıyla oluşturulmuştur (Snodgrass, 

2005). 

18. yy. başında henüz zengin aileler ayrı mutfak ve burada çalıştırdıkları hizmetçilere 

sahipken, gelir düzeyi düşük evlerde ise yaşam alanı, çalışma alanı yeme-içme ve 

vakit geçirme alanları genellikle aynı olmakta ve evin girişinde konumlanmaktadır. 

Viktoryen dönem ile birlikte sanayileşmenin de etkileriyle yaşam ve iş yapma alanı 

ayrılmıştır. Mutfağın kendi başına bir mekan oluşu ise 16.yy’da zengin kesim 

evlerinde kullanılmayabaşlanması ve 20 yy.’a kadar bağımsız bir alan oluşumuna 

doğru gelişerek devam eden bir süreçtir (Oakley, 1976). 
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“Hazır mutfak” kavramının ortaya çıkmasını inceleyen temel eser Catherine 

Beecher’ın 1869’da yazdığı “The American Woman’s Home on Principles of 

Domestic Science” kitabı olarak görülmektedir (Şekil 3.1). Beecher kitabında, 

kadınların belirli ayrımcılıklaryüzünden erkekler kadar iyi eğitim alamadığını ve 

daha çok ev içi işlerde görevlendirilmelerinin İsa’nın da öğretileri açısından zorunlu 

olduğunu vurgulamaktadır. Kadınların mutluluğunun ev işi yapmakla mümkün 

olabileceğini savunan Beecher, kitabının önemli bir bölümünde kadınların asıl görev 

alanını oluşturan mutfağın tasarımında verim arttırıcı etkenleri belirtmektedir. Bu 

önerilere ek olarak eser; mutfağın kadının yemek pişirirken, gereğinden fazla hareket 

etmesini engelleyici biçimde düzenlenmiş olması, bulaşık yıkarken ve serviste 

kullanılacak peçetelerin çeşitlerinin ve sayılarının önemi, mutfağın son derece temiz 

olabilmesi için öneriler gibi birçok farklı düzenlemeleride içermektedir (Freeman, 

2004). 

 
Şekil 3.1 : Kadının rahat çalışabilmesi için ergonomic mutfak önerisi (Url-1) 

Beecher’ı böyle bir kitap yazmaya iten temel etkenlerden bazıları din, ahlak, ve 

toplumsal değerlerken, zamanla Christine Frederick gibi öncüler insani koşulları 

düzeltmenin yolunun bilimsel yaklaşımlardan geçtiğini düşünmeye başlamışlardı. 

Frederick’in önerileri hızla profesyonel tasarım düşüncesine uygulanmıştır ve 

günümüzde hazır mutfak denilen tasarımlar ortaya çıkmaya başlamıştır (Freeman, 

2004). Frederick “New Household Management” adlı kitabında mutfakta yapılanlar 

ile fabrikasyon üretim arasında bağlar kuran söylemler üretti; mutfağı ‘modern bir 

laboratuvar’ olarak tanımladı (Eroğlu, 2000) ve diyagramlarla ideal mutfak çalışma 

alanını, mutfak araç gereç ve saklama elemanlarını da betimliyordu (Şekil 3.2). 
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Şekil 3.2 : Christine Frederick’in mutfakta rasyonalizasyon diyagramı(Url-2) 

Modernizm ile birlikte, Viktoryen dönemin eve ait, milliyetçi ve süsleyici/bezemeli 

havası terk edilmişti. ‘Yuva’ kelimesi 20.yy ile birlikte kullanılmaya 

başlanmıştı(Nickles, 1999). 19 yy. sonlarına kadar “evin güzel olması” anlayışı 

kutsalık, rahatlık, estetik, ahlaki değerlerin ev içinde temsili iken, kadının yeri bu 

bakış açısına göre belirleniyor, ev içindeki iş bölümü ve konumu da bu yapıya göre 

açıklanıyordu. 20. yy. ile birlikte 19.yy.’da geçerli olan bu değerlerin bir kısmı 

sürdürülürken, toplum yapısındaki büyük değişimler ve çalışma yerinin fiziki ve 

duygusal olarak ayrışmaya başlaması ile evin yapısı önemli değişimler geçirmeye 

başlamıştır (Forty, 1986) 

Böylelikle modernistler, “ev işinin” doğru yapılabilmesine olanak verecek şekilde 

mühendisin mantığını ve modern üretim süreçlerini ev tefrişatına uygun hale 

getirmeyi aramaya başladılar (Nickles, 1999). Bu sayede evin bazı bölümleri –

özellikle mutfak- daha çok öne çıkmaya başlamıştır. Hizmetçisiz, “orta sınıf” 

evlerinde “yeni fikirler”, değişen toplumsal ve kültürel yapıya paralel olarak 

çıkmaktaydı.Bu özellikler, tasarımlarının dilinin eril[İng. Masculine, erkek cinsine 

ait olma durumu (TDK sözlüğü, 2011)]- olmasına neden olmuştur. Böylece modern 

evin sloganı artık, sıcaklıktan yoksun, bilimsel olarak biçimlendirilmiş, ‘yaşam 

makinesi’ (a machine for living) haline gelmişti (Walker, 2002). 
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Modernist söylemin işlevselciliği yeni düzenlemelerin ortaya çıkmasına yol açmıştı. 

İşlevsellik adına uygulanan yeni mimari sadelik, artık “müsrif bir çoşkunluğu olan” 

(Freeman, 2004) ondokuzuncu yüzyıl mimari zevkine karşı ortaya çıkmıştı. Evin 

güzelliği ve manevi erdemi yansıtması gerekliliği görüşü yerini, fiziksel olarak evde 

yaşayanların sağlığının ve rahatlığının öne çıkması görüşüne bırakmıştı. 

Mutfağın, kullanım açısından pratik olmasını sağlayan “L” ve “U” biçimli dizilimleri 

ise ilk kez Bauhaus mimarları ve Frank Lloyd Wright tarafından ortaya çıkarılmıştır. 

Bu ana özellikler – daimi tezgah (kesintisiz çalışma alanı)- Amerika’da 1930’larda 

çok yaygındı (Cardia, 2008). Yine bu dönemde Avrupa’da yeni mutfak düzenleri 

ortaya çıkmıştır. Örneğin, Haus am Horn mutfağı, ilki 1923’te düzenlenen Bauhaus 

Sergisi için Georg Müche ve Adolf Mayer tarafından tasarlanmıştı (Şekil3.3). Burada 

amaç seri üretim için uygun mutfak tasarımı oluşturmaktı (Freeman, 2004). 

Yaygınlaşan toplu konut yapımları da artık mutfak üretiminde seri üretimden 

bahsedilmesine sebep oluyordu. Bunun anlamı birbirinin aynı, belirli standartlarda 

inşa edilmiş mutfaklar demekti.  

 
Şekil 3.3 : Haus am Horn mutfağı (Url-3) 
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Bu konuda bilinen en önemli ve yaygın örneklerden biri de Margarete Schütte-

Lihotzky tarafından 1926 yılında tasarlanan Frankfurt mutfağıydı. Frederick’in ‘New 

Household Management’ adlı kitabı 1922’de Almanya’da bulunabilmekteydi ve o 

dönem yayınlanan birden çok kaynaktareferans olarak kullanılmaktaydı. Bu 

dönemde Adolf Loos önderliğinde Viyana’daki konut projelerinde çalışan Schütte-

Lihotzky, Ernest May’in tasarım ekibine dahil olarak Almanya’ya büyük konut 

projelerinde çalışmaya gelmişti (Freeman, 2004). 

Bir sosyalist – aktivist olan Schütte-Lihotzky, Frankfurt mutfağı tasarımıyla kadının 

daha az iş gücü harcamasını sağlamak amacıyla fabrikada üretilebilecek bir mutfak 

üretmedenemelerine başlamıştı. Frederick’in ve Taylorizmin harcanan iş gücünün 

ekonomik olarak düzenlenmesi gerektiği ile ilgili söylemlerinden de etkilendiği 

bilinen Schütte-Lihotzky, bilimsel olarak hesaplanmış 1,9 m.’ye 3.44 m. uygun değer 

boyutlarda, doğal bir aydınlanması olan, yüksek ölçüde özelleşmiş donanım içeren, 

çalışan kişinin rahat ulaşabileceği bir iş istasyonuna sahip Frankfurt Mutfağını 

tasarladı (Şekil 3.4). Bu mutfak “bir makine olarak mutfak”ın maddi haliydi ve on 

bin birimden oluşan bir toplu konut projesine uygulanmıştı (Henderson, 1997). 

 
Şekil 3.4 : Frankfurt mutfağı (Url-4) 
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Eril tasarım diliyle üretilen fabrikasyon mutfaklardan sonra yukarıda örneği verilen 

mutfak tasarımlarında bir estetik arayışı da hâkim olmaya ve eve ait düzenlemeler 

oluşturulmaya başlandı.Bunlar, Frederick’in mutfağının görünümünden farklılaşarak 

yalnızca özenle düzenlenmiş değil, aynı zamanda görsel bir zevke göre de 

tasarlanmışlardır. Bu doğrultuda, düzenlilik ve verim adına görsel devamlılık 

içermeleri bakımından, devam eden çalışma tezgahları, gömme veya birleştirilmiş 

dolap düzenlemeleri kullanılmaya başlandı. Sonuçta bu örnekler bilimsel mutfak 

yönetiminin somut bir ifadesi haline gelmişlerdi (Freeman, 2004). 

Frankfurt mutfağı sonrası, her ne kadar modernist mimarlar benzer fikirler içeren 

mutfaklar tasarlamaya devam etseler de, ev kadınının mutfakta çalışırken çocukları 

ile ilgilenemeyeceğinden mutfağın aynı zamanda yemek yenen yer olması ile ilgili 

eleştirel modeller de gelmiştir. Bu eleştirilere örnek olarak,Erna Mayer’in 1928’de 

getirdiği salonla birlikte bulunan ve havalandırılabilir ve kadın yemek pişirirken 

salondaki çocuklarını da kontrol edebilmesine olanak veren bir mutfak önerisi 

gösterilebilir (Corrodi, 2006) 

20.yy’ın başından itibaren, yukarıda anlatılan gelişmelere göre şekillenmiş olan ufak 

çalışma mutfağı, günümüzde çok da cazip bulunmamaktadır. Bugün “çalışma, yemek 

yeme, yaşanılan mutfak” gibi kavramlarla nitelendirilen yapısal farklar, artık  

Ortaçağ’da süregeldiği gibi sınıf ayrımları sebebiyle değil, kişisel tercihler ve sahip 

olunan mutfak alanı içindeki ihtiyaç ve uygulanabilirlikler doğrultusunda 

seçilmektedir (Corrodi, 2006). Ancak hazır mutfakların genel prensibi, Frankfurt 

mutfağı ile başlayan süreç sayesinde gelişerek bugüne kadar gelmiştir. 

1890 ve 1940 yılları arasında, Amerikan tüketim kültürü modern biçimini alırken, 

ürünler bir alıcı toplum tarafından hızla satın alınmak üzere seri üretilmeye ve 

dağıtılmaya başlamıştı. Mutfak, artık yalnızca yemek hazırlanan yer olmaktan 

çıkmış, bütününde tüm ev içi tüketimin yönetim merkezi haline gelmişti. Hijyen ve 

üretimde standartlaşma üzerine getirilen öneriler modern mutfağın tipolojisinin 

günümüzdeki halini almasına neden olmuştur (Lupton ve Miller, 1992). Henry 

Dreyfuss’un (1955)da belirttiği üzere, endüstriyel tasarımcıların yeni ürünler ile ev 

çevresini değiştirme isteği önce mutfaktan başlamışlardır. 
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Mutfak mobilyaları açısından baktığımızda ise, modern mutfaklarda mobilyaların 

yerini “donanım” almıştır. İnce ayaklı bağımsız birimler, yekpare, ankastre ve 

mekanik gereçleri birbirine bağlayan saklama ve çalışma kabinlerine dönüşmüştür. 

Bu özelliklerden yola çıkan kesintisiz çalışma alanlı mutfak, 1930’ların sonunda 

genel formuna kavuşmuştur ve günümüzde de en güçlü mutfak tarzıdır(Lupton ve 

Miller 1992). 

3.1.2.Mutfağın Türkiye’de gelişimi 

Bu bölümde Türk kültüründemutfağın gelişimi ve mutfak ile ilgili yaklaşımlar 

incelenecektir. Türklerin henüz Anadolu’ya yerleşmeden yaşadıkları göçebe 

dönemde, çadırlarda yaşadıkları ve tüm aktiviteyi tek odada yaptıkları görülür. Çadır 

yaşamından bir takım yansımaların Türklerin Anadolu’da kurdukları kültürde de 

görüldüğü bilinmektedir. 

Çadırın mekânsal düzeni o dönemki Asya yaşam stiline uygun olarak oluşmuştur. 

Gerek duyulmayan nesneler çadırda bulundurulmazken, çadırın ortasında hem ocak 

hem de soba olarak kullanılabilen ‘ateş yeri’ (Şekil 3.5) vardır (Küçükerman, 1985). 

Çadırın tam orta noktasında ocak bulunurken, hemen yakınında ise yiyecek erzaklar 

depolanırdı.Eski dönemlerde ocak Türkler için de dünyanın başka bölgelerinde 

olduğu gibi kutsaldı (Şatır ve diğ.,2004). 

 
Şekil 3.5 : Çadırda mekansal yerleşim (Küçükerman, 1995) 

Anadolu’ya yerleşme ile bu yaşam farklılaşmaya başlamıştır ve konutun kullanımı 

göçebe hayatın etkileri üzerinden gelişim göstermiştir. Yani Anadolu’da ilk konut, 

çadırların mekan düzenlenmesine benzer bir şekil almıştır (Küçükerman, 1995). 
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Göçebe kültür ve Anadolu kültürünün bir karışımından meydana gelen Türk evinde 

mutfakaşağı katta bulunur(Şekil 3.6). Antik Anadolu mimarlığında da mutfak 

alanının bulunuşu, bu coğrafyada mutfağın önemini ve geçmişini simgeler. Mutfağın 

tarihsel gelişiminin de odağı olan ‘ocakbaşı’, Türk ve Anadolu kültürleri içinde de en 

önemli yere sahiptir (Şatır vediğ., 2004). 

Anadolu’nun çeşitli yerlerinde kültürel özelliklerin ayrışmalarına göre mutfağın 

mekânsal konumu değişebilir. Örneğin Kıyı Ege’de mutfaklar evin içinde 

görülürken, İstanbul yalılarında evin dışında, bahçede bulundukları görülmüştür. Batı 

Anadolu’da ise avlu ile ilişkilendirilmektedirler. Yine bu farklılıklar mutfağın 

değişik kullanımlara göre adlandırılmasına sebep olmuştur: Erzurum’da 

mutfağın,“tandırevi” (tandır tipi ocak sebebi ile) olarak bilinmesi gibi. Bu mekanlar 

yemek pişirme, ekmek yapmanın yanısıra, misafir ağırlama, oturma odası, yemek 

odası gibi görevler görmekteydi (Şatır ve diğ.,2004). 

 
Şekil 3.6 : Türk evinde mutfak (Hacıbaloğlu, 1989, aktaran Yıldırım (1999) 

Uygur kültüründe ise mutfağın “aşlık” olarak adlandırıldığı bilinmektedir (Karpuz, 

1984). Bu kullanımı Anadolu’da hala geçerlidir. Mutfak için Anadolu öncesi diğer 

Türk kullanımları ise aşevi, aşocağı, aşdamı, aşkana(aşhane), tandırevi, tandırbaşı, 

tokana, matbah, işevivb. kelimelerdir (Karpuz, 1996). 
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Osmanlı dönemine gelindiğinde mutfağın evin en alt katına ya da bahçeye 

açılanmekanlara yerleştirildiği görülmektedir. Uzun süre devam eden bu düzen, son 

zamanlarında büyük konakların tercihlerindeki çeşitliliğin artmasıyla değişmiş, 

konağın dışında yalnızca pişirme odaklı, bağımsız mutfaklar ortaya çıkmıştır. Bu 

mutfaklar kendi içinde bölümlenirken, ethane, tatlıhane, sebzehane, börekhane olarak 

isimlendirilmişlerdir. Bu dönemde hala aile yapılarının büyük olması, mutfakların 

evin dışına taşınmasını gerektirmiştir. 

Dışarıda oluşan gelişimlere en açık olunan dönem olan Osmanlı dönemi ile beraber, 

daha önce Batı’da mutfağın gelişimi sürecinde belirtilen teknolojik gelişmeler (hava 

gazının mutfağa ulaşması, elektrik motorunun geliştirilmesi) de mutfağın yapısına 

yansımış ve gelişim tetiklenmiştir. 

Cumhuriyet’in kurulması ile değişen aile yapısı, kadının çalışma hayatına girmesi ve 

toplumdaki rolünün gelişmesi ile Türk ailesi küçülmeye başlamıştır. İlerleyen 

dönemlerde, tüm bunlara bağlı olarak toplu konut veya apartman yapılarının 

çoğalması mutfağın boyutunun küçülmesine, bir takım işlevlerinin değişmesine 

(örneğin yemek yeme mutfağı yerine iş mutfağına dönüşmesi) sebep olmuştur. 

Mutfak, kadının hem çalışıp hem de kalan vaktinde aile hayatından kopmamasının 

sağlanması üzerine yeniden biçimlenmiştir. Mutfağın günümüz konutlarındaki 

konumu bu şekilde oluşturulmuştur (Ağat, 1983). 

Batılılaşma hareketlerinin etkisi ile mutfak dışında yemek odaları yapılmaya 

başlanmıştır. Ancak 1950-60lı yıllar ekonomik anlamda yemek odası kavramının 

kaybolmasına, yemek yeme alanlarının salon içine taşınmasına neden olmuştur. Bu 

dönemde mutfak boyutu da küçülmüştür. Ancak teknolojik etkiler ile mutfak içi 

araç-gerecin çoğalmış olması, mutfağı tekrar daha büyük boyuta kavuşturmuştur. 

Mutfaklar bir kişinin çalışabileceği alanlar olmaktan çıkıp, boyutları ailedeki her 

bireyi bir araya getirebilecek ya da her bireyin kullanabileceği standartlarda yeniden 

düzenlenmiştir (Ağat, 1983; Ünügür, 1997). 
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Genel olarak teknolojinin gelişiminin Batı kaynaklı oluşu günümüz mutfaklarının 

tasarımının da bu etkide geliştiğini söylemeyi mümkün kılar. Endüstrileşme yalnızca 

mutfağın şeklinin ve boyutlarının değil, üretim yöntemlerinin de değişmesine neden 

olmuştur. Her anlamda endüstrileşen üretim ile mutfaklar da birer seri üretim ürünü 

haline gelirken uygun standart ve tipte, standart malzemeler ile üretilmeye 

başlamışlardır. 

3.1.3.Mutfakta standartlaşma ve ideal çalışma üçgeni 

1950’li yıllara gelindiğinde mutfak artık teknolojik, toplumsal ve kültürel 

değişimlere bağlı olarak tamamen farklılaşmıştı. Ev kadını ise halen mutfağın sahibi 

olarak kalmışsa da, İkinci Dünya Savaşı sonrası yeni ekonomik düzen gereği, 

çalışarak ev ekonomisine de katkıda bulunmaya başlamıştı. Bu bağlamda, ona 

mutfakta verimli, rasyonalize, yeni makinalarla dolu ve daha az hareket alanına sahip 

olan bir çalışma ortamı yaratmak önemli amaçlardan biri haline gelmişti (Lupton ve 

Miller, 1992). “Modern mutfak” yeni formunu, evin düzeninin modernleşme, 

makinalaşma ve rasyonelleşmesinden, yeni bulunan malzemelerin getirdiği 

avantajlardan ve “hazır mutfak” kavramının gerekliliklerinden almaktaydı. Bu 

mantıkla mutfak içerisinde yapılan her aktivite birer iş olarak ele alınarak, bilimsel 

olarak tanımlanmıştır.  

Mutfaktaki iş sıralaması, mutfakta standartlaşma yaratabilmek açısından göz önünde 

bulundurulması gereken en önemli kriterlerden biridir. Basit anlamdabir mutfak 

çalışması, mutfağa dışarıdan getirilen yiyeceklerin dolaplara yerleştirilmesi 

aşamasından başlayarak hazırlığa, pişirmeye ve sonunda temizliğe doğru 

sıralanabilir. Bu aşamaların içeriklerini Baden-Powell (2005) şu şekilde 

nitelemektedir: 

• Saklama: yiyeceklerin ambalajlardan çıkarılıp dolaplara, buzluğa, 

buzdolabına vb. yerleştirilmesi 

 Yiyecek Hazırlama: Soyma, yıkama, doğrama, elekten geçirme, tartma, 

karıştırma 

 Pişirme: haşlama, kızartma, ızgara yapma, fırınlama, buzunu çözme ve ısıtma 

 Servis etme: yiyeceği tabaklara alma, yiyeceği sıcak tutma, ekmek kızartma, 

çatal bıçak kaşık takımlarını ayarlama,  

 Yeme: Yiyeceği masaya getirme ve yeme 
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 Temizlik: Bulaşıkları yıkama, kalan yiyecekleri boşaltma, çöpleri toplama, 

elleri yıkama 

Bu iş dizilimi içerisindeki üç ana elemandan buzdolabı, eviye ve ocak arasında kalan 

üçgene literatürde ‘Çalışma üçgeni’ adı verilir. Bu tanım 1944’de Illinois 

Üniversitesi Mimarlık Okulu tarafından yürütülen bir kampanya sonucu bulunmuştur 

(“Kitchen”, 2009). Ministry of Housing and Local Government’ın (1961) raporuna 

göre mutfak içerisinde en fazla gidiş geliş, eviye, ocak ve çalışma yeri arasında 

olmaktadır. Bu hareket planı içerisinde oluşan üçgen de ‘çalışma üçgeni’dir. 

 

 
Şekil 3.7 : Çalışma Üçgeni (Baden-Powell, 2005) 

Mutfak düzenleri ise; eviyenin, çalışılan alanın (tezgah), mutfak dolaplarının ve 

mutfağa dahil olan  büyük mutfak eşyalarının (buzdolabı, bulaşık makinesi, ocak, 

fırın, davlumbaz vs.) konumlarına göre şekillenmektedir. Bu düzenlerin tezgah 

planlarının morfolojik şekillerine göre isimlendirilmiş beş çeşidi görülür (Şekil 

3.7):Düz (I) Mutfaklar, tek duvara yaslı çalışma alanından oluşan en basit mutfak 

planıdır (Şekil 2.8). Tüm tezgâh sürekli bir bütün olarak çalışma elemanlarını içerir. 

Bu düzende çalışma alanının çalışan kişiyi çok yormaması için, mutfak 

düzenlenirken soldan sağa temizlenebilme, hazırlama ve pişirme sıralamasına 

uyulması gerekir ("Mutfak tipleri," 2010). 

Koridor (II) Mutfaklar, daha geniş bir alan içinde kurgulanmış iki duvarın 

kullanıldığı mutfak tipidir (Şekil 2.8). Bir tarafın temizlik ve pişirme alanı olarak, 

diğer tarafın ise alet ve malzemeler için bölünmüş olması en ideal haldir. Ortada 

rahat ulaşım sağlayan bir alan çalışmayı kolaylaştırır ("Mutfak tipleri," 2010). Köşe 

(L) Mutfaklar, küçük mutfaklar için ideal tiptir (Şekil 2.8). Kesişen iki duvarın 
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birinin temizleme ve pişirme alanı olarak diğer duvarın ise çalışma alanı olarak 

ayarlanması ile oluşturulur ("Mutfak tipleri," 2010). 

(U) Mutfaklar, ideal mutfak biçimidir (Şekil 2.8). U şeklinin ortasında temizlik 

alanıvardır; kalan bölümler ise çalışma alanları, pişirme ve dolaplar için düzenlenir. 

Çalışma üçgenine en uygun mutfak türüdür ("Mutfak tipleri," 2010).Merkez (Ada) 

Mutfaklar, geniş mutfaklarda uygulanabilen mutfak tipidir (Şekil 3.8). Çalışma 

merkezi mutfağın ortasında toplanmıştır. Böylelikle mutfak işi çok daha kolay 

yapılacakmış gibi görünse de çalışma sırasında çok fazla yürüme gerektirir ("Mutfak 

tipleri," 2010). 

 
Şekil 3.8 : I, Koridor (II), L, U ve Ada mutfak tipleri (Baden-Powell, 2005) 

3.2. Mutfak Aletlerinin Gelişimi 

Genel kullanımda gerekli olan bıçak, çatal vb mutfak aletlerinin yanında İngilizce’de 

“gadget”, “appliance”, “utensil” veya “tool” olarak bilinen bir veyadaha fazla 

işlemde “özelleşmiş aletler” bu bölümün konusudur.  

Elektrikli ev aletlerinin ataları olan ilk mutfak aletleri Viktoryen dönemle beraber 

görülmeye başlandı. Özellikle İngiliz adalarında bilinen haliyle, Viktorya öncesi 

dönemin pişirme yöntemleri demlikte, kazanda veya çaydanlıkta kaynatmak, fırında 
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ya da taşta pişirme ve şişte kızartma idi. İlerleyen yıllarda Viktoryen dönem ile 

birlikte bu görevlere yardımcı olmak amaçlı bir dizi alet icat edildi(Solomon, ve 

Weaver, 2003). 

Örneğin “bottle-jack”, “jack”veya “roaster” adı verilen alet, pişiren kişinin sürekli 

döndürmesine gerek kalmadan ateş üstünde şişe takılı eti bir ağırlık, buhar vb 

etkisiyle döndürerek pişiren bir aletti (Solomon, ve Weaver, 2003). İ.Ö.’den beri şiş 

döndürme el ile yapılırken (Şekil 3.9), İngiltere Tudor ailesi döneminde bu iş için 

köpekler kullanılmıştı (Roasting Jack, 2010). Yine bu dönemde bulunan ve ileride bir 

dizi elektrikli pişirme aletinin de temel özelliği sayılıcak “tenekede kızartma”, 

pişmekte olan etin etrafına teneke sarılı bir ahşap parçanın konmasıydı. Bu üzeri 

teneke kaplı ahşap parça ısıyı daha çok yansıtarak etin daha iyi pişmesine olanak 

vermekteydi (Solomon, ve Weaver, 2003). 

 
Şekil 3.9 : Elde çevirerek şişe (turn spit) takılı eti pişirme (Roasting Jack, 2010) 

Belirli bir fonksiyona hizmet eden “alet” kelimesinin ilk kullanımı bu döneme 

rastlar. Modernleşmenin yaygın karakteristik inanışı her şeyin bilinebilirliği ve 

herhangi bir işin doğasının belirli zaman, uzmanlık ve özelleşmiş teknoloji ile 

öğrenilebilir olduğuydu. Bu olguculuk yaklaşımı Viktoryen dönemden itibaren genel 

zihniyet olarak görülmüştür. Böylelikle bu dönem ile birlikte küçük ve büyük ölçüde 

özelleşmiş aletlerin gelişimi hız kazanmıştır.Artık insanların çalışabileceği onlarca 

yeni iş alanı oluşmaktaydı. Hizmetçi sınıfı endüstrileşme ile iyice ortadan kalkmaya 

başlamıştı. Sınıf ayrımı keskinleşmekte ve orta sınıf ev kadınları artık tüm ev işlerini 

hizmetçisiz halletmek zorunda kalmışlardı. Bununla birlikte ev işlerini 
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kolaylaştırıcıaletlerin (örneğin buzdolabının arketipi gibi olan buz kutuları) icatları 

hız kazanmıştı(Eroğlu, 2000). 

19. yy’ın kapanışı ile birlikte, ambalajdan, aletlere ve mobilyaya çok çeşitli tüketim 

nesneleri dinamik ve yeni bir hale kavuştu: Viktoryen dönemin konforlu kumaşları, 

oymalı süslemeleri, karmakarışık iç donatıları, mikrop ve toz tutmaya yatkınoldukları 

için gitgide reddedilmekteydiler ve gözeneksiz malzemeler, pürüzsüz yüzeyler ve 

yuvarlatılmış köşeler onların yerini almıştı (Lupton ve Miller, 1992). Bu ayrılmayı en 

açık haliyle “Streamlining” olarak bilinen ve 1930’ların Amerikalı endüstriyel 

tasarımcıları tarafından, aerodinamik hızın ve ultra modernliğin yansıması olarak 

yarattıkları tasarım stilinde görmek mümkündür.  

Mutfak aletlerinin gelişimini mutfak alanının gelişiminden ayrı tutmak imkansızdır. 

İdeal kesintisiz mutfak güçlü konumunu korurken, içerdiği standart kaygısından 

ötürü barındırdığı mutfak aletlerinin gelişimi de bu standartlar üzerinden 

olmuştur.Mutfak alanında yapılan işin miktarının gitgide azalması amaçlı geliştirilen 

mutfak aletlerinin değerlendirilmesinde mutfak çalışma şemalarının temel ürünleri 

olan çalışma mobilyalarını, buzdolabı, eviye ve ocak üzerinden incelemek daha 

uygun olmaktadır.Fakat hem endüstri tasarımında belirli bir yeri olmaması hem de 

daha çok tesisat ile ilgili olmasından ötürü eviyeden söz edilmeyecektir. Küçük ev 

aletlerinin her birinin tek başına incelenmesi bambaşka bir çalışma ile bağlantılı 

olduğundan tek başlıkta toplanarak, genel özellikleri ve gelişimleri açısından 

incelenmiştir. 

3.2.1.Ocak ve fırın 

Ocağın ve fırının mutfağın oluşumundaki önemli öğeler oluşları pişirme ve ateş 

kavramlarını barındırmalarından gelmektedir. Günümüzde ikisi birlikte veya ayrı 

ayrı da bulunabileceği gibi, teknolojinin gelişimine göre şekillenen bu ürünlerin 

tarihin başından beri çok çeşitli formları olmuştur. Yalnızca bir ateş kaynağı olarak 

görülebilecekleri gibi, topraktan inşa edilmiş özel yapılar olarak da karşımıza 

çıkmaktadırlar. 
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Şekil 3.10 : New Mexico’da kullanılankubbeli Horne ocakları(Snodgrass,2005) 

Mısırlılar dışarıda bulunan seramik fırınlar inşa ederken, Persliler de yine aynı 

malzemeden ancak çakıl taşlarıyla kaplı olanları tercih etmişlerdir. Genel olarak bu 

fırınlar birçok kişi tarafından müşterek kullanılmaktaydı. Yunanlıların önemli bir 

yenilik olarak kubbeli pişirme fırınlarını (Şekil 3.10) bulması ile fırın evin dışından 

evin içine taşınabilmişti. Ortaçağ’da ise Araplar toprağa gömülü fırınlar kullandılar 

(Snodgrass, 2005). Örneğin, Anadolu’dabu kullanıma benzer bir şekilde toprağa 

gömülü pişirme “tandır” yapımında görülmektedir. 

Fırının teknolojik özellikleri mutfak kültürünü de doğal olarak etkilemekteydi. 

