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ÖZET 

 
 Gastronomi turistlerinin hedonik tüketim nedenlerini ve gönüllü sade yaşam tarzlarını 
belirlemek, bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Ayrıca, hedonik tüketimin nedenleri ile 
gönüllü yaşam tarzı davranışları ve demografik değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi 
istenmektedir. Araştırmanın evrenini, 2019 yılında İstanbul'u ziyaret eden gastronomi turistleri 
oluşturmaktadır. Araştırmadaki veriler, alan yazına bağlı olarak geliştirilen anket aracılığıyla 
toplanmıştır. Geliştirilen anket, 20 Şubat ile 10 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul'u ziyaret 
eden ve ziyareti esnasında gastronomi deneyimi yaşayan yerli gastronomi turistlerine kasti 
örnekleme yöntemi kullanılarak online olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 440 anketin 
verileri analiz edilmiştir. Verilere; kayıp veri analizi, çoklu sapan analizi, çoklu normal dağılım 
testleri uygulanmıştır. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, faktör, t-testi, 
ANOVA ve korelasyon analizleri kullanılmıştır.  Araştırmada gastronomi turistlerinin hedonik 
tüketim nedenleri; birliktelik için tüketim, fikir elde etmek için tüketim, rahatlamak için 
tüketim, macera yaşamak için tüketim ve değer elde etmek için tüketim olarak belirlenmiştir. 
Öte yandan gönüllü sade yaşam tarzlarının ise, bilinçli satın alma davranışı, kendi kendine 
yeterlilik, ürünlerin dayanıklılığı, sade ürünler için arzu ve rahat bir yaşam arzusu boyutlarında 
incelenebileceği tespit edilmiştir. Hedonik tüketim nedenleri ve gönüllü sade yaşam tarzı 
eğilimleri arasındaki ilişkiye yönelik olarak analizler gerçekleştirilmiş olup analiz sonuçlarına 
göre; hedonik tüketim nedenlerinden değer elde etmek için tüketim boyutu ile gönüllü sade 
yaşam tarzının tüm boyutları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bilinçli 
satın alma davranışı ile macera yaşamak için tüketim ve fikir elde etmek için tüketim boyutları 
arasında negatif yönlü, anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Diğer boyutlar içinde farklı anlamlılık 
ilişkileri tespit edilmiştir. Ayrıca birliktelik için tüketimi en çok bekar ve kadın gastronomi 
turistleri benimsemişken, evlilerin ise daha çok bilinçli satın alma davranışlarını benimsedikleri 
belirlenmiştir. Gastronomi turistlerinin eğitim düzeyleri arttıkça ürünlerin dayanıklılığına daha 
fazla önem verdiği bulgulanmıştır. Öte yandan fikir elde etmek için tüketimi en fazla 
öğrencilerin ve 38-52 yaş ve üzeri aralığında bulunan gastronomi turistlerinin gerçekleştirdiği 
tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Gönüllü Sade Yaşam Tarzı, Hedonik Tüketim, Gastronomi Turisti. 
 
Danışman:Doç. Dr. Gürkan AKDAĞ, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı, Mersin 
Üniversitesi, Mersin 
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ABSTRACT 

 
 The aim of this research is to determine the reasons for the hedonic consumption of 
gastronomy tourists and the simple lifestyle of volunteers. In addition, the relationship between 
the causes of hedonic consumption and the relationship between volunteer lifestyle behaviors 
and demographic variables is wanted to be determined. The general universe of the research 
consists of gastronomy tourists visiting Istanbul in 2019. The data in the study were collected 
through a questionnaire developed according to the literature. The developed questionnaire 
was conducted online by using the deliberate sampling method for local gastronomy tourists 
who visited Istanbul from February 20 to March 10, 2019 and had gastronomic experience 
during their visit. In this study, the data of 440 questionnaires were analyzed. It was used 
missing data analysis, multi-slope analysis, multiple normal distribution tests for data. In 
addition to descriptive statistics, it was used factor analysis, t-test, ANOVA, and  correlation 
analyzes in the analysis of the data. The reasons for hedonic consumption of gastronomy 
tourists; consumption for togetherness, consumption for obtaining ideas, consumption for 
relaxation, consumption for living adventure and consumption for obtaining value. On the other 
hand, it is determined to examine that voluntary simple lifestyles can be examined in the 
conscious buying behavior, self-sufficiency, durability of products, desire for simple products 
and desire for a comfortable life. Analyzes were conducted for the relationship between the 
reasons of hedonic consumption and volunteer lifestyle tendencies. According to the results of 
the analysis, a positive positive relationship was found between the dimensions of consumption 
to obtain value from hedonic consumption reasons and all dimensions of volunteer lifestyle. In 
order to live an adventure with conscious buying behavior, a negative and significant 
relationship was found between adventure to live the consumption and consumption to obtain 
ideas. Different significance relations were determined within other dimensions. In addition, the 
highest consumption consumption for togetherness for women gastronomy tourist while 
adopting It is determined that married people adopt more conscious buying behaviors. It was 
found that the higher the education level of gastronomy tourists, the more important the 
durability of the products. Furthermore, it was found out that most of the students and 38-52 
and over gastronomy tourist were consumption to get ideas. 
 
Key words: Voluntary Simplicity Lifestyle, Hedonic Consumption, Gastronomy Tourist. 

 
Advisor:Doç. Dr. Gürkan AKDAĞ, Department of Gastronomy and Culinary Arts, Mersin 
University,  Mersin. 
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1. GİRİŞ 

 

Günümüzde tüketim olgusu, bireylerin ihtiyaçlarını karşılama amacıyla satın alma 

eylemi olmasının ötesine geçerek tüketicilerin ihtiyacı olmasa bile bir ürüne, hizmete sahip 

olmaktan zevk aldıkları bir olgu haline gelmiştir. Tüketiciler, satın aldıkları ürün veya hizmetle 

yalnızca haz duyup mutlu olmayı arzulamakta ve tüketimi bu amaçla gerçekleştirmektedirler. 

Gerçekleştirilen tüketim eylemi bir süre sonra yetersiz hale gelmekte ve birey aynı hazzı daha 

şiddetli bir şekilde yaşamak istediği için tüketim eylemini tekrarlamaktadır. Tüketicilerin, 

devamlı olarak anlık mutluluklar aradıkları bu tüketim şekli hedonik tüketim olarak 

isimlendirilmektedir. Tüketiciler, hedonik tüketim eylemlerini sevdiklerini mutlu etmek, 

sosyalleşmek, piyasadaki ucuzluk imkanları hakkında bilgi sahibi olmak, macera yaşamak, 

günlük hayatın stresinden kurtulmak için gerçekleştirebilmektedirler. Farklı nedenlerle 

gerçekleştirilmiş olsa bile bireyler bu eylemleriyle toplumdaki yerlerini, statülerini belirlemeye 

çalışmaktadırlar ve bu durum sosyal, bireysel ve çevresel olarak olumsuzluklar 

yaratabilmektedir.  

Tüketim eylemlerinin çoğalmasıyla birlikte hedonik tüketime alternatif olarak hayatın 

her anlamında sadeliği savunan gönüllü sade yaşam tarzı gündeme gelmiştir. Gönüllü sade 

yaşam tarzı, bireylerin hem iç hem dış dünyalarını kapsayan bir yaşamı savunmaktadır. 

Bireylerin gündelik hayatlarında ihtiyaçları olmayan, plansız olarak gerçekleştirdikleri 

tüketimlerini azaltmaları, satın aldıkları bir ürünü uzun süre kullanıp geri dönüştürmeleri, daha 

sade ürünler için arzu duymaları, kendi gıdalarını üretip, kompost yapmaları gibi doğa dostu 

eylemlerde bulunmaları gerektiğini savunmaktadır. Öte yandan gönüllü sade yaşam tarzı, 

bireyin içsel olarak da bu felsefeyi benimseyip daha huzurlu ve dingin bir bakış açısına sahip 

olarak hayatın her alanında bu felsefeyi yaşatabilmeleri gerektiğini ileri sürmektedir.  

Bu çalışma, gastronomi turistlerinin hedonik tüketimlerini gerçekleştirirken hangi 

nedenlerle gerçekleştirdiklerini, gönüllü sade yaşam tarzlarını belirlemeyi, demografik açıdan 

bu iki olgunun farklılık gösterip göstermediğini  ve elde edilecek sonuçlar ile uygulama ve alan 

yazına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde öncelikli olarak 

problemin tanımı yapılmakta ardından araştırmanın amacına ve araştırma sorularına yer 

verilmektedir. Araştırma sorularının açıklamalarının yapılmasından sonra araştırmanın önemi, 

kapsamı, değişkenleri ve planı sırasıyla ele alınarak bölüm sonlandırılmaktadır. İkinci bölüm, 

hedonik tüketim ve gönüllü sade yaşam tarzı hakkında kuramsal bilgileri ve alan yazını 

içermektedir. Üçüncü bölümde ise araştırmadan elde edilen bulgular ve bulguların analizlerinin 

yapıldığı sonuç ve öneriler kısmına yer verilerek araştırma sonlandırılmaktadır. 
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1.1. Problemin Tanımı 

 

 Tüketim, günümüzde iktisadi sistem ve yaşamın sürdürülmesi için önemli bir unsur 

olmanının ötesine geçerek bireylerin temel ihtiyaçlarından ziyade isteklerini gerçekleştirme 

unsuru haline de gelmiştir (Açıkalın ve Yaşar, 2017: 570). Tüketimin artmasıyla beraber 

bireyler gün geçtikçe duygularını daha ön planda tutarak hazzın devamlı olarak artması 

isteğiyle hazzı temele alan tüketim eylemlerinde bulunmaktadırlar. Hedonik tüketim, 

Hirschman ve Holbrook' a (1982) göre, tüketicinin satın alma eylemi sonucunda ortaya çıkan 

heyecan verici durum, çoklu duyuşsal uyarıcılar ve fantezi ile ilişkili olan tüketici davranış 

boyutları olarak tanımlanmıştır. Hedonik tüketimde, ürünün ne olduğundan çok ne ifade ettiği 

önemlidir ve ürünler nesnel olarak değil öznel, düş gücüne dayalı olarak algılanmaktadırlar. 

İhtiyaçların farklılaşmasıyla birlikte ortaya çıkan bu yeni tüketim kültürü araştırmacıların 

hedonizm ve tüketim arasındaki ilişkiyi belirlemeye ve işletmelerin hedonik tüketime yönelik 

çalışmalarda bulunmaya başlamasına sebep olmuştur. Yapılan çalışmalar tüketicilerin satın 

alma eylemi sonucunda ürünlerden elde ettiği faydanın yanı sıra psikolojik ve sosyal olarak 

tatmin olduklarını ve tüketim davranışlarının çoğunlukla hedonik sebeplere dayandığını 

göstermektedir (Açıkalın ve Yaşar, 2017: 570).  Bu konuda pek çok çalışma hedonik satın alma 

davranışının etkilerini, hedonik güdülenmelerin tüketici kültürünü nasıl etkilediğini,  bu 

davranışı yerine getirirken hangi faktörlerin ön planda olduğunu ve hedonik tüketim 

motivasyonlarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır (Akgül ve Varinli, 2017: 1). İlgili alan 

yazında tüketicilerin hedonik tüketim eğilimleri ve motivasyonlarıyla ilgili çalışmalar yeterlidir. 

Yabancı ve ulusal alan yazında turistlerin hedonik tüketim eğilimleri ve motivasyonları üzerine 

çalışmalar mevcut olmasına rağmen gastronomi turistlerinin hedonik tüketim eğilimlerini ve 

motivasyolarını belirlemeye yönelik çalışma bulunmamaktadır. 

 Gönüllü sade yaşam tarzı geniş anlamda, yüksek tüketim yaşam tarzına direnen ve 

düşük tüketime karşın çeşitli şekillerde daha yüksek yaşam kalitesi alternatifi arayan 

insanlardan oluşan toplumsal bir hareket olarak tanımlanmaktadır (Grigsby, 2004; Alexander, 

2011; Alexander, 2013: 288- 290). Sosyal ve çevresel olarak tehlikeli hale gelen tüketim eğilimi 

gönüllü sadelik kavramının yeniden canlanmasına neden olmuştur. Bu akım hedonik tüketimin 

yanı sıra bireyin iç dünyasında zenginliği, dış dünyasında ise sadeliği savunmaktadır (Elgin, 

1993). Bundan hareketle hedonik tüketime karşı ortaya çıkan gönüllü sade yaşam tarzı kavramı, 

motivasyonları, etki eden faktörleri, tüketim ile ilişkisini, gönüllü sadecileri, hedonik tüketim ile 

ilişkisine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. İlgili alan yazında tüketicilerin gönüllü sade 

yaşam tarzı eğilimleri ve motivasyonlarına yönelik çalışmalar bulunmasına rağmen gastronomi 

turistlerini ele alan uluslararası ve ulusal bir çalışma bulunmamaktadır.  
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 Gastronomi turizminde turistler belli bir yöreye ait ürünü, belli bir aşçının hazırladığı ya 

da özel nitelikli bir yiyeceği tüketme isteği ile hareket etmektedirler (Akgöl, 2012: 24). 

Gastronomi turistlerini bu deneyimleri için harekete geçiren gücün hedonik tüketim 

davranışlarına mı yoksa yaşamın her alanında sadeliği savunan gönüllü sadelik davranışlarına 

mı dayandığını belirlemek turist ihtiyaçlarına daha etkin cevap vermeye yardımcı olabilecektir. 

 

1.2. Araştırmanın Amacı  

  

Gastronomi turistlerinin hedonik tüketim ve gönüllü sade yaşam tarzı davranışlarının 

incelenmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu bağlamda değişkenlerin birbiriyle olan 

ilişkisi incelenecek ve gastronomi turistlerinin hangi yaklaşımdan etkilendiğine ilişkin 

çıkarımlar sağlanmaya çalışılacaktır. Çalışmada gastronomi turizmi, gastronomi turisti, tüketim 

olgusu, hedonizm, hedonik tüketim, sade yaşam tarzı, gönüllü sade yaşam tarzı kavramları 

çerçevesinde ele alınacak konular; birbiri ile benzeyen ve ayırt edilecek özellikleriyle de 

değerlendirilecektir. Gastronomi turistlerinin ziyaret ettikleri yerlerde deneyimlerinde hazcı 

tüketim davranışları ile mi yoksa sade yaşam tarzı felsefesiyle mi hareket ettiği araştırma 

kapsamında yer almaktadır. Araştırmanın amaçları aşağıdaki şekilde belirtilmektedir: 

*Gastronomi turistlerinin hedonik tüketim eğilimi gösterip göstermediklerini 

belirlemek,  

*Gastronomi turistlerinin gönüllü sade yaşam tarzı eğilimleri gösterip göstermediklerini 

tespit etmek, 

*Gastronomi turistlerinin hedonik tüketim nedenlerini tespit etmek, 

*Gastronomi turistlerinin gönüllü sade yaşam tarzı motivasyonlarını belirlemek, 

*Gastronomi turistlerinin hedonik tüketim nedenleri ve gönüllü sade yaşam tarzı 

arasındaki ilişkiyi belirlemek, 

*Gastronomi turistlerinin demografik özelliklerinin hedonik tüketim ve gönüllü sade 

yaşam tarzı eğilimleri üzerindeki etkisini belirlemek. 

 

1.3. Araştırmanın Soruları  

 

 Gastronomi turistlerinin hedonik tüketim ve gönüllü sade yaşam tarzı davranışlarını 

tespit etmek bu çalışmanın asıl amacını oluşturmaktadır. Ayrıca, söz konusu motivasyonların 

birbirleriyle olan ilişkisi ortaya çıkarılmak istenmektedir. Araştırma amaçlarına araştırma 

sorularının cevaplandırılması vasıtasıyla ulaşılabilmektedir. Dolayısıyla, bu araştırmada 

cevapları aranan sorular aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir. 
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AS1:Gastronomi turistlerinin demografik özellikleri nelerdir? 

Birinci araştırma sorusunun nedeni, gastronomi turistlerinin yaş, cinsiyet, medeni durum, 

eğitim seviyesi, gelir düzeyi, milliyet gibi demografik özelliklerinin belirlenmek istenmesidir. Bu 

soru, gastronomi turistlerinin demografik özelliklerinin tespit edilip örneklemin daha iyi 

anlaşılmasına katkı sağlayacağı gibi yapılacak olan kıyaslamalar için de kategorik değişken olma 

özelliği taşımaktadır.  

AS2: Gastronomi turistlerinin hedonik tüketim eğilimleri bulunmakta mıdır? 

İkinci soru ile gastronomi turistlerinin hedonik tüketim eğilimi gösterip göstermediği tespit 

edilecektir. Böylece elde edilen bulgular ile gerçekleştirilen diğer çalışmaların bulgularını 

karşılaştırma fırsatı elde edilmiş olacaktır. 

AS3:Gastronomi turistlerinin gönüllü sade yaşam tarzı eğilimleri bulunmakta mıdır? 

Üçüncü araştırma sorusu ile gastronomi turistlerinin gönüllü sade yaşam tarzını benimseyip 

benimsemedikleri tespit edilmiş olacak ve bu konuyla ilgili olarak gerçekleştirilmiş çalışmalar 

ile karşılaştırma şansı elde edilmiş olacaktır.  

AS4:Gastronomi turistlerinin gönüllü sade yaşam tarzı 

eğilimleri/motivasyonları/davranışları hangi başlıklar altında incelenebilir? 

Dördüncü araştırma sorusunun yanıtlanması ile gastronomi turistlerinin gönüllü sade yaşam 

tarzı nedenleri ortaya çıkarılmış olacaktır. Böylece daha önce gönüllü sade yaşam tarzı 

motivasyonlarını belirlemek amacıyla yapılmış çalışmalarla bulguları karşılaştırma şansı elde 

edilmiş olacaktır. 

AS5:Gastronomi turistlerinin hedonik tüketim eğilimleri/motivasyonları/davranışları 

hangi başlıklar altında incelenebilir? 

Beşinci araştırma sorusu ile gastronomi turistlerinin hedonik tüketim nedenleri ortaya 

çıkarılmak istenmiştir. Bu sayede, daha önce yapılmış olan çalışmalar ile elde edilen bulguları 

karşılaştırma fırsatı elde edilmiş olacaktır. 

AS6:Gastronomi turistlerinin hedonik tüketim eğilimleri demografik özelliklerine göre 

farklılık göstermekte midir? 

Altıncı araştırma sorusu ile gastronomi turistlerinin demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, 

ekonomik durum, gelir seviyesi, eğitim seviyesi) ile hedonik tüketim eğilimleri arasındaki ilişki 

belirlenmek istenmiştir. Böylelikle daha önce bu konuda yapılmış olan çalışmalar ile ilk defa 

gastronomi turistlerinin demografik özelliklerinin hedonik tüketim üzerine ölçülen etkilerini 

karşılaştırılma fırsatı elde edilmiş olacaktır. 

AS7:Gastronomi turistlerinin gönüllü sade yaşam tarzı eğilimleri demografik 

özelliklerine göre farklılık göstermekte midir? 

Yedinci araştırma sorusu ile çalışmada, gastronomi turistlerinin gönüllü sade yaşam tarzı 

eğilimleri ve demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, ekonomik durum, gelir seviyesi, eğitim 
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seviyesi) arasındaki ilişki ortaya çıkarılmak istenmiştir. Bu sayede, gastronomi turistleri için 

ölçülen değerler diğer araştırma bulgularını karşılaştırılma şansı elde edilmiş olacaktır.  

AS8:Gastronomi turistlerinin hedonik tüketim ve gönüllü sade yaşam tarzı davranışları 

arasında bir ilişki var mıdır? 

Sekizinci soru ile gastronomi turistlerinin hedonik tüketim ve gönüllü sade yaşam tarzı 

davranışları arasında herhangi bir ilişki olup olmadığı belirlenmek istenmiştir. Böylelikle 

çalışmadan elde edilecek sonuçlar ile gastronomi turistlerinin hedonik tüketim ve gönüllü sade 

yaşam tarzı davranışları arasındaki ilişki belirlenmiş olacaktır.  

 

1.4. Araştırmanın Önemi 

 

Araştırmanın önemi kısmı, iki boyutta ele alınarak açıklanmaktadır. Birincisi, 

araştırmanın kuramsal ve alan yazına yapabileceği katkılar, diğeri ise uygulamaya yönelik 

katkılarıdır.  

 

1.4.1. Alan Yazın Açısından Önemi 

  

Alan yazın incelendiğinde hedonik tüketim ve gönüllü sade yaşam tarzını farklı örneklem ve 

değişkenlerle ele alan birçok çalışma mevcuttur. Araştırma gastronomi turistlerinin hedonik 

tüketim ve gönüllü sade yaşam tarzı açısından ele alınması bakımından önem taşımaktadır. 

 Konu ile ilgili yerli alan yazın incelendiğinde hedonik tüketim ile ilgili;  Ünal ve Ceylan 

(2008), Çakmak ve Çakır (2012), Doğan vd. (2014), Tanrısevdi ve Baran (2017), Akgül ve Varinli 

(2017), Uslu vd. (2018), hedonik tüketim motivasyonlarını, Aydın (2010), Fettahlıoğlu vd. 

(2014), Fırat ve Aydın (2016), Sarıtaş (2017), Öktem vd. (2017), Tavukçu ve Topuz (2018), 

Karaosmanoğlu ve Taş (2018) hedonik tüketim ve demografik özellikler arasındaki ilişkiyi, 

Akkılıç ve Çetintaş (2015), termal turizm işletmelerinde hedonik tüketim eğiliminin davranışsal 

niyetler üzerindeki etkisini, Akturan (2010), Aytekin ve Ay (2015),  Türk (2018), hedonik 

tüketim ve anlık satın alma ilişkisini, Şener vd. (2018), Doğrul (2012),  hedonik satın alma 

değerleri ve  online alışverişteki risk ve fayda algıları arasındaki ilişkiyi,  Ilğaz (2018), hedonik 

tüketim ve kuşaklar arasındaki ilişkiyi, Şen ve Boyraz (2017) kadınların ebeveynlik tutumları ve 

hedonik tüketim eğilimlerini, Sarıtaş ve Haşıloğlu (2015) online alışveriş ve hedonik tüketim 

arasındaki ilişkiyi, Özkan, (2017) kadınlar, burçlar ve hedonik tüketim arasındaki ilişkiyi, 

Papatya ve Özdemir (2012) hazcı tüketim davranışları ve televizyon programlarını izleme 

eğilimlerini, Çakıcı ve Yıldırım (2014), iş insanlarının hedonik tüketim eğilimlerini, Yemez vd. 

(2018) hedonik tüketim ve indirimli ürün satın alma davranışları arasındaki ilişkiyi, Babacan 

vd. (2001) hedonik tüketim ve özel günler alışverişi arasındaki ilişkiyi, Başaran ve Büyükyılmaz 
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(2015), hedonik tüketim ve genç tüketicilerin davranışları niyetleri arasındaki ilişkiyi, Özcan 

(2011), hedonik tüketim ve postmodern tüketim arasındaki ilişkiyi, Umut vd. (2018), hedonik 

tüketim ve sokak lezzetleri arasındaki ilişkiyi ele almışlardır.  

 Hedonik tüketim ile ilgili yabancı alan yazına bakıldığında ise; hedonik tüketim 

motivasyonları, demografik özellikler, ekonomi, şarap turizmi, müşteri memnuniyeti ve 

davranışsal niyetler, ikna, sorumlu tüketim, uzlaşma etkisi, satın alma niyeti, hedonik ürünler, 

çevre dostu tüketim, hedonik davranışlar, online alışveriş, memnuniyet, faydacı tüketim, plansız 

satın alma davranışı (Tauber, 1972; Hirschman, 1983;  Westbrook ve Black, 1985; Arnold ve 

Reynolds, 2003; Okada, 2005; To, Liao ve Lin, 2007; Bruwer and Alant, 2009; Chang, Eckman ve 

Yan, 2011; Tifferet ve Herstein, 2012; Nejati ve P. Moghaddam, 2012; Arnold ve Reynolds, 2012; 

Karim vd.,2013; Ladeira vd., 2013; Adomaviciute 2013; Pöyry, Parvinen ve Malmivaara,2013; 

To ve Sung, 2014; Josiam ve Henry; 2014; Miao vd., 2014; Kim ve Kim, 2014;   Anisimova, 2016; 

Baghi ve Antonetti, 2017; Millan ve Wright ,2018; Bruwer ve Muck, 2018; Ryu vd., 2010) 

olgularıyla ele alındığı görülmektedir. 