Örneğin Ortaçağ’da kiremit fırının bulunması ile o dönem yalnızca kaynatma ve 

fırında kızartma türü yemeklerle kısıtlı olan Avrupa mutfağı birden büyük bir 

gelişme göstermişti. 1800’lere gelindiğinde fırın, dökme demir kapakları olan, 

dumanı, ısıyı dolaştırabilen ve boyut bakımından büyük oranda küçülmüş bir hale 

gelmiştir (Snodgrass, 2005). Evin tüm ısıtmasından sorumlu olan ve büyük boyutlu 

fırın evin merkezinde alt katlarda mutfakta bulunmakla beraber ancak çok zengin 

kesimin sahip olabileceği bir üründü. 

Farklı yiyecekler pişirebilmek için ara ürünler de gelişmişti. Örneğin Tarihsel 

Gelişim bölümünde de bahsedilen “roaster” (Şekil 3.11) etin bir şişe takılıp mekanik 

olarak ya da el ile çevrilerek pişirilmesi için geliştirilmişti ve temelde kızartma 

işlevini yerine getiriyordu.  
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Şekil 3.11 : Hollanda'da kullanılmış bir roaster fırın (Url-5) 

Gazın 1820’lerde bulunması ve dağıtılabilir olması ile fırın başlı başına bir ürüne 

dönüşmüş, 1880’ler itibari ile evsel birürün olarak pazarlanmaya başlanmıştır. 

Böylelikle ocak ve fırın birleşmiş ve tek ürün haline gelmişlerdir.  

1920’de Nobel ödüllü Gustaf Dalen tarafından icat edilen AGA pişiricisi (Şekil 

3.12), hem ocak hem fırın olan hem de ısıyı tutma, enerji tasarrufu, kolay temizlenme 

gibi bir çok özellik içeren üst düzey bir üründü. Dalen’in bu ürünü karısının yemek 

pişirme sırasında aşırı yorulması nedeni ile bulduğu bilinmektedir (Url-6). AGA 

pişiricinin modern fırınların gelişiminde önemli bir yeri bulunmaktadır. Zamanla 

gelişim gösterecek olan ürünler otomatik kontrol edilebilen, ısı ve zaman ayarlı 

ürünler olacaktır.Örneğin, çok daha küçük boyutta yiyecekler için mini fırınlar 

geliştirilmiş, ankastre ürünlerin yaygınlaşması ile ankastre fırın ve ankastre ocak 

beraber bulunan bir ikili olarak modern mutfaklarda kullanılmaya başlanmıştır. 



 
37

 
Şekil 3.12 : AGA pişirici (Url-6) 

Mikrodalga fırın teknolojisinin gelişmesi mikrodalga teknolojisinin tesadüfen 

pişirme içinde kullanılabileceğinin keşfedilmesi ile olmuştur. Pişirme ve ısıtmada 

kolaylık içermesi de hemen yaygınlaşmasını sağlamıştır. Donmuş ve hazır yemek 

kültürü ile daha çok bağlantılı olan mikrodalga fırın, hali hazırda pişmiş ürünlerin 

hazırlığı amaçlı kullanılmaktadır.  

3.2.2.Buzdolabı 

Yiyeceğin saklanması uzun zamandır insanın önem verdiği ve bu anlamda farklı 

metotlar (kurutma, dondurma, tuzlama gibi) ürettiği bir durumdur. Eski Yunan ve 

Romalıların, dağ tepelerinden kar taşıdığı, mahzen gibi yerlerde saman ahşap ve 

toprak ile yalıtımını yaptıkları bölümlerde bu buzun içinde yiyecek sakladıkları 

bilinir. Farklı teknolojiler uzun yıllar boyu denenerek patentlendiyse de, 

uygulanabilir olarak ilk evsel buzdolabı tasarımı 1913’de Fred Wolf tarafından 

yapılmış olan, Domelre (Domestic Electric Refrigirator)’dir. Frigidaire’in ilk 

modelinin çıkması ise bundan tam 4 yıl sonra 1917’de olmuştur (Fiell ve Fiell, 2000) 

(Şekil 3.13) 
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Şekil 3.13 : 1920 yapımı bir buzdolabı (Url-7) 

Modern buzdolabının çıkışı öncelikle buz yapan makinalar üzerindendir. Buzlu 

içecek kavramı o dönemde, İngiltere ve Kuzey ülkelerine göre, Amerika’da önemli 

bir konu haline gelmişti. Bu anlamda 1740’larda beri buz yapan makinaların gelişimi 

sürmekteydi. Ev tipi mekanik buzdolapları 1916 yılında Amerika’da 900 dolardan 

piyasaya sunulmuştur (Lupton ve Miller, 1992). 1940 yılına gelindiğinde ise, 

Amerikan evlerinin %64’ünde buzdolabı bulunmaktaydı (Shaw, 1967). Ancak hala 

ürünün konumu ihtiyaç ürünü olmaktan çok lüks tüketim nesnesi olmaktı. 

İlk buzdolapları dönemin koşullarından etkilenerek ayaklıydılar ancak mutfağın 

formu geliştikçe buzdolabı bireysel bir ürün olmaktan çok ankastreve mutfağa 

gömülü bir ürün olana dek formunu değiştirdi. Bu etki malzemenin kullanımınada 

etki etti.1960 ve 70’lerde buzdolapları çok geniş ürünler olmaktan çıkıp daha ince 

hale geldiler. Artık buzdolabı mutfağın genel tasarımına entegre olmaya başlandı. 

1980’lerde post-modern ürünlerin çoğalması ile paslanmaz çelik kaplı buzdolapları 

da pazarda satılmaya başlamış oldu(Fiell ve Fiell, 2000). 

Modern buzdolapları artık üzerinde mutfak televizyonu olarak kullanılabilecek LCD 

ekranları, usb çıkışı, CD/DVD okuyucusu bulunduran, çok farklı işlevler için 

kullanılabilen (şok dondurma, su sebili içerme), belirli bölmeleri mutfağın farklı 

bölgelerine dolap gibi yerleştirilebilen ürünler haline gelmişlerdir. (Şekil 3.14) 
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Şekil 3.14 : Siemens KG28FM50 modeli buzdolabı, 2100 Euro. LCD ekran ve 

CD/DVD  girişi mevcut (Url 8) 

3.2.3.Çalışma ve saklama mobilyaları 

Catherine Beecher’ın 1860 tarihinde yayınlanan gömme mutfak ünitesi çizimlerinde 

(Şekil 3.1), bu üniteye “pişirme formu” dediği ve çalışma yüzeyini, saklama 

ünitelerini ve eviyeyi bağlantılı olarak resmettiği görülür. Beecher’ın bu çizimi, o 

dönemde pek kullanılmamış olsa da, günümüzde kullanılan kesintisiz mutfak 

tasarımının habercisi olarak görülmektedir.  

Ev için verimin ve ev ekonomisi kavramlarının popülerleşmesi üzerine, 1910 yılında 

Christine Frederick varolan mutfak ekipmanının rasyonelleşmesi adına bilimsel 

standartlaşmanın o dönemki en önemli kaynağı olan Taylorizm akımı üzerinden 

denemelere başlamıştır (Lupton ve Miller, 1992). Avrupa ve Amerika’da mutfağı asıl 

etkileyen bu deneyler olmuştur. Frederick en çok mutfak ünitelerinin yerleşimi, 

çalışma tezgahının düzenlenmesi üzerine çalışmıştır. Hatta ileride Almanya’da toplu 

konut tasarımları üzerine çalışmakta olan Ernest May, Frederick’in fikirlerinden 

esinlenecektir (Sparke, 2008) 

Mutfak mobilyalarının ataları olan gömme kabinler (Şekil 3.15) de Viktoryen dönem 

ile mutfak kavramına dahil olmuşlardır. Ancak işçilik masrafları dolayısı ile yalnızca 

burjuva kesime hitap etmekteydiler. Kesintisiz mutfak mobilyasının üretimi ise 

ancak seri üretim ile gerçekleşebilmiştir. 1920’lerde Hoosier şirketi, mutfak kabini 

(Şekil 3.15) üzerine en önemli üretici firma ve markalardan biri olmuştur. Firma, 
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dönemin güncel hazırlama ve saklama fonksiyonları üzerinden ev ekonomisi 

teorilerini çok iyi yansıtabilmiştir (Lupton ve Miller, 1992). 

Duvara monte edilmiş günümüz mutfak mobilyalarına geçiş ise ancak 1930’larla 

mümkün olmuştur. Kabinlerde görülen ayak kavramı ortadan kalkmış, tezgah ve 

saklama üniteleri duvarlar ve zemin ile bitişik hale gelmiştir. Sıklıkla görülen 

düzlemsel dizilim ortaya çıkmış (I mutfak tipi),  seri üretilebilen, mutfak aletleri için 

yuvalar içeren hazır mutfak türemiştir.  

L ve U modern dizilimleri bulunduktan sonra, 1930’lı yıllarda gelişen açık plan 

(open plan) mutfak da kullanılmaya başlanmıştır (Lupton ve Miller, 1992). 

 
Şekil 3.15 : Hoosier mutfak mobilyaları reklamı (Url-9) 

3.2.4.Küçük mutfak aletleri 

Küçük mutfak aletleri karıştırma, parçalama, kıyma, pişirme, soyma, doğrama gibi 

işlemlerin daha çabuk yapılmasını sağlayan akıllı ürünlerdir. Tüm bu işlemler 

önceleri elde yapılırken, teknolojinin gelişmesi ve küçük ürünlerin gelişimine izin 

vermesi ile otomatik makinelerde yapılmaya başlanmıştır. 
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Küçük mutfak aletleri mutfak çalışma alanı içerisinde taşınabilen, bir çok farklı 

işlevde mutfak işine yardımcı olma amaçlı üretilen ürünlerdir. Buzdolabı, bulaşık 

makinesi, fırın gibi bir yere sabitlenmeleri gerekmez. Taşınabilir ve farklı yerlerde 

saklanabilir özelliktedir. Elektrik ile çalışan bu aletlerin her birinin çoğunlukla el ile 

çalışan mekanik modelleri de mevcuttur. Bu tür ürünlerin gelişimi önce mekanik 

tiplerinin icatları ile olmuştur. 

En erken modern mutfak aletlerinden biri dondurma yapma ve içecek yapma 

makineleridir. Günümüzde en çok kullanılan blender, mutfak robotu gibi ürünlerin 

ortaya çıkması bu icatlar sayesindedir. 1937’de piyasada olan ürünün de adı 

günümüzde aynı ürün ile bağdaşan “Blender” dır (Blender, 2011) 

İlk elle çevrilen, yumurta çırpıcısının patent tarihi 1870 olarak bilinmektedir (Mixers, 

2011). Modern elektrikli karıştıcının atası ise ilk olarak KitchenAid’in üretimiyle 

1908 yılında ortaya çıkmıştır. Öncelikle fırıncılara dağıtılan ürün, ancak 1920’lerde 

Hobart adı altında, evsel bir ürün haline gelmiştir (Şekil. 3.16). 

 
Şekil 3.16 : KitchenAid mikser (Url 10) 

Kahve ve çay makinelerinin oluşumu da 1930’lara kadar gitmektedir. “Tea Goblin” 

(Şekil 3.17) adı verilen ürün hem alarm saati hem de kullanıcı uyandığındasu ısıtıcısı 

olmaktadır. Günümüz çay-kahve makinalarına göre oldukça ilkeldir (Solomon ve 

Weaver, 2003). 
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Şekil 3.17 : Tea Goblin (Url-11) 

Kimi zaman pişirme ve hazırlama yöntemlerinin teknolojik ürünler ile şekillenmesi 

kahvenin kültüründe önemli rol almıştır. 1806 yılına kadar Avrupa’da kahve Türk 

usulü kaynatma yöntemi ile pişirilmekteydi. Damlatma yöntemi ile başlayan süreç, 

vakumla çalışan modellere doğru ilerledi. Vakumla çalışan prensibin Bauhaus 

yorumu 1925 yılında yapılan Sintrax (Şekil 3.18) kahve makinasıdır (Coffeemaker, 

2011). Elektrikli modeller süzgeçli sistem ve damlatmalı sistem üzerinden 

geliştirilmiştir. Sonraki süreçte farklı kahve ve kahveli içecek çeşitleri için bir çok 

makine üretilmiştir. Hatta profesyonel makinalar birden fazla içeceği 

yapabilmektedir. Bunların hem tüketici kullanımı için olanları hem de restoran cafe 

modelleri mevcuttur. 

 
Şekil 3.18 : Sintrax kahve yapıcısı (Url-12) 
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4.  ÇALIŞMA 

Önceki bölümlerde maddi ve görsel kültür çalışmalarının yanında bu başlıkların 

araştırmakonularından olan mutfak ve gelişimi üzerinde duruldu. Bu bölümde ise bir 

televizyon programı olan “Yemekteyiz”in gözlemlenmesi ve programdan elde edilen 

metinsel veriler ile mutfak kültürünün bir analizi yapılmaktadır. Bu bağlamda 

öncelikle görseli veri alarak yapılan araştırmaların ve metinsel analize dayalı 

yöntemlerin literatürdeki yerleri incelenmiştir. Son olarak araştırmanın yöntemi, 

örneklemin özellikleri ve araştırmanın bulguları üzerinde çalışılmıştır. 

4.1. Görselin Veri Olarak Kullanılmasına Dayalı Çalışmalar ve Yöntemler 

Çalışma,video üzerinden veri toplaması özelliği taşıdığı için bir görsel kültür 

çalışması haline gelmektedir. Bu sebeple bu bölüme görsel bilgiyi veri olarak 

kullanılan görsel kültür yaklaşımları ve ele alış biçimleri dahil edilmiştir. 

4.1.1.Fotoğrafa dayalı araştırmalar 

İnsan deneyiminin görsel kayıtlar üzerinden analizi fazlasıyla karmaşıktır. Fotoğrafın 

görsel veri olarak kullanılmasına öncü olan Collier’e (2001) göre, fotoğraflar veya 

insan deneyimini içeren her türlü optik kayıt, lensin ve kadrajın kapsamında görünür 

olanın somut birer yansıması ve yaratımıdır. Bu anlamda görsel kaydın içerdiği 

gerçeklik onu iyi bir analiz kaynağı haline getirmektedir. Bu bölümde görsel kayıt 

türleri içinden ilk olarak araştırmalara veri kaynağı olarak kullanılmış olan 

fotoğraftan bahsedilmektedir. 
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Görsel kayıtların analizinde, yapımında ve görüntülenmesinde, film, video ve 

fotoğraf, kişisel, kültürel, politik vb. değişkenlerin etkilerinin farkındalığının 

arttırılması amacıyla 'kurgulanmış' bir karakter sergiler. Bu söylem görsel üzerine 

olan anlayışı zenginleştirirken, kurgulanmış içeriklerinin ötesinde bir şey 

içermediklerini düşündüren bir yanılsama da yaratabilir. Görsel kayıt amacı ile 

kamerayı kullanırken, aslında kişiliğimizden ve niyetimizden etkilenen bir takım 

seçimler yaparız ve bu seçimler konu ile olan ilişkimizden de etkilenir. Dahası, 

herhangi bir görsel imaj içindeki dünya, lensin kabiliyetlerinden ve kadrajın 

sınırlarından etkilenerek optik olarak görüntülenen dünyanın görünüşleridir. Sonuç 

olarak, görsel imajın içeriği ender olarak yalnızca kayıt altına alanın kurgulanmış 

etkilerinden ya da konudan biçimlenir, asıl gerçeklik görünmeyen fenomenlerde ve 

görsel analiz sürecinde yatar (Collier, 2001). 

Collier ve Collier’e (1986) göre; bir görseldeki tüm elemanlar, tanımlandırılabilir ve 

sınıflandırılabilirse analiz yoluyla olarak önemli birer bilgi kaynağı haline gelirler. 

Görselde anlam ve önem arayışının tekil ‘hakikat’ ve ‘doğruluk’ ile bitmesi yerine 

insani şartlara birçok bakış açısı üretebilen, ‘gerçekliğin’ zor ‘hata’nın kolay elde 

edilebildiği farklı yönlerinin olduğunu bilmektir.  Verimli iki görsel analiz yöntemi 

öne çıkar, görseli data olarak kullanma ya da görselde görünmeyenler aracılığı ile 

görseli indirekt analiz aracı olarak kullanma. Ancak bu iki kullanım arasındaki sınır 

tam olarak çizilmiş değildir. 

Direkt analizde bilgi, görselin içindeki elemanlardan ya da görselin oluşmasına temel 

hazırlayan etkenlerden elde edilir. Her büyük görsel analiz açık uçlu başlamalı ve 

bitmelidir, sürecin tam ortasında yapılandırılmış bir inceleme gerçekleştirilebilir. 

Böylelikle bütünde daha çok yeni ve gözden kaçmış, kaotik detayları 

anlamlandırabilecek daha büyük bir motife ulaşmamızı sağlar (Collier, 2001). 

Collier ve Collier’in 1986’da yayınlanmış “Visual anthropology: photography as a 

research method” adlı çalışmalarında görsel analizin basamakları şöyle 

belirlenmiştir.  

 Veriyi bir bütün olarak gözlemek, bakmak, ima edilenleri ya da ince 

farklarını dinlemek ve kesişen çakışan sebepleri keşfetmek gerekir. 

Araştırmacının duygu ve izlenimlerine güvenmesi ve bunların dikkatlice 

notunu tutması, her nota denk gelen imajı iyice tanımlaması gerekir. Zihinde 
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canlanan tüm soruların not edilmesi, ileri analiz için önemli bir yön teşkil 

edebilir. Fotoğraf veya filmlerde görülen tüm tanımlamaları ve karakterleri 

araştırmanızın bir parçasına zihninizde yerleştirebilmelisiniz.  

 Araştırmacı tüm görsellerin bir envanterini ya da kaydını tutulmalıdır 

Araştırmanın amacını yansıtacak ve yardım edecek kategoriler içerisinde bu 

envanterin tasarlanması gereklidir. 

 Analiz yapılandırılmalıdır. Belirli sorular üzerinden kanıtların incelenmesi 

mesafe ölçme, sayma, karşılaştırma, haritalandırma gibi işlemleri içerebilir. 

Detaylı tanımlar yaratmak gereklidir. İstatistik kayıtlar da işe yarayabilir. 

Görsel verinin bütününde bir anlam veya önem aranmalıdır. Veriye sürekli açık bir 

tutumla yaklaşılmalı, böylelikle yapılandırılmış analizden gelen detayların 

önemlerini vurgulayan bir bağlam içine yerleşebilmeleri sağlanmalıdır. Bağlamın 

yeniden tespiti için görseli bütün olarak görmek ve bütünün etkisi altında sonuçları 

yazmak gereklidir. Görsel kayda soracağımız sorular önceden de oluşturulabilir, 

çalışma sırasındaki gözlemlerden de oluşabilir. Bu da veriye defalarca bakmakla 

mümkün olur (Collier 2001). 

Collier (2001), 1964-94 arası yaşadığı yerin yakındaki bir bölgenin panoromik 

fotoğraflarını çekmiş ve bölgedeki değişimi analiz etmiştir. Bu analiz sırasında 

gözlemlediği ve metne döktüğü verileri doğrulamak amacı ile ev sayılarını, yapım 

türlerini birbirlerine olan mesafelerini, var olan ve yok olanların sayılarını, tarım 

aktivitelerinin sayısal analizlerini de yapmıştır. Bu tür bir analiz fotoğrafın direkt 

verinin kaynağı olması açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir.  

4.1.2.Videoya dayalı araştırmalar 

Bilimsel araştırmada video, alan çalışması esnasında gelişen olayların ve aktivitelerin 

etnografik bir doküman olarak kayıt türlerinden biridir ve bu kayıtlar analizin 

temelini oluşturmaktadır. Günümüzde video kullanımı, teknolojik yeniliklerin ve 

hızlı toplumsal değişimlerin yaşandığı toplulukların gündelik hayatlarının 

incelenmesi için önemli araçlardan biridir. Bu çalışmaların çoğu ticari pazarlama ve 

hedef kitle profili oluşturma bağlamında, tüketim zincirinin son bağlantıları olan eve 

ait alanın ve alışveriş aktivitelerinin üzerine yoğunlaşmıştır (Murdock ve Pink, 

2005). 
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Collett ve ekibi bu alandaki ana çalışmalardan birini yapmıştır. Yirmi İngiliz 

evindeki ana televizyona video kayıt cihazı yerleştirmişlerdir. Bu cihaz, TV açıldığı 

anda, kadrajı dahilinde olan tüm aktiviteyi tarih ve saat bilgisi ekli olarak sürekli 

kayıt etmiştir. Ortaya 350 saatlik bir videokaset verisi çıkmıştır (Murdock ve Pink, 

2005). 

Sarah Pink (2004), insanların eve ait alana ve ev ürünlerine ve rutinlerine olan 

ilgilerini açıklamak için yaptığı başka bir çalışmada, katılımcılara video kamera 

eşliğinde evi kendisine gezdirmelerini, evdeki nesneleri, geçmişlerini ve onlarla ilgili 

hislerini aktarmalarını istemiştir. Pink’in araştırma metodu henüz iletişim 

araştırmalarında yoğun olarak kullanılmasa da, medyanın kullanımına ilişkin 

günümüz tartışmalarına kayda değer bir katkı yapma potansiyeli vardır (Murdock ve 

Pink, 2005). 

Elbette bu yöntemin sınırları ve etik problemleri vardır. Bir yandan belirli bir 

zamanda büyük bir oranda görsel verinin toplanabilmesini sağlamaktadır ayrıca 

insanların röportaj sonucu yaptıklarını iddia ettikleri şeylerin kontrolünün 

yapılmasını sağlamaktadır. Fakat diğer taraftan kameranın belirli bir montaj yerinin 

olması gerekmesi ve kadraj çerçevesinde olanları görüntüleyebilecek olması, 

araştırılan alanı sınırlandırır. Yine çekim esnasında, katılımcının isteğini ve 

deneyimlerini doğrulayabilmek için onunla konuşma imkânı yoktur. Bu nedenle 

çalışma “izah edici” olamayacaktır. Ancak çalışma, kapsamlı bir görsel gerçeklik 

toplamı içerecektir (Murdock ve Pink, 2005).  

4.2. Metinsel Analize Dayalı Yöntemler 

Bu bölümde çalışmanın temel yaklaşımını olulşturan ve görselden elde edilen verinin 

metne aktarımı prensibini kullanan analiz yöntemleri anlatılmaktadır. 

4.2.1.İçerik analizi 

İçerik analizi (İng. Content Analysis) iletişimin gerçekleştiği her ortamda ortaya 

çıkan, deşifre edilmeyi, kodlanmayı, yorumlanmayı gerektiren metinlerin incelenme 

yöntemidir (Bilgin, 1999). Bu tür analiz hem niceliksel hem de niteliksel yapılabilir. 

Bu tür analizde veri hangi kaynaktan olursa olsun, metne indirgenerek 

çözümlenmektedir. İçerik analizi süreci nedeniyle keşfe, tahmine ve dolaylı oluşuna 
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dayanarak- deneysel bir kuram oluşturma metodudur (Krippendorff, 2004). Aynı 

zamanda bir mesajlar sistemi olan kitlesel iletişimin herhangi bir dalını incelemenin 

en bilindik yöntemlerinden biridir. 

İçerik analizi için verinin kaynağı; basılı ortamlar (gazete, dergi, makale, kitap, 

katalog), diğer metinler (internet siteleri, reklamlar, billboardlar, posterler, grafiti), 

radyo/televizyon yayını (radyo programları, haberler, televizyon programları), diğer 

kayıtlar (fotoğraflar, çizimler, videolar, filmler ve müzik), aktivite durumları 

(konuşmalar, görüşmeler, oyunlar, konserler) ve gözlemler (vücut hareketleri, 

dükkanlarda ürünler, odalar..) olabilir (List , 2005). İçerik analizi ile aslında yapılan 

metnin ilk okunan içeriğini değil, gerisinde olup bitenleri incelemektir. Metni 

kategoriler haline getirerek birincil bir okuma yapıldıktan sonra, bu kategorilerin 

tema ve bağlam özelliklerinin incelenmesi ise ikincil bir okuma olarak yapılır 

(Myring, 2000). 

Yıldırım ve Şimşek’in (2008) tanımına göre içerik analizinin amacı; 

 “…Toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. 
Veriler daha derin bir işleme tabi tutulur ve betimsel bir yaklaşımla fark 
edilemeyen kavram ve temalar keşfedilir. …Kavramlar bizi temalara 
götürür ve temalar sayesinde olguları daha iyi düzenleyebilir ve daha 
anlaşılır hale getirebiliriz”(s.227). 

Kavramlar oluşturulmadan veriye soru sorulamaz ve yeterli bağlantı kurulamaz. 

Niteliksel bir içerik analizi az miktardaki metinsel okumanın derinlemesine 

incelemesini gerektirir. Metnin analitik, yapıbozumcu, tamamen özgür veya eleştirel 

yeni söylemlere dönüştürülmesi ve bu dönüşümlerden oluşan kavramların birbirini 

içeren anlamlı gruplara bölünmesinden oluşur. Seçilen kavramların tekrar etmesi, 

analizin en önemli kaynaklarından birisidir. Tamamen niceliksel çalışmalarda sonuç, 

kavramların tekrar etme frekansları üzerinden hesaplanmaktadır. Niteliksel analizde 

ise, analizin önemli kısmı araştırmacının kavrama ve yorumlama kabiliyetine kalır. 

Hali hazırda veri kaynağı yazılı bir metin ise dökümünün çıkarılmasına gerek 

kalmaz. Ancak kaynak radyo yayını, ya da bir televizyon programı ise dökümünün 

çıkarılması gerekir. Böyle bir programın tamamen dökümü genelde kaçınılan bir iştir 

(List, 2005). Yine Yıldırım ve Şimşek (2008)’e göre de verilerin tümünün 

kodlanması gerekmez. Araştırmanın konusu dışında kalan veriler göz ardı edilebilir. 

Çalışma esnasında kodlanan verilerin bir kısmının atılması veya kodlanan verilerin 

kategorileri içinde tekrar kodlanması da gerekebilir. Bazı durumlarda ise ön çalışma 
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ile belirlenen kavramlar altında da kodlama yapmak gereklidir. Bu çalışmada ön 

çalışma niteliği kazanan gözlem verileri sonucunda tüm verilerin toplanmamasına, 

araştırma sorusu dahilinde sadece nesne/işlem üzerine olan verilerin toplanmasına ve 

kaydına karar verilmiştir. 

Mayring’e (2000) göre içerik analizinin basamakları şunlar olmalıdır: 

 Tümevarım ile Kategoriler Üretme: Öncelikle metinleri kategorileştirmek 

önemlidir ve bu metine araştırmanın kapsamı dahilinde sorular sormakla 

yapılabilir. Krippendorff’a (2004) göre, kategorileri oluşturmak bir sanattır, 

az ve öz olması en doğrusudur. 

Araştırmanın teorik arka planından ve araştırma sorusundan gelişen 

tanımlama kıstasları yaratmak gerekmektedir. Bu kıstaslara dayanarak 

geliştirilen kategoriler değişebilirdir ve incelendikçe ortaya çıkarlar. Geri 

bildirimler ile kategorilere tekrar tekrar dönülerek güven derecesine göre ana 

kategoriler oluşturulur. Gerektiğinde niceliksel bakış açıları (örneğin bu 

çalışmada da görüldüğü gibi kodlanmış kategorilerin frekanslarının 

hesaplanması) da analize dahil edilebilir. 

Strauss ve Corbin’e (1990) göre, bu süreç aynı zamanda “kuram oluşturma” 

(İng. Grounded Theory) olarak adlandırılmaktadır. Bu daha önce herhangi bir 

hipotez ile yaklaşılmayan bir konuya içerik analizi uygulaması sonucu bir 

takım önermelerle yaklaşmayı sağlayan bir yöntemdir. 

 Tümdengelim ile kategorilerin işlenmesi: Metnin kategoriler ile 

ilişkilendirilmesine dayanır. Araştırmanın asıl niteliksel basamağı olan bu 

kısımda, her metin parçasına kategorilerin metodolojik olarak kontrol 

edilerek bağlanmasından oluşur. Kategoriler içerisindeki kavramlar birbirine 

yakın olmalı ve farklı kategori gruplarındakilerden de olabildiğince farklı 

olmalıdırlar. 

Yıldırım ve Şimşek’e (2008) göre ise içerik analizinin basamakları şunlardır: 

- Verilerin kodlanması 

- Temaların bulunması 

- Verileri kodlara ve temalara göre düzenleme ve tanımlama yapma 

- Bulguların yorumlanması 
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Tüm bu tanımlar eşliğinde bu çalışmada da örnek alınan bir kodlama diyagramı ve 

yer alan içerik şemaları aşağıdaki gibi olabilir (Çizelge 4.1). 

Çizelge 4.1 : Örnek kodlama şeması (List, 2005) 

 

4.2.2.Protokol analizi 

Protokol analizi, insanın problem çözme ve bilgi işleyebilme eylemlerini 

anlayabilmek amacı ile sözlü protokoller kullanılması yolu ile, bilişsel psikoloji 

alanlarında çalışan, Newell ve Simon (1972) tarafından bulunmuştur. Daha sonra 

Simon ve Ericsson tarafından geliştirilmeye devam eden yöntemi Ericsson (2002), 

geçerli bir veri kaynağı olarak görülen “düşünce dizilerinin” içerisinden sözlü 

raporlar ortaya çıkarmaya dayalı bir yöntem olarak tanımlar. Bu yöntem veriyi elde 

etme ve analiz biçimi ile bu çalışmada kullanılan içerik analiziyle uyuşmakta olduğu 

için araştırılan analiz yaklaşımları içinde yer almaktadır. 

Psikoloji, 19. yy sonunda bilimsel bir alan olarak kabul edildiğinde psikologların 

ilgisini çeken tek konu “insan bilinci”ydi. Bu anlamda insanın ilk elden deneyimi ve 

düşüncelerinin detaylı tanımları ile ilgilenen psikoloji, gitgide yetişkinlerin labaratuar 

ortamında onlara verilen “belirli görevleri” nasıl yerine getirdikleri üzerine 
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yoğunlaşmaya başlamıştı. 50’li yıllarda bilgisayarlı sistemlerin gelişmesi ile birlikte, 

bilişim ve bilgi işleme teorileri üzerine çalışmalar hız kazanmıştı. Bu dönemde, 

düşünce işleme eylemini anlamak adına, deneklerden “Sesli Düşünme” (İng. Think 

Aloud) aracılığı ile yeni bir tür sözlü raporlama sistemi bulunmuştu (Ericsson 2002). 

Bu yeni araştırma yaklaşımı da protokol analizinin özünü oluşturmaya başlamıştır.  

Sesli düşünerek bir görevi tamamlamaları istenen kullanıcılarından elde edilen sözlü 

raporlar aracılığı ile araştırmacı, kullanıcıların o an ne gördükleri ve ne düşündükleri 

arasındaki bağlantıyı elde etmiş olur. Araştırmacı, hem kullanıcının tüm 

söylediklerini kaydeder hem de kendi gözlemi aracılığıyla, kullanıcının işlem 

sırasında yaptıklarını açıkça anlamlandırabilmektedir (Krippendorf, 2006). Örneğin 

bir matematik probleminin sesli çözümü istendiğinde öne çıkan çözüme gidişte 

seçtiği yollardır. Bu yolları neden seçtiğinin ise açıklanması istenmemektedir. 

Problemi çözen kişinin, çözme eylemine odaklanması ve normal koşullar cevaba 

ulaşmak adına yapacağı işlemleri yüksek sesle belirtmesi beklenmektedir (Ericsson 

2002). 