 Gönüllü sade yaşam tarzı ile ilgili yerli alan yazına bakıldığında; gönüllü sade yaşam 

tarzı motivasyonları, çevreye duyarlı tüketim, sürdürülebilir tüketim, yaşam doyumu, sosyal ve 

hazcı yenilikçilik davranışları, tüketici karar tarzları gibi olgularla ele alınmıştır (Özgül, 2008, 

2011; Demireli, 2014;  Erdoğmuş ve Karapınar, 2015; Sertoğlu vd., 2016; Özgül ,2017; Cengiz ve 

Torlak, 2018;  Aydın ve Kazançoğlu, 2018; Bayat ve Sezer, 2018; İrge ve Karaduman, 2018). 

  Yabancı alan yazına bakıldığında ise dindarlık (Chowdhury, 2016), sürdürülebilirlik 

(Oates vd., 2008; Peyer vd., 2017), toplumsal hareketler, politika ve ekonomi (Etzioni, 1998; 

Alexander, 2010; Ballantine ve Creery, 2010; Alexander, 2013;  Zamwel, Sasson-Levy, ve Ben-

Porat, 2014;), işletme etiği (Hellore, 2008; Shaw ve Moraes, 2009), tüketim kültürü (Alexander, 

2011), turizm (Hall, 2011), kırsal alanlarda yaşam (Vannini; 2013), gönüllü sade yaşam tarzı 

motivasyonları (Elgin ve Mitchell, 1977; Leonard-Barton, 1981; Shama ve Wisenblit'e, 1984; 

Craig-Lees ve Hill; 200; Johnston ve Burton, 2003; Iwata; 1997, 2002, 2006;  Alexander, 2011; 

Alexander ve Ussher,2012; Wu vd., 2013; Zrałek, 2016;  Kraisornsuthasinee ve Swierczek; 2018; 

Budai vd., 2019), çevreye duyarlı tüketim (Iwata, 2006; Roubanis, 2008), özel ilgi turizmi, 

(Boujbel ve d’ Astous, 2012; Rich vd.,2016), refah (Rich vd.,2017), tüketici karar tarzları (Pravet 

ve  Holmlund, 2018) gibi olgularla ele alınmıştır.  

 Hedonik tüketim ve gönüllü sade yaşam tarzı ile ilgili uluslararası ve ulusal alan yazın 

incelendiğinde hedonik tüketim ve gönüllü sade yaşam tarzı davranışlarını birlikte ele alan 

çalışma sayısı oldukça azdır. Öte yandan gastronomi turistlerinin hedonik tüketim ve gönüllü 

sade yaşam tarzı davranışlarını ortaya koyan bir çalışma bulunamamıştır. Bu nedenle, 

araştırmanın gastronomi turistlerinin hedonik tüketim eğilimleri ve gönüllü sade yaşam tarzı 

eğilimlerini bir arada ele alması bakımından elde edilecek bulgular, araştırmayı özgün 
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kılmaktadır. Bununla birlikte araştırmanın alana en büyük katkısı gastronomi turistlerinin 

hedonik tüketim ve gönüllü sade yaşam tarzı eğilimlerini belirlemek ve bu eğilimlerin 

arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak demografik özelliklere göre incelenmesi ilgili yazındaki 

boşluğu doldurmaktadır. Ayrıca çalışmanın gastronomi turizmi  ve tüketimi birleştirerek 

konuyu nicel olarak ele alması açısından gelecek çalışmalara ışık tutabileceğini söylemek 

mümkündür. 

 

1.4.2. Uygulama Açısından Önemi 

 

 Çalışma kapsamında yapılan alan çalışması ile Türkiye'de gastronomi turistlerinin 

sosyo-demografik özellikleri, hedonik tüketim eğilimleri, gönüllü sade yaşam tarzı eğilimleri 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın uygulama açısından katkıları; turizm 

destinasyonları, yiyecek içeçek işletmeleri, yöneticileri, çalışanları açısından önem taşımaktadır. 

Böylece alan araştırması açısından gastronomi turistleri hakkında elde edilen bilgiler, tezin 

uygulayıcılar açısından önemini ortaya koymaktadır.  

 Önceleri temel fizyolojik bir ihtiyaç olarak görülen yemek tüketme eylemi zaman 

içerisinde keyif veren, insanların sosyalleşmelerine olanak tanıyan hedonik bir eylem haline 

gelmiştir. Yemek tüketimi aynı zamanda bireylerin turistik etkinliklerinin bir parçası haline 

gelmiştir. Yemek tüketimi turizmde ulaşım, konaklama kadar oldukça önemli bir yere sahip 

olmakla birlikte bireyleri bir destinasyona seyahatini başlatan önemli bir  motivasyon unsudur. 

Gastronomi turistleri seyahat eylemlerini gerçekleştirirken; heyecan verici durum, rutinden 

kaçış, sağlık nedenleri, öğrenme, otantik deneyim, birliktelik, statü-prestij, duyuları tatmin etme, 

fiziksel çevre motivasyonlarına sahiptirler. Bu motivasyonları etkileyen çeşitli etkenler 

bulunmaktadır. Demografik özellikler bireylerin tutum ve davranışlarının belirlenmesinde 

önemli bir olgudur. Yapılan bazı çalışmalar bir turistin demografik özelliklerinin  (yaş, cinsiyet, 

eğitim düzeyi, medeni durum, gelir düzeyi gibi) yemek tüketimlerini etkilediği görülmektedir 

(Mak vd. 2012; Nebioğlu; 2018: 125). Bununla birlikte gastronomi turistlerinin turistik 

taleplerinin daha iyi anlaşılması ve destinasyonun pazarlanması açısından önemli bir katkı 

sağlayabilir. Gastronomi turistlerinin demografik özelliklerinin belirlenerek buna yönelik ürün 

geliştirme, menü geliştirme, çeşitli stratejiler geliştirme eylemleri destinasyonun pazarlanması 

açısından önemli katkılar sağlayabilirler. Öte yandan gastronomi turistlerinin hedonik tüketim 

eğilimleri ve gönüllü sade yaşam tarzı eğilimlerinin belirlenmesiyle destinasyonlar gastronomi 

turistleri için yerel mutfakları ön plana çıkaracak çalışmalar yaparken; gastronomiye ilgi 

duymayan turistler için alternatif unsurlar belirleyerek gastronomiye ilgiyi ön plana 

çıkartabilirler. Dolayısıyla gastronomi turistlerinin hedonik tüketim ve gönüllü sade yaşam tarzı 

davranışlarının belirlenmesi, demografik özellikler açısından karşılaştırılmasında fayda vardır. 
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Bu şekilde destinasyonların turizm başarı sürekliliğinin korunmasına uygulama açısından katkı 

sağlanabilir. Gastronomi turistlerinin hedonik tüketim ve gönüllü sade yaşam tarzı eğilimlerinin 

belirlenmesi aynı zamanda yiyecek içecek işletmelerinin hizmet kalitesine dikkat etmesi 

açısından da önemli sonuçlar doğurabilir. Yükselen hizmet kalitesi ile turistlerin 

memnuniyetlerinde de artış görülecektir. Sonuç olarak araştırma ile gastronomi turistlerinin 

hedonik tüketim ve gönüllü sade yaşam tarzı davranışlarının belirlenmesiyle uygulayıcılara 

yerel yiyeceklerin pazarlanmasında çeşitli önerilerde bulunulabilecektir.  

 

1.5. Araştırmanın Kapsamı 

 

 Çalışmada öncelikle gastronomi turistlerinin hedonik tüketim eğilimleri belirlenmeye 

çalışılmaktadır. Bu amaçla hedonik tüketim ve hedonik tüketim motivasyonlarına yönelik 

literatür çalışmalarına yer verilmiştir. Çalışmanın bir diğer amacı ise gönüllü sade yaşam tarzı 

eğilimlerini belirlemektir. Bu amaçla gönüllü sade yaşam tarzı ve gönüllü sade yaşam tarzını 

etkileyen mativasyonları ele alan çalışmalar incelenmiştir. Son olarak gastronomi turistlerinin 

hedonik tüketim ve gönüllü sade yaşam tarzı davranışları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak 

amaçlanmıştır. Bu amaçla hedonik tüketim ve gönüllü sade yaşam tarzı davranışlarını 

karşılaştıran çalışmalar ele alınmıştır. Çalışma gastronomi turistlerinin hedonik tüketim ve 

gönüllü sade yaşam tarzı davranışlarını belirlemek üzerine kuruludur.  

 

1.6. Tanımlar 

 

Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif durumuna 

''tanım'' denilmektedir (TDK, 2019). Bu araştırmada açıklanma ihtiyacı duyulan tanımlar şu 

şekilde sıralanmaktadır:  

Hedonizm: Hazzın mutlak anlamda iyi olduğunu, insan eylemlerinin nihai anlamda haz 

sağlayacak şekilde planlanması gerektiğini ve sürekli olarak haz verene yönelmenin en uygun 

davranış olduğunu savunan felsefi bir görüştür (Hopkinson ve Pujari, 1999: 274).  

Tüketim: “Tüketimi, belirli bir ihtiyacımızı tatmin etmek için bir ürünü ya da hizmeti 

edinme, sahiplenme, kullanma ya da yok etme olarak” tanımlamak mümkündür (Odabaşı, 1999: 

4).  

Hedonik Tüketim: Tüketiminin haz boyutundan tat almak ya da bir ürünü hissi ve 

hayal gücü boyutunda algılamak olarak tanımlanmaktadır (Babacan, 2001).  

Yaşam Tarzı:  Bireylerin, yaşamını, zamanını ve parasını nasıl değerlendikleri ve bunun 

sonucunda diğerlerine göre hangi farklılıkları yarattıklarını açıklamaya yarayan bir kavramdır 

(Odabaşı, 1999: 112).  
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Gönüllü Sade Yaşam Tarzı: tüketimi sınırlandırma ve yaşamın ticari ve maddi olmayan 

yönlerinde tatmini aramaktır (Huneke, 2005: 528). 

 

1.7. Araştırmanın Değişkenleri 

 

 Değişken; birden çok değer alabilen, değişen her şey olarak tanımlanmaktadır. Değişen 

bir şeyi ifade etmek için kullanılmaktadır (Coşkun vd., 2015; 20). Araştırma kapsamında ele 

alınan değişkenler aşağıda tanımlanmaktadır;  

  

Hedonik Tüketim: Hedonizm, bireyin hazza ulaşmak amacıyla kendini zevke adaması 

olarak kabul edilirken hedonik tüketim, bireyin tüketimin haz boyutundan tat alması olarak 

ifade edilmektedir (Hirschman ve Holbrook, 1982: 92, Hopkinson ve Pujari, 1999: 274, 

O’Shaughnessy ve O’Shaughnessy, 2002: 526, Altunışık ve Çallı, 2004: 235; Aydın, 2010: 436).  

 

Gönüllü Sade Yaşam Tarzı: “bireyin yaşamında anlamlı olmayan mallar yığınını yok 

ederek aynı zamanda dürüst, sade, samimi bir hayat felsefesi” şeklinde tanımlanmıştır (Argan vd., 

2012: 205). Bireyleri herhangi bir zorlama olmadan gönüllü olarak çevreye duyarlı sade bir 

yaşam tarzını benimsemeleridir (Özgül, 2010: 119). 

 

1.8. Araştırmanın Planı 

 

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde öncelikli olarak 

problemin tanımı yapılmakta ardından araştırmanın amacına ve araştırma sorularına yer 

verilmektedir. Araştırmaya yönelik olarak geliştirilen sorular gerekçeleriyle birlikte 

açıklanmasından sonra, araştırmanın önemi, kapsamı ve değişkenleri sırasıyla ele alınmıştır.  