Yöntemin kısıtlamalarından biri, sesli olarak yapıldığında eylemin yapılış süresinin 

uzamasıdır, ancak Ericsson ve Simon’a (1993) göre, görev sesli olarak tamamlansa 

da, sessiz olarak yapıldığı süreçte oluşan düşünce dizileri değişmemektedir. Diğer bir 

kısıtlaması da hali hazırda düşüncesini yüksek sese dönüştürmek için kişinin 

ağzından çıkacak sözcükler için yine bilişsel bir aktivite yapacak olmasıdır. Bu 

durumda bir görevin tamamlanmasında ortaya çıkan bilişsel aktivitenin tümünü 

gözlemek imkansız hale gelmektedir.  

Düşünceyi metin halinde inceliyor olması bakımından protokol analizi, bu çalışmada 

uygulanan yarışmacıların konuşmalarının metne dökülmesi yoluyla veri toplama 

yaklaşımı ile oldukça benzeşmektedir. Protokol analizi ile elde edilen metnin analiz 

edilmesi gerekmektedir. Genellikle analiz yöntemleri diğer metin analiz 

yöntemleriyle örtüşmektedir. Bunlardan ayrıldığı nokta ise, protokol analizinde, 

kullanıcının duraklama süreleri, belirli düşüncelerini katarken yaptığı mimikler, 

gülmeleri, iç geçirmeleri gibi fiziksel dışavurumlar da önemli birer veri haline 

gelmektedir. Klasik metin analizlerine benzer şekilde kodlama süreci belirlendiğinde, 

konuşmanın fiziksel içeriği de kodlamaya eklenmelidir (Kasper, 1998). 
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Protokol analizi için geçerli bir kodlama şeması bilişsel aktiviteleri, bu aktiviteden 

elde edilen bilgiyi ve hatta aktivitenin söze dökülmesi sırasındaki fiziksel dil verisini 

içermelidir. Araştırmacı önceden tasarlanmış bir şemayı kullanabileceği gibi kendi 

araştırmasının gerekliliklerine uygun yeni bir şema da tasarlayabilir. 

Çizelge 4.2 : Metin kavrama kavramsal modeli 

 
Çeşitli protokol analiz şemalarını inceleyecek olursak, ilk öne çıkan van Dijk ve 

Kintsch’in (1983) geliştirdiği “Metin kavrama modeli” (İng. Model of Text 

comprehension)(Çizelge 4.2) olmaktadır. Van Dijk ve Kintsch’e (1983) göre, bir 

metni okuyan okuyucunun zihninde bir “anlama” aktivitesi başlamaktadır. Bu 

duruma “kavrama süreci” (İng.comprehension process) adı verilir. Okuyucunun 

zihninde metin üç biçimde temsil edilmektedir: metnin harfi harfine temsili, 

anlambilimsel temsili ve durumsal temsili. Bu üç temsil üzerinden önermeler ile 

hazırlanan bir liste oluşturulur ve bir önermeler ağı tasarlanır. Eğer metin tutarlı ise, 

ağda gösterilen tüm düğüm noktaları birbirine bağlanmaktadır. 

4.3. Çalışmada Kullanılan “Yemekteyiz” Bölümleri ve Örneklemin Özellikleri 

Çalışma için daha önce yayınlanmış “Yemekteyiz” bölümleri “Youtube.com” adlı 

siteden, “NetDownloadHunter” isimli “Mozilla Firefox” internet tarayıcısı eklentisi 
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ile indirilmiştir. İndirilen bu videolardan 8 bölüm, eşit sayıda kadın ve erkek olmak 

üzere rastgele seçilmiştir. Bu videolar ve kişiler şu şekilde özetlenebilir: 

 13 Ağustos 2009 tarihli yayın- Pınar Darcan: Kadın, 28 yaşında, café 

işletmecisi, bekâr ve annesi ile yaşıyor. L mutfağa sahip. 

 14 Ağustos 2009 – Nalan Solmaz: Kadın, 45 yaşında, çalışıyor güzellik 

uzmanı. Evli ve 1 çocuk annesi. Kocası ile yaşıyor. 

 1 Mart 2010 – Mehmet Yeni: Erkek, 35 yaşında, çalışıyor turizmci, evli. Eşi 

ile yaşıyor. 

 2 Nisan 2010 - Erhan Erşen:  Erkek, bekar, 51 yaşında, Tekstil şirketinde 

çalışıyor, yalnız yaşıyor. 

 10 Mart 2010 - Muzaffer Başer: Erkek, 58 yaşında, evli, çalışıyor, bir çocuk 

babası. H tip mutfak, salona açılıyor – Amerikan. Eşi, Çocuğu ile yaşıyor. 

 14 Ekim 2010 – Mehmet Canbey: Erkek, 30 yaşında, bekar, çalışıyor 

kaportacı, yalnız yaşıyor. I mutfak. 

 5 Mart 2010 – Senem Yıkılmaz: Kadın, 31 yaşında, bekar, çalışıyor dansçı, 

yalnız yaşıyor, L mutfak. 

 .2 Mart 2010 – Gülay Canlı: Kadın, 38  yaşında evli, 2 çocuk ve eşi ile 

yaşıyor, ev hanımı, I mutfağa sahip  



 
 53

Çizelge 4.3 : Örneklem özellikleri Çizelgesi 
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PD K 28 çalışıyor café işletmeci 

beka

r 

annesi ile 

yaşıyor L var bağımsız oda 

NS K 45 çalışıyor güzellik uzmanı evli Koca I var 

kontrol pencere ile 

açılıyor 

MY E 35 çalışıyor turizmci evli Eşi I yok bağımsız oda 

EE E 51 çalışıyor 

fabrika 

işletmecisi 

beka

r Yalnız I var bağımsız oda 

GC K 38 çalışmıyor ev hanımı evli 2 çocuk I var bağımsız oda 

SY K 31 

çalışıyor - part 

time dansçı oyuncu 

beka

r Yalnız L var bağımsız oda 

MB E 58 çalışıyor müteahhit evli eşi bir çocuk H  var salona açık amerikan 

MC E 30 çalışıyor kaportacı 

beka

r Yalnız I yok bağımsız oda 

4’ü kadın, 4’ü erkek toplam 8 katılımcıdan oluşan sekiz bölümün yemek yapma 

kısımları incelemeye dahiledilmiştir. 7 yarışmacıdan, 4’ü evli ve 4’ü bekârdır. 

Kadınların ikisi evli ikisi bekârken, erkeklerin ikisi bekâr diğer ikisi evlidir 

(Çizelge4.3 ve 4.4). 

Çizelge 4.4 : Medeni durum 

 
Yarışmacıların biri kadın biri erkek olmak üzere ikisi yalnız, bir erkek ve bir kadın 

yalnızca eşi ile, bir kadın annesi ile, birer erkek ve kadın yarışmacı ise çocukları ve 

eşleri ile yaşamaktadır. Mutfak sahipliği, yarışmaya katılan herkesin iyi yemek 

yapma ve yanında mutfağa hâkim olma bilinci ile geldikleri için göz ardı 

edilmektedir. 8 yarışmacının da çalışma yaptıkları mutfaklarında yabancılık 

çektikleri gözlenmemiştir (Çizelge 4.5). 
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Çizelge 4.5 : Beraber yaşadıkları hane halkı 

 
Yarışmacıların yalnızca biri ev hanımıdır ve herhangi bir başka işte çalışmazken, tüm 

diğer yarışmacılar bir işte çalışmaktadır (Çizelge 4.6). 

Çizelge 4.6 : Çalışma Durumları 

 
Yarışmacıların mutfaklarıgözlemlendiğinde dördünün I tipi, ikisinin L tipi ve birinin 

de H tipi mutfak kullandıkları görülmüştür. Mutfaklardan biri salona duvar olmadan 

açılan, Amerikan mutfak (MB) iken, bir tanesi de bir pencere ile salona açılan 

mutfaktır (NS). Bu mutfak dahil 7 mutfak da evde bağımsız birer özel mekandır 

(Çizelge 4.8). 
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Çizelge 4.7 : Yarışmacıların Menüleri 
Yarışmacı Başlangıç Ana yemek Tatlı 

PD 

  

  

  

Tavuklu şehriye Çorbası 

Taze Fasulye 

Patates Salatası 

Fırında K ırmızı biber 

Tantuni 

 

 

 

Kremalı Yaş Pasta 

 

 

 

NS 

  

  

  

Andoloz çorbası 

Soslu nefis patates püresi 

Zeytinyağlı enginar 

 

Yeşil fıstıklı külbastı 

Kekikli domates soslu mantar 

güveç 

 

 

Kivili tiramisu 

 

 

 

MY 

  

  

  

Kremalı sebze çorbası 

Zeytinyağlı enginar 

Domates soslu ıspanaklı 

krep 

Akdeniz yeşillikleri salatası 

Güveçte levrek buğulama Limonlu dondurma eşliğinde sıcak 

çikolatalı kek 

EE 

  

  

  

  

Kemalpaşa usulü tavuklu 

düğün çorbası 

Keçi peynirli Akdeniz 

yeşillikleri salatası 

Avakado ile karidesin düeti 

Taze fasulye 

Erşen’in Sandalı 

Pirinç pilavı eşliğinde tas kapama Şam fıstıklı kadayıf 

GC 

  

  

  

Havuçlu pırasalı patates 

çorbası 

Avcı böreği 

Zeytinyağlı barbunya 

Arnavut ciğeri 

Domates çanağında patates 

salatası 

Çoban kavurma (garnitürlü) 

Bademli pilav 

Göbek salata 

Elmalı kolay profiterol 

SY 

  

  

  

Annemin canım çorbası 

[sebze çorbası] 

Senem’in aşk üçgeni [3 

malzemeli salata] 

Babamın patlıcan dünyası 

[köz patlıcan salata] 

Seda’nın üç renkli böreği [3 

malzemeli börek] 

Aşkımın marineleri [marine edilmiş 

et yemeği] 

Ebru’nun patatesleri [patates 

salatası] 

Şazi’nin pirinçleri [pilav] 

Yaşar’ın dondurmalı Şambalisi 

MB 

  

  

Darıca’dan Lipsos çorbası 

Ton balıklı ve peynirli kese 

böreği 

Salata ile doğmamış  

bıldırcının da 

Wog’da muzo’s usulü denizden 

gelen lezzet 

Laz’ın künefesi 

MV 

  

  

Mercimek Çorbası Kuzu Dolması 

Kaşarlı patatesli börek 

Çam fıstıklı pirinç pilavı 

Limonlu kaymaklı revani 
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Çizelge 4.8 : Mutfak Tipleri 

 
Yarışmacıların menülerinin (Çizelge 4.7) yapıları genelde benzer olmakla birlikte, 

Başlangıç, Ana Yemek ve Tatlı bölümlerinden oluşmaktadır. Başlangıç bölümünde, 

çorba, salata çeşitleri, zeytinyağlılar, deniz mahsülleri gibi yemekler görülürken, ana 

yemek et, tavuk yada balık servis edilen bir yemekten ve yanında pilav veya garnitür 

gibi eklemelerden oluşmaktadır. Tatlı servisi ise sütlü tatlılar, şerbetli tatlılar 

dondurmalı kek ve pasta çeşitlerinden oluşmaktadır. Genelliklealtı çeşit yemeğin 

sunulduğu menülerde, yalnızca iki erkek yarışmacı bu rakamın altında yemek 

sunmuştur. 

4.4. Kullanılan Veri Toplama Teknikleri ve Veri Toplama Süreci 

Bu bölümde, çalışmanın veri toplama yöntemleri ve süreci 

anlatılacaktır.“Yemekteyiz” bölümleri izlenerek, veri öncelikle gözlem yoluyla 

toplanmıştır. YıldırımveŞimşek’e (2008) göre gözlem; 

“herhangi bir ortamda ya da kurumda oluşan davranışı ayrıntılı olarak tanımlamak 
amacı ile… ve araştırmacının uygun bulduğu her türlü sosyal ve kurumsal 
ortamda veri toplama aracı olarak kullanılabilecek bir yöntemdir” 

Buna göre bu çalışmada gözlem kullanılarak, Yemekteyiz programında gelişen tüm 

davranış, hareket, nesne kullanımı, mutfak işlemlerinin yapılışını detaylı olarak 

incelemek ve içerik analizinde kullanılacak veriyi toplamak mümkün olmaktadır. 

Tasarımcılar ve tasarım araştırmacıları açısından da gözlem önemli bir yöntem 

olarak görülmektedir. Tasarımcılar yarattıkları nesnelerin gündelik kullanımlarından 

genel olarak habersizdirler ve kullanıldıkları ortamda onları gördüklerinde 

öngörmedikleri kullanımlarla karşılaşabilirler. Yine tasarımcılar için gözlem bilinçsiz 

alışkanlıkları, söze dökülemeyen rutinleri ve özellikle işleyişin bozuk olduğu 

aktivitelerin kavramsal modelini keşfetmekte kullanılabilir (Krippendorff, 2006). 
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Gözlem nitel araştırmalarda en sık başvurulan veri toplama aracıdır. Gözlem 

süresince toplanan verilerin özellikleri yalnızca az rastlanılır olmaları değildir; kimi 

zaman tekrar eden davranışları araştırmak da gözlem süresince toplanan verinin 

niteliği olaiblir. Bu çalışmada gözlem verileri her iki yönden de özellikler 

içermektedir. Yarışmacıların hem kendilerine has geliştirdikleri kullanımlar hem de 

ortak yaptıkları kullanımlar gözlenmiştir. Atkinson ve Hammersley’e (2007) göre 

gözlemin başlıca özellikleri şöyle olmalıdır: 

1. İnsanların eylemleri ve beyanları, araştırmacı tarafından yaratılan 

deneysel düzenekler ya da fazlasıyla yapılanmış görüşmeler yerine, 

gündelik şartlarda çalışılmalıdır. Bir başka deyişle araştırma alanda 

yapılabilir.  

2. Veri birçok değişik kaynaktan toplanabilir, örneğin belgesel kayıtları ve 

çeşitleri. Ama katılımcı gözlem ve/ veya göreceli gayri resmîlikte 

konuşmalar genellikle ana veri kaynaklarıdır. 

3.  İki anlamda veri toplamanın büyük bir kısmı yapılandırılmamıştır. 

Birincisi, başta sabitlenmiş ve detaylandırılmış bir araştırma projesi 

tasarımı tanımlamasını içermez. İkinci olarak, insanların neler 

söyledikleri ya da yaptıklarının analizi için oluşan kategoriler, gözlemler 

ve anketler ile yapılan veri toplama kısmından değil, veri analizi 

sürecinden doğar. 

4. Odak genellikle birkaç vakadır, oldukça küçük ölçeklidir, kimi zaman bir 

grup insan veya tek bir düzenlemedir. Bu kapsamlı çalışmayı 

çabuklaştırır. 

Bu çalışma için öncelikle detaylı bir deneme gözlemi yapılmış(Ek A 

1),yarışmacıların söyledikleri birebir metin olarak aktarılmıştır. Sürecin tümünü 

metne geçirmenin çalışma için faydalı olmadığı gözlemlenmiş ve bunun yerine 

çalışma açısından anlamlı bulgular elde edebilmek üzere seçici olarak verilere 

bakılmıştır. Aynı zamanda gözlemden ve metinsel analizden elde edilecek veriler 

için de videolar ayrı ayrı izlenmiştir.  

İlk izleme turunda çalışma için önemli olduğu düşünülen görsel bilgiler ekran 

görüntüleri aracılığı ile alınmıştır. Örneklemler aracılığı ile ürün kullanım sıklıkları 

üzerinden bir tablolaştırma yapılmıştır.Özelleşmiş nesneler ve elektrikli ev aletleri 

olarak iki kategoride toplanmışlardır (Çizelge 4.9). 
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Çizelge 4.9 : Belirli işlemlere özel nesnelerin kullanımı 
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Buradan çıkan sonuçlara bakarsak (Şekil 4.9), en çok kullanılan aletler rende ve 

süzgeç olarak çıkmaktadır. Süzgeç pirinç, makarna veya yıkanan sebzeleri süzme 

işleri için sık olarak kullanılmıştır. Ardından neredeyse herkesin kullandığı kesme 

tahtası, limon sıkacağı ve kaşıklık gelmektedir. Bu sonuç, aslında bu ürünlerin 

ortalama her yemeğin hazırlanmasında kullanılabilecek genel işlemler için olmaları 

sebebiyle ortaya çıkmaktadır. 

Süzgeç ve rendenin ardından, daha çok kişinin tercihine veya yemeğe ve işleme özel 

ürünler gelmektedir. Bunlar, çırpıcı, sebze/pirinç süzgeci, profesyonel tatlı kabı, 

sebze soyacağı, elek, havan, köz tavası ve güveçtir. Böylelikle, en çok erkeklerin 

yemek hazırlama ve pişirme esnasında daha çok özelleşmiş nesneler kullandıkları 

görülmüştür. Kadınların daha genel, birçok işleme uygun nesneler ile işlemlerini 

halledebildikleri de görülmektedir. Örneğin GC özelleşmiş mutfak aletine 

başvurmadan çoğunlukla, bıçak ve kaşık ile yemek yapımını bitirmiştir. 

Elektrikli ev aletleri kullanımına kişi sayısı üzerinden baktığımızda ise (Şekil 4.10) 

en çok su ısıtıcısının kullanıldığı görülmektedir. Genel olarak her yemeğe sıcak su 

ihtiyacından kullanımı artan bu nesneyi, blender ve mini fırın izlemektedir. İki erkek 

yarışmacı, “ekmek yapma makinası” ve “davul fırın” kullanarak,belli bir yiyeceğe 

(ekmek ve börek) özelleşmiş elektrikli ev aletleri kullanmıştır. 

Çizelge 4.10 : Elektrikli ev aletlerinin kullanımı grafiği 

 

Alet kullanımlarının sayılmasıyla toplanan bu bulgular aynı zamanda gözlemin 

yapısı için önem kazanmıştır. Bu bulgular üzerinden belirli başlıklara varılmıştır. 
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Videoların metinsel veri elde etmek için incelenmesi sırasında ise, ilk etapta yapılan 

detaylı gözlemde (EK A1) görüldüğü gibi, nesne-işlem hakkında olmayan 

söylemlerin dikkate alınmamasına karar verilmiştir. Elde edilen verilerin analizi için 

“içerik analizi” kullanılmıştır.  

Gözlemler sonucu elde edilen bilgiler ışığında önce program bölümlerinden anlamlı 

metinler elde edilmiştir ve iki aşamalı bir süreçte kodlanmışlardır. Buna göre; 

metinler mutfakla ilgili işlemler ve nesneler ile bağlantılı olarak seçilmişlerdir. 

Metinler kadın- erkek, nesne-işlem olarak gruplanmış, her metin için tekrar eden 

mutfak işleri ile ilintili kavramlar ile ilişkilendirilmiştir. Yine bu kavram grupları 

içerisinde ana metinler tekrar etme potansiyeli yüksek, anlamlı söylemlerle tekrar 

gruplanmıştır.  

Klasik bir veri analizi, insan eylemlerinin ve geleneksel pratiğin anlamlarının, 

fonksiyonların ve sonuçlarının yorumlanmasına dayanır, bunların yerel hatta daha 

geniş içerikte nasıl yorumlanacağını araştırır. Sonuçta ortaya çıkansa, çoğu zaman, 

sözlü betimlemeler, açıklamalar ve teorilerdir: niceliksel ve istatistik analizler 

genellikle ikincil derecede rol alırlar (Atkinson, ve Hammersley, 2007). Bu nedenle 

elde edilen sözlü verinin niteliksel olarak işlenmesi gerekmektedir. İçerik analizi bu 

yaklaşıma dayanan bir analiz yöntemidir. 

Bu çalışmada istatiksel analiz her metnin belirli kavramlar ile kodlanmasının 

ardından bu kavramların frekanslarını belirlemek için yapılmıştır. Sırası ile önce 

metinler nesneye/işleme ait oluşuna göre, ardından mutfak kültürü ve tasarım 

literatüründe önemli kavramlara göre ve son olarak her kavram grubunun içerisinde 

tekrar etmesi beklenen temalara göre kodlanmıştır. 

Bu çalışmada tüm kodlama çizelgeler haline getirilmiştir. Kadın/erkek, metnin ait 

olduğu kişi ve kategorilerin ait olduğu işlem/nesne frekansları da aynı çizelge 

üzerinde gösterilerek bulguların detaylı bir okuma yapılabilmesi sağlanmıştır.  

Örnek olarak bu çalışmaya ait kodlama şemasında (EKC1) beceri kavramı kategorisi, 

içerisinde bulunan metinler bu metinlerde bahsi geçen nesne/işlemler ve kategori 

içerisindeki alt temalar görülmektedir. İçerik analizi üzerine örnek çizelgeler 

incelendikten sonra bu çalışmaya özel olarak bu türlü bir kategorileştirme 

oluşturulmuştur. 
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İkincil gruplamanın nedeni ise, beceri, düzen, deneyim, gibi ortaya çıkan 

kavramların kendi içlerinde niceliksel analizlerinin oluşturulabilmesi içindir. Bu 

etapta tekrar etmesi ihtimali yüksek olanlar belirtilmişlerdir çünkü tekrar etmese de 

önemli olayların gözden kaçmaması sağlanmıştır. Burada amaç alışılmışın dışında da 

rastlanabilen, kültürel veya kişisel söylemleri ve deneyimleri yakalayabilmektir. Bu 

anlamda, daha önce bahsedildiği gibi istatistiksel bilgi ikinci planda kalsa da, 

kodlamanın ardından bulguların anlamlı olabilmesi için öenmli bir yer tutmuştur. 

Frekansı çok düşük olan bulgulara değinilmemiş, ancak “değerli” bilgi içeren 

örnekler çalışmaya dahil edilmiştir. 

4.5. Tasarım Araştırmasında Veri Kaynağı Olarak Gerçeklik Televizyonunun 

Kullanılması 

Bu çalışmada Yemekteyiz’in her bir bölümü, programın bir yemek hazırlama Reality 

Show’u oluşuna dayanarak, program formatı gereği yarışmacıların tüm yemek 

hazırlayış süreci izleyici ile paylaşılmaktadır. Bu sebeple program yapımcıları yemek 

yapılan bu süreci kayda alırlarken aslında etnografik film türevinde bir kayıt 

oluşturmaktadır. 

Programın yemek hazırlama kısmını oluşturan yaklaşık bir saatlik görüntüler, 

Türkiye’de mutfağın ve mutfak aletlerinin kullanımına ilişkin gözlemsel araştırmanın 

verileri olarak kullanılmaktadır.  

Yarışmacılar program için önceden planladıkları bir davranış türü veya mutfak 

aktivitesi sergilemek isteseler dahi, süre kısıtları gereği en “doğal” halleri ile yemeği 

yetiştirmek dışında, fazla çabaya girememektedirler. Bu anlamda yemek yapma 

aktivitesine, programın “misafir ağırlama” kısmından, izleyiciye daha gerçekçi bir 

etki bırakacak biçimde yoğunlaştıkları gözlenmiştir.  

Çalışma için öncelikle gözlem sonucu betimsel bir analiz yapılmış bu analizden 

çıkan bir takım kavramlar eşliğinde, bölümlere uygulanacak olan içerik analizi için 

yarışmacıların nesne/işlem üzerine söylemleri bir araya getirilmiştir ve bu 

kavramlara dayanarak gruplandırılmıştır. 

İçerik analizi bu söylemler üzerinden kodlama ve temalara bölme esasına dayanarak 

yapılmıştır. İçerik analizi sırasında çıkan kavramlar ise analizin genel çerçevesini 

oluşturmuştur. 
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Gerçeklik televizyonu (İng. Reality TV) terimi ilk defa Amerika’da 80’li yıllarda 

kullanılmış olup, çoğunlukla gerçek olaylara dayalı popüler programların genel 

adıdır. Bu türün kendi içerisinde oldukça farklı alt türleri olabilir; örneğin 

profesyonel olmayan oyuncular ile senaryosuz diyaloglardan oluşan, gözetleme 

kamerası türünde kayıtlar içeren, olayları olduğu gibi el kamerası kullanarak gösteren 

türler gibi farklı çeşitlerde ve kimi zaman drama kimi zamanda yarışma formatında 

gerçeklik televizyonu programları bulunur (Hill, 2005). 

İlk bulundukları dönemde acil servis görüntüleri veya mahkeme kayıtları üzerinden 

yaratılan bu programlara ait “gerçeklik” olgusu zamanla değişim göstermiştir. 

Günümüzde gerçeklik televizyonunun konu sınırlaması yoktur ve bu türde insanların 

hayvanları ile olan ilişkilerinden, bir evde yaşayan insan grubunun deneyimlerine 

veya polislerin gündelik hayatlarına kadar uzanabilir (Hill 2005). 

Gerçeklik televizyon programlarında belgesel melodram ve gözlemsel belgeselin 

gerçeklik tabanlı alt türlerinin sergilediği niteliklere benzer olarak, eğlence vurgusu, 

kamera önünde olmaktan hoşlanan kişiliklere yer vermek, kişiliklerin ya da alternatif 

hikayelere sık geçişler, hızlı bir kurgu ve görünmeyen bir kişinin sesi (salt gerçeklik 

televizyonunda görünmeyebilir) ve gündelik olana vurgu yapılmaktadır (Bruzzi, 

2006). Yemekteyiz bu özelliklerin hepsini içeren türden bir yarışmadır. Tür olarak 

gerçeklik içeren oyun formatındadır (Hill, 2005), yani belirli insanlar,belirli bir görev 

için gerçek kurgulu bir biçimde bir araya getirilirler ve yarıştırılırlar. 

4.5.1.Türkiye’de “Yemekteyiz” programı 

Bu çalışmada türünün önemli örneklerinden biri olan, “Come Dine with Me”’nin 

Türkiye uyarlaması olan “Yemekteyiz” programının yemek pişirme bölümleri, 

gerçeklik içeren kurgusuna dayanarak, araştırmanın veri kaynağı olarak 

kullanılmaktadır.  
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Çizelge 4.11 : Yemekteyiz’in versiyonları (‘Come Dine With Me’, 2010) 

Bölge/Ülke Yerel İsim Başlığın Çevirisi Kanal Yayın 
yılı 

Avustralya Come Dine With Me 
Australia Birlikte Yemek Yiyelim Lifestyle 

Channel 2010 

Belçika Komen Eten Yemeğe Beklerim VT4   
Hırvatistan Večera za 5 5 Kişilik Yemek RTL Televizija 2007 
Çek 
Cumhuriyeti Prostřeno! Spread! Prima TV 2010 

Danimarka Til middag hos... … İle Akşam Yemeği TV3 2010 
Finlandiya Neljän tähden illallinen Dört dörtlük bir yemek Nelonen 2010 

Fransa Un Diner Presque Parfait Neredeyse mükemmel 
bir akşam yemeği M6 2008 

Almanya Das Perfekte Dinner Mükemmel Akşam 
yemeği VOX 2006 

Yunanistan Κάτι ψήνεται Birşeyler pişiriliyor Alpha TV 2009 
Macaristan Vacsoracsata Akşam Yemeği savaşı RTL Klub   
İran بفرمائيد شام Akşam yemeğine gelin Manoto 1 2010 
İrlanda Come Dine With Me Birlikte Yemek Yiyelim TV3 2010 
Hollanda Smaken Verschillen Lezzet görecelidir Net 5   

Norveç 4-stjernes middag halv åtte 7:30da dört dörtlük bir 
akşam yemeği TVNorge 2009 

Norveç Klokka åtte hos meg 8'de bendeyiz TV3   
Polonya Ugotowani Pişti TVN 2010 

Québec Un Souper Presque Parfait Neredeyse mükemmel 
bir akşam yemeği V 2010 

Rusya Званый ужин Suare REN   
Sırbıstan Dođi na večeru Yemeğe Beklerim Prva 2010 
Slovakya Bez servítky Peçetesiz olmaz TV Markíza   
Slovenya Kdo Je Kuhar? Aşçı kim? TV3   
İspanya Ven a Cenar Conmigo Birlikte Yemek Yiyelim Antena 3 2008 
İsveç Halv åtta hos mig 8:30'da bendeyiz TV4 2008 
Türkiye Yemekteyiz Yemekteyiz Show TV   
İngiltere Come Dine With Me Birlikte Yemek Yiyelim Channel 4 2005 

Amerika Dinner Takes All Akşam yemeği herşeyi 
alır TLC 2006 

İngiltere’de Channel 4’da yayınlanan “Come Dine with Me” orjinal bir format 

olarak,dünyada popüler olan yarışma programlarının yaratıcısı “Endemol” tarafından 

27 ülkeye 2005 yılından beri dağıtılmaktadır (Çizelge 4.11). Format yemek pişirme 

gerçeklik televizyonu programı (İng. Cooking Reality Show) olarak tanımlanabilir. 

Çok fazla sevilip yaklaşık 27 ülkede satın alınarak, tüm dünyada yaygınlaşmıştır. 

Yarışma, İngiltere’de ünlü bir komedyen olan Dave Lamp tarafından iğneleyici bir 

biçimde seslendirilmektedir. “Primetime” olarak da bilinen haber sonrası akşam 

kuşağında yayınlanmaktadır. İngiltere’de programın süresi yaklaşık 48 dakika 

sürmektedir (‘Come Dine With Me’, 2010). 
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Ekim 2008’den beri Show TV kanalında yayınlanan Yemekteyiz ise, üç saate 

yaklaşan yayın süresi ile yurtdışındaki örneklerinden biraz daha farklı ilerlemektedir. 

Neredeyse tüm sürece, alışveriş, pişirme ve servise hazırlama, servis etme birer saat 

ayrılmaktadır. 

Programda “Tarkan Bey” olarak bilinen dış ses, yemek yapma süresince 

yarışmacılarla olarak, program boyunca iğneleyici, komik, hatırlatıcı yorumlar 

yapmaktadır. Program, ilk yayınlandığı tarihte, hem gündüz kuşağı hem de akşam 

kuşağında olmak üzere ve araya haber saatini de alarak yaklaşık 5 saatlik bir süre 

boyunca yayında kalmaktaydı (“Yemekteyiz” 2010). Yemekteyiz programı için 

belirli ‘sezon’ sayısı kullanılmamaktadır, hafta hesabı üzerinden hesaplandığında 

“Yemekteyiz” 500 hafta yayınlanmıştır [Aralık 2010 itibari ile]. 

Yarışmada öncelikle alışverişin yapılabilmesi için belirli bir bütçe bulunmaktadır. 

Ardından yemek yapma ve masayı hazır etme süresi üç saat olarak belirlenmiştir. Üç 

saatin son dakikaları itibari ile yarışmacılar eve gelmeye başlamakta ve yarışmanın 

ana bölümü başlamış olmaktadır. Ayrıca bölüm sonunda her ev sahibinin eğlence 

düzenleme, hüner sergileme veya başkalarını eğlencelerine çağırma gibi kısımları da 

bulunmaktadır. Alışveriş ve hazırlama sonrası misafir ağırlama bölümünün büyük bir 

kısmı yarışmacıların tartışmaları, yemekler üzerine yoğun biçimde yorum yapmaları 

ile geçmektedir. Genel olarak izleyenler tarafından da programın en önemli bölümü 

görülen kısmıdır.  