Çalışmanın ikinci bölümünde ilk olarak hedonik tüketim kavramı, gelişimi ve genel 

özellikleri, motivasyonları ardından gönüllü sade yaşam tarzı kavramı açıklanmaktadır. Daha 

sonra ise, kavramlarla ilgili alan yazın sunularak yerli ve yabancı alan yazında ulaşılan 

araştırmalar özetlenmiştir. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde öncelikle araştırmanın türü tanımlanmakta ardından 

araştırmanın evreni ve örneklemi hakkında açıklamalara yer verilmektedir. Daha sonrasında 

araştırmaya yönelik veri toplama aracı açıklanarak, kullanılacak ölçekler gerekçeleriyle birlikte 

sunulmaktadır. Son olarak araştırmada kullanılan veri analiz teknikleri belirtilmiş ve 

araştırmanın sınırlılıklarına değinilmiştir. 
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Çalışmanın dördüncü bölümünde araştırmanın bulguları ortaya konmuştur. Bu 

bölümde, araştırmaya katılanların demografik özellikleri de dahil olmak üzere, çalışmanın 

amacı ve sorularına da bağlı olarak gerekli olan analiz sonuçlarına yer verilmektedir.  

Çalışmanın son bölümünde ise, araştırmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler 

yapılmaktadır. Ardından, araştırmanın kuramsal ve uygulamaya dönük katkıları tartışılarak, 

ileride yapılacak olan çalışmalara yönelik önerilerle araştırma son bulmaktadır.   
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2. ALAN YAZIN İNCELEMESİ VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

Çalışmanın ikinci bölümünde öncelikle hedonizm kavramı, türleri, tarihsel süreci, 

hedonik tüketim kavramı, hedonik tüketim nedenleri açıklanmaktadır. Ardından yaşam tarzı 

kavramı, gönüllü sade yaşam tarzı kavramı ve gönüllü sade yaşam tarzı motivasyonlarına yer 

verilmiştir. Son olarak, kavramlarla ilgili yerli ve yabancı  alan yazın sunulmuş ve araştırmaların 

özetlerine yer verilmiştir. 

 

2.1. Hedonizm  Kavramı  

 

Bu başlık altında hedonizm kavramına, türlerine, tarihsel süreçteki gelişimine, hedonizm 

felsefesinden doğan hedonik tüketim kavramına ve hedonik tüketimin nedenleri ile beraber 

hedonik tüketim ile ilgili alan yazına yer verilmiştir.   

 

2.1.1. Hedonizm Kavramının Tanımı 

 

 Hedonizm, Yunanca: Hēdonē (zevk + -izm) kelimesinden türetilmiş, yaşamın  motive 

edici en önemli unsurunun haz olduğunu savunan felsefi bir görüştür (Brink, 1992: 71). Haz 

genel anlamda hoşa giden duygulanma, hoşlanma olarak tanımlanırken felsefi anlamda, bir 

şeyden manevi veya duyusal sevinç duyma olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2019). Haz, canlıları 

kendiliğinden eyleme iten bir güçtür ve bütün canlılar acıdan kaçarak, hazza yönelirler. 

Hedonizm, haz veren şeyi “iyi” acıya sebep olan şeyi ise ''kötü'' olarak kabul etmektedir 

(Çakmak ve Çakır, 2012: 177). Diğer bir tanımla hedonizm (hazcılık), insan hayatının ve 

amacının tek değerinin haz olduğunu, haz veren her şeyin iyi olduğunu kabul eden, hazza ve 

fiziksel zevke hastalık derecesinde düşkünlük olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2019). Çelik 

(2009: 47) hedonizmi “zevkin peşinde koşma ya da zevke, özellikle de duyumsal zevklere 

kendini adama şeklinde ya da psikolojik anlamda; zevk arama arzusuyla veya acıdan kaçma 

şeklinde motive edilen davranış biçimini savunan doktrin ” şeklinde tanımlamıştır.  Bundan yola 

çıkarak insanların eylemlerinin sürekli haz verene yönelecek şekilde planlanması gerektiğini 

öne sürer (Kırgız, 2014: 201). Duman (2014: 8) hedonizmi, günümüz toplumlarında baskın olan 

bir düşünce olarak tanımlamakta ve bu düşüncenin kaynağında yaşamın sınırlılığı, anlamsızlığı 

fikirlerinin yer aldığını ve ayrıca bu düşüncenin beraberinde sürekli tüketme alışkanlığını 

getirdiğini belirtmiştir. Hedonizm kavramı, genellikle bencillik kavramıyla da 

özdeşleştirilmiştir. Psikolojide bencillik kavramı, kişinin öncelikle kendine önem vermesi, 

kendisi için en iyisini araması olarak açıklanmıştır. Bencillik ve psikolojik hedonizm insanın 

kendisi için en iyi olanın, hazzı aramak olduğu noktasında birleşmektedirler. Sınırsız istek ve 
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arzular içerisinde olan birey, ihtiyaç ve isteklerinin hemen gerçekleşmesi isteğiyle hareket 

etmektedir. Hedonizmin derecesi ise bireylere, toplumlara ve sosyo ekomik durumlara göre 

farklılık göstermektedir (Odabaşı, 2006: 108-112). Var olan sistem kendi varlığını 

sürdürebilmek için bencilliği desteklemek ve açgözlülük, yalnızca kendini düşünme, sahip olma 

arzusu gibi özelliklerin, uyum ve barış sağlayacağını ileri sürer (Fromm, 2003; 21).  

 

2.1.2. Hedonizm Türleri 

 
2.1.2.1. Felsefi Hedonizm 

 

Felsefi olarak hedonizm, en etkili değer teorileri arasında kabul edilmektedir. Felsefi 

hedonizme göre insan, hayatı boyunca en yüksek düzeyde hazza ulaşabilme çabası içerisinde 

hareket etmektedir (Fromm, 1991: 19–20). Bir hedonist için: haz =iyilik ve mutluluk=haz 

şeklindedir (Odabaşı, 2013: 109).  İlk olarak Yunan felsefesinde bir öğreti olarak kabul edilmiş 

olan felsefi hedonizm günümüze kadar farklı şekillerde ele alınmış ve yorumlanmıştır 

(Bentham, 2000; Fromm, 2013; Moen, 2015; Baran, 2017: 44). Örneğin, zevk alma ve acı 

çekmekten kaçınma eğiliminin insan doğasının önemli bir özelliği olduğunu savunan psikolojik 

hedonizm, ahlakı veya ahlaki uçları istenen şekilde belirleyen etik hedonizm ve değeri, zevk 

açısından tanımlamayı amaçlayan normatif hedonizm gibi (Hedonism, 2017).  

 

2.1.2.1.1. Etik (Ahlaki) Hedonizm 

 

Etik hedonizm, hedonizmin en yaygın görülen biçimidir. Ahlaki hedonizme göre, 

gerçekleştirilen bir eylemin doğru olup olmadığı, eylemin ürettiği hazzın bir işlevidir. Bu işlev, 

ahlaki olarak doğru eylemlerle azalmaktan ziyade, keyif almak açısından bireyi teşvik 

etmektedir. Kısaca etik hedonizm, bir eylemin ahlaki doğruluğunun, eylemin yarattığı hazlardan 

kaynaklanmasıdır (Tilley, 2012: 3). Etik hedonizm, amaç ve hedeflerin arzulandığı biçimde 

şekillendirilmesi ve bu hedeflerin zevk ile sonuçlanmasıdır. Bu hedefleri gerçekleştirirken 

toplumu bu hedeflerin takip edilmesi gerektiğine ikna etmek gerekmektedir (Hedonism, 2017).           

 

2.1.2.1.2. Psikolojik Hedonizm (Radikal Hedonizm) 

 

 Geleneksel olarak psikolojik hedonizm, insan eylemlerinin nihai amacının sadece kendi 

arzuları için hareket etmek olduğunu öne sürer. Psikolojik egoizmin bir versiyonudur (Tilley, 

2012: 8). Tüm arzuların veya kişisel isteklerin tatmin edilmesi durumu olup temelinde 

güdülenme yer almaktadır. Birey doğası gereği her zaman zevk aldığı şeylere ulaşmak için 

çabalayacak acı veren şeylerden ise kaçacak şekilde tatmin olmak için güdülenecektir (Fromm, 
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2003: 21). Psikolojik hedonizm ya insan davranışlarının gözlemlenmesine dayanır ya da “arzu” 

tanımının gerektirdiği bir şeydir. Psikolojik hedonizm genellikle bireysel öznenin zevkiyle 

meşgul olan bir egoizm biçimidir, fakat aynı zamanda toplumun zevkinden de endişe edebilir. 

Psikolojik hedonizmin özgecil versiyonları, bir kişinin aile ya da toplum yararına harekete 

geçmesini motive eden derin bir inancı, kültürel ve dini inançları ya da bir sonraki yaşam 

beklentisini içermektedir  (Hedonism, 2017).  

 

2.1.2.1.3.  Yansıtıcı ( Normatif) veya Rasyonelleştirici Hedonizm 

 

Yansıtıcı, normatif veya rasyonelleştirici hedonizm, değeri zevk olarak tanımlamayı 

amaçlar. En karmaşık insan davranışları, zevki en üst düzeye ulaştırmak içindir ve bu onları 

rasyonel kılmaktadır. Gerçekleştirilen tüm zevk eylemleri, başkalarına zarar veriyorsa değerli 

sayılmaz. Normatif hedonizm değeri, bir eylemden gelecekte alınacak hazzı dikkate alarak değil, 

yaşanılan zevke göre belirlemektedir (Hedonism, 2017).    

 

2.1.2.1.4. Aksiyolojik Hedonizm 

 

Aksiyolojik hedonizme göre; her hazzın içsel bir değeri vardır ve hiçbir şeyden başka bir 

şey, içsel değere sahip değildir. Yani tüm zevkler özünde iyidir ve zevkten başka hiçbir şey 

özünde iyi değildir. Ayrıca zevk miktarı ne kadar büyükse, zevkin içsel değeri o kadar büyük 

olacaktır. Yani bir hazzın içsel değeri, doğrudan zevk miktarı ile değişir. Aksiyolojik hedonistler, 

zevkin içsel değere sahip olduğunu iddia ederler. Bir şeyin, kendi içinde değerli olması, 

sonuçları,değerleri ve amaçları dahil olmak üzere her şeyden soyutlanmış olması durumunda, 

içsel bir değere sahip olacaktır. Paranın değeri vardır, ama bu değer içsel değil, dışsaldır. Tek 

başına bir değere sahip değildir, onunla satın alabileceğimiz şeylerle ve aldığımız şeylerden elde 

ettiğimiz memnuniyetle soyutlanır ve bir değere sahip olur. Nicel ve niteliksel olmak üzere iki 

türü vardır. Nicel hedonizme göre, bir hazzın asıl değeri doğrudan ve sadece zevk miktarı ile 

değişir. Niteliksel hedonizme göre ise, bir hazzın içsel değeri, sadece niceliği ile değil, zevkin 

nicelik ve niteliği ile birlikte arttığını öne sürer (Tilley, 2012: 3-7).  

 

2.1.2.2. Geleneksel Hedonizm 

 

 Geleneksel hedonizm; koklama, dokunma, görme, duyma ve tat alma gibi duyular 

aracılığıyla elde edilen lüks ve bolluk ile ilgili temel hazları ifade etmektedir (Yanıklar, 2006: 

102). Elde edilmek istenen her zevk özneldir ve spesifik eylemlerle bağlantılıdır. Bu nedenle 
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bireylerin duyular aracılığıyla tekrarlanan eylemleri, zevkleri standart bir biçime 

dönüştürülebilirler (Odabaşı, 1999: 84).  

 

2.1.2.3. Modern Hedonizm 

 

 Modern hedonizm, geleneksel hedonizmin aksine duyumlar ile hazza ulaşırken 

gerçekleştirilen eylem ile beraber gelen hazları ifade etmektedir. (Campbell, 1987; Ünal ve 

Ceylan, 2008; 267). Modern hedonizm, 18. yüzyılda Batı Avrupa’da ortaya çıkmıştır. Bu 

yaklaşıma göre düş görme ile hazza ulaşılabileceği düşüncesi savunulmuş ve fiziksel hazlar, 

ilerlenilen yolda dışarıda tutulmuştur. Bireyler kendi haz dünyalarını oluşturarak hazza 

ulaşmak için gerçek uyarıcıların yerine hayali uyarıcıları yerleştirmişlerdir. Bütün duygular 

modern hedonizme hizmet etmektedir ve hazlar eylemlerle bağlantılı olmaktan çok , düşlerle ve 

fantezilerle elde edilebilir sonsuz bir güç haline gelmişlerdir (Odabaşı, 1999; Odabaşı, 2006: 

113–114). Bu nedenle düşler ve fantezilerin önemli araçlar olarak görüldüğü modern dünyada, 

düş ve fantezi kurdurmayı başarabilen ürünler önemli haz kaynakları olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

 

Şekil 1. Geleneksel ve Modern Hedonizm 

Kaynak: Cengiz Yanıklar, Tüketimin Sosyolojisi, İstanbul: Birey Yayıncılık, 2006: 103. 



Şule Demir, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

 

15 
 

 Yanıklar’a (2006: 12) göre, modern hedonizmde duygusal deneyim aracılığıyla haz 

arayışında olunduğu için modern tüketim aynı zamanda bireylere  haz verecek ve arzularını 

tatmin edecek senaryolar üretmelerini sağlayacak bir araç haline gelmiştir. Modern hedonizmi 

benimsemiş bireyin yaşamı estetikleştirilmiştir ve artık bir sanatçı olmuştur. Haz arayışı 

içerisinde rüya sanatçısı olan birey, yaşam ve hedonizmi estetik bir tutumla birleştirir. Sonuç 

olarak modern hedonizmi, geleneksel hedonizmden ayıran en önemli özellik modern 

hedonizmin geleneksel hedonizme göre daha heyecan merkezli olup belirli duygular ile haz 

peşinde koşulmasıdır. Bunun sebebi, modern bireyin kendi kendini içsel olarak kontrol etmeyi 

başarmış olmasıdır (Penpeçe, 2006; 83).  

 

2.1.3. Hedonizm Kavramının Tarihsel Gelişimi  

 

Hedonoizm kavramı eski tarihlerden bu yana farklı tarihsel dönemlerde farklı şekillerde 

ele alınıp, tartışılmıştır. Geleneksel bir tanımla hedonizmi, acıyı önleyen ve zevk almayı 

amaçlayan bir yaşam tarzı olarak ele aldığımızda, hedonizmin çok eskiye dayandığı söylenebilir 

(Moen, 2015: 1). Antik Yunan filozofları arasında, ahlaki teori tartışması, genellikle “iyi yaşam” 

(ideal yaşam, yaşamaya değer yaşam, mutluluk) ve onu gerçekleştirmenin hazzının rolü üzerine 

olmuştur. Demokritus, Aristippos, Plato, Aristo, Epikuros ve onları takip eden filozoflar 

tarafından geliştirilen ve onların taraftarları tarafından şiddetle kabul edilen hedonizm kavramı 

çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Özellikle Aristippos'un ve Epiküros'un hazcılıkla ilgili öğretileri 

öncelikle Yunan felsefesini, ardından gelecek dönem felsefelerini etkilemiş  ve son olarak 

faydacı felsefeyi de derinden etkilemiştir (Sarfati, 2005; 105).  

 

2.1.3.1. Antik  Dönemde Hedonizm 

 

Antikçağ Yunan felsefesi, insan davranışlarının mutluluk istekleriyle belirlendiği 

görüşünü savunan, bir mutçuluk (eudaimonism) felsefesidir. Mutçuluğun (eudaimonism) 

kurucusu olarak kabul edilen Demokritos, kendinden sonra gelen Yunan ahlak felsefesini önemli 

ölçüde etkilemiştir (Gürbüz, 2012; 9; Turan, 2015: 250). Leukippos’un öğrencisi ve  "Sokrates 

öncesi doğa filozofları"ndan sayılan Demokritos (M.Ö. 460 - 370), hazcılık teorisine temel 

oluşturabilecek fikirler ortaya koymuştur. Ona göre, haz ve acı insan hayatının önemli 

unsurlarındandır ve ruh, sürekli mutluluk ve haz arayışı içerisindedir. Bu nedenle aşırı olacak 

her haz, insanı acıya götürecektir. Mutluluk, ölçülülük durumudur ve mutluluk özü gereği ruhun 

değişmez bir dinginlik içerisinde olmasını ister. Akıl ise, uyum ve düzeni sağlayarak mutluluğun 

ortaya çıkmasına yardımcı olmaktadır. Demokritos için duyusal hazlar oldukça kısadır. İnsanı 

asıl mutlu edecek olan akıldır. (Arslan, 2008; 337). Demokritos, acıdan kaçınmayı ve haz elde 
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etmeyi en değerli şey olarak görmüştür. Ancak bu kavramlar hakkında, haz ve acının özünün ne 

olduğuna ve neden kaynaklandığına dair bir tanımlama yapmamıştır. Demokritos ayrıca, ahlaki 

olanın özerkliği fikrini ilk defa ortaya koyan kişidir. Onun ortaya koymuş olduğu, ruhun iyi 

olması ve mutluluk gibi görüşler ilerleyen zamanlarda Yunan ahlak anlayışının temelini 

oluşturmuştur (Akarsu, 1998; 34- 35; Turan, 2015: 250). Buna göre, Demokritosun, Eski Yunan 

felsefesin de hazcı yaklaşımlara öncülük ettiği söylenebilir.  

Antikçağ Yunan felsefesine öncülük eden filozoflarından bir diğeri ise Aristippos (MÖ 

435-386) ’tur. Kendisi Sokrates ile tanışmak için Atina’ya gelmiş ve onun ölümünden sonra 

Atina’yı terk etmiştir. Sokrates’in müritlerinden biri olan Aristippos, Kyrene okulunun 

kurucusudur. Kyrene okulunun üyeleri sadece aksiyolojik, psikolojik ve etik hedonizmi kabul 

etmemişler, aynı zamanda zevkli bir yaşama ulaşmanın en iyi yolu hakkında görüşler 

sunmuşlardır. Kyreneliler, zevki sadece yaşamın bir amacı olarak değil,  peşinde koşmaya değer 

olan yoğun, fiziksel ve anlık zevkler olarak görmüşlerdir (Tilley, 2012: 2). Aristippos 

yazılarından hiçbiri günümüze kadar ulaşmamış olup onun hakkında az sayıda bilgiyi Diogenes 

Laertius'dan öğrenilmiştir. "Ben sahip olanım, sahip olunan değil" söylemiyle özdeşleşmiş 

Aristippos, iyi yaşamın, hazzın en yüksek ve acının en düşük (ve sakınılması gereken) insani 

değerler olduğu inancına dayandığını öne sürmektedir. Ona göre, yaşamın amacı bedensel 

zevklerde en yüksek tatmine ulaşmaktır ve mutluluk, yaşanılan hazların bir toplamıdır  (Fromm, 

2003: 22-23). Ancak, gereğinden fazla haz insanı düş kırıklığına uğratabilir. (Aster, 2000:134). 

Ona göre haz anlıktır. Hazzı arzulamak insan için en doğal olandır (Albayrak, 2017: 101). Hazzın 

kaynağı ve onu doğuran şeyin ne olduğu önemli değildir. Her haz, haz olduğu için iyidir ( 

Akarsu, 1998: 57-64; Mucuk, 2014: 86). Yani Aristippos için hazlar arasında niteliksel değil 

niceliksel farklar ön plandadır. Ona göre, bedensel hazlar, tinsel hazlardan daha önemlidir. 

Yaşamın amacı bedensel hazlar yoluyla doyuma ulaşabilmektir. Bu görüşleri ile radikal 

hedonizmin tek savunucusu olarak kabul edilmiştir (Gürbüz, 2012: 11-12; Turan, 2015: 252). 

Aristippos, anı yaşayarak zevk almayı bilmeyi ve kendimizi zevki aramaya adamamız 

gerektiğine inanırken; güçlü insanın kendi arzularını kontrol edebilen insan olduğunu 

savunmuştur. İnsan, kendi kendini kontrol edebilmelidir. Ayrıca insan neşesini kaybetmemeli ve 

geçmiş olan ve gelecek olan zamandan endişe duymamalıdır. (Akarsu, 1998: 57-64; Albayrak, 

2017: 101). Aristippos öte yandan her davranışın nedeninin insanın mutlu olma isteği olduğunu 

ileri sürmüştür. (Akca, 2009: 40).  

Antikçağ filozoflarından Platon (M.Ö. 427 - M.Ö. 347), Aristippos'la aynı kuşakta yaşamış 

bir diğer filozoftur ve diyaloglarının birçoğunda hedonizmi ayrıntılı olarak ele almıştır (Moen, 

2015: 3).Onun hazcı mı yoksa haz karşıtı mı olduğuna henüz karar verilememiştir. Ancak hazzı 

ele aldığı ilk diyalogu  Protagoras’da, ölçünün,  acıyı ve hazzı doğru ve iyi kılan şey olduğunu  

ayrıca ölçünün erdeme ulaşma yolunda klavuz olduğunu belirtmiştir. Hatalar yapmanın ve acı 
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çekmenin akıl ve ölçü sanatı olan akıl yürütme ile önlenebileceğini ileri sürmüştür. Hazlar, acılar 

ve çeşitli duygular bizim iyi olanı yapmamızı engelememelidir. Haz ve acıyı hayatın merkezine 

alan hedonizm  Platon’da görülmemektedir. Protagoras’ dan aktarılan bir kısım: 

‘’Hoş iyi ise, hiç kimse yoktur ki, yaptığı işten daha iyilerinin bulunduğunu bilsin veya 
buna inansın, bunları yapmak da elinde olsun ama gene yapmasın, kendi yaptığıyla 
kalsın. İşte bir insanın kendini hazza kaptırması cahillikten, kaptırmaması da 
bilgelikten gelir.’’ 

Sokrates hazzı mutlak iyi olarak olarak kabul etmemektedir. Onun hazcılık anlayışına göre 

haz, iyi olandan bağımsız değildir. İyilik, bizim tüm eylemlerimizin ortaya çıkış sebibidir ve iyilik 

ile ilişkili olduğu sürece hazcılık kabul edilebilir. Sokrates, erdemi en yüksek düzeyde iyi olan 

olarak kabul etmekte ve bu erdemi ise bilgi olarak kabul etmektedir. Ona göre, haz bizi ulaşmak 

istediğimiz noktaya taşıyan araç olarak görülmelidir. Gerçekleştirdiğimiz tüm eylemler iyiye 

kavuşmak için yapılmalıdır. İyiyi elde etmek ise yalnızca bilgelikle mümkündür ve bunun 

sonucunda haz elde edilir. Hazcılık genel anlamıyla bilgeliğin bir erdemidir ve en iyi yaşam 

erdemi temeline alan bir yaşamdır (Sönmez, 2014: 3-4). 

Dönemin diğer bir filozofu olan Aristoteles (MÖ 384 – MÖ 322),  zevki, organizmada doğal 

bir eksikliğin giderilmesi (açlık, susuzluk, arzuyu tatmin etme) süreci olarak değil, düşüncenin 

ya da algının doğal bir potansiyelinin mükemmel koşullarda gerçekleşmesiyle ortaya çıkan 

durum olarak ele almaktadır. Düşünce zevki, sanatın hazzı, bedensel hazlar gibi hazların hepsi 

kendilerine özgü çeşitli zevklere sahiptiler.Ona göre, insan düşünce kapasitesi ve rasyonel 

seçimi ile doğal olarak en büyük zevk derecesine; ideal varoluş haline (Eudaimonia) ulaşabilir 

(Hedonism, 2017). Ne var ki dönemin önemli filozofu Epikuros (M.Ö. 341-270), zevki 

Aristoteles'ten daha farklı bir şekilde ele almıştır (Moen, 2015: 5). En merkezi antik 

hedonistlerden kabul edilen ve Epicurean okulunun kurucusu olan (Tilley, 2012: 2), 

Epikuros’un hedonizminde özgün olan bazı yönler mevcuttur. Epikuros, zevkin iyi olduğunu 

kanıtlamak için hiçbir argüman ortaya koymak gerekmediğini öne sürmüştür.Ona göre 

yaşamdaki asıl amacımız acılardan kurtulmaktır çünkü çok hoşnut edici faaliyetlerde 

bulunursak, peşinde olduğumuz şeyin olumsuz sonuçlarıdan dolayı acı çekeceğimizi öne 

sürmektedir (Moen, 2015: 4).Epikuros,  bazı zevklerin doğal olarak ortaya çıkdtığını, her acının 

kötü olduğunu ve kaçınılması gerektiğini ve her zevkin iyi olduğunu savunarak tercih edilmesi 

gerektiğini öne sürmüştür. Bununla birlikte ona göre, acı ve zevk arasında hassas bir ilişki 

mevcuttur. Sahip olduğumuz her acı, kötü olduğu için acıyı en aza indirmemiz gereklidir. Onun 

için bazen hayatın acısını en aza indirmek mutlu olmak için yeterlidir (Hedonism, 2017). 