Her üç saatlik Yemekteyiz programı, dört ana bölümden oluşmaktadır. Öncelikle o 

gün yarışacak olan yarışmacıyı tanıma amaçlı, çeşitli görüntüler eşliğinde hayat tarzı, 

ailesi, hobileri ve kişiliği üzerine bilgiler verilmektedir. Ardından yarışmacı, program 

formatı içinde belirlenmiş bütçe dahilinde market alışverişini yapmaktadır. Alışveriş 

sonrasında program yarışmacının evinde geçmeye başlar. Yarışmacı o gün 

yarıştıracağı menünün hazırlama kısmına geçer. Yemek ve masa hazırlama süresi 

olan toplam 3 saatin sonunda, diğer yarışmacıların eve geldiği ve sofraya oturup 

yemekleri yemeye başladıkları bölüm başlamaktadır. Son olarak o gün yarışan 

yarışmacıdan gizli olarak çekilen oylama kısmı ile program son bulur. Haftanın son 

günü gerçekleşen oylama sonrasında haftanın büyük ödül kazananı ilan edilmektedir. 
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4.5.2.Gözlem yolu ile elde edilen bulgular 

Bu çalışma için yapılan gözlemde, bölümler izlenerek detaylı notlar tutulmuştur. 

Videolar izlenerek kişilerin hareket alanlarının ve mutfak organizasyonlarının 

çalışılan mutfakların planları çıkarılmaya çalışılmıştır. Programın kurgusu gereği 

yarışmacıların çoğunlukla “sunucu” veya “seyirci” ile konuşurken yaptıkları 

aktivitelerin göründüğü, yarışmacıların konuşmadıkları anlarda ise sunucunun 

konuşması eşliğinde hızlı çekim şeklinde yarışmacının aktivite sürecininsunulduğu 

bir düzene dayalıdır. 

Yarışmanın yapısı gereği, yarışmacıların çoğunlukla diğer yarışmacılar ile bir önceki 

akşam yemek masasında yaşadıkları olayları anlattıkları ve genellikle mutfak 

aktivitesine ara verip, seyirciye ya da sunucuya döndükleri bir düzene dayalıdır. 

“Yemekteyiz”in ne şekilde veri kaynağı olarak kullanılabileceğinin anlaşılması için 

önce ilk iki bölüm detaylı not tutarak (Ek A 1) incelenmiştir. Bu sırada programın 

sınırları, elde edilebilecek veri çeşitleri öğrenilmeye çalışılmıştır. 

Klasik gözlem metotlarında görülen soru sorma, yapılan işe dahil olma gibi 

yöntemler veri kaynağının sınırlarından dolayı kullanılamamıştır. Program 

kurgusunun el verdiği çerçevede gözlem yapılabilmiştir. Bu bağlamda görünür 

olmayan bir takım nesneler bulunmaktadır. Örneğin, bıçak, tezgah üzerinde tutulan 

baharatlıklar, dolap içlerindeki nesneler ancak göründükleri ölçüde çalışmaya dahil 

edilmiştir. Özetlemek gerekirse, programın sınırlarının dezavantaj haline gelmemesi 

için, çalışma dahilinde görünür olan nesneler ve hızlı çekim sırasında farkedilir 

işlemler incelemeye alınmıştır. Programın ana özelliklerinden biri olanbireysel 

hikaye anlatımları ve yarışma içi yorumlamalar göz ardı edilmişlerdir. 

4.5.2.1 Mutfak planları ve çalışma üçgenleri 

Programın alışveriş sonrası torbaların mutfağa getirilmesi ile başlayan bölümünde, 

kamera her mutfağın en uygun köşesine yerleştirildiği için kameranın kadrajı dışında 

araştırmacının göremeyeceği kör noktalar bulunmaktadır (Şekil 4.1). Planlar (EKB 1-

4) çizilirken bu noktaların programın çeşitli yerlerinde göründüğü gözlenmiş ve bu 

bölümler de izlenerek mutfakların tüm planları çıkarılabilmiştir. 
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Tüm planlarprogram izlenirken orantılı olarak çizilmeye çalışılmış, daha sonrasından 

setüstü ocak boyutu üzerinden oranlı biçimde iki boyutlu çizim programında temize 

çekilmiştir.Planlarda kırmızı çizgilerle mutfak tipleri bakımından teoride olması 

gereken çalışma üçgeni gösterilmiş, yeşil çizgilerle ise “Yemekteyiz” menüsü 

hazırlama sırasında aktivite kaynaklı çalışma üçgeni gösterilmiştir (Şekil 4.2). 

Alışveriş poşetleri, poşet ikonu ile P harfi içerisinde gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 4.1 : Program esnasında mutfakların farklı açılardan görünümleri 
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Şekil 4.2 : ND mutfak planı ve çalışma üçgeni ve lejand 

Tüm mutfak planları (Ek B 1-4) incelendiğinde, alışveriş poşetlerini yerleştirmiş iki 

erkek yarışmacı (MB ve MY) dışında tüm yarışmacıların çalışma üçgenlerine 

alışveriş poşetlerini de eklemiş olduklarını, özellikle de bunları yerde tutarak düzenli 

olarak eğilip kalkmak sureti ile fazladan eneji sarfettikleri görülmüştür.  

Daha önceki bölümlerde bahsedilen ve standartlaşma çabası içerisinde günümüzde 

çok da keskin tanımlar kazanan teorik mutfak üçgenlerini göz önüne alırsak, standart 

bir mutfak aktivitesinin odak noktaları olması gereken “eviye, ocak ve buzdolabı 

üçgeni” kuralı genel olarak her yarışmacıda (EK B 1-4) bozulmuştur. Örneğin 

yoğunluklu menü hazırladıkları süre içerisinde çöp birikimi düzenli aralıklarla 

kontrol etmek zorunda oldukları bir işleme dönüşmektedir, bu yüzden tezgahta çöp 

biriktirmeyenler kendilerini düzenli olarak çöp kutularının bulunduğu noktaya doğru 

bir aktiviteye zorlamıştır. 

Mutfakların altısı bağımsız birer oda iken, MB ve MC’ninsalona, odalara dahil ve 

kapısız geçişi olan plandadırlar. MB mutfağı tipik bir açık plan mutfak iken, MC’nin 
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mutfağının girişten salona geçiş holünde konumlandırılmış tam olarak oda olmayan 

bir yapıda olduğu görülmektedir. 

Yoğun bir pişirme aktivitesi sırasında, çalışma üçgenlerinin idealde iş sırasına göre 

alınan mesafeyi kısaltması ve aktivitelerin yapılma sıklığına göre çalışma ortamını 

düzenlemesi gerektiği öngörülmektedir. Ancak “Yemekteyiz” programından 

çıkarılan mutfak aktivite planlarına bakarak, dışarıdan gelen yiyeceğin 

depolanamaması, hazırda beklemesi gereken yemekler için yer azlığı ve çöplerin 

birikimi nedeni ile, çalışma üçgenlerinin işlevini yerine getiremez hale geldiği 

görülmüştür. Kullanılan tüm mutfaklarda tezgah yetersiz kalmış, mutfak içindeki ve 

salondaki masalar da kullanılmış, çöpler de kimi zaman birden fazla yerde 

biriktirilmiştir.  

4.5.2.2 Mutfak aktiviteleri 

Yarışmacıların tümünün mutfağa girer girmez, alışveriş poşetlerini mutfakta girişe 

koydukları görülmüştür. Bu hareketin yarışma nedeniyle olduğu düşünülmüştür. 

Yalnızca iki erkek yarışmacı, MY ve MB alışveriş poşetlerini buzdolabına 

yerleştirdikten sonra yemek yapmaya başlamışlardır. 

Mutfağa Giriş 

“Yemekteyiz” programının bölümleri, yarışmacıların mutfaklarına girişlerinden, tüm 

yemeklerin hazır olup giyinmeye gidişlerine kadar izlenmiştir. Yalnızca yemek 

pişirme aktivitesini barındıran bu bölümler önce önyargısız bir biçimde klasik 

etnografik yöntemle, her yapılanın, dikkat çekilmesi gereken yerler not edilerek 

incelenmiştir. İki bölüme yapılan detaylı inceleme ardından, açıkça görülebilen ve 

çalışma kapsamına alınabilecek başlıklar belirlenmiştir. Ortaya çıkarılan başlıklar 

için ekran görüntüleri alınmış ve gruplanmıştır. Buna göre çıkan başlıklar;  

Alet Kullanımı 
Çalışma sırasında, mutfak aletleri başlığında elektrikli mutfak aletleri ve mutfak 

aletlerinin kullanıldığı görülmüştür (Çizelge 4.12).  
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Çizelge 4.12 : Kullanılan mutfak aletleri ve elektikli mutfak aletleri 

Mutfak Aletleri Elektrikli Mutfak Aletleri 
Çırpıcı Su ısıtıcı 
Ahşap havan Su sebili 
Kesme tahtası Mini fırın 
Limon sıkacağı Ankastre fırın 
Rende Karıştırıcı 
Elek Fırın 
Sebze soyacağı Ekmek yapma makinası 
Sebze kurutucu Davul fırın 
Kaşıklık Bulaşık makinası 
Süzgeç 
Pirinç / yeşillik süzgeci 
Sos karıştırıcı 
Köz tavası 
Güveç 
Profesyonel tatlı kalıbı 
Ölçü kabı (rakamlı) 
Mutfak makası 
Wok [tencere] 
Patates ezici 

Elektrikli ev aletlerinin kullanımını az olması dikkat çekicidir.El blenderleri yalnızca 

çorba karıştırılmasında ve tatlı yapımı sırasında krema karıştırılmasında 

kullanılmıştır (Şekil 4.3).  

Doğrama amaçlı elektrikli ev aletlerinin kullanımına ise hiç rastlanmamıştır. Ancak 

bir yarışmacı, havuç rendesi yapmak yerine kuşbaşı doğramayı seçmesinin sebebini 

şöyle açıklamıştır:  

 “Hayır [üşenmiyorum] kuşbaşı yapmak daha uzun rendeyi makina ile 
yapcaktım” MB 

Burada konu edilen alet elekrikli doğrayıcılar kategorisindendir. MB makinayı 

kullanırsa işlemin daha uzun süreceğini ima etmektedir. Elektrikli mutfak aletlerini 

kullanarak bir işlemi yapmanın daha uzun süreceğini ve “zahmetli”olacağını iki 

kullanıcı belirtmiştir.Yine başka bir benzer yorum ise şöyledir; 

 “…şimdi aslında bunları benim blenderda kıymam gerekiyor di mi ama 
vaktim yok blenderı al içini aç normalde ben evimde blenderda yaparım” 
NS 

Kadın yarışmacılardan birinin eletrikli alet kullanmama üzerine yorumu, “çok vaktini 

alacağı” üzerinedir. Burada bahsi geçen elektrikli alet ise çırpıcıdır. Bu işlemde 

kastettiği püre yapımına önce rende sonra da çatal ile ezerek devam etmiştir. Ancak 
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pratik anlamda “ideal” püreyi elde edebilmek için blender kullanımı hem daha iyi 

sonuç verecek hem de işlemin hızlı bitmesini sağlayacaktır. NS yeni haşlanmış sıcak 

patatesleri rendelerden sıkça elinin yanmasından şikayet etmiştir.  

 
Şekil 4.3 : Blender’ın kullanımları 

 
Şekil 4.4 : MY blender’ı çırpıcı gibi kullanırken 
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Çorba ve krema karıştırma dışında kullanılmayan blender’ın en ilginç kullanımı MY 

tarafından yapılmıştır (Şekil 4.4). Blender hızlı olduğu ve tencerede fazla çorba 

olduğu için çorba tencereden taşmaya başlamış, çözüm olarak blender’ın çırpıcı 

kısmını gövdeden ayırmış ve karıştırmaya böyle devam etmiştir. Burada yapılan 

mekanik çırpıcının yerini tutan elektrikli çırpıcının tekrar eski işlevine döndürülerek, 

mekanik bir çırpıcı olarak kullanılmasıdır.  

Diğer ilginç bir nokta ise tezgah dışında saklanan ve kullanılacağı zaman 

çekmecelerden çıkarılan blender’ın yalnızca bir yarışmacıda (MB) duvara monte 

aparatlarıyla yerleştirilmiş (Şekil 4.5) olmasıdır. Ancak bu yarışmacı hiçbir aşamada 

blender kullanmamıştır. İki kullanıcı nesneyi kullanmama nedenlerinin onu 

çıkarmak, yerleştirmek ve çalıştırmak eylemleri oluşuna dayanarak hali hazırda 

tezgah yakınında monte edilmiş bir elektrikli alet kullanımı tercih edilmemiştir.  

 
Şekil 4.5 : Blender duvara monte edilmiş 

 
Şekil 4.6 : MB ekmek yapma makinasını kullanıyor 

Yarışmacılardan MB “ev ekmeği” servis etmek üzere ekmek yapma makinası (Şekil 

4.6) kullanmıştır. Ekmek yapma makinasını, hem “ev ekmeği” hem de “el yapımı 

ekmek” kavramları ile bağdaştırmıştır. Tezgahta yer kaplayacağını düşündüğü için 

makinayı içeride yatak odalarından birinde tutmuş, yemek yapımı sonrası ekmeğini 

oradan alarak servis etmiştir. Mutfak alanına ait olan bir nesne burada yer sorunu 

nedeni ile yatak odasında kullanılmıştır. 
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Elektrikli su ısıtıcısı her yarışmacı tarafından yemeklere eklenecek sıcak suyu 

ısıtmak amacı ile kullanılmıştır. 

Yine tüm yarışmacılar tarafından kullanılan “rende”, patates, peynir, sarımsak havuç 

vb sebzeleri rendelemek (Şekil 4.7) için kullanılmıştır. Bir erkek yarışmacının 

patates gibi haşlanmış yumuşak sebzeleri ezmek için özel yapılmış olan patates 

eziciyi kullandığı görülmüştür (Şekil 4.7). 

 
Şekil 4.7 : Rende kullanımı 

Yumurta içeren bir çok yemek olduğu için çırpıcı diğer çok kullanılan nesnelerdendir 

(Şekil 4.8).  

“…özellikle çırpıcak [çırpıcı] kullanıyorum, işte kaşıkla hamur top top oluyor”  
diyerek PD çırpıcının kaşığa göre olan faydasını anlatmıştır. 
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Şekil 4.8 : Çırpıcının kullanımları 

Özel işlemler için kullanılan mutfak aletlerine (şekil yukardan) (Şekil 4.9) 

bakıldığında, sarımsak ezmek için havan, limon sıkmak için limonluk, un elemek 

için elek ve patlıcan közlemek için patlıcan közleme aletinin kullanıldığı 

görülmüştür. Genel olarak bu kullanımlar bir frekans değeri yaratmamışlardır. Her 

kullanıcı yemeklerinin çeşitleri ve kişisel kullanım alışkanlıklarından gelen tercihler 

bu nesneleri kullanmaya yönelmişlerdir. 

 
Şekil 4.9 : Farklı alet kullanımları 

Bu aletler tek başına frekans değeri yaratmamışlarsa da, Çizelge 4.13’de görülen 

İşlem/Nesne üzerinden Kadın/Erkek yorumlarının erkeklere ait olan verilere 

bakıldığında, erkeklerin kadınlara göre özel aletlere daha çok yöneldikleri sonucu 
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görülmektedir.Yalnızca erkek kullanıcıların bir özelliği olarak karşımıza çıkan 

özelleşmiş pişirme ürünü (Şekil 4.10) kullanımı dikkat çekmektedir.  

 

Şekil 4.10 : Elektriksiz mutfak aletleri kadın/erkek kullanım oranı 

Benzer biçimde üç  erkek yarışmacının yemek yapma esnasında profesyonel aşçı 

kıyafetleri giymeleri (Şekil 4.11), kadınların ise günlük kıyafetlerini kullanmaları 

dikkat çekmiştir. Ek olarak bu üç erkek yarışmacı, MY, MB ve EE’nin özel tatlı 

tepsileri, özel tatlı pişirme kalıpları ve güveç gibi ürünler kullandıkları da 

görülmüştür. MC ise, davul fırın olarak adlandırılan tatlı ve börek pişirmeye 

özelleşmiş kültüre özel bir ürünle tatlısını pişirmiştir. Bu fırını annesinin evinden 

özellikle getirdiğini belirtmiştir. 

 
Şekil 4.11 : Özelleşmiş ürün kullanımları 

61%

39%

Elektriksiz Mutfak Aletleri

erkek 

kadın
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Tekrarkullanılması gereken kaşıkların üzerine konduğu ve daha geniş bir kaşık 

şeklindeki bir ürün olan “kaşıklık”(Şekil 4.12), bazı yarışmacılarda düzenli olarak 

kullanılmıştır. 

 
Şekil 4.12 : Kaşıklık 

Doğrama 

Doğrama aktivetesinin (Şekil 4.13) doğrama tahtası üzerinde bıçak yardımı ile 

yapıldığı gözlemlerde görülmüştür. Ancak ilginç bir durum olarak üç kadın 

yarışmacının da elde doğrama yaptıkları (Şekil 4.14) ve bunu profesyonel ev hanımı 

olma kavramına bağladıkları görülmüştür. 

PD ince soğan doğramayı iyi bildiğini özellikle belirtmiş, NS ince ve kalın olmak 

üzere iki biçimde elde doğramayı yemek çeşidine göre yapmıştır. Hatta kalın 

doğrama yapması gerektiğini ve özellikle blender’ı bu yüzden tercih etmediğini 

belirtmiştir. Erkek yarışmacıların genel olarak fasulye veya yeşillik doğrama dışında 

elde doğrama yaptıkları görülmemiştir. 
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Şekil 4.13 : Elde doğrama yapan kadın yarışmacılar 

 
Şekil 4.14 : Doğrama tahtası kullanımı ve doğrama işlemi 
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Mutfak genel düzeni ve temizlik 
Belirli bir süre zarfında menünün hazırlanmasının gerekiiyor olmasının, genel olarak 

tüm yarışmacılarımutfak düzenini sağlamak açısından çok zorladığı tespit edilmiştir. 

İki kadın (PD, GC) ve bir erkek yarışmacı (MY) temizlik ve düzen konusunda çok 

titiz davranırken, yemek yapım süresininortasına gelindiğinde mutfaklarınınçok 

dağınık halde oldukları görülmüştür (Şekil 4.15) 

 
Şekil 4.15 : Tüm yarışmacıların tezgah kullanımları 

İki yarışmacının mutfak dolaplarına erişimi özellikle zor olmuştur. PD (Şekil 4.16) 

sandalye ile dolaplara ulaşmaya çalışırken, MY’nin ise düzenli olarak yere eğildiği 

gözlenmiştir. 
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Şekil 4.16 : Dolapların kullanımına örnek 

Çöplerin yemek yapımı sırasında tezgahta tutulan plastik poşete konması ve hali 

hazırda mutfakta tutulan çöp kutusuna atılması gözlenmiştir (Şekil 4.17). 

Küçükpoşetler tezgahta çok büyük bir alan kaplamaya başladıklarında başka poşetler 

ile birleştirilerek atılmışlardır. Mutfak planları üzerinden yapılan gözlemlerde (EK B 

1- 4) çöp biriktiriminin planı değiştirdiği, yarışmacılara fazladan yürüme hareketi 

yarattığı görülmüştür. 

Erkek yarışmacılardan MB, bir dolapiçine monte edilmiş çöp kutusunu, dolabın 

kapağı açık olarak üç saat boyunca kullanmış ve düzenli olarak açık kapağın 

hareketini engellemesinden şikayet etmiştir (Şekil 4.18). 

 
Şekil 4.17 : Temizlik 
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Şekil 4.18 : Çöp kutusunun engel olması 

Tezgahların mutfak büyüklükleri ne olursa olsun, bu yoğunluktaki menülerde yeterli 

görülmediği farkedilmiştir. Menüsü yoğun olmayan ve çok geniş bir mutfağı olan 

MB dışında tüm yarışmacılar, mutfaklarında masa bulunuyorsa onu da tezgah olarak 

kullanmaya  (Şekil 4.19) başlamışlardır. 

 
Şekil 4.19 : Masanın tezgah olarak kullanılması 

Sonuç olarak, gözlemden çıkarılabilen başlıklarda, aslında mutfak konusu üzerine 

tasarımda endüstriyel anlamda önemli bir boyut oluşturan elektrikli küçük ev 

aletlerinin, pek kullanılmadığı görülmüştür. Bunların yerine yalnızca mutfak aletleri 

diyebileceğimiz belirli işlemlere özel el aletleri (patates ezici, çırpıcı) veya yalnızca 

çatal-kaşık-bıçak kullanılmıştır. 
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Tezgah dışında depolanması gereken ve aslında işlem kolaylaştırmak üzere 

tasarlanan elektrikli ev aletlerinin “zahmet” yaratacağı ve “süreyi uzatacağı” 

gerekçeleri ile kullanılmaması dikkat çekici diğer bir sonuçtur. 

Kadın ve erkeklerin mutfak kullanımına bakıldığında, kadınların işi ev işi olarak 

gördükleri, günlük kıyafetlerini ve gündelik mutfak nesnelerini kullandıkları 

görülürken; erkek yarışmacıların profesyonel aşçı kıyafetleri ve malzemelerini 

kullandıkları görülmüştür. Erkeklerin konuşmalarında kendilerini aşçılar ile 

özdeşleştirdikleri ve ev hanımlarından daha iyi iş yaptıklarını belirttikleri de 

gözlenmiştir. 

Yarışmacıların mutfaklarının çoğunun küçük olmasından ötürü tezgah ve saklama 

alanı sıkıntısı çektikleri görülmüştür. Mutfakta çalışma sırasında çöpün ulaşılabilir 

bir yerde olması gerektiği, dolap içinde ya da tezgaha uzak köşede tutulan çöpün bu 

tür büyük menü hazırlamalı ve uzun süreli işlerde vakit kaybettiren bir durum olduğu 

gözlenmiştir. Bunun yerine birçok kişinin tezgaha fazla plastik poşetleri çöp olarak 

koydukları ve dolduğu zaman boşaltmayı tercih ettikleri söylenebilir. 

4.5.3.İçerik Analizi ile elde edilen bulgular 

Belirli veri toplama teknikleri ile elde edilmiş metinsel verinin açıklanabilmesi için 

gerekli kavramsallaştırma ve temalaştırma yaklaşımına dayanan içerik analizi, bu 

çalışmanın temel analiz yaklaşımını oluşturmaktadır.  

Veri toplama tekniklerinin anlatıldığı bölümde tanımlandığı gibi bu çalışman 

metinsel veriyi nesne veya işlem hakkındaki yorumlar üzerinden öncelikle 

gruplamak, bunları beceri, işlev, deneyim vb. (Çizelge 4.13) kavramları üzerinden 

kodlamak, ardından her bir kavram başlığı içerisinde tekrar eden birbiri ile ilişkili 

temalar (iyi yemek yapma – beceri kavramı içerisinde, yemek yapma kadın bireyden 

öğrebilir – kaynak gösterme kavramı içerisinde) üzerinden analiz yöntemine 

dayanmaktadır. 

Kavramlara ve temalara ulaşılması “verilerden çıkarılan kavramlara göre yapılan 

kodlamadan kaynaklanır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu da çalışmanın kuram 

oluşturma yaklaşımına yatkınlığından kaynaklıdır. Yıldırım ve Şimşek’e (2008) göre 

bu yaklaşımın temeli ; 
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“Toplanan verilerin analizine rehberlik edecek bir kavramsal yapı olmadığı için bu 
yapı, toplanan verilerin tümevarımcı bir analize tabi tutulması sonucu 
araştırmacı tarafından ortaya çıkarılır. Bu tür araştırmalarda araştırmacı, 
verileri satır satır okur ve araştırmanın amacı çerçevesinde önemli olan 
boyutları saptamaya çalışır. Ortaya çıkan anlama göre araştırmacı, belirli 
kodlar üretir ya da doğrudan verilerden yola çıkarak kodlar oluşturur. Bu 
şekilde kod listesi oluşur ve tüm verilerin işlenmesi için bu liste kavramsal 
bir yapı oluşturur.” 

Tüm bunlardan yola çıkarak, bu çalışmada öncelikle 4 kadın ve 4 erkek yarışmacının 

nesneler/işlemler üzerine olan söylemleri metne dönüştürülmüştür ve bunlar bağıntılı 

oldukları nesneler/işlemlere göre kadın/erkek bazında frekans değerleri üzerinden 

çizelgeler haline getirilmiştir (EK C 1ve Çizelge4.13). 

Çizelge 4.13 : İşlem/nesne – Kadın/erkek üzerinden söylemlerin frekansları 
 

İŞLEM/NESNE - KADIN/ERKEK AİT SÖYLEM FREKANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

İŞLEM KADIN ERKEK TOPLAM 
 

NESNE KADIN ERKEK TOPLAM 

yemek yapma 17 22 39 
 

Fırın 2 8 10 

hazırlama 5 10 15 
 

önlük 0 4 4 

pişirme 8 4 12 
 

ekmek yapma m. 0 3 3 

temizlik 3 7 10 
 

eldiven 0 3 3 

Soyma 8 0 8 
 

Ölçek 0 3 3 

doğrama 4 3 7 
 

çırpıcı 1 1 2 

Çırpma 3 0 3 
 

Rende 0 2 2 

Ölçme 1 2 3 
 

tatlı tepsisi 0 2 2 

karıştırma 2 0 2 
 

Yufka 0 2 2 

Yıkama 1 1 2 
 

blender 1 0 1 

Eleme 0 1 1 
 

buzdolabı 0 1 1 

yemeği sıcak tutma 0 1 1 
 

elektrikli battaniye 0 1 1 

TOPLAM 52 51 103 
 

Et 1 0 1 
 

Havlu 0 1 1 
 

mutfak alanı 0 1 1 
 

mutfak makası 0 1 1 
 

sebze kurutucusu 0 1 1 
 

sebze soyacağı 0 1 1 
 

tahta kaşık 0 1 1 
 

tencere 0 1 1 
 

TOPLAM 5 37 42 

Gözlemlerde görüldüğü üzere format itibari ile yarışmacıların bir önceki akşam 

hakkında sunucu yönlendirmesi ile çok fazla yorum yaptıkları görülmüştür. Bunlar 

göz ardı edildiğinde, toplamda araştırma için kullanılabilecek söylemler (nesne ve 

işlemler hakkında yapılan) en çok erkekler tarafından üretilmiştir (Çizelge 4.14) 
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Çizelge 4.14 : Nesne/İşlem üzerine olan söylemlerin sayı bakımından karşılaştırılması 

 
İlk etapta her nesne ve işlem birer kavram üzerinden kodlandığında daha derine 

inmenin mümkün olmadığı, yalnızca bu kavramlar üzerinden yorum yapılsa bile bu 

durumda çalışmanın gerçek bir içerik analizi olmayacağı görülmüştür. Çünkü içerik 

analizininde tanımı itibariyle, nesne ve ya işlem üzerinden ayrı ayrı derinlemesine 

kodlama yapılsa bile tekrar eden herhangi bir temaya rastlanamayacağı bu ilk 

sayımlarda görülmüştür. Bu nedenle zaten bu bölümün asıl amacı olan içerik 

analizine bütün metin üzerinden devam edilmiştir. Nesne/işlem bağlantıları 

şemalardan çıkarılmamış, her biri eşleştikleri temalar ve kavramlar içinde ayrı olarak 

gösterilmiştir;böylelikle belirli kavramlar içerisinde frekans değeri gösteren nesneler 

analiz dışında kalmamıştır. 

Böylelikle çalışmanın içerik analizi için işlemler şöyle belirlenmişlerdir:  

- Yemek yapma: Mutfakta yapılan tüm yemek pişirme aktiviteleridir. Örneğin 

yarışmacının “Yemek çok iyi oldu” söylemi yemekle değil yemek yapma ile 

ilişkilendirilmiş ve mutfak aktivitesi içerisinde geçen bir söylem olarak 

alınmıştır.  

- Soyma, çırpma, doğrama, ölçme, karıştırma, yıkama, eleme, temizlik: Bu 

işlemler özel nesnelere ait oldukları ve sık tekrar edildikleri için ayrı olarak 

gruplanmıştır.  

- Hazırlama: tüm özel işlemleri kapsayan hazırlama kavramı, belirli bir işlem 

belirtilmediğinde yemeğin pişme öncesi hazırlık sürecinden bahsederken 

kullanılmıştır. 

30%

70%

nesne ile ilgili işlemler ile ilgili söylemler
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- Pişirme: Yemeğin ocakta olduğu andaki yemek ile ilgili aktiviteleri 

içermektedir.  Örneğin “aa bu krema koyulaşmıyor” ifadesi kremanın ocakta 

olduğunu ve pişmesinin gerektiği anı anlatıyor.  

Nesneler ise Şekil 4.13’de gösterildiği gibi daha önce gözlem sırasında kullanım 

sıklıkları da sayılmış olan nesnelerdir.  

Buna göre en çok bahsi geçen konu yemek yapma konusudur. Kadın ve erkeklerinda 

konuda neredeyse yakın sayıda söylem ürettikleri görülmüştür. Soyma işlemi ile 

ilgili herhangi bir erkek söylem üretmezken, kadınların da temizlik üzerine en az 

konuştukları görülmüştür. (Çizelge4.13)  

Üzerine en çok konuşulan nesne fırın olurken, söylemlerin de neredeyse hepsi fırının 

işlevi üzerine olmuştur. Bu bakımdan fırın işlev kavramı içerisinde detaylı 

incelenmektedir. Gözlemlerde görüldüğü belirgin frekans değerleri yaratacak belirli 

işlevlere özel alet kullanımıyla beraber, içerik analizinin de bunu desteklediği 

görülmektedir. 

Söylemlerin her biri tekrar eden kavramlar ile bağdaştırılmıştır ve şemalaştırılmıştır 

(EK C 1). Buradan ortaya çıkarılan kavramlar kadın/erkek tarafından söylenme 

frekansına göre tekrar incelenmiştir. Buna göre tüm izlenen programlarda en çok 

tekrar eden kavramlara göre yarışmacıların en çok yorum yaptıkları konular sırası ile; 

işlev, beceri, düzen, püf noktası verme, yemek yapmayı öğrendiği kaynağı belirtme, 

yemeğe harcanan zahmet, yemek yapma deneyimi, aktivite sırasındaki endişeleri ve 

hijyen üzerine olmuştur (Çizelge4.15). 