Epikuros, mümkün olan en iyi hayatı elde etmek için ihtiyacımız olanın doğru tutumlar 

olduğunu savunmuştur.Eğer bizler doğru tavır sahibiysek, fakir olsak bile, zengin 

imparatorlardan daha hoş ve daha az acı dolu hayatlar yaşayabiliriz.Eğer tutumlarımız eksikse, 
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dünyadaki varolan tüm güç ve servet bile bize yardım edemeyecektir (Moen, 2015: 5).Epikuros 

radikal bir hedonist olarak görülmemektedir.Epikuros için hayatın amacı acıdan uzaklaşma ve 

ruh huzuru anlamına gelen ‘’saf haz’’ dır.Bu düşünceleriyle Aristo felsefesine göre daha öznel bir 

felsefeye sahip olduğu kabul edilmektedir (Fromm, 2003: 22).Aynı zamanda hayatın amacını 

maddesel hazlarda arayan Aristippos’un felsefesindeni hayat amacının tinsel hazlarda 

bulunabileceğini savunarak ayrılmaktadır (Akarsu, 1998: 97-100).   

 Antik dönem Yunan filozoflarının hedonizm görüşleri genel olarak şu şekilde 

özetlenmektedir (Drakopoulus,1991:17; Odabaşı, 2013: 108):  

 Haz ve acı insan yaşamında temel rol oynar. 

 İnsan hayatında en üstün iyilik; arzunun acının en aza indirilmesi, hazzın en yükseğe 

çıkartılmasıdır. 

 Bencil hedonizm eğilimi (Aristippos hazcılığı) ana eğilimdir. 

 Bir eylemin değerlendirilebilmesi ve acı ve hazzın ölçümü için belirli bir ölçüm 

aracının olması gerektiğine inanılır. 

 

  2.1.3.2. Orta Çağ ,  Rönesans ve Erken Dönemde Hedonizm 

 

Hedonizm kavramı, Hristiyanlığın, Roma İmparatorluğu'nda hakim güç haline 

gelmesiyle birlikte değişmeye başlamıştır (Moen, 2015: 10).Hristiyan filozoflar, Hristiyan 

inancıyla çeliştiğine inanarak Epikuros hedonizmini, büyük ölçüde kınamışlardır.Onlar, 

günahtan kaçınmak, Tanrı'ya itaat etmek, yardım ve inanç gibi erdemleri gerçekleştirmek ve 

yeryüzünde acı çekip, öbür dünyada bir ödül peşinde koşmak gibi düşüncelere sahip olan 

Hristiyan hedonizmini savunmuşlardır (Hedonism, 2017).Bunlardan en bilineni Augustine (M.S. 

354 - 430 ), acı veren cehennemden kaçınmak için harekete geçmememizi ve cennete 

kavuşabilmek içinse onu güvenceye alacak şekilde harekete geçmemiz gerektiğini öne 

sürmüştür. Hedonizm, Augustine'den sonra kapsamlı bir şekilde tartışılmamış ve Justinianus, 

Atina'nın 700 yıldan beri faaliyet gösteren Epikuros okullarını kapattırmıştır.Diğer yandan 

birçok isim gibi Dante de, Epikuros’u sert bir şekilde eleştirerek onu, ünlü Cehennemin’in altıncı 

dairesinde bulunan yanan mezarın içine yerleştirmiştir. Protestanlık mezhebinin kurucusu olan 

Martin Luther (1483- 1546) ise, Epikuros'u tüm bedensel şehvetlere teslim olmayı savunan biri 

olarak yorumlamış ve Epikuroscu hedonizmi aşağılayıcı bir şekilde eleştirmiştir (Moen, 2015: 

13). 

Erasmus (1466-1536) gibi filozoflar, hedonizmi zaman içerisinde yeniden 

canlandırmışlardır. Hedonizmi dinle bağdaştırmış ve yalnızca Tanrı’nın bizi mutlu etmesini 

değil, Tanrının bizi daha ahlaklı ve motive edebilmesi için bizlerin mutluluk arzumuzu 

kullandığını öne sürmüştür. İngiliz filozof Thomas More (1478-1535) ise Ütopya adlı ünlü 
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eserinde zevten, "bir kişinin mutluluğunun en önemli parçası zevkten ibarettir" şeklinde 

bahsetmiştir (Hedonism, 2017).Bu dönemde ilk modern hedonistlerden biri olarak kabul edilen 

Pierre Gassendi (1592- 1655)'ydi.Gassendi’ye göre zevk ve acı Tanrı’nın araçlarıdır.Tanrı iyi 

olanı ödüllendirir ve kötü olanı cezalandırır.Ayrıca Tanrı bizi empatikleştirmiştir ve bizlerin 

böylelikle iyiliği görebildiğimizi öne sürmüştür.Gassendi’nin hedonizmi, Aristippos ve Epikuros 

gibi etik hedonizmin aksine evrensel bir hedonizm olarak kabul görmüştür.Ayrıca onun 

savunduğu hedonizm düşüncesi Fransız Aydınlanması'nda önemli bir etki yaratmış, 17. yy 

sonları ve 18. yy ortalarına kadar Fransız düşüncesini etkilemiştir.Öte yandan İngiliz felsefesi 

üzerinde de önemli bir rol oynamıştır (Moen, 2015: 14). 18 yy.' da Francis Hutcheson (1694-

1747) ve David Hume (1711-1776) toplumdaki zevk ve mutluluğun ahlaki rolünü sistematik 

olarak incelemişlerdir (Hedonism, 2017).İngiliz düşünür Hobbes’ a göre ise haz bir kişinin 

istediği şeydir ve bu şey iyidir. Herkes kendisi için  hazza ulaşmayı ister ve bu iyi olarak 

değerlendirilir (Gürbüz, 2014: 134). La Mettrie ise, mutluluk hayalleri gerçekleştirmeye 

yardımcı oldukları için, uyuşturucu maddeler kullanmayı önermektedir. Fransız felsefe yazarı 

Sade ise, şiddet içgüdülerinin var olduğunu ve bu içgüdülerin tatmin edilmesinin doğru ve yasal 

olduğunu savunmuştur.18 yy.’dan sonra hedonizmin yumuşatılmış şekli olan faydacılık ve Marx, 

Kant, Thoreau ve Schweitzer gibi düşünürlerin hedonizme karşı olan ahlak teorileri öne 

sürülmüştür (Fromm, 2003: 24). 

 

2.1.3.3. 19.  yy.  ve sonrasında Hedonizm 

 

Bu dönemde İngiliz filozoflar John Stuart Mill ve Jeremy Bentham, faydacı hedonizmi 

ortaya koydular. Faydacı hedonizme , göre tüm eylemler, insan için en fazla mutluluğu getirecek 

şekilde şekillendirilmelidir. Ancak iki filozofun mutluluğu ölçme yöntemleri birbirinden farklılık 

göstermiştir. Jeremy Bentham ve takipçileri nicel bir yaklaşımı savunmuşlardır. Bentham, 

sadece zevklerin sayısı değil yoğunluğu ve süresinin de dikkate alınması gerektiğini savunarak 

bir zevkin değerinin, yoğunluğunun süresi ile çarpılarak anlaşılabileceğini savunmuştur.John 

Stuart Mill ise, niteliksel bir yaklaşımı savunarak; faydanın, farklı zevk seviyelerine sahip 

olduğunu ve yüksek kaliteye sahip zevklerin daha değerli olduğunu öne sürmüştür (Hedonism, 

2017). 1820-1903 yılları arasında İngiltere'de yaşamış olan Herbert Spencer, yararcı görüşe 

kendi felsefesini ekleyerek zevk ve acıyı, evrim kavramı ile açıklamıştır. Spencer, faydacılığa 

hazcı değil, biyolojik bir anlam yüklemiştir (Gürbüz, 2014: 161). Ona göre zevk ve acı bireyi 

yararlı olan şeye doğru harekete iten biyolojik gücü ifade etmektedir. Ayrıca, sosyal hayat için 

gerekli nitelikleri kazanma ve bireyin kendi gelişimi için yapılan tüm etkinlikler zevkli olarak 

kabul edilirken sosyal hayat için aykırı olacak hareketler ise zevksiz olarak kabul edilmiştir 

(Fromm, 1995: 208-209). Yararcılığın takipçisi ve yorumlayıcısı olarak nitelendirilebilen çağdaş 
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siyaset bilimci Karl Popper, yararcılığın "en büyük sayıda insanın en büyük mutluluğu"  yerine, 

"herkes için kaçınılabilecek acıların en az olması" görüşünün yer alması gerektiğini öne 

sürmüştür. Karl Popper'in yararcılığı, Bentham ve  John Stuart Mill'in faydacılık görüşlerinden 

bazı noktalarda ayrılmaktadır. Bunlar; acı çekmenin ortadan kaldırılması için yararcılığı 

olumsuz bir biçimde yorumlanması ve bunu istem ve öneri olarak benimsediğini ileri 

sürmesidir. Yararcı çağdaş düşünürler, genel olarak faydacı felsefeyi Kant’ın düşüncesiyle 

bağdaştırma çabasını devam ettirmişlerdir (Gürbüz, 2014: 164). Günümüze baktığımızda ise 1. 

Dünya Savaşı'ndan sonra artarak ilerleyen bir radikal hedonizmin yaşandığı söylenebilir 

(Fromm, 2003: 24).  

 

2.1.4. Hedonik Tüketim Kavramı   

 

 Tüketim olgusu, tarih boyunca bilim insanlarının dikkatini çeken önemli bir konu 

olmuştur ve zamanla anlamında çeşitli değişikler meydana gelmiştir. En basit tanımıyla tüketim, 

ihtiyaç duyulan bir ürünü ya da hizmeti edinme, sahiplenme, kullanma ya da yok etme 

durumudur (Odabaşı, 1999: 4). Diğer bir tanımla tüketim; fizyolojik, biyolojik, sosyal ve kültürel 

açılardan çok sayıda  ihtiyacı bulunan insanın bu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için harcadığı 

maddi ve manevi değerlerin tümüdür (Torlak, 2000: 17; Aydın vd. 2015: 25). Bunu 

gerçekleştiren birey ise tüketici olarak isimlendirilmektedir. Aşağıda sunulan Tablo 1.1 bireyle 

ve çevreleri arasındaki dengeyi tüketim açısından ele almaktadır.  

 

Tablo 1.1. Bir Metafor Olarak Tüketim 

     

Tüketimin Amacı 

 

Tüketim 

Yapısı 

 

 

 
Ürünü Elde Etmek 

 
Ürün Aracılığıyla Bir Amaca 

Ulaşmak 

 

Ürünle Etkileşmek 

 
Tüketim : DENEYİM 

 
Tüketim: BÜTÜNLEŞMEK 

Ürün Aracılığıyla 

Etkileşmek 

 

 
Tüketim: OYUN 

 
Tüketim: SINIFLANDIRMA 

Kaynak: Holt 'un (1995: 1-16) çalışmasından yararlanarak tablolaştıran: Odabaşı (2012: 151).  

 

 Tüketiciler bir ürünü satın almaya karar verdikleri zaman bu eylemi yalnızca kendileri 

gerçekleştirip o ürünü elde edip ürünle etkileşmek amacındalarsa tüketim onlar için bir 
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deneyimdir. Örneğin kahveli çikolata satın almak gibi. Öte yandan, birey hem ürüne sahip olup 

hemde ürünün sahip olduğu anlamları kullanarak manipüle edip toplum ile bütünleşirse bu 

birey için tüketimle bütünleşmedir. Örneğin, bireyin kına gecesini hem geleneksel hem modern 

öğeleri bir arada bulunduran çok lüks bir gece klübünde yapması. Bazı durumlarda tüketiciler 

hem ürüne sahip olmak hemde ürünle etkileşim içerisinde olmayı arzularlar. Bu amaçla yapılan 

tüketimler oyun olarak kabul edilir. Örnek olarak cep telefonları verilebilir. Son olarak bireyler 

kendilerini ve diğer insanlarla ilişkilendirmek için satın aldıkları ürünleri kullanırlar. Birey satın 

aldığı ürün ile belirli sınıflar ve bireylerle etkileşim içerisinde olmak ister. Örneğin bir partinin 

rozetini satın alıp taşımak gibi.  

 Klasik modern dönemde sanayileşme hızlı bir şekilde gelişmeye başlamış, insanlar bu 

dönemde yalnızca üretime güdülenmişlerdir.Düşünürlerin de çoğu bu dönemde üretim olgusu 

üzerinde durmuşlardır. Zaman içerisinde sanayileşmeyle gelen kitlesel üretim oranı artmış ve 

üretilen malların toplum tarafından tüketilmesi zorunlu hale gelmiştir. Tüketim aktivitesi artık 

seçkinlerin belirlediği bir olgu olmaktan çıkıp geniş kitlelere ulaşmaya başladığı için bu dönem 

tüketimin demokratikleşme dönemi olarak tanımlanmıştır (Yavuz, 2013: 221-222). Kitlesel 

tüketimin artmaya başlamasıyla beraber çoğu düşünür post-modern süreci tüketim kültürünün 

yaygınlaştığı ve tüketim toplumunun ortaya çıktığı bir dönem olarak görmüşlerdir. Tüketim 

kültürü, hazcı bir kimlikle hareket edip belirli bir statüye sahip olmak isteyen tüketicilerin 

yenilikçi, ilgi çekici ürün ve hizmetleri arzuladıkları ve sahip oldukları ürünleri toplumda diğer 

bireylere sergiledikleri durum olarak tanımlanmaktadır (Belk, 1998: 105; Odabaşı, 1999: 25; 

Özcan, 2011: 137). Bu bağlamda tüketim kavramının kültür kavramı ile bir ilişki içerisinde 

olduğu söylenebilir. Bu ilişki, endüstriyel kapitalizm döneminde artan üretime bağlı olarak 

tüketimin artması durumuyla tanımlanmaktadır. Tüketim kültürü, Orçan' a (2004: 18- 20) göre; 

basit tüketim yapısına sahip olan modern toplumların zaman içerisinde tüketici motivasyonlarla 

hareket eden tüketim toplumlarına dönüşmesindeki ana etken olarak görülmektedir. Bundan 

hareketle, tüketim kültürüne uymaya çalışan ve tüketim olgusuyla hareket eden toplumlar 

tüketici toplumlar olarak tanımlanmaktadırlar (Aydın vd., 2015: 28). Tüketim toplumu, 

toplumların mal ve hizmet üretiminin aksine, malların ve boş zamanın tüketimi durumu olup  

tüketici toplum; genel olarak, sürekli olarak yeni ihtiyaçların hissedildiği, hazzın ön planda 

olduğu, gündelik hayattaki olumsuzlukların, mutsuzlukların ve gerilimlerin çözümü olarak 

olarak alışveriş yapmanın gerekli olarak görüldüğü bir toplumdur (Kadıoğlu, 2014: 43). 

Baudrillard'a (2015: 95) göre; tüketim toplumu, tüketimin öğrenildiği, toplumun tüketime 

alıştırıldığı toplumlardır ve bu toplum Marshall'a (1999) göre beraberinde artan zenginlik, 

kitlesel popüler bir kültürün ortaya çıkışı, bireyciliğin artması gibi  olguları getirmiştir (Bayhan, 

2011:223).  
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 Kitlesel tüketimin artmaya başlamasıyla beraber çoğu düşünür post-modern süreci 

tüketim kültürünün yaygınlaştığı ve tüketim toplumunun ortaya çıktığı bir dönem olarak 

görmüşlerdir. Post-modern, toplumun farklı düzeylerinde bulunan bireylere çalışma saatleri 

dışındaki boş vakitlerini değerlendirebilmesi için çeşitli alternatiflerde bulunmuştur (Aytaç 

2004: 234; Demirel ve Yegen: 2015: 131).Böylelikle bireyler çalışma saatleri dışında tüketim 

faaliyetlerinde bulunabilmişlerdir. Postmodern dönem, üretime dayalı toplumu ifade eden 

modernizmin aksine tam anlamıyla tüketime dayanan bir toplumu ifade etmektedir (Kahraman, 

2004:190; Azizağaoğlu ve Altunışık, 2012: 35- 37). Gerçekleştirilen her eylem bir tüketim 

eylemi olarak kabul edilir. Bu dönemde, toplumsal ilişkilerden, sağlığa, eğitimden, dine kadar 

birçok şey tüketim unsuru haline gelmiştir (Odabaşı, 2004:78-79; Dal, 2017: 7-8). Modern 

dönemde varolan üst grupların yaşamlarını izleme ve taklit etme gibi statü kaygıları 

postmodern dönemde daha önemsiz hale gelmiş ve bu dönemde bireyler kendi tarzlarını 

oluşturmayı tercih etmişlerdir (Azizağaoğlu ve Altunışık, 2012: 35- 37). Solomon'a (2003: 26) 

göre; tüketiciyi yalnızca pasif bir alıcı olarak gören geleneksel bakış açısı, hem doğruluğunu hem 

gerçekliğini yitirmiştir. Şekil 2’de tüketicinin postmodern dönemde pasif alıcı konumundan 

sıyrılıp hayal gücüyle beraber ürünlerin, sembollerin, imgelerin üretiminde önemli bir bağı 

temsil edip aktif bir rol oynadığını göstermektedir (Fırat vd., 1995: 52-54). 
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Şekil 2. Modernizm ve Postmodernizimde Tüketiciler ve Ürünler (Fırat vd., 1995:53-54) 

 

  Postmodern tüketim, yaratılmış somut bir imaja sahip sanal ürünlerle ilgilidir.Yani 

öncellikle bir imaj yaratılmakta ardından bu imaj somut bir hale getirilmektedir. Ürünler 

ihtiyacı karşılayacak fonsiyonlara sahip özelliklerden ziyade bireylerin kişisel isteklerine cevap 
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verecek şekilde tasarlanmaktadırlar (Babacan ve Onat, 2002: 15). Bu durum ürünlerin asıl 

kullanım amaçlarının dışında sahip oldukları göstergeler ile değerlendirilmelerine yol 

açmaktadır. Postmodern toplum Debord' a (1996) göre bir gösteri toplumudur (Binay, 2010: 

25) ve artan kitle iletişim araçları ve medyanın etkisiyle sembolik, imgesel ve göstergesel 

tüketim ön plana çıkmaktadır (Odabaşı, 1999: 16; Özcan, 2011: 134). Gösteri toplumunun 

içerisinde kendine yer bulmaya çalışan birey, kendini tanımak ve ifade edebilmek için farklı 

yollar bulmaya çalışmaktadır. Günümüz tüketicisi, bu anlamda kendi anlamını inşa eden, 

imgeler yoluyla kendi anlamını bulmaya çalışan bireylerdir (Alemdar ve Erdoğan, 2005; Binay, 

2010: 25). Tüketici kendini en iyi tanımladığını düşündüğü meta ile bütünleşmekte ve satın 

almış olduğu her ürün onun kim olduğunu tanımlamaktadır. Öte yandan tüketiciler genellikle 

duygusal hazlar nedeniyle satın alma eğilimindedirler (Coley, 2002: 33). Duygular, satın alma 

sürecinde dürtüleri güçlendirip davranışları ve tercihleri etkileyebilmektedirler (Türk, 2018: 

856). Yapılan araştırmalar günümüz tüketicisinin Şekil 3’te görüldüğü üzere sadece akılcı ve 

ekonomik bir tüketim davranışında bulunmadığını aynı zamanda romantik duygu ve güdülerin 

etkisinde kalarak da tüketim deneyimini gerçekleştirdiğini göstermektedir (Odabaşı, 2013; 

Tanrısevdi ve Baran, 2017: 553). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Satın Almada Faydalar ve Beklenilen Faydalar 

Kaynak: Odabaşı, Y. ve Barış, G. (2015). Tüketici Davranışı. 15. Baskı, İstanbul: Mediacat- 
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 Postmodern dönemin göstergeselliğinden doğan ve bireyin mutluluğunu amaçlayan  

hedonik tüketim ilk olarak Hirscman ve Holbrook'un (1982) çalışmasında karşımıza 
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sensory) boyutlarını ifade etmektedir. O’Shaugnessy ve  O’Shaugnessy (2002: 78-79) duyguların 

davranışları harekete geçirip, bir şeyi öne çıkarabileceğini, tercihleri yönlendirebileceğini ve 

dürtüleri güçlendirebileceğini ifade etmektedir. Arnold ve Raynolds (2003: 334) hedonik 

tüketimi, birden çok duyuya hitap eden, fantezi ve duygusal durumlarla ilgili davranış boyutları 

olarak tanımlamıştır. Engel vd. (1995) hedonik tüketimi, ürünlerle kurulan kişisel ve duygusal 

etkileşimler olarak, Babin vd. (1994) macera olarak, Sherry (1990) kampanya ve pazarlıklardan 

keyif alma drumu olarak, Thompson vd. (1990) alışveriş deneyiminin ruh halinde değişim 

yaratması olarak tanımlamışlardır. Hirschman ve Holbrook(1982), hedonik tüketimin 

geleneksel tüketimden 4 boyut ile ayrıldığını belirtmişlerdir; Düşünsel yapı boyutu: geleneksel 

tüketimde bireylerin ihtiyaçlarına göre hareket ettiğini ancak hedonik tüketimde duygularına ve 

hislerine göre hareket ettiğini ifade eder. Ürün sınıfları boyutu: geleneksel tüketimde bireyler 

daha çok paketli ürünler ve beyaz eşya gibi dayanıklı ürünleri tercih ederlerken hedonik 

tüketimde daha çok duyulara hitap eden sinema, moda, sahne sanatları gibi kültürel faaliyetlere 

yönelimi ifade eder. Ürün kullanımı boyutu: geleneksel tüketim anlayışı satın alma kararına 

odaklanırken hedonik tüketim anlayışının ürünün kullanımına odaklandığını ifade eder. Bireysel 

farklılıklar boyutu: demografik, etnik, sosyal ve ekonomik özelliklerin gelenek tüketim ve 

hedonik tüketim arasında farklılıklar gösterdiğini ifade eder. 

 Hedonik tüketim, temel olarak kişinin bir ürün veya hizmet hakkında nasıl hissettiği ile 

ilgilidir ve tüketicinin duygularına hitap etmektedir (Roy ve Ng, 2011: 82). Örneğin bireyler bir 

parfüme yalnızca duyu organlarıyla değil aynı zamanda oluşturdukları yeni anlamlar ile tepki 

vermektedirler. Parfüm, birey için kendi zihinsel sürecinde doğurduğu hislerin, duyguların, 

mesajların ve kodların bir bütününü ifade etmektedir (Hirschman ve Holbrook, 1982: 92). 

Buradan hareketle çoklu duyu imgelerinin, bir olayla ilgili düşsel anlamları içerdiği söylenebilir. 