Sırası ile kadınların erkeklerden daha çok söylem ürettikleri kavramlar, yemek 

pişirme üzerine püf noktaları verme, alışkanlıklar, işlem sırası belirtme, ev içi roller, 

tercih, yakınma, duygular, heyecan, rahatlama ve ziyan etme olmuştur. Ancak bu 

kavram kategorileri içindeki frekans düşüklüğü ve aslında tüm kategorilerin birbirine 

çok yakın oldukları anlaşılınca, bunların “duygusal kavramlar” kategorisinde 

birleştirilmesi uygun bulunmuştur. Böylelikle yeni oluşan Çizelge (Çizelge4.15) en 

yüksek frekanslı kategorilere göre yeniden hazırlanmıştır. Psikolojik etkenler 

kadınlar için ağır basmıştır. Yoğunluğu endişe olan bu etkenler genel olarak negatif 

anlamda olan söylemlerdir.  
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Çizelge 4.15 : Kavramların Kişi /Kadın-erkek bazında frekansları 

 
KAVRAMLARIN KİŞİ/KADIN-ERKEK BAZINDA 

FREKANSLARI  

 
KADIN ERKEK 

 

KATEGORİ NA PD SY GC TOPLAM MY MC EE MB TOPLAM   

İşlev 3 1 2   6 2 4 4 8 18 24 
Beceri   3   3 6 2 1 6 4 13 19 

Duygusal 3   6 1 10 1 1 2 2 6 16 
Düzen      1   1 2 3   5 10 11 

Püf noktası 2 1 2 1 6   3     3 9 
Kaynak 1 2 1   4   2 1 1 4 8 

Zahmet 2 1   1 4   1 1 2 4 8 
Deneyim 1 1     2 1 1   3 5 7 

Hijyen     1   1 1 1 2   4 5 
Yardım 1       1 1     2 3 4 

Alışkanlık 1 1 1 1 4         0 4 

İşlem sırası 2   1 1 4         0 4 

Süre       1 1   1   1 2 3 

Benzetme         0     1 1 2 2 
Özdeşleştirme         0 1 1     2 2 

Sağlık         0 1   1   2 2 
Lezzet 1       1     1   1 2 

Roller       2 2         0 2 
Tercih     1 1 2         0 2 

Kendini övme          0     1   1 1 

Özgünlük         0     1   1 1 

Ziyan       1 1         0 1 

TOPLAM 17 10 16 13 56 12 19 21 29 81 137 

Erkeklerde kadınlardan daha çok frekans değeri görülen kavramlar ise, işlev, beceri, 

düzen, deneyim ve hijyen olmuştur. Bu farklılıkların gözlem yolu ile elde ettiğimiz 

bilgilerle karşılaştırırsak, erkeklerin genel olarak mutfakta iyi oluşlarını daha çok 

övdükleri, nesneler hakkında neredeyse tüm yorumları onların ürettiklerini 

görüyoruz.  

İşlev Kavramı: 
İşlev kavramı nesnelerin yerine getirdikleri işlemler üzerine olan eylemler 

hakkındaki yorumlar olarak kodlanmışlardır. En çok erkekler tarafından ele alınan 
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işlev kavramında fırın nesnesiöne çıkmaktadır. Fırının “yemeği hızlandırıcı” özelliği 

ve yemek pişirme süreci için ve içerisinde pişen yemeğin kendi süreci için 

kullanılmıştır (Çizelge4.16). Erkeklerin en yaygın yaptığı hareket olarak, “pişirmekte 

olan fırının ısısı arttırılarak”, içerisindeki yemeği hemen pişireceği vurgusu 

görülmüştür. Oysaki yemek tariflerinde fırının belirli derecede belirli bir sürede 

çalıştırılması esastır. Örneğin aşağıda bu konudaki ifadeler görülmektedir; 

“künefe şimdi olacak künefeyi [fırını aslında] 250 [derece] yaptım ben gaz verdim 
ona gaz verdim” MB 

“şöyle 200 dereceye getirip [arttırıyor] çünkü revaninin artık olması lazım” MC 
“evet bu iş şeye sardı ben hemen bi tepsi buluyorum fırını yakıyorum ben 

yetiştiremicem ben bunu” MC 
Ortak kanı olarak “fırının ısısının arttırılması yemeğin çabuk pişmesine sebep olur” 

dışında işlev kavramı altında tekrar eden tema sayısı azdır. Bunun sebebi işlev 

üzerine olan söylemlerin kişisel kullanım alışkanlıklarından geliyor olması olabilir.  

Örneğin, “çırpıcı ile çırpmak yumurtanın köpürmesini engeller” teması tamamen 

kişisel deneyim üzerinedir.Burada MC, yumurta sarısını özel bir tatlıda kullanmak 

üzere çırpmaktan bahsediyor, oysa ki çırpıcının en önemli kullanım alanlarından biri 

yumurta beyazı köpürtmektir. 

Yine bu kavram altında daha önce bahsedildiği gibi, elektrikli çırpıcı ile çırpmanın 

diğer çırpıcıya göre daha uzun zaman alacağı ve zahmet vereceği teması 

bulunmaktadır. Aslında işlevi yapılan çırpma işinin daha kısa zamanda bitirilmesi 

adına fayda sağlamak olan bir ürün, yine kişisel deneyim (örneğin çırpıcının kişi 

tarafından “zahmet gerektirek bir noktaya konmuş olması gibi”) üzerinden negatif 

anlamda bir işlev belirtmede kullanılmaktadır.  

Burada aslında temaların tekrar etmemesinin diğer birnedeni işlev kavramının 

tümüyle nesneler ile bağlantılı olarak çıkmış olması (Çizelge 4.16)  ve kullanılan 

nesnelerin de kişisel tercihlerle pek örtüşmemiş olmasıdır. Fırın bu anlamda herkes 

tarafından kullanılması gerekli bir alet olduğu için fırın hakkında tema tekrarı olması 

da doğaldır. Bu anlamda işlev üzerine frekans değeri yaratacak temalar çıkması için 

bir çalışmanın yalızca belirli nesneler üzerinden yürütülüyor olması gerekmektedir. 
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Çizelge 4.16 : İşlev Kavramı 

İŞLEV KAVRAMI 

KADIN ERKEK 

İÇERİK 

İŞ
LE
M 

NESNELER 
  

N
A 

P
D 

S
Y 

G
C 

M
Y 

M
C 

E
E 

M
B 

Ç
IR

PM
A

 

EL
EK

 
B

EL
N

D
ER

 
Ç

IR
PI

C
I 

EK
M

EK
 Y

. M
A

K
 

FI
R

IN
 

SE
B

ZE
 

K
U

RU
TU

C
U

SU
 

M
A

K
A

S 
(M

U
TF

A
K

) 
Ö

LÇ
Ü

 K
A

B
I 

TE
PS
İ 

R
EN

D
E 

TA
H

TA
 K

A
ŞI

K
 

TO
PL

A
M

 

1               
Blender kullanımı çok zahmetli 
olduğu için kullanılması tercih 
edilmez     1                   1 

        1       Çırpıcı ile çırpmak yumurtanın 
köpürmesini engeller       1                 1 

    1           Çırpmaya gerek yok 1                       1 
              2 Ekmek yapma makinası ile 

yapılan ekmek Ev ekmeğidir         2               2 
        1       Elek unun hamurun içinde topak 

kalmasını engeller   1                     1 
          1     Fırın çalıştırılırsa süreç daha hızlı 

işler           1             1 
          1 1 1 Fırının ısısını yükseltmek 

yemeğin çabuk olmasını sağlar           3             3 
              1 Fırının ısısının doğru ayarlanması 

gerekir           1             1 
2 1             İyice çırpmak kremanın pürüzsüz 

olmasını sağlar 2     1                 3 

          2     
Kalabalık menü için iki fırın 
gerekebilir           2             2 

              2 
Kamera karşısında yemek yapma 
aksaklıklara neden olabilir             1 1         2 

              1 
Kusurlu ölçü kabı ölçmeyi tam 
yapamıyor                 1       1 

            1   
Profesyonel tepsiler tatlı pişirmek 
için en uygun alettir.                   1     1 

              1 Rendelenen havuç sulanıyor                     1   1 

            1   
Tahta kaşık çorba karıştırmak için 
en uygun alettir                       1 1 

    1           

Yiyeceğin belirli bir süre 
gözetilmeden pişene kadar 
fırınlanması           1             1 

3 1 2 0 2 4 3 8 3 1 1 2 2 8 1 1 1 1 1 1 
2
3 

Çırpma eylemi burada işlev üzerinden değerlendirilmiştir. Bunun sebebi yalnızca 

belirli bir nesne ile (çırpıcı) bağdaşmış olması ve gözlemlerden gelen bilgi ile 

çırpıcının, sözü edilmese de bu söylemler sırasında birlikte kullanılıyor olmasıdır. 

Çırpma işlemi ve bağlı olduğu çırpıcı üzerine olan söylemlerin dördünün pozitif 

işlevi üzerine yapıldığını yalnızca birinin o anki işlem için ihtiyaç duyulmadığının 

belirtilmesi üzerinedir. 
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Beceri: 

Çizelge 4.17 : Beceri Kavramı 

BECERİ  

KADIN ERKEK   İŞLEMLER NESNELER 

NA PD SY GC MY MC EE MB İÇERİK 
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              1 doğranmış sebzenin 
boyutlarının aynı olması gerekir  1           1 

        1     1 Kişi (erkek) ev hanımlarına 
göre daha iyi yemek yapar   1 1   

  
  2 

  1     1 1 1 1 kişi çok iyi yemek yapar 
    4 1 

  
  5 

            1 1 
kişi çok iyi yemek yapar 

/yemeğin içine kattığı duygular 
yemeği güzel yapar     2   

  
  2 

  1             kişi sevdiği yemeği iyi yapar 
    1   

  
  1 

            1   
Nesne çok işlevsel olsa da 

önemli olan kişinin nesneyi iyi 
kullanabilmesidir. 

        

  

1 1 

      1     1    Kişi sebzeyi çok ince/kalın 
soyar         

2 
  1 

  1   2     1   Yemek çok iyi oldu     4       4 

0 3 0 3 2 1 5 4 1 1 12 1 2 1 18 

Beceri kavramına gelindiğinde (Çizelge 4.17) bu bölümdeki içeriğin, kişilerin çok iyi 

yemek yapmalarına vurguları, kişilerin iyi yemek yapmalarının yanında yemeğe 

fazladan kendi duygularını katarak yemeği “güzelleştirmeleri”, sebze soyabilmeleri 

(negatif/pozitif), kişilerin (erkek) ev hanımlarından daha iyi yemek yapabilmeleri 

gibi temalar ortaya çıkmaktadır.   
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Çizelge 4.18 : İyi yemek yapma teması üzerinden beceri kavramı söylemleri 

CİNSİYET KİŞİ SÖYLEM İÇERİK BAĞLI İŞLEM KATEGORİ 

erkek MB 

çok bi titizm, ev hanımlarından 
daha marifetliyim 

Kişi (erkek) ev 
hanımlarına göre daha 

iyi yemek yapar Temizlik beceri 

erkek MY 

ben elimden geldiğince takip 
ediyorum yarışmayı, bayanlar 

nedese yeteneksiz gibi görünüyor 
mutfakta 

Kişi (erkek) ev 
hanımlarına göre daha 

iyi yemek yapar yemek yapma beceri 

kadın PD 
iddialıyım evet her konuda 

iddialıyım 
kişi çok iyi yemek 

yapar yemek yapma beceri 

erkek MY 

yaparım onu da yetiştiririm 
[menüde olmayan mantarlı kremalı 
sos] ayrı bir kapta götütürm arzu 

ederlerse servis yaparım 

kişi çok iyi yemek 
yapar 

yemek yapma beceri 

erkek EE 

ya bi bakarmısınız tarkan bey bi 
kokar mısınızı o kadar güzel ki.. Ya 

ben utanmasam şimdi çiğ çiğ 
yemek istiyorum 

kişi çok iyi yemek 
yapar 

hazırlama beceri 

erkek MB 

benim yaptığım yemeyi yapamazlar 
benim verdiğim lezzeti veremezler 

kişi çok iyi yemek 
yapar yemek yapma beceri 

erkek MC 

ya ben bu işi biliyorum ya yani 
beni alan kadın kız var var ya 
yaşadı başka bişeye cennete 

düşecek 

kişi çok iyi yemek 
yapar  

yemek yapma beceri 

erkek MB 

şimdi benim yapacağım yemekte 
herkesin gözü doyacak ruhu 

doyacak ve karnı doyacak farklı bir 
şey çıkaracağım ve bunda 

iddalıyım 

kişi çok iyi yemek 
yapar /yemeğin içine 

kattığı duygular 
yemeği güzel yapar yemek yapma beceri 

erkek MB 

ama ben bir aşçı değilim yemeğin 
içerisine aşk muhabbet ve sevgi 

koyarsanız o yemeğin tadına 
doyum olmaz 

kişi çok iyi yemek 
yapar /yemeğin içine 

kattığı duygular 
yemeği güzel yapar yemek yapma beceri 

kadın PD 

(Tavuklu şehriye çorbasını ) çok 
severim ben ayrıca çok da güzel 

yaptığıma inanıyorum 

kişi sevdiği yemeği iyi 
yapar yemek yapma beceri 

İyi yemek yapma teması çok tekrar ettiği için detayı ile incelenmektedir ve şu 

sonuçlar çıkmaktadır (Çizelge4.18): 

İyi yemek yapma üzerine olan tüm söylemlerin erkekler tarafından oluşturulduğu 

görülmüştür. İki erkek, MY ve MB, becerikli oluşlarını ev hanımları ile kıyaslayarak, 

onlardan iyi yemek yaptıklarını belirtmişlerdir. Beceri kavramı içerisindeki 6 kadın 

söyleminden 3’ü yapılmış olan “yemeğin iyi olmasına” vurgudan ibarettir. Diğer 

ikisi “sevilen yemeğin daha iyi yapılması” ve “kendisininçok iyi yemek yapmasını” 

içermektedir. 

Kadınların becerileri konusunda az söylem üretmiş olmalarının, bu kavramın doğal 

anlamda kendi toplumsal kimliklerine kodlanmış olmasından ileri geldiği 

söylenebilir. Erkeklerin ise tam tersi olarak, bu kadınlara özel doğal kodlamaya karşı 
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gelerek özellikle “ev hanımlarından iyi olmalarını” belirttikleri, “evlenilecek erkek” 

olmaya vurgu yaptıkları ve profesyonel aşçılar ile bağdaşım kurdukları görülmüştür. 

“ya ben bu işi biliyorum ya yani beni alan kadın kız var var ya yaşadı başka bişeye 
cennete düşecek” MC 

 
“çok bi titizm, ev hanımlarından daha marifetliyim” MB 

 
Duygusal Kavramlar: 
Bu kavram şeması oluşturulurken ortaya çıkan Endişe, Suçlama, Yakınma, 

Rahatlama ve Unutkanlık kavramlarıfrekans değeri yaratabilmek amacıyla duygusal 

kavramlar (Çizelge 4.19) altında gruplanmıştır. Genel olarak negatif söylemlerden 

oluşan bu kavramlarda en çok tekrar eden temalar mutfakta yalnız olmalarına rağmen 

başka bir varlığın müdahalesi ve yemek yapma esnasında çok heyecanlı olmalarıdır.  

Çizelge 4.19 : Duygusal Kavramlar 

Duygusal Kavramlar (Endişe+Suçlama+Yakınma+Rahatlama+Unutkanlık+Duygusal) 

KADIN ERKEK 

İÇERİK 

İŞLEMLER NESNELER 

NA PD SY GC MY MC EE MB 

D
O
Ğ

R
A

M
A

 

TE
M
İZ

Lİ
K

 

Y
EM

EK
 Y

A
PM

A
 

H
A

ZI
R

LA
M

A
 

Pİ
Şİ

R
M

E 

SO
Y

M
A

 

FI
R

IN
 

Ö
N

LÜ
K

 

SE
B

ZE
 S

O
Y

A
C

A
Ğ

I 

TO
PL

A
M

 

    1           acı olmayan soğan 
göz yakmaz 1                 1 

    1 1 1     1 Kişi heyecan içinde 1 1   1       1   4 

1           2 1 

mutfakda yalnız 
çalışmasına rağmen 

birinin müdahalesine 
uğruyor 

    1 2     1     

4 

    3           soğan ile gözlerin 
akması  2       1         3 

          1     Yemeğin yanması 
korkusu             1     1 

2               
yemek pişmesi 
gerektiği halde 

pişmiyor 
        2         

2 

    1           
Yemek yaparken 

duygusal bir takım 
düşünceler oluşur 

          1       
1 

3 0 6 1 1 1 2 2 4 1 1 3   1     0 16 

“Mutfakta yalnız çalışmasına rağmen birinin müdahalesine uğrama” üzerine olan 

söylemler incelendiğinde yarışmacıların gelişen hataları bir başkasına yüklemeye 

çalıştıkları görülmüştür. Yalnız çalışan yarışmacıların bu tavırlarının yarışmaya özel 

olarak geliştiği söylenebilir. 

“böyle bir heyecan bir stres, kafam karışıyo kafamı kim karıştırıyor benim?”MB 
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“arkadaşlar yapmayın bunu ya yapmayın [sürekli tencereye koyduğu bardak su 
sayısını unutan yarışmacı]” EE 

“Tarkan bey işime karışmayın bakın benim 100 gr şekerimi heba ettiniz 
[kavanozdan şeker koyarken döküyor]”EE 
“a bunu kim açtı açmadık ki?” NS 

NS ocağın derecesini arttırmadığını ima ederken, EE içerideki çekim ekibinin işlere 

müdahale ettiğini vurgulamıştır, MB ise “psişik bir takım kuvvetlerin” kafasının 

içinde olduğunu düşünmüştür. 

Bu bölümde yoğunlukla kadınların söylem ürettikleri görülmüştür. Yalnızca 

kadınların duygular ile ilgili söylemleriçizelge haline getirildiğindeÇizelge4.20 

ortaya çıkmaktadır. 

Çizelge 4.20 : Kadınlara ait duygusal söylemler 

KADINLARA AİT DUYGUSAL SÖYLEMLER 
 

CİNSİYET KİŞİ SÖYLEM KATEGORİ 

Kadın SY çok acı değilmiş soğanlar  gözlerimi akıtmadı rahatlama 

Kadın GC inanılmaz heyecanlıyım, heyecanlı meyecanlı yapıcaz artık heyecan 

Kadın SY annecim kurtarın beni  endişe 

Kadın NS a bunu kim açtı açmadık ki suçlama 

Kadın SY 
soğan doğrayacağım, o kadar makyaj yaptırdım şimdi gözlerim akarsa çok üzülücem 

endişe 

Kadın SY ay hayır nolur [gözler akıyor] yakınma 

Kadın SY 
 ayh soğanlar keserken bişi olmadı şimdi pişirirken oldu [gözlerini ovuşturuyor] 

yakınma 

Kadın NS 
rahat olucam ama bunlar beni oyalıyo nasıl rahat olucam bilemiyorum hadi kaynasana 

patates endişe 

Kadın NS hadi ka…[krema diyemiyor] bu da koyulaşmıyor yaaa endişe 

Kadın SY 
[soyarken gelen ses]tabi siz o sesi duymuyorsunuz, ben yemek yaparken içimde ne sesler 

yaşıyorum bir bilseniz. duygu 

Buna göre, NS’nin yaşadığı endişelerinin birilerinin yemeğe müdahalesinin 

gerçekleşmesine ve nesneleri kişileştirilmesine vardığını görüyoruz. Kendisi 

nesnelere seslenerek daha çabuk sonuç vermelerini bekliyor. Kadınların “endişe” ve 

“yakınma” üzerine bir çok söylem ürettiği görülürken, erkeklerden yalnızca birinin 

“heyecan” bir diğerinin de“yemek yanması korkusu” belirttiği görülüyor. Kadınlar 

bu anlamda daha yemeğin sonucuna odaklı ve kaygılı tavırlar sergiliyorlar. 

Püf Noktası Verme: 

Tüm kadınların ve erkeklerinyemek pişirme esnasında bir takım püf noktaları 

verdikleri gözlenmiştir. Söylemler aracılığı ile de bu kategori doğrulanmaktadır 

(Çizelge4.21). 
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Çizelge 4.21 : Püf noktası verme kavramı 

PÜF NOKTASI KAVRAMI 

KADIN ERKEK   İŞLEM NESNE 

NA PD SY GC MY MC EE MB İÇERİK 
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          1     elektrikli battaniye yemeği sıcak tutmak için 
kullanılabilir      1 1 1 

1               patatesin haşlandığını çatlamasından anlaşılır   1     1 
  1             poşette tutulan köz biber daha rahat soyulur 1       1 
    1           sarımsak ezerek çok daha kolay soyulur         1 
          1     şerbetin kıvamı yoğunluğundan anlaşılır   1     1 

      1   1     sonradan su eklemek bazı yemeklerin tadını 
etkilemez   2     2 

1               uzun süre pişirilmesi gerekiyor   1     1 
    1           domatesler salataya soyulmadan girebilirler 1       1 

2 1 2 1 0 3 0 0 2 5 1 1 9 

Buradaki temaları incelersek, patatesin piştiğinin çatladığında anlaşıldığını, köz 

biberi soymadan önce bir plastik poşet içerisinde bekletilirse, hem rahat soyulduğunu 

hem de soğuk suya tutarak hızlı soğutulabileceğini, sarımsağın ezerek soyulması 

gerektiğini, şerbetin kıvamını anlama yolunu, bir takım yemeklere sonradan soğuk su 

eklenebileceğini, domatesleri salata için soymanın gerekmediğini ve elektrikli 

battaniyenin yemeği servis için sıcak tutmada kullanılabileceği gibi temalar ortaya 

çıkıyor.  

Püf noktası kavramının altında da tekrarlanan temalar görülmemesinin nedenleri yine 

kişisel deneyimler üzerinden ortaya çıkan fikirlerden oluşmalarıdır. Örneğin buradaki 

elektrikli battaniyenin yemeği sıcak tutmak üzere kullanılması kişisel bir deneyimin 

sonucudur.  

“ha battaniyenin fişini takayım, elektrikli battaniyenin, gördüm ki yarışma 
başladığından beri yarışmacıların neredeyse %97si99u yemeğin soğuk 
olmasından şikayetçi... illa ki bu yemeği yaparken soğuycak tamam mı.. 
Ben onu akıl ettim çok da iyi akıl ettim” MC 

MC, özellikle önemli bir yöntem buluşu yaptığının üzerine basarak konuşuyor. Genel 

olarak programları incelediğini, bu sorunu tespit ederek buna evde önceden bulunup 

bulunmadığını bilmediğimiz elektrikli battaniye ile çözüm bulduğunu 

belirtiyor.Böylelikle mutfak içinde kullanımı ve bağı olamayan bir nesne mutfak 

objeleri içerisinde yer alıyor. Bunun aksine daha önce gözlemlerde belirtildiği üzere, 
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ekmek yapma makinesi mutfak ile bağlantılı olmasına rağmen, yer kaplayacağı 

düşünülerek yatak odasında görülmüştür. 

Kaynak Gösterme Kavramı: 
Burada adı geçen “kaynak”, kişinin yemek yapmayı öğrendiği yer ve bağlam 

anlamında kullanılmıştır. Bu temanın çıkışı genellikle görülen, sunucunun “yemek 

pişirmeyi kimden öğrendiniz” sorusu veya iyi yemek yapma üzerinden gelişen 

sohbetin devamı olmaktadır. 

Çizelge 4.22 : Kaynak göstere kavramı 

KAYNAK GÖSTERME KAVRAMI 

KADIN ERKEK   İŞLEM 

NA** PD SY GC MY MC* EE MB İÇERİK 

Y
EM

EK
 

Y
A

PM
A

 

TOPLAM 

  1             kişi çok iyi yemek yapar 1 1 

          2     kişinin annesinin çok iyi yemek yapması (* yalnız 
kalınca yemek yapmayı öğrenmesi) 2 2 

            1   pişirilen bu yemek kişiye (ve ailesine) özgüdür 
1 1 

1 1 1         1 yemek yapmayı ailedeki bir kadın bireyden öğrendi 
(**kişi çok iyi yemek yapar) 1 4 

1 2 1 0 0 2 1 1 5 8 

Eşit sayıda erkek ve kadının, eşit sayıda oluşturduğuifadelerin Kaynak gösterme 

kavramında en sık tekrar eden teması kişinin “yemek yapmayı ailedeki bir kadın 

bireyden öğrenmesidir”. Burada çoğu söylemde annenin kaynak gösterilmesi ve bir 

kişinin babaannesini kaynak olarak göstermesi sözkonusudur (Çizelge 4.23). 

Çizelge 4.23 : Kadın bireyin Kaynak gösterilmesi 

KADIN BİREYİN KAYNAK GÖSTERİLMESİ 
CİNSİYET KİŞİ SÖYLEM İÇERİK 

Kadın SY 
ben bir göçmen kızı olduğum için börek 
konularında iyiyimdir annem sağolsun 

yemek yapmayı ailedeki bir kadın 
bireyden öğrendi 

Erkek MB 
babaennemden öğrendim [yemek yapmayı] 
annem babam devamlı seyahat ederlerdi… 

yemek yapmayı ailedeki bir kadın 
bireyden öğrendi 

Kadın PD  tüm yemeklerimi annemden öğrendim yemek yapmayı ailedeki bir kadın 
bireyden öğrendi 

Kadın NS  

annemden de tabi ki öğrendim feyz aldım 
kendi tabi gayretim de var 

yemek yapmayı  ailedeki bir kadın 
bireyden öğrendi /kişi çok iyi 

yemek yapar 
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Zahmet Kavramı: 
Zahmet üzerine geliştirilen söylemler incelendiğinde, en sık tekrar eden temanın 

“yaptığı yemeğin çok emek istemesi” olduğu görülüyor (Çizelge4.24). 

Yarışmanın çalışma dışı yapısından kaynaklı bir durum olarak, menünün az birimden 

oluşması halinde puanın düşmesinin bu söylemleri tetiklediği düşünülebilir. Örneğin 

yarışmacılar menülerinin özellikle emek istediğini ve bu durumda bölüm sonunda 

daha çok puan almaları gerektiğini vurgulamak istemektedirler. 

Çizelge 4.24 : Zahmet Kavramı 

ZAHMET KAVRAMI 
KADIN ERKEK   İŞLEM   NESNE 

NA PD SY GC MY MC EE MB İÇERİK 

Y
E

M
E

K
 Y

A
PM

A
 

SO
Y

M
A

 

H
A

Z
IR

L
A

M
A

 

K
A

R
IŞ

T
IR

M
A

 

R
E

N
D

E 

T
O

PL
A

M
 

1               haşlanmış patatesin 
soyulması zordur     1     1 

              1 
menüdeki yemeklerin 
sayısı değil nitelikleri 

önemli 
1         

1 

              1 
rende yapmak elde kuşbaşı 

doğramaktan daha 
zahmetlidir 

        1 
1 

1 1   1   1 1   yaptığı yemek çok emek 
istiyor 2 1   1   5 

2 1 0 1 0 1 1 2 3 1 1   1 8 
 
“…ya mehmet yalnız yaşayan bekar bi adam aslında basit değil bak bunların 

kıvamını tutturmak zordur umarım hakkımı yemezler” MC 
“…gördüğünüz gibi bu çok zor bi pasta, öyle diğer yarışmacılarımızın yaptığı gibi 

hazır iki dakikada yapılacak pasta ve tatlılardan değil…” PD 
“…yani keşke ben de kemalpaşa tatlısı yapsaydım at şetbetli suya 10 dakikada 

pişsin [kendisi kadayıf yapıyor” EE 
“…başaramazsam da çok zor şeylere kalkışmış zoru başarmış desinler…” NS 

Yapılan yemeğin niteliğinin değerlendirilmesi üzerine olan bu ifadelerde tema, 

yarışmacıların iyi puan alma endişeleri bulunduğu için emeklerinin farkedilmesi ve 

puanlamaya etki etmesidir. Bu nedenle yemeklerini başkalarınınki ile karşılaştırarak, 

zor olan bir şeyi yaptıklarına vurgu yapmaktadırlar. 

Deneyim kavramı: 

Deneyim üzerine geçen söylemleri incelediğimizde “ölçü kullanmama”, “mutfakta 

iyi olma” ve “deneyim kaynaklı çok iyi yemek yapma” temaları öne çıkmaktadır. 
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Düzenli yemek yapma teması, kişinin sürekli yemek yaptığı ve ön hazırlık yapmadan 

verilen süre içinde yapılan yemekleri tamamlayabileceği üzerinedir. Bu kavram 

içinde yine erkeklerin söylem üretimlerinin daha çok olduğu görülmektedir 

(Çizelge4.25). 

Çizelge 4.25 : Deneyim Kavramı 

DENEYİM KAVRAMI 

KADIN ERKEK   İŞLEMLER 

NA PD SY GC MY MC EE MB İÇERİK 

Y
E

M
E

K
 

Y
A

PM
A

 

Pİ
Şİ

R
M

E 

Ö
L

Ç
M

E 

T
O

PL
A

M
 

              2 Düzenli yemek yapar 2     2 

1               kısa sürede yemek ilk defa 
yapmaktadır 1     1 

        1       kişi çok iyi yemek yapar       1 

  1       1   1 ölçü kullanmama mutfakta iyi olma 
göstergesidir.     3 3 

1 1 0 0 1 1 0 3 3 0 3 7 
 
“…yani bunu [tuz] kaşık ucuyla filan koyarlar, ben el ayarı…” MC 
“…ben ölçü kullanmam, göz kararı, demin suyu [ve şekeri] ölçtüm ama suyu da 

göz kararı koyamazsın ekmeğin lezzeti farklı olur…” MB 
“…Ben profesyonel olduğum için ölçüye gerek yok” PD 

En çok öne çıkan vurgu, ölçüyü günlük hayatlarında kullanmadıkları ve aslında 

tariflerde malzemelerin harfiyen belirtildiği miktarlara değil de kendi deneyimlerine 

göre iyi yemek yapmaları mesajına dayalıdır. 

Çalışma içerisinde frekans değeri az olan kavramlara bakacak olursak, kendi içinde 

tema tekrarı bulunan “hijyen” kavramında, daha çok plastik tek kullanımlık 

eldivenden söz edildiği ve bu nesneyi kişilerin normal hayatlarında kullanmadıkları, 

yarışmanın yayınlanması itibari ile yarışmacılar arası bir alışkanlık olarak ortaya 

çıkan bir durum olduğu görülmüştür. Bu nedenle “hijyen” kavramı çalışma dışında 

tutulmuştur. 

Yine“alışkanlık kavramı” içerisinde, iki farklı kadın kullanıcı tarafından tekrar 

edilen, “buzlukta ayıklanmış ve pişmeye hazır yiyecek saklama”dan söz edildiği 

görülmüştür. Bu iki kadın yarışmacıdan biri ev hanımıdır; diğeri de çalışmaktadır 

veikisi de ev işlerinde “profesyonel” olduğunun vurgusunu yapmıştır. 
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“ben barbunyayı buzluktan çıkardım gördüğünüz gibi çünkü bu bizim ayıklayıp 
dolaba koyduğumuz barbunyadır... Bunu ben kendim yaptım ayıkladım 
dolaba koydum” GC  

“hatta benim dolabımda her zaman hazır soyulmuş sarımsağım bulunur” PD 
“Yardım” kavramı, yemeğe birinin yardım etmesi, olmayan birinden yardım 

istenmesi veya o an ortamdaki birinin yardıma davet edilmesi temalarından 

oluşmuştur. MB her zaman yemek yaptığını birden çokdefa belirtmiş ancak ilerleyen 

süreçte, evde yardımcı(ları)nın olduğunu, yemek sürecinde tüm işlemlere direktifleri 

verdiğini ancak elini yemeğe sürmediğini söylemiştir. 

“ah tepsim tepsim [tepsi arıyor] onlar[yardımcılar olunca] farklı oluyor tabi ver 
tepsiyi al çekici ver tornavidayı” MB 

“ben yemeği böyle kendim elimle yapmam, yardımcılarım bana yardım eder ben 
başlarında dururum” MB 

İşlem sırası kavramı tümüyle bayanlar tarafından söylenen, pişmekte olan yemeğe 

girecek malzemelerin sırasını, yemek yapma sürecinde önce hangi yemekten 

başlayacaklarını ve genel pişirme sürecinde sıranın önemli olmadığını belirleyen 

söylemlerden ibarettir. Bu kavramın kadınlar yalnızca tarafından üretilmesini de yine 

kişisel deneyim üzerinden yorumlamak mümkündür. 
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5.  SONUÇLAR 

5.1. Gözlem Yolu ile Elde Edilen Bulgulara Bakış 

Gözlemin en güçlü yönlerinden biri sözle anlatılmayan hareketlerin analiz 

edilebilmesidir. “Yemekteyiz” videolarında, yarışmacıların yoğun anlatımlarının 

program içindeki konuşmalar olduğu bilinmektedir. Ancak bunun yanında hakkında 

herhangi bir söylem üretmeselerde düzenli olarak nesneler ve bir takım işlemler açık 

olarak gözlenebilmektedir. Aynı zamanda gözlem bu çalışmada,içerik analizi için 

yarışmacıların konuşmalarının metinler halinde toplanması içinveri toplama aracı 

olarak kullanılmıştır.  

Gözlemin diğer bir güçlü yanı olan doğal çevre (Yıldırım ve Şimşek, 2008) bu 

çalışma içerisinde zayıf yön olarak görülmektedir. Tanım itibariyle kullanıcıların 

doğal çevrelerinde gözlenmesini içeren gözlem, burada bir televizyon programında 

belki de abartılı davranışları sergiliyor olabilecek kullanıcılarla yapılmaktadır. Ancak 

nesne/işlem bazında genel olarak yarışmacıların “ben bunu normalde böyle yapmam” 

benzeri belirtmeleri kayda değer bulunmuş ve gözlem verileri içerisinde 

kullanılmıştır.  

Video üzerinden yapılan gözlemin önemli bir güçlü yönü, veri kaynağının birden 

fazla defa izlenebilir ve istenilen zaman aralığına geri dönülebilir olmasıdır. Bu 

anlamda “youtube.com” adresinden indirilen ve güncel olanları da BSR Player 

aracılığı ile TİVİBU hizmetinden indirilen videolar, bilgisayar hafızasında tutularak 

defalarca izlenmiştir. 

Gözlemin zayıf yönlerinden bir diğeri olan örneklem,kısıtlı tutulmak (Yıldırım ve 

Şimsek, 2008) zorunda kalınmış ve ayrıca içerik analizinin yapısından kaynaklı 

olarak bu rakam daha fazla tutulamamıştır. Araştırmanın daha fazla örneklem 

içermesi için daha fazla zaman gerekeceği için bunun daha sonra yapılabilecek uzun 

süreye yayılabilmesi daha muhtemel olan bir çalışmada denenmesiuygun 

görülmüştür. 
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Gözlem çalışmanın konusu ile ilgili ilginç noktalar yakalanmıştır. Örneğin yemek 

yapma işlemi sırasında, tüketim oranları ve sektörün büyüklüğü düşünülerek, 

elektrikli küçük ev aletlerinin daha çok kullanılması beklenirken, el ile çalıştırılan 

özel aletlerin daha çok kullanıldıkları görülmüştür. Kullanıcıların “zahmet” 

yaratacağı nedeni ile elektrikli küçük ev aletlerinisaklı tutuldukları yerlerden 

çıkarmadıkları gözlenmiştir. 

Tezgah üzerindekiveya çöp tenekesine atılan çöplerin yer ve çalışma alanı içerisinde 

sorun yarattıkları düzenli olarak etraftan kaldırılması gereken bu çöplerin genelde 

tezgah üstlerinde tutulmazlarsa, çalışma aktivitesine yeni bir basamak ekledikleri 

görülmüştür. Dolap içi çöp saklamanın ise, zaman kısıtlı yemek pişirme süreci 

içersinde defalarca dolap kapağını açıp kapatmayı gerektirdiği de görülmüştür. 

Tezgahın aktivite esnasında temiz olarak korunabilmesi daha çok kadınların 

başabildikleri bir eylemdir. Bunun sebebi erkeklerin mutfağı kullanmaya alışkın 

olmamalarından kaynaklı olabileceği düşünülebilir. 

En çok kullanılan aletlerin, rende ve süzgeç olarak çıkması, bu ürünlerin ortalama 

her yemeğin hazırlanmasında kullanılabilecek genel işlemler için özelleştiğini 

göstermektedir. Süzgeç ve rendenin ardından, en çok kullanılan ürünler olarak 

sırasıyla çırpıcı, sebze/pirinç süzgeci, profesyonel tatlı kabı, sebze soyacağı, elek, 

havan, köz tavası ve güveç gelmektedir. 

Toplamda erkeklerin yemek hazırlama ve pişirme esnasında daha çok özelleşmiş 

nesneler kullandıkları, kadınların ise daha genel, birçok işleme uygun nesneler 

(örneğin çatal ve ya kaşık) ile işlemlerini halledebildikleri görülmüştür.  

Elektrikli ev aletleri kullanımına kişi sayısı üzerinden baktığımızda ise en çok su 

ısıtıcısının kullanıldığı görülmektedir. Genel olarak her yemeğe sıcak su ihtiyacından 

dolayı, doğal karşılanabilecek olan bu sıralamayı, blender ve mini fırın izlemektedir. 

İki erkek yarışmacı, ekmek yapma makinası ve davul fırın ile işleme özelleşmiş 

elektrikli ev aletleride kullanmışlardır. 
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Bir takım işlemlere özelleşmiş veya profesyonel mutfak ürünü kullanımının 

erkeklerde daha fazla olduğu görülmüştür. Genel olarak erkeklerin bu aktiviteye 

ciddi alınması gereken bir hobi olarak bakmalarından ve bir kısmının da 

söylemlerinde görüleceği üzere, kendilerini  -çoğunluğu erkek olan- aşçılar ile 

özdeşleştirmelerinden ileri gelir. Bu özdeşleştirmeyi yaparken kullandıkları 

profesyonel nesneler de genel olarak yaptıkları işlem dahilinde etrafta 

bulunmaktadırlar. 

Genel anlamda bakıldığında gözlem yolu ile kısıtlı zamanda yapılan mutfak 

aktivitesine zengin bir bakış sağlanmıştır. Detaylı olarak çalışma alanları 

tanımlanabilmiş, mutfak bağlamı üzerinden yapılan eylemler de incelenmiştir. 

Mutfak alanının temel aktiviteleri üzerinden (pişirme, hazırlama, temizleme) 

tanımlamalar ve genellemeler yapılabilmiştir. Bu sonuçların tasarım araştırmasında 

kullanılabilecek anlamlılıkta oldukları görülmüştür. Bu sebeple, daha uzun süreli ve 

belirli aktivite ya da nesne odaklı incelemelerin mümkün olduğu da saptanmıştır. 

5.2. İçerik Analizi ile Elde Edilen Bulgulara Bakış 

Çalışmanın kuram oluşturmaya dayalı yapısından dolayı önceden bir yapılandırma 

olmadığı için, içerik analizi için kullanılacak kavramlar analiz sırasında elde 

edilmiştir. Bu nedenle analiz yalnızca “Yemekteyiz” yarışmacılarının mutfak 

aktiviteleri bağlamında bir takım sonuçlar yaratmıştır. Ancak verinin daha 

yapılandırılmış bir tavırla incelenmesi ve daha önceden belirlenen teori ve 

litaratürden çıkarılmış kavramlarla da yola çıkmak mümkündür. Ancak bu çalışmada 

tekrar edileceği gibi amaç bu yöntemi kullarak sonuç elde edilip edilemeyeceğini 

görmektir. 

Belirli nesnelerin öne çıkması, özellikle tasarım literatürünü ve mutfak aktivitesini 

yakından ilgilendiren kavramlara ulaşılmış olması çalışmanın bu alanlar için 

geçerliliğinin önemli kanıtlarıdır. 

Analizin el verdiği üzere, konu ile bağlantısı olmayan söylemlerin gündem dışı 

tutulması fazla/anlamsız veriler oluşmasını engellemiştir. Veri sayısı bakımından 

incelenen 146 yorum, araştırma için anlamlı bir sayıdır. Bıçak ve kaşık gibi nesneler 

elendiğinde, tahmin edildiğinden daha az nesne sayısına ulaşılmıştır. Bunların 

frekansları üzerinden anlamlı sonuçlar araştırmaya dahil edilmiştir. 
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Kavram listesine bakacak olursak, (Çizelge 5.1) kavramların tasarım literatüründe, 

maddi kültür çalışmalarında, anlambilimsel ve diğer analizlerde de anlamlı sonuçlar 

verebileceği görülür.  

Örneğin bazı nesneler ve işlemlere yüklenen anlamlar içinden; “fırının süreci 

hızlandırıcı etkisine inanılması”, “tahta üzerinde doğramanın daha deneyimsiz bir 

mutfak kullanıcısını tarif etmesi”gibiörneklere ulaşılabilmektedir. 

Neredeyse her yarışmacı tarafından, evin büyüğü olan veya yemek yapma öğretisinin 

kaynağı olan bir kadına saygı ve sevgi gönderilmesi, anne figürünün yemek yapma 

öğretisi için teşekkür edilecek veya örnek alınması gereken bir konumda olduğunu 

gösteren temalardır. Ayrıca yine cinsiyet ve ev içi roller ile ilgili olarak “evin 

erkeğinin az yemek görmekten hoşlanmayacağı”, “erkeklerin daha iyi aşçılar 

oldukları” gibi bazı inanışlara da rastlanmıştır. 

Erkek yarışmacılardan üçünün özellikle kadınlardan her zaman “yemek yapmakta 

daha iyi olduklarını”veyarışma genelinde erkeklerindaha başarılı olduklarını 

vurguladıkları görülmüştür. Oysa işin yapıldığı sıradaki düzen konusunda aynı başarı 

erkekler tarafından sergilenmemiştir. 

Endişe, yakınma, birilerini suçlama, unutkanlık gibi duygular üzerinden gelişen 

söylemler en çok kadınlar tarafından telafuz edilmiştir. Genel olarak çok iyi 

olduklarını da özellikle vurgulamayan kadın yarışmacılar, süre kısıtlaması, normalde 

olduklarından dağınık olma gibi yorumlar yapmıştır. 

Erkeklerin ise becerileri üzerine pozitif söylem ürettikleri görülmüştür. Bunun 

sebebinin yine “kendini bir aşçı ile özdeşleştirme”, ve ya “profesyoneller gibi iş 

yapma” temaları üzerinden olması muhtemeldir.  

Çalışamanın geneline bakıldığında tasarım veya sosyoloji literatür taraması destekli 

bir takım yaklaşımlar ile daha yoğun sonuçlara ulaşılabilecekkavramların ve 

sonuçların ortaya çıktığı görülür. Bu anlamda çalışmanın başta cevaplanmak istenen 

soruları da tam olarak cevapladığı düşünülmektedir.Sonuçların daha genellenebilir ve 

frekansı yüksek olması ise daha uzun zaman sürebilecek ileri seviye araştırmalarda 

veya grup çalışmalarında kavram odaklı çalışılmalar ile mümkün olabilir. 
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Çizelge 5.1 : Ortaya çıkmış kavramlar ve frekansları 

KAVRAM FREKANS 

İşlev 24 
Beceri 19 
Duygusal 16 
Düzen 11 
Püf noktası 9 
Kaynak 8 
Zahmet 8 
Deneyim 7 
Hijyen 5 
Yardım 4 
Alışkanlık 4 
İşlem sırası 4 
Süre 4 
Benzetme 5 
Özdeşleştirme 4 
Sağlık 4 
Lezzet 4 
Roller 3 
Tercih 2 
Kendini övme  2 
Özgünlük 2 
Ziyan 2 
TOPLAM 137 

İçerik analizinin basamakları, verilerin kodlanması, temaların bulunması, kodların ve 

şemaların düzenlenmesi, bulguların tanımlanması ve yorumlanmasından oluşur. Bu 

çalışmada öncelikle verilerin kodlanması aşamasında, izlenen bölümlerde 

nesne/işlem üzerinden üretilen söylemler metinleştirilmiştir (EK C 1). Bu metinlerin 

her biri daha kısa ve anlamlı, tekrar etmesi muhtemel cümleler ve sözcükler ile 

kodlanmıştır. Daha sonraki aşamada her metin ve kod temalar çevresinde 

gruplanmış, bu temalar frekansları üzerinden incelemeye alınmış ve tek tek her tema 

kendi başlığı altında yorumlanmıştır. Böylelikle “Yemekteyiz” videolarına içerik 

analizi uygulamak yolu ile verim alınabilmiştir. Genel olarak birbiri ile ilgili ve 

tekrar eden kavramlar, temalar oluşturulmuş, gözlemlerde örtüşen sonuçlar elde 

edilmiştir. 
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Temalar ise, kuram oluşturma temeli üzerinden, verilerden çıkan kavramlara göre 

yapılmıştır. Tüm veriler tek tek ve birden çok kere okunarak, mutfak işi sırasındaki 

nesne/işlem bazında önemli kavramlar içerisinde kodlanmıştır. Yıldırım ve Şimşek 

(2008)’e göre; tümevarımcı analizlede kodlar doğrudan verilerden üretilir. 

Çalışma tek araştırmacı tarafından yürütüldüğü için kod yazım kural listeleri 

oluşturulmaya gerek duyulmamıştır. Bu listeleme ancak birden fazla araştırmacının 

farklı zamanlarda aynı setteki verileri kodlaması gerektiğinde önem kazanmaktadır. 

Kavramlar konusunda tek kelime veya kelime grupları yeterli gelebilmiş,temalar 

içinse genel olarak çok uzun olmayan cümleler ile metin paragrafları özetlenmiştir. 

Bu özetleme hem araştırmacının, hemde okuyacak kişilerin anlayabileceği biçimde 

yapılmıştır (EK C 1).  

Bu çalışmaların ışığında yapılan araştırmanın yenilik derecesinin yüksek olduğu ve 

tasarım alanında literatüre farklı açılımlar getirdiği de söylenebilir. 

İçerik analizinin geleneksele en yakın hali ile bir tasarım araştırmasında 

kullanılmasının yenilikçi sayılabilecek bir yaklaşım olduğu görülmüştür. İncelenen 

literatürde tasarım alanında kavramsal anlamda bir inceleme yapan çok yakın bir 

örneğine rastlanmamıştır, sadece İlhan’ın (2007) çalışması gibi içerik 

analizindebelirli sözcükleri sayarak bu frekansları yorumlayan bir çalışma 

görülmüştür. 

Kuram oluşturma yöntemi ile kendi kavramsal analizini gerçekleştiren Gürpınar 

(2008), tasarım projelerinin kavramsal haritalandırmalarını yaparak temel kaygılarda 

en yakın örnek olarak görülmüş ancak yine analiz biçimi ve veri kaynağı itibari ile 

bu çalışmadan ayrıldığı saptanmıştır.  

Medya alanında yapılmış bir çalışmada yayınlanmış ünlü bir Amerikan çizgi filmi 

olan “Simpsons” bölümlerine “postmodernizm teorisi” üzerinden belirlenen 

kavramlar ile içerik analizi yapılmış, araştırma bu kavramlar yoluyla 

yorumlandırılarak sonuçlandırılmıştır (Gürel ve Alem, 2010) 

İçerik analizi bu araştırmada uygulanış yöntemi itibari ile, hem niceliksel hem de 

niteliksel bir biçimde olmuştur. Gözlem kısmında yalnızca niteliksel olarak ele 

alınabilen veriler, bu bölümde frekansları dahilinde niteliksel ve niceliksel olarak 

yorumlanmıştır. Bu da araştırmanın diğer bir farklı yanını oluşturmaktadır. 
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Geçerlilik amacı ile nitel bir araştırmada sorulabilecek sorulara (Yıldırım ve Şimşek, 

2008) baktığımızda, araştırma sonuçlarının kendi içlerinde ve mutfak ve nesneleri 

bağlamında anlamlı oldukları görülmektedir.Ayrıca kavramların iş yapma ve nesne 

iletişimi üzerinden anlamlı oldukları görülebilmektedir. Yine tüm kavramların 

tasarım araştırmaları ile ilgili terimler oldukları da bilinmektedir. 

Önceden toplanan verinin analizi mutfak alanı ve nesnelerin analizi dışında, daha çok 

veri kaynağı kullanma yöntem ve teorileri üzerinden yürütülmüştür. Bubağlamda bir 

literatüre geri dönülebilen bir araştırmayı yürütebilmek için daha uzun sürenin 

gerektiği görülmüş ve bu şekilde deneysel olmayan, kurgulanmış veyapılandırılmış 

bir çalışma oluşabileceği sonucuna varılmıştır. 

Hem gözlem de hem de içerik analizinde televizyonun temel özelliğinden gelen 

bağlam dışı söylemler ve hareketler gözardı edilmiştir.  

Kullanılan yöntem bu şekli ile herhangi bir ortam için kolaylıkla uygulanabilir 

düzeydedir. Yani başka veri setlerinde de yöntemin tekrarı mümkün görünmektedir. 

5.3. Çalışmaya Genel Bakış 

Yemekteyiz programını bu çalışmada ele alırken, öncelikli amaç bu programın bir 

veri kaynağı olarak kullanılıp kullanılamayacağının sorgulanması idi. Örnek medya 

çalışmaları üzerine başvurulan yöntemlere bakıldığında, daha çok söyleme 

odaklandıkları ve bir programda örneğin, “nefret”, “şiddet”, “ırkçılık” vb. politik, 

sosyal içerikli söylemleri, daha niceliksel bir yolla taradıkları görülmüştür. Oysa 

burada amaç kültürel bir takım kavramlarıararken, süreç esnasında önem kazanan 

nesne ve işlemler hakkında söylenenlerin içeriğine ve aktivitenin analizine 

bakmaktır. 

Maddi kültür üzerine olan çalışmalara bakıldığında ise yöntem çeşitleri olarak; 

göstergebilimsel analiz, detaylı görüşmeler, katılımcı gözlem, duygularını ve 

düşüncelerini dereceli olarak ele değerlendirmeye dayalı açık uçlu sorular gibi 

yöntemlere rastlanmıştır. Daha çok objelerin kültürel ve insanlar üzerinden 

anlamlarını kapsayan bu çalışmalarda olduğu gibi, televizyon verisinin özelliğinden 

ötürü, yalnızca araştırmacını zihninde dahil olunabildiği anlaşılmış ve yine yöntem 

çeşidi buna göre belirlenmiştir. 
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Bu bağlamda yapılmak istenen, bir televizyon programından elde edilmiş birer 

saatlik görüntüden, tasarımın ilgi alanına giren nesneler ve işlemler üzerine neler 

çıkarılabileceğinin denenmesidir. 

Gözlem kısmında nesne/işlem üzerine ayrıntılı bir betimsel analiz yapılabildiği ve 

kişilerin çalışma alanlarının detaylı planlarının, hareket alanlarını ve hareket 

sıklıklarının kavranabileceği görülmüştür. Yalnızca bu konu üzerine daha çok 

örneklem ve özellikle bu konuya odaklı bir çalışma yürütülebileceği anlaşılmıştır. 

Belirli bir konu üzerine olan gözlem araştırması da başlıklar üzerinden  

yapılabileceği gibi, açık bir şekilde herhangi bir soru sormadan da bilgiler edinmek 

mümkündür. Bu çalışma süreç genel olarak kuram oluşturma üzerinden 

yürütülmüştür.  

Niteliksel içerik analizi kısmında ise nesne/işlem söylemlerinin analizi yapılmıştır. 

İkisinin örtüşen yanları vardır ancak içerik analizi ile birçok zihinsel aktivitenin 

(nesneler üzerine olan duygular, yemek yapımı esnasında hissedilen duygular) de 

görülür hale geldiği gözlenmiştir. Analizin niteliksel olması ama aynı zamanda 

niceliksel özellikler göstererek, tekrar eden kavramlar içermesi daha kesin ve tutarlı 

sonuçların çıkmasını sağlamıştır. 

5.4. Gelecek Çalışmalar için Öneriler 

Yemekteyiz programı araştırmacılara değişen yaş, cinsiyet, ekonomik düzey, eğitim 

düzeyi gruplarında çok fazla kullanıcının evlerine kendi rızaları ile girişini 

sağlamaktadır. Uygulanabilecek yöntemlere ayrılabilecek çok daha uzun zaman çok 

farklı çalışmaların gelişmesini sağlayabilir. Özellikle bu bağlamda yapılandırılmış ve 

literatür taraması destekli, deneysel olmayan bir yaklaşım sergilendiğinde, uzun 

süreli bir çalışmada önemli ve yenilikçi sonuçlar alınabileceği bir görülmüştür. 

Program, sofra kurulumu, market alışverişi, misafir ağırlama ve evin neredeyse 

tümünü görüntülemesi açısından tasarım araştırmalarının alanına girebilecek 

neredeyse sonsuz miktarda veri sunmaktadır. Yalnızca sofra düzenleri üzerinden 

yapılabilecek bir çalışmada sofra hakkında Türk kültürünün özellikleri, Batı’dan 

devşirilmiş sofra düzeni, sofra için gerekli objelerin seçimi, sofra üstü yemek dışı 

objelere kadar çok geniş bir yelpazede detaylı bir araştırma yürütmek mümkündür. 
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Televizyonun ya da videonun veri kaynağı olarak tasarım araştırmalarında 

kullanılması, alan açısından büyük bir potansiyel taşımaktadır. Özellikle gerçeklik 

kurgusu içeren televizyon programlarının farklı analizler için çok önemli bir veri 

kaynağı olduğu düşünülmektedir. Kurgusal veriler olsalar da dizi iç mekânları ve 

nesneler de yine bu anlamda potansiyel veri kaynakları haline gelmektedirler.  

Yine araştırmacının kendi elde ettiği videolar bu yöntemler dahilinde 

incelenebileceği gibi, yazılı metin içeren birebir görüşmeler üzerinden elde edilmiş 

verilere de içerik analizi uygulanabilmektedir. Sınıf için etkileşim sırasında oluşan 

söylemlerin incelenmesi,  tasarım eylemi içerisinde belirli komutlar istenerek bu 

komutların içeriğinin analiz edilmesi, tasarım yayınlarında geçen kavramların 

incelenmesi gibi sayısız araştırmanın konusunu oluşturabilecek niteliktedir. 

Çok disiplinli çalışmaya açık olan tasarım araştırmaları, sosyolojik ve etnografik 

çalışmalar ile paralellik göstermektedir. İnsan nesne etkileşimi, insanın nesne 

dünyasını ve kendi içinde tanımladığı kavramsal evreni anlayabilmek için içerik 

analizi özellikle uygun bir yöntem olarak öne çıkmıştır. Yöntemin her türlü veri 

kaynağını metin haline getirerek inceleyebilir olma özelliği ise, sadece fiziksel 

aktivite içeren ortamları değil, zihinsel aktivitelernin gerçekleştiği, sözlü olmayan 

deneyimlerin ve yazıya dökülebilecek her türlü konuyu incelemeyi de sağlar. 
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EK A 1Detaylı gözlem notları  

14 AĞUSTOS – NALAN SOLMAZ 
Nalan Solmaz (çok panik yarışmacı, birçok şeyi, normalde yapmayacağını belirttiği 
üzere,  alelacele yapıyor ve bahane olarak vakti olmadığını söylüyor) 
45 yaşında 
Evli 
Bir çocuğu var 
Lise (terk), kurslara devam etmiş – sekreterlik, muhasebe, mankenlik, tiyatro, 
yabancı dil (ingilizce), güzellik enstitüsü kursu,  
güzellik uzmanı ve estetisyen (video 04:59) (arada hobisi olan şiirlerden bahsediyor 
şiir okuyor) 
(yaptığı tablolardan, müzikten, yemek yapmayı çok sevdiğinden bahsediyor) 
(yemek kitabı çıkarmayı düşünüyor kendine çok güveniyor) 
.... 
Kartalda oturuyor. 
Markete gidiş 09:01 
 
Menü: 09:13 
Başlangıçlar 
 
Andoloz çorbası  
Ana yemek 
Yeşil fıstıklı külbastı (meşakatli –s. Deyimi) 
Kekikli domates soslu mantar güveç 
Soslu nefis patates püresi 
Zeytinyağlı enginar 
 
Tatlı 
Kivili tiramisu 
 
Markete yalnız ve yürüyerek gidiyor. 
Önce sebze reyonu (ilk o bölümün önünden geçtiği için) 
(menüde olmamasına rağmen göbek marula ellerini atıyor, sunucu uyarıyor menüde 
yok neden alıyorsunuz, cevap: menüm kalabalık olmasına rağmen göbek salatası 
yapmaya çalışacağım) 
(yorum: yarışmacılara belirli bir bütçe verildiği bu bütçenin tamamını kullanmak 
isteyen yarışmacının o yemek için gerekli olmayan ama evde kullanabileceği her 
malzemeyi satın aldığı : kaynak kişisel gözlem ilk sezonda yarışmacıların tuvalet 
kağıdı aldıkları görüntüler olmuştu, yeni sezonalrda daha dikkatli kesmişler programı 
bu görüntüler yok.) 
 
Yanlışıkla sebzeleri aynı torbaya kaldırıyor ve tekrar ayıklama yapması gerekiyor. 
Henüz gerekli malzemel aldmış değil hala salata malzemeleri alıyor. 10:20 – 11:41 
 
Yarışmacı yorumları 11:41 
Çorba üzerine: 
 
Andoloz çorbası, yılmaz şimsek duymamış. Pınar da bilmiyor, okan da bilmiyor. 
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Yarışmacı listeyi çok geç çıkarıyor. Listeden aldıklarını silmeye başlıyor ancak şu 
andan itibaren menünün yoğunluğu üzerine pişman. Video2 , 01:58 
 
...01:58 – 03:45 – yarışmacı yorumları 
...03:45 -  04:51 alışveriş devam 
04:50 andoloz çorbasının ismi nereden geliyor ( sunucu sorusu): yöresel çorba – 
yöresi aklında değil 
04:50- 07:46 alışveriş devam 
07:47 – 08:18yarışmacı yorumları külbastı üzerine 
08:19 – 09:00 alışveriş devam 
09:06 – 09:45 triamisu üzerine yorumlar (içinde kivi olması eleştiriliyor) 
 
Alışveriş bitiminde yarışmacı tüm poşetleri elde kendisi yürüyerek taşıyor. 
Evin lüks apartman olmasına ramen asansörü olmamasından yakınıyor. 
Site . (lüks tanımı muhtemelen site olmasından geliyor. 4 ve ya 5 katlı) 
 
Poşetler hepsi yerde. 
Mutfak işlerine başlamadan önce üstünü değiştiriyor. 
Mutfak önlüğü takıyor. 
Herkesten farklı olarak sofrayı önce kuruyor. |sunucu bu duruma şaşırarak dikkat 
çekiyor Daha önce yapıp yemek sonrası telaş etmemek için yaptığını belirtiyor. 
 
11:52 Nalan Hanım’dan diğer yarışmacıların beklentileri, yaşı ve deneyimi 
bakımından iyi bi gece beklediklerini belirtiyorlar. Deneyimli ve uzman olarka 
tanımlanıyor (kendi yorumuna istinaden) 
 
Sofra düzeni için en mühim şeyin kaşık çatal dizimi olduğunu söyleyip, dizilimi 
yanlış yapıyor. Kendisi farkında değil. Sunucu yorumuna göre kaşıklar  yanlış 
tarafta, bıçakların baktığı yön yanlış, tatlı servisini de yanlış diziyor. 
Video 3: 00.09 yarışmacı yorumları – yemeklerin basit olması üzerine ve çorbanın 
bilinmezliği 
 
00:28: mutfağa geliyor ve yemek yapımı başlıyor. 
Patates haşlamak ile başlıyor. Musluğu açıp, patatesleri “serinlemeleri” için suyun 
altında bırakıyor, ancak musluk uzunca bir süre açık kalıyor (sunucu yorumu 
dahilinde) 
“her zaman suyu böyle açık bırakır mısınız?” sunucu soruyor 

- Normalde [suyu] böyle akıtmam, ama bugün artık böyle (not: yarışmacılar 
genelin yaptığından farklı ya da kötüleneceğini düşündükleri bir hareket 
yaptıklarında bu terime sık başvuruyorlar) 

Patatesleri uzun süre yıkıyor, üzerindeki toprakları akıtmak için. 
2 evyesi olan tezgâhta, bir evyede yıkama işlemi yapıyor, temizlenenleri diğer 
evyeye atıyor. (evyenin kullanımı) 
Yorumlar: menüsünün zor olduğunu düşünüyor, zoru başarma amacı güdüyor. 
Konuşurken genelde duraksıyor ve işe ara veriyor. 
01:26 yarışmacı yorumları – rekabet ve eleştiri üzerine  
02:01 nalan hanım devam,  patatesleri haşlamaya bırakıyor tencerede. 
Yakın gözlüğünü takıyor ve buğday kullanacağı çorba yapımına geçiyor. Buğdayı 
tezgahta ayıklıyor. Yıkıyor ve tencereye aktarıyor. 
Yine çorbada kullanacağı mercimekleri de tencereye aktarmadan önce gözden 
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geçiriyor sonra yıkayarak tencereye atıyor. 
Bu arada menüde bulunan andoloz çorbasının mercimek çorbasından farkını soran 
sunucuya açıklama yapıyor, artık konuşurken iş yapmayı bırakmıyor, içinde buğday 
oluşu ve çeşitli baharatlar olarak açıklıyor. 
 
Soğanları elde doğruyor.  Çorbanın özelliği olarak iri doğradığını da belirtiyor 
(soğanın elde doğranması) 
Sızma zeytinyağını cam şişede saklıyor (düzenli mutfak kullanıcısı özelliği) 
Tereyağını da cam saklama kabından çıkarıyor, marketlerde satılan tereyağı 
olmayabilir (pazarda satılan şekli ile açık tereyağı, yumuşak halde satın alındığı için, 
eve getirilip cam kaba yerleştirilir, kişisel deneyim) 
 
Baharatlar: raflarda , baharatlıklarda 
Çorbayı ateşe koyuyor (sunucu yorumu). Diğer yemek için hazırlıklara geçiyor. 
Paketten çıkardığı mantarları, evyenin içine (lavabo- yarışmacı deyimi) boşaltıyor. 
Bu sırada bu hareketinin sebebini “lavaboyu her hafta çamaşır suyu ile yıkadığı için 
çok temiz olduğunu” belirterek açıklıyor.  
Bu sırada kamera yukarı bakıyor ve dolap kapaklarında yapıştırılmış a4 kağıtlar 
görülüyor, bunların ne olduğunu soruyor sunucu  “ sorması ayıp bunlar nedir acaba?”  
Onların, eşinin unutmaması için yazdıkları olduğunu söylüyor. Ve eşinin de çok 
güzel yemek yaptığını belirtiyor. Mutfak işlerine çok ilgili olduğunu belirtiyor. 
(sunucunun sorusu üzerine) 
Mantarları halen evyedelerken yıkıyor bir tencereye koyuyor ve kararmamaları için 
üzerlerine limon sıkıyor. Limonu sıkarken limonluk kullanmıyor elde sıkıyor. 
 
Patates püresine koymak için, Sarımsakları rende ile rendeliyor. Rendeyi bir tabağa 
yerleştiriyor. Tabağa yoğurt ekliyor ve tuz karıştırıp masaya bırakıyor 
Buzdolabından çıkardığı yeşil fıstıkların tabağının üzerine yine rendeyi getiriyor ve 
sarımsak rendeliyor. 
Fazla malzemeleri masanın üzerinden biriktirmeye başlıyor 
Tatlı yapımı: sütü tezgâh altı dolaplarından birinden çıkarıyor, yeni aldığı 
malzemelerden oraya mı yerleştirdi bilinmiyor. 
Tencereye tüm sütü boşaltıyor. 
Tariflerine bakmıyor. 
Unu paketinden kullanıyor (saklanan un, yeni un) 
Dolaptan yumurta çıkarıyor, tatlının yapıldığı tencereye koymadan önce bir küçük 
kasede kırıp durumunu görüp, koklayıp öyle tencereye ekliyor (tazelik testi –sunucu 
deyimi) 
Şeker ekliyor 
Tencerede tüm malzemeleri karıştırıyor (eritiyor). Sonra kremayı tencere yine 
karıştırarak devam ederek pişiriyor. 
Arada tarife çok baktığı için sunucu tarafından uyarılıyor (tarife bakmak programda 
yemek yapımı ustalığında eksik görülen konulardan biri olacak ki her bakan 
yarışmacı sunucu tarafından uyarılıyor) hata yapmamak için baktığını belirtiyor. 
Yarışmacı artık büyük bir panik içinde hareket ediyor. Sunucu da dikkat çekiyor bu 
konuya  
Zamanla yarışıyor olmaktan dolayı son anlara doğru panik artıyor. Tam yanında 
duran vanilya paketlerini görmüyor. Yanındaki çekim ekibinin hatırlatması ile 
buluyor. 
Yarışmacıların genel bir alışkanlığı olarak şarkı söylemeye başlıyor. Yemekteyiz 
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yarışmasında arada yetenek sergilemekten kaçınmayan yarışmacılar dans, müzik gibi 
bilgilerini gösteriyorlar. 
Nalan Hanım’dan şarkı söylemeye başlıyor ve bu konuda övgü alıyor. Yemekler 
pişiyor. Ancak krema topaklanmış, altını açık bırakıp vanilya ararken. Kremayı 
tencere ile birlikte tezgâha alıyor. Karıştırmaya devam ediyor. (tahta kaşık + teflon 
tencere) 
Tatlı için pasta tabanı kullanıyor. (tiramisu) 
Yine tariflerine bakarak tiramisu yapımına devam ediyor. 
10:52 yarışmacı yorumları nalan hanımın kişiliği hakkında. 
Nalan hanım tiramisu için kullanacağı labne peynirini yanlış aldığını fark ediyor. 
Bunun üzerine marketi arayıp ekstra sipariş veriyor. Etleri geniş bir kâse içinde 
zeytinyağı ve tuz ile marine ediyor.  Artık panik had safhada.  Çorbanın altının açık 
olduğunu ve aşırı kaynadığını da fark edince, “kim açtı bunun altını” diyerek 
başkasını suçluyor. 
Etleri sarmak için hazırlayacağı kürdanları saymaya başlıyor önce özenle yavaş 
sayarken sonra 6,7,8, 9,10,11 diye hızlıca sayarak elinde kalanları atıyor. 
Diğer yarışmacı gibi sürekli etrafı temizlemekle uğraşmıyor gitgide tezgahda yeri 
azalıyor. Etleri bi tepsinin üstünde hazır ediyor ve kenara mini fırının üstüne 
kaldırılıyor. 
 
Vakti olmadığını belirterek, çorba için beklenildiği gibi (sunucu vurgusu) kemik 
suyu ya da tavuk suyu kaynatmıyor, hazır bulyon koyuyor. Sürekli çok çabuk olmak 
zorunda olduğunu belirterek hızlıca patatesleri alıyor, soğuk suyun altına bırakıyor 
(yine sunucu uyarısı “ tadı kaçmasın bu şekilde” patatesleri piştikten sonra su ile 
değil de hava ile temas ederek kurutmak tadını kaçırmamasını sağlıyor, onu 
anlıyoruz). 
Püre için de ilginç (biber, yoğurt ve soğan, sunucunun vurgusu) malzemeler seçiyor. 
Bir tabağa soğanları elde doğramaya başlıyor. Sonra da tabaktayken bıçak 
vuruşlarıyla ufaltıyor. Bu arada aslında bunları kıymak için karıştırıcı kullanması 
gerektiğini söylüyor yine vakti olmadığı için bu yöntemi seçtiğini söylüyor. 
“normalde ben evimde blenderda yaparım” – yarışmacı şu an evinde ama yarışma 
hissi ile aslında başka bir ortamda olduğunu hissederek evine yabancılaştığından, 
evinde değilmiş gibi konuşuyor. Biberleri de yine bunları anlatırken elde doğruyor. 
Şimdi fark ediyoruz ki yarışmacı solundaki üst dolapların kulplarından birine havlu 
asmış. Orada arada ellerini kuruluyor. Cep telefonunu aramak için içeri koşuyor 
ancak arayanın kim olduğuna bakmayıp (acelesi var) telefonu alıp işine geri dönüyor. 
Patatesleri elde soymaya başlıyor ancak sıcak oldukları için hala eli yanıyor bir 
tanesini tencereye refleks ile fırlatıyor. Sonra bıçakla soymaya başlıyor. Yine sunucu 
uyarısıyla anlıyoruz ki - mesafeden kabuk kalınlıkları anlaşılmıyor- patatesleri kalın 
soyuyor, o da “aceleden, mecburen” diye belirtiyor. 
Ellerinin yandığını çığlıklarından anlıyoruz ancak yine de rende ile sıcak patatesleri 
rendelemeye devam ediyor. “ ay Allah’ım hayatımın en önemli günü” diye belirtiyor 
yarışmacı. Çatalla biraz daha eziyor püreyi. Tencereyi masaya alıyor. Soğan ve 
biberi içine ekliyor. 
Püreye sirke koymak isteyen yarışmacı, sirke şişesini alıyor ve bir su bardağına biraz 
sirke koyup, “çay bardağı sirke hesapladığını” söylüyor. Ama muhtemelen sirke çay 
bardağı kadar değil. Göz kararı. 
Tatlı için birçok kivi soyuyor.  
Tatlıyı tezgâhta yeterli yer olmadığı için masada yapmaya başlıyor. 
Ancak krema tam kıvamında olmadığı için üst süsleme kiviler devamlı pastadan 
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aşağı kayıyor 
Yarışmacı yine sürekli yaptığı kıvamda olduğunu ve neden kaydığını anlamadığını 
belirtiyor. 
Tatlıyı buzdolabına kaldırıp mutfağı toparlıyor. (mutfağı toparlama kısmını 
yayınlamıyorlar, sunucu yorumundan anlıyoruz ve son görüntüden tezgâhın artık 
daha boş olduğunu görüyoruz).  
Nalan hanım yarışmayı kazanma amaçlı yemek yaptığını aslında menüde olan 
enginarı sabahtan yaptığını itiraf ederek ve bunu yarışmacılara söylemeyeceğini 
belirterek belli ediyor. 
Bu yarışmacının aslında tüm yemek yapma aktivitesinin bir yarışmayı kazanmak 
amaçlı kimi zaman kendisinin belki de sergilemeyeceği davranışları sergilediğini 
düşünmeliyiz. 
“Türkiye bilsin yarışmacı arkadaşlar puan kırmasınlar, tamam?” sorusu ve vurgusu 
03:55 (video 4) “dürüstüm, Türkiye’ye karşı dürüstüm”. 
03:59 yarışmacı yorumları – kusurlar üzerine 
Artık daha çok masa etrafında son aktivitelerini yapıyor. Hazır ve pişmeyi bekleyen 
yemekler bir arada 
04:41 yarışmacı yorumları – yarışmacıların samimiyeti birbirleri hakkındaki 
düşünceleri 
Sıcak servis edecekleri yemekleri misafirlerin gelme zamanlarına yakın olarak 
pişirmeyi tercih ediyorlar. 
Daha önce mantar güveç sosu yamak için kullandığı tavayı yıkamıyor, peçete ile silip 
tekrar ocağa alıp patatesin sosunu pişiriyor. 
Ortalığı toparlayıp, temizlik yapıyor. 
Menüyü sesli olarak sayarak gözden geçiriyor. 
Çorbayı çorba servisi yapılan seramik kaplardan birine aktarmak için kabı temizliyor. 
Tuzluk ve karabiberliklerin doluluğunu kontrol ediyor. 
Sosluk ve baharatlık hazırlıyor, masa servisi için.  
Her şeyin tamam olduğunu söyleyip şık bir kıyafet giyip, yağlamaya başladığı 
tepsiye etlerini diziyor. Bu arada giyinmiş olduğu için kolları sarkık olan kıyafetini 
srüekli tutmak zorunda yağlı tepsiye değmemesi için.  
Ana yemeği mini fırına atıyor. Ocak altı bulaşık makinası. Ocak set üstü. 
08:16 zil çalıyor misafirler tek tek gelmeye başlıyor. 
 
 
 
1 MART – MEHMET YENİ 
1 MART 2010 
Mehmet Yeni 
İlk yarışmacı erkek 
35 yaşında, turizmci, evli, bebek bekliyor. 
Yarışmaya katılış sebebi: yakında kızı olacağı ve şansına inandığı için. Masa 
düzeninde iddialı – turizmci olduğu için (sunucu vurgusu) 
Yemek yapmaktan zevk alıyor 
Uzun süre yalnız yaşamış (bekâr hayatım diye bahsediyor) – bekar hayatı! Önemli 
(arka plan görüntüler 
Evde kızının beşiğini yaparken, önce bir montaj işi yaptığını anlıyoruz elinde matkap 
ile açılıyor sahne, sonra pembe bir beşik monte ettiğini görüyoruz, zaten ileride 
bebek beklediklerini de belirtecek. – evin erkek işleri vurgusu? 

Salonda bir kitabın sayfalarını çevirirken 
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Çay koyarken – mutfağa girebiliyor hissi 
Kumanda elinde TV izlerken – evin erkeği – kumandanın sahibi) 

Yemek yapmaktan zevk alıyor, değişik tatlar çıkarmaktan zevk alıyor. Özellikle 
balık yapmayış seviyor, ama eşi için vazgeçmiş. 
Hobileri yok, işi yoğun. Balık tutuyor vakit olursa. Eşi ile alışveriş. 
Yemek kitabı sayfası çevirirken görüyoruz ve sunucu boş zamanlarında yemek kitabı 
tariflerinden yemek yapmayı sevdiğini belirtiyor yarışmacının. 
Yarışmacı iddialı olduğunu belirtiyor %40 ve 80 arası. 
Yeni Bosna Mahallesi 
Apartman.  
Yeğeni ile alışverişe gidiyor. Araba ile markete gidiyorlar. 
 
Menü:  
Başlangıç 
Kremalı sebze çorbası 
Zeytinyağlı enginar 
Domates soslu ıspanaklı krep 
Akdeniz yeşillikleri salatası 
 
Ana yemek 
 
Güveçte levrek buğulama 
 
Tatlı 
Limonlu dondurma eşliğinde sıcak çikolatalı kek 
03:37 – market alışverişi 
Önce manav reyonu. Yeşillikler ve kuru sebzeler 
 
04:49 yorumlar – basit bir sunum, kremayı kendisi mi yapacak.  
Yarışmacıları tanıma 
 06:12 alışveriş devam 
Liste yapılmış. 
Krema hazır krema, çikolata sosu da hazır. 
07:12 yarışmacı yorumları, yarışmacıları tanıma 
 08:14 alışverişe devam 
Zeytinyağlı enginar için defne yaprağı arıyori sunucu önce balık için olduğunu 
varsayıyor. 
Markette pek bulmak istediklerini bulamıyor, heyecanına bağlıyor 
Ameliyat eldiveni alıyor, balıkları pişirirken kullancak, muhakkak diyor, balık 
kokusu geçmesin diye. Diğer ürünlere balık kokusunun geçmesini istemiyor. 
09:30 yarışmacı yorumları 
Alışverişe devam 
Çiçekçi: video 2 02:00  
Yarışmada çiçek öenmli bir masa elemanı olarak alışkanlık haline gelmiş. 
03:20 yarışmacı yorumları – balık. Çoğu tereddütlü özellikle balık ve buğulama 
oluşuna. Koku dikkat çekiyor. 
06:32 yarışmacı yorumları – tatlı kek olduğu için eleştiriliyor. Basit bulunuyor. 
Çikolata sosu hazır mı ? 
08:51 torbalar mutafağa bırakıldı. 
Önce kıyafet değişimi – evin gezintisi 
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Önce masayı düzenliyor. Turizmci olduğu için bu konuda iddialı olduğunu 
düşünüyor. 
Çini desenli tabaklar. Showplate – duvara asılan değil. Belirtiyor. Sofraya tek tabak 
koyuyor. Tabakların yemek yenmeden kat kat dizilmemesi gerektiğini, ne servis 
edilecekse uygun tabağıyla mutfaktan gelmesi gerektiğini belirtiyor. 
Ama konukların masada sadece supla olmasını eleştireceklerini düşünüyor sunucu. 
[supla: fransizca "tabak alti" anlamina gelir. nihale, amerikan servis gibi ustune 
tabak, tencere falan konan seylere denir. turkiye'de ise yemek tabaginin altinda daha 
genis ve duz olan tabaga "supla tabak" derler. 
(vinyl, 13.11.2003 01:55)http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=supla ] 
 
Yarışmacı kamera karşısında hergün yaptığı şeyler olsa da zorlandığını anlatıyor.  
Masa düzeni bitti. 
Yemek yapımı: video 3 1:00 
Önce poşetleri mutfakta çeşitli yerlere alıyor. Bir takım malzemeleri dışarı çıkarıyor. 

 
Bazılarını buzdolabına alıyor – mantar 
Önce yeşilliklerini yıkıyor. 
Hepsini kaplara alıp, suya yatırıyor. Evyenin içinde suya yatırıp, başka bir yere 
kaldırıyor. 
Mantarları yıkıyor. Çok siyah olduklarından şikâyetçi, limona yatırarak beyaz 
kalmalarını sağlayacağını söylüyor. Deneyim göstergesi. 
Turizm otelcilik okumuş. Yemek yapmayı stajlarda öğrenmiş. Tarifler yine de dolaba 
asılı heyecandan unutmamak için. 
Limonu kesme tahtasında ikiye bölüyor.  
Alt dolaplardan tencere alıyor. Önce tatlı ile başlayacak. Mutfakta hiç yabancı değil. 
 Tereyağını “benmari usulü” eritiyor.  
Sufle benzeri “harbi çikolatalı kek” olacak. Dışı kek içi çikolata. 
Yumurtaları birbirine vurarak kırıyor (bir yere vurarak değil) 
6 yumurtanın da sarılarını çöpün üstünde tutarak beyazlarından ayırıyor.  
Çırpmayı plastik el çırpıcısı ile yavaş yavaş yapıyor. Yumurtaların köpürmemesi 
gerektiğini öğrenmiş bir arkadaşından. Tarifi de ondan almış. 
(12 yumurtalı toplam) 
Tereyağına çikolataları ekliyor.  
Çorba için havuçları hızlıca soyuyor ve doğruyor.  Tahta kesme tahtasında doğruyor 
havuçları. Soymada havuç soyucu kullanıyor. 
Soğanları da doğrayıp havuç ve soğanı yağlı tencereye atıyor. Kırmızı ve çarliston 
biberleri de küp küp doğruyor. Çorbaya kıvam içinse püre kullanacağını söylüyor. 
Tüm malzemeyi kavuruyor yağda. 
Bu arada soğuyan çikolata karışımına, yumurtalarını karıştırıyor. Unu 90 gr, suyu 
160 gr gibi hesaplıyor. Tatlı pasta kitabından almış, eşinin.  
Unu elekten geçiriyor, topak olmaması için – yemek konusunda uzman ve bilgili 
Tatlı karışımını bekletmek için buzdolabına kaldırıyor.  
Yine havuç soyucuyu kullanarak patatesleri hızlıca soyuyor. Henüz mutfak çok 
dağılmadı. Soyduğu patatesleri daha çabuk haşlanmaları için küp küp doğruyor. 
Kabuksuz haşlayacak. kerevizi bıçakla soyuyor.  
Eşi geliyor, kapıyı çalıyor. Gelmek istemiyor, mutfağın halini görünce kalp krizi 
geçirme diyor, yardım et diyor, mutfağın halini görmesi için ısrar ediyor ve eşi 
sonunda geliyor.  
Eşi: mutfak çok batmamış (çok kirlenmemiş). Pek karışmadan kapıda bekliyor. 
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Başarılar dileyip gidiyor.  
 
Tava alıyor dolaplardan. Kırmızıbiber doğruyor.  Tavaya atıyor, krep için 
kullanacak. Üzerine önceden suya yatırmış olduğu ıspanakları doğruyor be tavaya 
kavrulmaları için biberlerle koyuyor.  
Bu arada zeytinyağlı enginar için harekete geçiyor. Yeni bir tencere çıkarıyor. 
Çorbaya haşlanmış bezelye ekliyor, dolapta hazır vardı. 
Tencereye zeytinyağı ekliyor, havuç soyup doğruyor onları ekliyor.  [tüm yemekleri 
zeytinyağlı yaptı, sadece tatlı tereyağlı] 
Patatesleri küp küp doğrarken aklına önlük takmadığı geliyor. Çekmecelerden 
çıkarıdğı siyah yarım önlüğü takıyor.  
08:45 yarışmacı yorumları – prova yaptığını belirten yarışmacı. 3 saatte yemek 
yetiştirme provası yapmış günlerdir. 
Hem enginara hem de ıspanaklarına tavuk bilyon atıyor. Kıvam vermesi iiçin 
enginara bir kaşık un koyuyor.  
Yarışmayı uzun süredir izlediğini, genel olarak bayanların genel olarak mutfakta 
yeteneksiz olduğunu düşündüğünü söylüyor.  
“zaten en iyi aşçıların erkek olduğuna dair genel bir kanı var” sunucu yorumu 
Yarışmacı da onaylıyor.  
Bunları anlatırken enginarlarını “hiç limonlamadan” tencereye atıyor. Limonu 
sonradan ekliyor.   
Ortalığı topluyor ve çorbasına devam ediyor. 
Kerevizlerini doğruyor ve tencereye atıyor. 
Rokaları yıkayıp suya basıyor – deyim 
Yeşilliklerini süzüyor. 
Yeşillikleri elle koparıyor, bıçakla kesildiğinde vitamin kaybedip öldüğünü 
düşünüyor. 
Çorbaya 2 paket bulyon atıyor.  
Krepe geçiyor. Un çıkarıyor, un cam kavanozda saklanmış. * 
Göz kararı süt, diğer malzemeler tariften. 
Daha önce hiç krep yapmamış. Önce telle çırpıyor hamuru sonra el blenderi çıkarıp 
onunla devam ediyor.  
Kıvamı kremanın biraz çık kıvamı cümlesi üzerinden yapıyor.  
Patateslerini süzüyor ve mikserle püre haline getiriyor. Kaynattığı çelik tencere 
içerisinde. 
Püreyi çorbaya ekliyor. 
Mikseri bu defa çorba tenceresine tutuyor ve çorbaya püreyi yediriyor ancak sebzeler 
tencereden kaçıyor, eliyle siper ediyor tencereye. 
Tadına bakıp tuz ekliyor. 
Krep: geniş tavaya az Ayçiçek yağı koyuyor. 
“sonuç facia da olabilir, farklı da olabilir, ama güzel bir duygu” ilk defa yaptığı krepi 
tanımlarken kurduğu cümle. Krepinde tadına bakında sunucu şaşırıyor, o da tuzu için 
diye belirtiyor. İlk denem başarısız tavaya bir kepçe bırakıyor ancak katılaşmıyor, 
meğer ocağın altını yakmamış ve gaz havaya salınmış. 
Tavayı yıkıyor. 
“ilk krepini İstanbul kanalizasyonlarına havale etmek zorunda kalan yarışmacı…” 
yorumu geliyor. 
Tavayı yıkayıp tekrar ocağa alıyor.  
Krep için domates sos: domates kabuklarını soyuyor. Büyük bir bıçakla, domatese 
zarar vermeden 
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Krepi tekrar deniyor bu sefer tutuyor erken alıp kontrol ediyor tekrar ocağa koyuyor 
krep tavasını 
Başka tavada domates sos için yağ ısıtıyor. Soğan doğruyor kesme tahtasında. 
Sarımsak soyuyor. Bıçağın yüzüyle sarımsakları eziyor. Salça ekliyor soğana ve 
sarımsağa. Taze fesleğen.  
Sunucuya göre henüz pişmemiş olan krepi tavadan elleriyle kontrol ederek tavadan 
alıyor.  
Çorbanın fazla yağını alıyor. Fazla yağın hoş görünmediğini düşünüyor. 
Küp doğradığı domatesleri sos pişirdiği tavaya ekliyor.  
İkinci krepini tavayı alıp havada çevirmek istiyor ama başaramıyor elleriyle düzeltip 
tekrar ocağa koyuyor.  
Krepi tavadan eliyle aldığı için sunucudan “spatula gibi elleriyle” yorumunu alıyor.  
Diğer krep pişerken kaşar peyniri rendeliyor: rendeyi bir tabağın üstünde tutarak. 
Fırın tepsisini yağlı kâğıt ile kaplıyor. Krepleri ıspanak harcı ile sarıp fırın tepsisine 
yerleştiriyor. 
 
Pişmekte olan Enginara küçük doğradığı patateslerini ekliyor, pişme sıralarından 
haberdar. 
Rokaları ayıklayıp bir tabağa diziyor. Buzdolabına kaldırıyor. Kalabalık olmaması 
için çoğu biten yemeği buzdolabına kaldırdı.  
Beşamel sos yapımı için eşini arıyor, daha önce hiç yapmamış. Bir tencereye sıvı yağ 
koyuyor ve sunucudan uyarı alıyor, tereyağı ile yapıldığı genel olarak bilindiği için. 
O da kendisinin sıvı yap ile yaptığını söylüyor. Eşi öyle söylemiş 
Farklı olarak beşamel sosa Hindistan cevizi katıyor, ancak o aslında sunucunun 
hatırlatmasıyla muskat cevizi.  
Salatasını hazırlıyor. Mavi çini desenli tabakları ile uyması için koyu kırmızı kaseler 
kullanıyor. Özellikle seçmiş. 
Salatayı süslüyor. 
 
Salataları büyük doğruyor domatesleri de. Sonra üzerlerini tepsi ile birlikte streç film 
ile kapatıyor. Buzdolabının havası ile temas etmemeleri için. Yeşillikler solmasın 
diyerek.  
Kreplerin üzerine beşamel sos döküyor. Buzdolabından çıkarmadığı görmüyoruz. 
 
Sıra pişen enginara gelince eldiven takan Mehmet, “çapraz kirlenmeye” sebebiyet 
vermemek istediğini belirtiyor. Tanımını da, “kendi elinizdeki bakterileri gıdaya 
geçirmemek” ve ya “gıdadaki bakterileri kendi elinize geçirmemek” diyerek yapıyor.  
Bezelyeleri buzdolabından çıkarıp enginara ekliyor, sebebi de onları daha önce tuzlu 
suda haşlamış ve buzlu suya atmış böylelikle renklerinin yeşil kalmasını sağlamış, bu 
bilgiyi ona bir başkası vermiş.  
Tezgahı biraz boşaltıyor. Ama temizlik uygulamıyor.  
Sıra balığa geliyor. Her kişi için bir güveç çıkarıyor.  
Bu arada tezgahın en sağında daha önce salata yıkarken vs kullandığı plastik kaplar 
birikmiş durumda.  
Güveçleri fırın da ya da ocakta pişirecek. Güveçleri servis etmek için özel bir 
seramik tabakları var, onları gösteriyor.  Balık filetolarının kenarlarını kesiyor. Tane 
karabiber çekerek üzerlerine ekiyor. Tahtayı silip kaldırıyor. 
Güveçleri alüminyum folyoya sararak buzdolabına kaldırıyor. Biraz yer açıyor 
dolapta önce. 
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Tatlı için özel kalıplar çıkarınca sunucu tüm bu malzemeleri günlük hayatında 
kullanıp kullanmadığını soruyor ve yarışmacı yarışmaya özel aldığını itiraf ediyor. 
Kalıpları yağlıyor ve unluyor.  
Tatlının olması gereken kıvamı da “macun gibi doğru” diyerek doğruluyor. (tarif 
deyimi) 
Buzdolabına kaldırıyor yine işi biten tatlıları da, dolaptan bir süt düşüyor. 
Masa servisi için limonluk ve yağlık sosluk hazırlıyor. Son 20 dk. 
Menüde olmayan bir kremalı sos yapıyor tercihe göre balıkta kullanılacak. Gitgide 
hızlanıyor yarışmacı. Artık az zamanı var.  
Tezgâhtaki kirli bulaşıkları evyenin altındaki dolaba saklıyor.  
Masayı hazırlıyor. 
Evyeyi temizliyor. Giyinmeye gidiyor. 
Giyinip geliyor sosunu ocaktan alıyor. Ekmekleri sepete yerleştiriyor. Sürahi su ve 
buz hazırlıyor. Bir gün önceden uz hazırlamış.  
Salona ekmekleri ve suyu götürüp gelince yine bulduğu bulaşıkları bulaşık 
makinesine dolduruyor.  
 
Konukların geliş görüntüleri yol sorma vs. 
 
Balıklar henüz pişirilmedi, sıcak servis yemekleri misafirler gelince pişiriyor genelde 
yarışmacılar.  
 
 
Artık yarışmacılar geldi ve salona geçildi 
*yemek pişirilen 3 saatlik sürede bir eksi yön olarak kadın yarışmacılar makyaj ve 
giyinme kısmını belirttiler. 
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EK B 1 

 

 

Şekil B 1Nalan Solmaz ve Pınar Darcan mutfak planları 
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EK B 2 

 

 

Şekil B 2Gülay Canlı ve Senem Yıkılmaz mutfak planları 
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EK B 3 

 

 

Şekil B 3Erhan Erşen ve Muzaffer Başer mutfak planları 
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EK B 4 

 

 

Şekil B 4Mehmet Yeni ve Mehmet Canbey mutfak planlar 
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EK C 1Verilerin kodlanma şeması 

İÇERİK KODLAMA 

CİNSİYET KİŞİ 
SÖYLEM METİN 

BAĞLI İŞLEM BAĞLI NESNE KATEGORİ   

Kadın 
gülay 
hanım 

ben barbunyayı buzluktan 
çıkardım gördüğünüz gibi 
çünkü bu bizim ayıklayıp 

dolaba koyduğumuz 
barbunyadır .. Bunu ben 
kendim yaptım ayıkladım 

dolaba koydum  

Bazı sebzeler 
önceden ayıklanıp 

saklanabilir  

hazırlama   alışkanlık   

Kadın 
Pınar 
Darcan 

hatta benim dolabımda 
her zaman hazır soyulmuş 

sarımsağım bulunur 

Bazı sebzeler 
önceden ayıklanıp 

saklanabilir  hazırlama   alışkanlık   

Kadın senem 

walla çok açık söyleleyim 
normalde hiç bu kadar 

eldiven filan kullanmam 

Gündelik 
hayatında yemek 
yaparken eldiven 

kullanılmaz temizlik   alışkanlık   

Kadın nalan 

benim lavabom çok temiz 
yani yanlış anlaşılmasın 

çamaşır suyu ile 
temizliyorum her hafta 

Kişi mutfağını çok 
temiz tutar 

temizlik   alışkanlık   

erkek 
muzaffer 
başer 

çok bi titizm, ev 
hanımlarından daha 

marifetliyim 

Kişi (erkek) ev 
hanımlarına göre 
daha iyi yemek 

yapar   önlük beceri   

erkek 
erhan 
erşen 

bıçağın marifeti ama 
bıçağı da herkes 

kullanamaz Tarkan bey 
siz öyle diyorsunuz ama 
kimisi elini parmağını 
kopartır kimisi orasını 
keser ama allahımıza 

şükürler olsun  

Nesne çok işlevsel 
olsa da önemli olan 
kişinin nesneyi iyi 
kullanabilmesidir. 

  
sebze 
soyacağı beceri   

erkek 
erhan 
erşen 

ben aşçı değilim ama çok 
iyi bir yemek analizi 
yapabilen bir insanım 

kişi çok iyi yemek 
yapar / Aşçı kadar 

olmasa yemek 
yapma   beceri   

erkek 
muzaffer 
başer 

hepsinin [havuç] yanı 
büyüklükte olmasına 

dikkat ediyorum 

doğranmış 
sebzenin 

boyutlarının aynı 
olması gerekir  doğrama   beceri   

kadın 
Mehmet 
Yeni 

ben elimden geldiğince 
takip ediyorum yarışmayı, 

bayanlar nedese 
yeteneksiz gibi görünüyor 

mutfakta 

Kişi (erkek) ev 
hanımlarına göre 
daha iyi yemek 

yapar yemek 
yapma   beceri   

erkek 
Pınar 
Darcan 

iddialıyım evet her 
konuda iddialıyım 

kişi çok iyi yemek 
yapar yemek 

yapma   beceri   

erkek 
Mehmet 
Yeni 

yaparım onu da 
yetiştiririm [menüde 

olmayan mantarlı kremalı 
sos] ayrı bir kapta 

götütürm arzu ederlerse 
servis yaparım 

kişi çok iyi yemek 
yapar 

yemek 
yapma   beceri   
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erkek 
erhan 
erşen 

arkadaşlar bu iş tamamdır 
be! 

kişi çok iyi yemek 
yapar 

yemek 
yapma   beceri   

erkek 
erhan 
erşen 

ya bi bakarmısınız tarkan 
bey bi kokar mısınızı o 
kadar güzel ki.. Ya ben 

utanmasam şimdi çiğ çiğ 
yemek istiyorum 

kişi çok iyi yemek 
yapar 

hazırlama   beceri   

erkek 
muzaffer 
başer 

benim yaptığım yemeyi 
yapamazlar benim 
verdiğim lezzeti 

veremezler 

kişi çok iyi yemek 
yapar 

yemek 
yapma   beceri   

erkek 
mehmet 
canbey 

ya ben bu işi biliyorum ya 
yani beni alan kadın kız 
var var ya yaşadı başka 
bişeye cennte düşecek 

kişi çok iyi yemek 
yapar /evlendiği 

takdirde evlendiği 
kişi için büyük 

avantajdır 
yemek 
yapma   beceri   

erkek 
muzaffer 
başer 

şimdi benim yapacağım 
yemekte herkesin gözü 

doyacak ruhu doyacak ve 
karnı doyacak farklı bir 
şey çıkaracağım ve bunda 

iddalıyım 

kişi çok iyi yemek 
yapar /yemeğin 

içine kattığı 
duygular yemeği 

güzel yapar yemek 
yapma   beceri   

kadın 
erhan 
erşen 

ama ben bir aşçı değilim 
yemeğin içerisine aşk 

muhabbet ve sevgi 
koyarsanız o yemeğin 
tadına doyum olmaz 

kişi çok iyi yemek 
yapar /yemeğin 

içine kattığı 
duygular yemeği 

güzel yapar 
yemek 
yapma   beceri   

erkek 
Pınar 
Darcan 

(Tavuklu şehriye 
çorbasını ) çok severim 
ben ayrıca çok da güzel 
yaptığıma inanıyorum 

kişi sevdiği yemeği 
iyi yapar yemek 

yapma   beceri   

kadın 
gülay 
hanım 

sağlam soyarım elmanın 
yarısını çöpe atarım 

yarısını geride bırakırım 

sebze/meyvenin 
kabuklarını kalın 

soyar ve ziyan eder 

soyma   beceri   

erkek 
erhan 
erşen 

ne kadar ince soyduğumu 
da görün arkadaşlar çünkü 

havucun mineral 
değerlerinin 

kaybolmaması için  

sebzelerin mineral 
değerlerini 

koruması için çok 
ince soymak 

gerekir. 

soyma   beceri   

kadın 
Pınar 
Darcan 

çok güzel oldu pişmek 
üzere fasulye 

Yemek çok iyi 
oldu yemek 

yapma   beceri   

kadın 
gülay 
hanım muhteşem pişmiş  Yemek çok iyi 

oldu 
yemek 
yapma   beceri   

kadın 
gülay 
hanım 

mmm çok güzel olmuş 
(tadına bakıyor) ölüyorum 

açlıktan 

Yemek çok iyi 
oldu yemek 

yapma   beceri   

erkek 
erhan 
erşen 

“ tam bir kayık, kimisi 
uzun sandal burnu ve 

motoru olan kimisi küçük 
âşıkların kürekle gezdiği 

sandallar kimisi de katana 
tipi sandallar” patlıcanları 

benzetme 

patlıcanlar 
sandallara ve 

kayıklara benzer 

hazırlama patlıcan benzetme   
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erkek 
muzaffer 
başer 

gördüğünüz gibi yatak 
örtüsü gibi yufkamızı 

aldık, yatak örtüsü gibi 
baksanıza 5 katını birden 

kullanıcam 

yufka yatak 
örtüsüne benzer 

hazırlama yufka benzetme   

erkek 
mehmet 
canbey 

yani bunu [tuz] kaşık 
ucuyla filan koyarlar, ben 

el ayarı 

ölçü kullanmama 
mutfakta iyi olma 

göstergesidir. ölçme ölçek deneyim   

erkek 
muzaffer 
başer 

ben ölçü kullanmam , göz 
kararı , demin suyu [ve 
şekeri] ölçtüm ama suyu 
da göz kararı koyamazsın 
ekmeğin lezzeti farklı olur 

ölçü kullanmama 
mutfakta iyi olma 

göstergesidir. 

ölçme ölçek deneyim   

kadın 
muzaffer 
başer 

ben hergün yemek 
yaparım, hergün pişen 
yemekte mutlaka elim 

vardır arkadaşlarım beni 
arar özellikle sipariş 

verirler 

Düzenli yemek 
yapar 

yemek 
yapma   deneyim   

erkek 
muzaffer 
başer 

yani bunlar benim her 
zaman yaptığım şeyler 

önden bir hazılık yapmaya 
luzum yok 

Düzenli yemek 
yapar yemek 

yapma   deneyim   

erkek nalan 

elim hızlıdır ama bu 
şekilde tabi ilk defa 
yemek yapıyorum 

kısa sürede yemek 
ilk defa 

yapmaktadır 
yemek 
yapma   deneyim   

erkek 
Mehmet 
Yeni 

lavaç gibi oluyor. 15 sene 
geçmesine rağmen 

unutmamışım [krepten 
bahsediyor] 

kişi çok iyi yemek 
yapar 

pişirme   deneyim   

kadın 
Pınar 
Darcan 

Ben profesyonel olduğum 
için ölçüye gerek yok 

ölçü kullanmama 
mutfakta iyi olma 

göstergesidir. ölçme   deneyim   

kadın senem 

[soyarken gelen ses]tabi 
siz o sesi duymuyorsunuz, 

ben yemek yaparken 
içimde ne sesler 

yaşıyorum bir bilseniz. 

Yemek yaparken 
duygusal bir takım 
düşünceler oluşur 

soyma   duygusal   

erkek 
Mehmet 
Yeni 

var var bulucam 
[buzdolapta yer arıyor] 
gereksiz olan herşeyi 

zulalıycam 

işi biten 
alet/eşyalar 

saklanmalıdır 
temizlik buzdolabı düzen   

erkek 
muzaffer 
başer 

ben bu makinamı içeri 
almak istiyorum, 

tezgahımı kullanabilirim 

tezgahta yer açmak 
için büyük nesneler 

kaldırılmalı   

ekmek 
yapma 
makinası düzen   

erkek 
mehmet 
canbey 

birazdan ortalık burası 
duman olacak 

mutfak çok dağınık 
olacak 

  mutfak alanı düzen   

kadın 
mehmet 
canbey 

gel yufka nerdesin 
yavrum yufka yufka 

aradığı nesneyi 
bulamama 

hazırlama yufka düzen   
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erkek 
mehmet 
canbey 

benim bi tane tencerem 
vardı onu ben nereye 

koydum 

aradığı nesneyi 
bulamama 

hazırlama   düzen   

erkek 
muzaffer 
başer 

ah salata ah salata kabını 
çıkaralım 

aradığı nesneyi 
bulamama hazırlama   düzen   

erkek senem 

wallahi koskoca mutfağa 
sığamadım evet napalım 

bugün böyle 

gündelik hayatında 
daha düzenlidir 

yemek 
yapma   düzen   

erkek 
muzaffer 
başer 

düzeni bozduk, düzeni 
bozduk her yeri dağttık 
[tüm mutfak kapakları 

açık] 

gündelik hayatında 
daha düzenlidir 

yemek 
yapma   düzen ÇIKTI 

erkek 
Mehmet 
Yeni 

şimdi malzemeleri gömme 
zamanı geldi 

işi biten 
alet/eşyalar 

saklanmalıdır 

temizlik   düzen   

erkek 
muzaffer 
başer 

ben dağıtmam ben 
dağıtmam, çekimleri 
detaylı incelerseniz 

yaptığım yemek kadar 
temizilik vakti 
harcamışımdır 

ortalığı düzenli ve 
temiz tutarak 

yemek yapmak 
gerekir 

temizlik   düzen   

erkek 
muzaffer 
başer 

gördüğünüz gibi [yere 
düşenleri alıyor] her yer 

tertemiz, bir yandan 
yapıyoruz kirletiyoruz bir 

yandan temizliyoruz 

ortalığı düzenli ve 
temiz tutarak 

yemek yapmak 
gerekir 

temizlik   düzen   

erkek 
mehmet 
canbey 

of yandı zannetim 
yüreğim güp güp attı 

vallahi 

Yemeğin yanması 
korkusu 

  fırın endişe   

kadın 
muzaffer 
başer 

gözümde büyüdü 
yufkaları çıkarttım 

yufkalar 5 taneydi 25 tane 
gözüküyor 

Kişi heyecan 
içinde 

hazırlama   endişe   
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erkek senem 

annecim kurtarın beni  Kişi heyecan 
içinde  

temizlik   endişe   

kadın 
muzaffer 
başer 

böyle bir heyecan bir 
stres, kafam karışıyo 

kafamı kim karıştırıyor 
benim? 

mutfakda yalnız 
çalışmasına 

rağmen birinin 
müdahalesine 

uğruyor 

yemek 
yapma   endişe   

erkek senem 

soğan doğrayacağım, o 
kadar makyaj yaptırdım 
şimdi gözlerim akarsa çok 

üzülücem 

soğan ile gözlerin 
akması  

doğrama   endişe   

kadın nalan 

rahat olucam ama bunlar 
beni oyalıyo nasıl rahat 

olucam bilemiyorum hadi 
kaynasana patates 

yemek pişmesi 
gerektiği halde 

pişmiyor 
pişirme   endişe   

kadın nalan 

hadi ka…[krema 
diyemiyor] bu da 

koyulaşmıyor yaaa 

yemek pişmesi 
gerektiği halde 

pişmiyor pişirme   endişe   

kadın 
gülay 
hanım 

inanılmaz heyecanlıyım, 
heyecanlı meyecanlı 

yapıcaz artık 

Kişi heyecan 
içinde 

doğrama   heyecan   

erkek 
erhan 
erşen 

ben bugün 10 tane yemek 
yapıyorsam 10 çift 

eldiven kullanıcam çünkü 
eldiven benim için çok 

önemli 

Yemek yaparken 
eldiven kullanmak 

gereklidir / 
eldiveni sıksık 

değiştirmek gerekir   eldiven hijyen   

erkek 
Mehmet 
Yeni 

buna gerekli bence 
[eldivenler] çapraz 

kirlenme olmasın onda, 
sizin kendi elinizdeki 

bakterileri gıdaya 
geçirmemek ya da 

gıdadaki bakterileri kendi 
elinize bulaştırmamak 

Yemek yaparken 
eldiven kullanmak 

gereklidir. 

  eldiven hijyen   

erkek 
erhan 
erşen 

diğer arkadaşlarımız her 
yemek yapımından sonra 
ellerini sabunla yıkarlar 
ve eldiveni kullanırlar 
ama eldivenin hijyen 

olması için ellerin sabunla 
yıkanması değil eldivenin 
değiştirilmesinde fayda 

var 

Yemek yaparken 
sağlık açısından 

eldiven kullanmak 
gereklidir / 

eldiveni sıksık 
değiştirmek gerekir 

temizlik eldiven hijyen   
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kadın senem 

ben bunları (patatesleri) 
yıkıyorum ama o kadar 
onu (bulaşık süngerini) 
çamaşır suladım yine de 
başka yenisini çıkartıyım 
insanlar laf etmesinler. 

diğer yıkadıklarım 
çamaşır suyu ile 

dezenfekte edilmiş bulaşık 
süngeri ile yıkandı 

patatesi önceden 
kullanılmış sünger 

ile yıkamak 
eleştirilebilir. 
Kullanılmamış 

sünger ile yıkamak 
gerekir 

yıkama   hijyen   

erkek 
mehmet 
canbey 

elimizi tekrardan 
yıkayalım da çünkü 

hanfendiler çok hijyenik 

Yemek yaparken 
elleri düzenli 
temizlemek  

temizlik   hijyen   

kadın senem 

bunları hiç kavurmadan 
çiğden koyucam (ıspanak) 

bazı sebzeler çiğ 
olarak yemeğe 
konulmalıdır 

hazırlama   işlem sırası   

kadın 
gülay 
hanım 

barbunyaya ben patatesi 
en son ekliyorum ki diri 

kalması gerekiyor 
banbunyada böly hani 
dağılmaması patates 

yemeği gibi olmaması için 

yemeğin iyi olması 
için, pişme 

süresine göre önce 
pişen malzeme, 

yemeğe sonradan 
eklenmelidir. soyma   işlem sırası   

kadın nalan 

şimdi aklıma gelen her 
şeyi pratik bir şekilde 

yapmak zorundayım sıra 
olursa bu menüde sıra 

bana çok vakit kaybettirir 

yemek belirli bir 
sıra ile değil aklına 

geleni yaparak 
yapılmalıdır 

hazırlama   işlem sırası   

kadın nalan 

ilk önce patateslerimi 
haşlamaya koymsam 

gerekiyor 

yemek yapımına 
belirli 

yiyeceklerden 
başlanmalıdır 

pişirme   işlem sırası   

erkek nalan 

şimdi aslında bunları 
benim blenderda kıymam 

gerekiyor di mi ama 
vaktim yok blenderı al 
içini aç normalde ben 

evimde blenderda yaparım 

Blender kullanımı 
çok zahmetli 
olduğu için 

kullanılması tercih 
edilmez 

  blender işlev   

kadın 
Mehmet 
Yeni 

arkadaşım söyledi bu 
tarifi veren arkadaşım 

bana köpürmemesi 
lazımmış, yani şekeri 

yedireceksiniz (çırpıcı ile 
çırpmasının açıklıyor) 

çırpıcı ile çırpmak 
yumurtanın 
köpürmesini 

engeller 
  çırpıcı işlev   

erkek 
Pınar 
Darcan 

özellikle Çırpıcak 
kullanıyorum, çünkü 
kaşıkla hamur top top 
oluyor, hamur şeklinde 

oluyor 

iyice çırpmak 
kremanın pürüzsüz 

olmasını sağlar 

  çırpıcı işlev   

kadın 
muzaffer 
başer 

işte hakiki el yapımı ev 
ekmeği [makinadan 

çıkarıp kameraya tutuyor 
pişen ekmeği] 

Ekmek yapma 
makinası ile 

yapılan ekmek Ev 
ekmeğidir 

  

ekmek 
yapma 
makinası işlev   
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erkek 
muzaffer 
başer 

önce ekmeğimizle 
başlayalım, 

misafirlerimize bu akşam 
kendimiz makinamızda 

ekmeğimizi yapıp sunucaz 

Ekmek yapma 
makinası ile 

yapılan ekmek Ev 
ekmeğidir 

  

ekmek 
yapma 
makinesi işlev   

erkek 
muzaffer 
başer 

künefe şimdi olacak 
künefeyi [fırını aslında] 
250 [derece] yaptım ben 

gaz verdim ona gaz 
verdim 

Fırının ısısını 
yükseltmek 

yemeğin çabuk 
olmasını sağlar   fırın işlev   

erkek 
mehmet 
canbey 

şöyle 200 dereceye geitirp 
[arttırıyor] çünkü 

revaninin artık olması 
lazım 

Fırının ısısını 
yükseltmek 

yemeğin çabuk 
olmasını sağlar   fırın işlev   

erkek 
erhan 
erşen 

150 derece 150, açtım 
turboya 

Fırının ısısını 
yükseltmek 

yemeğin çabuk 
olmasını sağlar 

  fırın işlev   

erkek 
muzaffer 
başer 

şimdi burada yapmamız 
gereken en önemli şey 

fırını ayarlamak 160 -170 
derecede pişiricem ben bu 

böreği 

fırının ısısının 
doğru ayarlanması 

gerekir 

  fırın işlev   

erkek 
mehmet 
canbey 

dikkat ederseniz çift fırın 
var 

kalabalık menü 
için iki fırın 
gerekebilir 

  fırın işlev   

erkek 
mehmet 
canbey 

annemlerden getirdim 
fırını [diğer fırın] çnkü 

hep fırınlı 
düşünebiliyomusunuz 

patatesli börek olsun şey 
olssun hep gfırında pişen 

şeyler olsun 

kalabalık menü 
için iki fırın 
gerekebilir 

  fırın işlev   

kadın senem 

250 derecede, pişene 
kadar pişcek işte 

yiyeceğin belirli 
bir süre 

gözetilmeden 
pişene kadar 
fırınlanması 

  fırın işlev   

kadın 
muzaffer 
başer 

bakınız makasım 
kitlenmiş, makasım neden 

kitlenmiş acaba işte 
korktuğum şeyler bunlar 

nazar nazar bu makas 
kitlenir mi 3 gün önce ben 

bu makası kullandım 

kamera karşısında 
yemek yapma 

aksaklıklara neden 
olabilir 

  
mutfak 
makası işlev   

kadın 
muzaffer 
başer 

silinmiş yazılar silinmiş 
eksik biraz daha ilave 

etmemiz lazım 

kusurlu ölçü kabı 
ölçmeyi tam 
yapamıyor 

  ölçü kabı işlev   

erkek 
muzaffer 
başer 

bu arada biz 
havucumuzun rendesini 

yapalım,walla rende 
yapmayalım, rende 

birazcık suyunu 
bulandırıyor [rende] 

rendelenen havuç 
sulanıyor 

  rende işlev   
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erkek 
muzaffer 
başer 

işte bunlar kamera karşısı 
heeycanı oluyor her 

zaman yaptığım çevirne 
bugün ikidir çıkıyor, 
bakın olmayacak şey 

maydonoz oraya takıldı 
[sebze kurutusunun 
dönmemesi üzerine] 

kamera karşısında 
yemek yapma 

aksaklıklara neden 
olabilir 

  
sebze 
kurutucus işlev   

erkek 
erhan 
erşen 

tahta kaşık kullanmam 
lazım [çorba için] 

Tahta kaşık çorba 
karıştırmak için en 

uygun alettir   tahta kaşık işlev   

erkek 
erhan 
erşen 

ben bunları özel aldım 
tam tatlı için ideal 

profesyonel 
tepsiler tatlı 

pişirmek için en 
uygun alettir.   tatlı tepsisi işlev   

erkek 
mehmet 
canbey 

çorba biraz şey oldu iki 
bardak biraz fazla geldi 

tencere küçük 

tencerenin boyutu 
küçük 

  tencere işlev   

erkek 
mehmet 
canbey 

evet bu iş şeye sardı ben 
hemen bi tepsi buluyorum 

fırını yakıyorum ben 
yetiştiremicem ben bunu 

fırın çalıştırılırsa 
süreç daha hızlı 

işler 

  tepsi fırın işlev   

erkek 
erhan 
erşen 

soya filizini [paketinde] 
yıkamaya hiç gerek yok 

çünkü kendisi değerolarak 
çok farklı bir yiyecek 
yıkamadan kullandım 

bazı yiyecekler 
yıkanmadan 

tüketilmelidir 

yıkama   işlev   

erkek senem 

yok hiç çırpmaya gerek 
yok bu çırpılmadan 
yapılıyor, şöle bir 

karıştırmak yeterli oluyor 

çırpmaya gerek 
yok 

çırpma   işlev   

erkek 
Mehmet 
Yeni 

elekten geçirmemin 
sebebi topak topak 
olmasın diye un 

elek unun hamurun 
içinde topak 

kalmasını engeller eleme   işlev   

erkek nalan 

tamam bu krema pişti 
şimdi bu pütür pütürlüğü 
engellemek için iyice bir 

karıştırmak gerekiyor 

iyice çırpmak 
kremanın pürüzsüz 

olmasını sağlar 

çırpma   işlev   

kadın nalan 

bu kreması çok önemli top 
top olmaması gerekiyor 

iyice çırpmak 
kremanın pürüzsüz 

olmasını sağlar çırpma   işlev   

kadın 
Pınar 
Darcan 

Bu arada annecim sana 
öpücükler yolluyorum, 

biliyorum şu anda 
izliyorsun, gördüğün gibi 

kızın her zamanki gibi 
hamarat, seni seviyorum 

anne  

kişi çok iyi yemek 
yapar 

yemek 
yapma   kaynak   

erkek 
mehmet 
canbey 

aslında annem çok lezzetli 
yemek yapar ablam 

çokezzetli yemek yapar 
...tek kalınca her zaman 
onları bulamıyorsun ya 

kişinin annesinin 
(ablasının) çok iyi 
yemek yapması / 

yalnız kalınca 
yemek yapmayı 

yemek 
yapma   kaynak   
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yani bi şey yapmaya artık 
mecbur kalıyorsun 

öğrenmesi 

erkek 
mehmet 
canbey 

annem bi mercimek 
çorbası yapar akıllara 

zarar yani 

kişinin annesinin 
çok iyi yemek 

yapması yemek 
yapma   kaynak   

erkek 
erhan 
erşen 

“Aileden, evet, benim 
anneannemin 100 yıl önce 
yapmış olduğu yemek ki , 
ben 50 yaşındayım, eee 

bak yine 
duygulanıyorum…” 

pişirilen bu yemek 
kişiye (ve ailesine) 

özgüdür yemek 
yapma   kaynak   

kadın senem 

ben bir göçmen kızı 
olduğum için börek 

konularında iyiyimdir 
annem sağolsun 

yemek yapmayı 
ailedeki bir kadın 
bireyden öğrendi yemek 

yapma   kaynak   

kadın 
muzaffer 
başer 

babaennemden öğrendim 
[yemek yapmayı] ammen 
babam devamlı seyahat 

ederlerdi… 

yemek yapmayı 
ailedeki bir kadın 
bireyden öğrendi yemek 

yapma   kaynak   

kadın nalan 

annemden de tabi ki 
öğrendim feyz aldım 

kendi tabi gayretim de var 

yemek yapmayı 
ailedeki bir kadın 
bireyden öğrendi 

/kişi çok iyi yemek 
yapar yemek 

yapma   kaynak   

kadın 
Pınar 
Darcan 

tüm yemeklerimi 
annemden öğrendim 

yemek yapmayı 
ailedeki bir kadın 
bireyden öğrendi 

yemek 
yapma   kaynak   

erkek 
erhan 
erşen 

yani ben üzerime çuval 
giyeyim - biraz 

megolomanlık var bende- 
çuval giyeyim çuval 

yakışır bana 

önlük çok yakışır 

  önlük kendini övme   

erkek 
erhan 
erşen 

harika olmuş, bi beş 
dakka daha pişerse 
[Fasulyenin tadına 

bakıyor] 

Yemek çok iyi 
oldu 

pişirme   lezzet   

kadın nalan 

ya fena değil işte güzel Yemek iyi oldu 

yemek 
yapma   lezzet   
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erkek 
mehmet 
canbey 

şimdi usta aşçılar [havlu] 
gibi şuramıza koyalım 

şurda dursun 

havlu ile aşçıya 
benzenilir 

  havlu özdeşleştirme   

erkek 
Mehmet 
Yeni 

café'de servis yapan 
personel gibi …italyan 

kafeleri 

önlük ile café'de 
servis yapan 

personele benzenir 

  önlük özdeşleştirme   

erkek 
erhan 
erşen 

“Sakın ola ki benden 
izleyip ay biz bu yemeği 
biliyoduk diyen olursa o 
aşçının kim olursa olsun 
isim vermiyorum, alnını 
karışlarım, kalkıcak da 

benim patentli yemeğime 
diyecek ki a biz bu 

yemeği biliyoruz, alnını 
karışlarım kim olursa 

olsun. Patenti alındı. Evet. 
Erşen’in kayığı benim 

ailemin yemeği” 

pişirilen bu yemek 
kişiye (ve ailesine) 

özgüdür 

yemek 
yapma   özgünlük   

erkek 
mehmet 
canbey 

ha battaniyenin fişini 
takayım, elektrikli 

battaniyenin, gördüm ki 
yarışma başladığından 

beri yarışmacıların 
neredeyse %97si99u 

yemeğin soğuk 
olmasından şikayetçi... 

illa ki bu yemeği yaparken 
soğuycak tamam mı.. Ben 
onu akıl ettim çok da iyi 

akıl ettim 

elektrikli battaniye 
yemeği sıcak 
tutmak için 

kullanılabilir  

yemeği sıcak 
tutma 

elektrikli 
battaniye püf noktası   

kadın 
Pınar 
Darcan 

biberleri poşetin içine 
atıyorum ki daha rahat 

soyulsun diye 

poşette tutulan köz 
biber daha rahat 

soyulur 

soyma poşet püf noktası   

kadın nalan 

tabi tabi pişmiş çatlayınca 
pişmiş demektir zaten 

(patates) 

patatesin 
haşlandığını 

çatlamasından 
anlaşılır  

pişirme   püf noktası   

kadın senem 

söyle ezerek soyarsanız 
eğe (sarımsağı) hem 

bastırırsanız yani 
ezerseniz üzerinde hiç 
kabuğu kalmaz hemen 
çırınk diye bakın nasıl 

ayrılıyorlar.  

sarımsak ezerek 
çok daha kolay 

soyulur 

soyma   püf noktası   

erkek 
mehmet 
canbey 

şimdi bunun kıvamını şu 
şekilde ayarlıyoruz belki 
bilir bunu bayanlar ama 

şöyle katı bir tat 
oluştumuydu bu tamamdır 

(şerbet) 

şerbetin kıvamı 
yoğunluğundan 

anlaşılır  

pişirme   püf noktası   
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erkek 
mehmet 
canbey 

mercimeğe sonradan su 
koymak, bayanlar çok iyi 
biliyo, çok önemli değildir 
mercimeğin tadını bozmaz 

sonradan su 
eklemek bazı 

yemeklerin tadını 
etkilemez 

pişirme   püf noktası   

kadın 
gülay 
hanım 

(pişmekte olan 
barbunyaya) normal su 
koyuyorum ben daha 
hellimli güzel oluyor 

sonradan su 
eklemek bazı 

yemeklerin tadını 
etkilemez 

pişirme   püf noktası   

kadın nalan 

iyice bu helmeleşene 
kadar pişecek 

uzun süre 
pişirilmesi 
gerekiyor 

pişirme   püf noktası   

kadın senem 

aslında hiç soymak 
zorunda değilim ama 

insanlar laf ederler diye, 
aslında soyulmaması 
lazım (domatesler) 

soymıcağım 

domatesler salataya 
soyulmadan 
girebilirler 

soyma   püf noktası    

kadın senem 

çok acı değilmiş soğanlar  
gözlerimi akıtmadı 

acı olmayan soğan 
göz yakmaz 

doğrama   rahatlama   

kadın 
gülay 
hanım 

zaten eti tencerede 
pişmeden önce kocanıza 

göstermeyin diyorlar, 
çünkü birazcık kalıyor bu 

da birazdan çekicek az 
kalıcak 

erkek yemeği bol 
görmek ister 

yemek 
yapma   roller   

kadın 
gülay 
hanım 

kızım mutfakta bana 
yardıme der, çok 

kabiliyetlidir, çok eli 
yatkındır ama ben izin 

vermiyorum çünkü onun 
yapması gereken ders 

çalışmak 

kızı mutfakta çok 
yetenekli olsa da, 
asıl görevi ders 

çalışmak yemek 
yapma   roller   

erkek 
Mehmet 
Yeni 

Evet [yeşillikleri elde 
koparması hakkında] 

neden diyecek olursanız, 
bıçakla kestiğini zaman 

daha çok yeşillikler 
ölüyor 

Yeşilliklerin el ile 
koparılması bıçak 

ile 
doğranmalarından 
daha sağlıklıdır 

doğrama   sağlık   

erkek 
erhan 
erşen 

içindeki mineral 
değerlerini bıçağın demir  
izi ile önlemek açısından 

elimle kırıyorum 

Yeşilliklerin el ile 
koparılması bıçak 

ile 
doğranmalarından 
daha sağlıklıdır doğrama   sağlık   

erkek nalan 

a bunu kim açtı açmadık 
ki 

mutfakda yalnız 
çalışmasına 

rağmen birinin 
müdahalesine 

uğruyor   fırın suçlama   
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erkek 
erhan 
erşen 

arkadaşlar yapmayın bunu 
ya yapmayın [sürekli 

tencereye koyduğu bardak 
su sayısını unutan 

yarışmacı] 

mutfakda yalnız 
çalışmasına 

rağmen birinin 
müdahalesine 

uğruyor 
hazırlama   suçlama   

kadın 
erhan 
erşen 

Tarkan bey işime 
karışmayın bakın benim 

100 gr şekerimi heba 
ettiniz [kavanozdan şeker 

koyarken döküyor] 

mutfakda yalnız 
çalışmasına 

rağmen birinin 
müdahalesine 

uğruyor hazırlama   suçlama   

erkek 
muzaffer 
başer 

kimse müdahale 
edemeyecek herşeyi 

bitiricez 

mutfakda yalnız 
çalışmasına 

rağmen birinin 
müdahalesine 

uğruyor yemek 
yapma   süre   

erkek 
mehmet 
canbey 

burayı topluyoruz hiç 
uğraşmıcam aslında sürem 

kalmadı 
ortalığı toparlıyor 

temizlik   süre   

kadın 
gülay 
hanım 

walla 2 , 2.5 saatte 
bitiririm diyordum ama 

daha fazla oldu 

tahmin ettiği 
sürede yemek hazır 

olmayacaktır 
yemek 
yapma   süre   

kadın senem 

çok önemli bir şey et 
benim için hayvanları da 

çok seviyorum ama napim 
eti de çok seviyorum ve 

hatta çok uzun yıllar 
vejeteryandım ben 

hayvanları sevse 
de, vejeteryanlık 

yerine et oburluğu 
tercih etmiştir 

  et tercih   

kadın 
gülay 
hanım 

ben (ciğeri) elimle 
harmanlamıyorum çünkü 

pek fazla elimle etle 
balıkla oynamayı 
sevmediğim için 

ete dokunmaktan 
hoşlanmıyor 

karıştırma   tercih   

erkek 
Mehmet 
Yeni 

ben heyecandan önlük 
bile takmayı unuttum kişi heyecan içinde 

  önlük unutkanlık   

kadın senem 

ay hayır nolur [gözler 
akıyor] 

soğan ile gözlerin 
akması  

doğrama   yakınma   

kadın senem 

 ayh soğanlar keserken 
bişi olmadı şimdi 

pişirirken oldu [gözlerini 
ovuşturuyor] 

soğan ile gözlerin 
akması  

pişirme   yakınma   

erkek 
muzaffer 
başer 

ah tepsim tepsim [tepsi 
arıyor] onlar[yardımcılar 
olunca] farklı oluyor tabi 
ver tepsiyi al çekici ver 

tornavidayı 

başkası 
yardımıolmadan iyi 
yemek yapılamaz 

  tepsi yardım   
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erkek 
muzaffer 
başer 

ben yemeği böyle kendim 
elimle yapmam, 

yardımcılarım bana 
yardım eder ben 

başlarında dururum 

başkası 
yardımıolmadan iyi 
yemek yapılamaz 

yemek 
yapma   yardım   

erkek 
Mehmet 
Yeni 

gel gel yardım et 
başkasının 

yardımına ihticayı 
var yemek 

yapma   yardım   

kadın nalan 

bir yardımcı ver [bir 
teselli ver şarkısının 

notalarında seslendirerek] 

başkasının 
yardımına ihticayı 

var pişirme   yardım   

kadın 
muzaffer 
başer 

şimdi 9 çeşit yapıp 
olmamış ifadesini almakla 

4 çeşit yapıp çok güzel 
olmuş dedirtmek arasında 

çok büyük fark var 

menüdeki 
yemeklerin sayısı 
değil nitelikleri 

önemli 
yemek 
yapma menü zahmet   

erkek 
muzaffer 
başer 

hayır [üşenmiyorum] 
kuşbaşı yapmak daha 

uzun rendeyi makina ile 
yapcaktım 

rende yapmak elde 
kuşbaşı 

doğramaktan daha 
zahmetlidir 

  rende zahmet   

erkek nalan 

ay patates kaynamış ama 
ayıklarken onu çok zorluk 

çekicem 

haşlanmış patatesin 
soyulması zordur 

hazırlama   zahmet   

erkek 
mehmet 
canbey 

ya mehmet yalnız yaşayan 
bekar bi adam aslında 

basit değil bak bunların 
kıvamını tutturmak zordur 
umarım hakkımı yemezler 

yaptığı yemek çok 
emek istiyor 

yemek 
yapma   zahmet   

kadın 
gülay 
hanım 

patates çokkullanıldı ama 
ben heralde çok 

seviyorum diye patetesi 
çok..yoo hani onda o var, 
bu daha çok benim elimi 
oyaladı hani bi seferinde 

bi tarafa dizip de 
koymadım yani 

yaptığı yemek çok 
emek istiyor 

soyma   zahmet   

kadın 
Pınar 
Darcan 

gördüğünüz gibi bu çok 
zor bi pasta, öyle diğer 

yarışmacılarımızın yaptığı 
gibi hazır iki dakikada 

yapılacak pasta ve 
tatlılardan değil 

yaptığı yemek çok 
emek istiyor 

karıştırma   zahmet   

erkek 
erhan 
erşen 

yani keşke ben de 
kemalpaşa tatlısı 

yapsaydım at şetbetli suya 
10 dakikada pişsin 

[kendisi kadayıf yapıyor] 

yaptığı yemek çok 
emek istiyor 

hazırlama   zahmet   

kadın nalan 

başaramazsam da çok zor 
şeylere kalkışmış zoru 

başarmış desinler 

yaptığı yemek çok 
emek istiyor yemek 

yapma   zahmet   

kadın 
gülay 
hanım 

ikinci postayı atarım evet 
onlar da pişsin günah 

olmasın 

tüm malzemeyi 
pişirerek çöpe 

gitmesini 
engelliyor yemek 

yapma   ziyan   
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