Duyusal deneyimler, heyecan, hayal etme, eğlence gibi güdüler tüketim boyutlarını harekete 

geçirerek bireyi hedonizme sürükleyen etkenleri oluşturmaktadır (Özgül, 2011: 26). Bu güdüler, 

ikincil güdüler olarak kabul edilen sosyal güdülerdir ve çevreden kazanılmaktadırlar (Demir ve 

Kozak, 2013: 41). Hedonik tüketim, bireyin bir ürüne sahip olmasından daha fazlasını ifade 

etmektedir. Temelinde hedonizmi tanımlayan zevkler, fanteziler, düşler, imaj oluşturma gibi 

duygusal etkenler yer almaktadır (Ilğaz, 2018: 3). Hedonik tüketim hayal gücüne bağlı olduğu 

için varolan gerçeklikle ilgili değil tüketicinin tanımladığı gerçekliği içermektedir (Odabaşı, 

2013: 116). Aynı zamanda hedonik tüketimde ertelenmiş tatmin duygusundan ziyade hemen 

gerçekleşmesi istenen şu anki tatmin duygusu daha baskın durumdadır (Koçak, 2013: 8). Öte 

yandan hedonik tüketim, tüketicilerin yaşam alanlarında ilgi ve memnuniyeti arttırdığı için 

refah üzerinde de dolaylı etkiye sahiptir (Zhong ve Mitchell, 2010; Tifferet ve Herstein, 2012: 

177) ve burada önemli olan eylemin deneyim haline gelmesidir  (Özcan, 2007: 48).  
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  Hedonik tüketim davranışı, temelinde monoton bir hayattan kaçmayı hedefleyen, öznel, 

tatmin edici ve eğlenceli bir ilerleyişin sonucu olarak tüketicinin alışverişte eğlence ve 

menuniyet faktörlerinin öncelikli olduğunu ifade etmektedir (Carpenter, Moore ve Fairhurst, 

2005: 47). Örneğin, bir tatil köyünde konaklayan bireyin deniz kenarında güneşlenmesinden 

duyduğu hoşnutluk, bir eğlence parkında hissedilen heyecan duygusu, yüzme havuzu veya 

masaj salonunda günün stresini atarken hissedilen tatmin duygusu, ünlü bir yönetmenin filmine 

gitmenin verdiği heyecan duygusu gibi memnuniyet içerikli faaliyetlerde hedonik tüketim 

davranışını açıklamaktadır (Altunışık ve Çallı, 2004: 235). Botti ve Mcgill'a (2011) göre, hedonik 

tüketimin doğası gereği kendini ödüllendirrme motivasyonunu harekete geçirdiği ve 

memnuniyetine yol açtığını bulgulamıştır (Kim ve Kim, 2014: 388). Bir ürün veya hizmetten haz 

almayı süreklilik haline getiren tüketiciler, hedonik tüketiciler olarak tanımlanmaktadır. (Akkılıç 

ve Çetintaş, 2015: 125). Hedonik tüketiciler, yalnızca satın alma deneyiminden faydalanmazlar 

aynı zamanda alışveriş deneyimini bir zevk alma süreci olarak gördükleri için alışveriş eylemini 

gerçekleştirirler (Armağan vd., 2017). Hedonik tüketimin temelinde yatan haz duygusu kısa 

süreli, çabuk tüketilen bir duygu olduğu için hedonik tüketiciler, arzunun devamlılığı için sürekli 

olarak bir tüketim eğilimi içerisindedirler (Kırcı, 2014: 84). Hazcı tüketim  bağımlılık sınırının 

daha altında kabul edilmekle birlikte tüketicileri kendine kurban eden bir davranış biçimi 

olarak da görülmektedir (Erkmen ve Yüksel, 2008: 690; Çakıcı ve Yıldırım, 2014: 34-35). Ürün 

ve hizmetler, duyguların devamını sağladığında, duyguları tatmin ettiğinde ve bir takım 

duygular yarattığı zaman hazcı anlam kazanmaktadırlar (Ünal ve Ceylan, 2008). Kozmetik, 

giyim gibi kişisel ürünler toplum tarafından ilgili çekici bulunduğu için hedonik anlamlar 

taşımaktadırlar (Altunışık ve Çallı, 2004: 235). Tüketiciler aynı zamanda bir ürünü sadece 

kullanmak amaçlı değil ürünün ifade etmiş olduğu anlam içinde satın almaktadırlar (Hirschman 

ve Holbrook, 1982: 92; Aydın, 2010: 436). Ürün ve hizmetler tüketici için yalnızca nesnel 

varlıklar değil aynı zamanda öznel sembolleride ifade etmektedirler (Çelik, 2009: 48; Şahin ve 

Fırat, 2018: 129). Bir ürünün neyi ifade ettiği o ürünün taşıdığı imajla yakından ilgilidir. Örneğin 

tüketicinin iyi bir restoranı tercih ederken prestiji, iyi yemekler sunması, ünlü olması, hizmet 

kalitesi gibi özelliklerle hareket etmesi gibi. Burada bir ürünün tüketici tarafından tercih 

edilmesi  için nesnel özelliklerinden çok sembolik olarak algılanan marka özellikleri ön plana 

çıkmaktadır. Bu da tüketicinin bir ürüne somut özellikleri dışında yüklediği soyut anlamlar ve 

duygusal tepkilerle gerçekleşmektedir. Buna göre, hedonik tüketimin düş gücüne dayandığı 

söylenebilir (Odabaşı, 2006). Solomon’a (2004) göre tüketiciler varoluşlarını artık markalar 

yoluyla ifade edip, kendilerini marka kimlikleriyle dışarıya yansıtmaktadırlar (Özgül, 2011: 26).  

 Hedonik tüketiciler, tüketim eylemini gerçekleştirirken; hayal gücü ve özgürlükle 

beraber yüksek katılım gösterirler.Bunun sonucunda eğlenceli, macera dolu bir deneyim 

yaşayan tüketici memnun olursa bu deneyimini çevresiyle paylaşarak öneride bulunacaktır 
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(Karim vd., 2013: 77). Botti ve McGill' e (2011)  göre ise hedonik deneyimler ne kadar eğlenceli 

olsa da doğası gereği zevkli doğası nedeniyle, genellikle bireyde ahlaki suçluluk uyandırır ve  

anlamsızlıkla bağlantılıdır. Hazcı bir duyguyla yapılan tüketimi haklılaştırmak zor olduğundan, 

hedonik tüketim suçluluk yaratmakta ve duygusal kararsızlığa neden olmaktadır. Dolayısıyla, 

hedonik tüketiciler ürünler satın alırken, olumlu ve olumsuz duyguları (zevk ve suçluluk, 

mutluluk ve üzüntü) aynı anda yaşayabilmektedirler.  

 Hedonik tüketimde ürünlerin sınıflandırılması genel olarak duygusal ağırlıklı olarak ele 

alınmıştır. Örneğin; sinema, roman, tiyatro gibi ürünler bireylerin fantezilerini harekete geçirip 

duygusal ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Diğer yandan bu tarz ürünlerin tüketilmesi bireylerin 

zamanla zihinlerinde duygusal anlamlar üretmelerine neden olmaktadır. Bunun sebebi ürünler 

aracılığıyla çoklu duyuşsal etkenlerin ortaya çıkması ve geçmişteki deneyimlere dayanan 

duygusal tüketimler ve ürünlerden tekrardan duygusal olarak hazlar yaşanmasıdır .Bununla 

birlikte daha önce bahsedldiği gibi ürünlerin sahip olduğu sembolik anlamlar duygusal etkenler 

arasında yer almaktadır (Hirschman ve Holbrook, 1982: 97).  

 Bireyler tüketim süreci içerisinde hedonik ve faydacı beklenti sürecine girmektedirler. 

Bu beklentiler çoğu zaman birbirinin zıttı olarak görülselerde aslında böyle olmadığı hedonik ve 

faydacı değerin bir arada olduğu ifade edilmiştir (Dhar, Wertenbroch, 2000: 60; Sarıtaş, 2018: 

38-40). Faydacı tüketimde, birey ürünün fonksiyonlarına ve işlevselliğine  önem verir ve  

duygulardan ziyade rasyonel davranışlar ile hareket etmektedir. Faydacı tüketimde amaç 

ihtiyaçların karşılanması ve bireye ekonomik anlamda fayda sağlamasıdır (Köker ve Maden, 

2012: 100). Hedonik tüketimde ise düş, zevk ve eğlenceye gibi unsurlar ön plandadır. Hedonik 

tüketim ekonomik olmaktan uzak, duyguların temelde olduğu kişisel deneyimleri ifade 

etmektedir. Temizlik malzemeleri, bilgisayar gibi ürünler faydacı, özel tasarım giysiler, pahalı 

arabalar, pahalı takılar, çiçek gibi ürünler hedonik ürün kategorisinde yer almaktadırlar. Ancak 

bir ürünün hedonik veya faydacı güdü ile satın alınıp alınmadığına  kullanım ve tüketim 

güdüsüne  bakılarak karar verilmelidir (Khan vd, 2004:5). Aşağıda Şekil 4' te hedonik tüketim 

ve faydacı tüketimin farklılıklarını ve tüketim bakış açıları gösterilmektedir (Çelik, 2009:51-52): 
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Şekil 4. Faydacı ve Hedonik Tüketim 

Kaynak: Çelik, S. (2009). Hazsal ve Faydacı Tüketim. İstanbul, Derin Yayınları. 

 

  Hedonik tüketimi ayrıca turizm ile ilişkilendirmek mümkündür.Hedonik turizm 

kavramı, turizm türleri arasında gösterilmiştir (Swarbrooke ve Horner, 2007; Uslu vd., 2018: 

440). Ayrıca turizm ürünlerinin ve hedonik tüketim özelliklerine sahip olduğu tespit edilmiştir. 

(Bruwer ve Alant, 2009; Chen vd., 2016). Duygusal bileşenlerin varlığı ve turizm ürün 

tüketiminin temel amacının, zevk ve hedonik deneyim peşinde olduğu kabul edilmiştir (Kim, 

2014; Meng ve Xu, 2012; Pikkemaat vd., 2009; Bruwer ve Muck, 2018: 5).  

 

2.1.5. Hedonik Tüketimi Motive Eden Nedenler 

 

 Alan yazında hedonik tüketimin nedenlerini inceleyen birçok çalışma mevcuttur. Tauber 

(1972: 46-59) çalışmasında hedonik tüketim nedenlerini; oyalanma, rol oynama, zevk duyma, 

kendini ödüllendirme, eğlenme, yeni eğilimleri takip etme, duyusal uyarılmalar ve fiziksel 

aktivitelerden oluşan; kişisel nedenler ve iletişim kurma, arkadaş grubu faaliyetleri, otorite, 

arkadaşlarla iyi vakit geçirmek, egzersiz yapma gibi nedenlerle de tüketimde bulunabileceğini 

belirtmiştir (Özgül, 2011: 26). Westbrook ve Black (1985: 82-103) çalışmalarında hedonik 

tüketim nedenlerini üç maddede incelemişlerdir. Bunlar; ürünü elde etme, ürünü elde etmenin 

yanında ürünle ilgisi olmayan ihtiyaçları tatmin etme ve son olarak ürünün elde edilmesiyle 
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ilgisi olmayan amaçlara öncelik vermek şeklindedir (Hirschman, 1983, 66-67; Albayrak, 2017: 

113-114) ise çalışmasında tüketicilerin hedonik tüketim nedenlerini altı başlıkta toplamıştır:  

a) Problem Yansıtma: Tüketicilerin karşılaştıkları bir problemin dışsal portresini ifade 

etmektedir. Olabilecekleri önceden tahmin etmek problemle başa çıkabilmek için bireye 

yardımcı olacaktır. Bu kategorideki hazsal davranışlar; sinemaya gitmek, tiyatro oyunu 

izlemek , roman okumak gibi faaliyetler esnasında ortaya çıkabilir.  

b) Rol Yansıtma:  Burada bireyin arzuladığı kendini yansıtma durumu bireyin bir rol ya da 

karakter edinebilmesini sağlayan durumlarla ilgilidir. Birey, kendini yansıtmasına 

sağlayacak  faaliyetleri gerçekleştirme eylemi içerisindedir. Bu kategoride tüketici 

problem yansıtmayla birlikte gerçekleştirilen filmler ve oyunlar gibi aktiviteleri içerir.  

c) Fantezi Kurma: Bu kategori bireyin hayal ettiği bir fanteziyi gerçekleştirmesi ya da 

gerçek dışı bir yaratmanın sonucunda gerçekleştirilen satın alma davranışını ölçmek için 

kullanılabilir. 

d) Kaçma: Bireylerin yaşamlarında hoşnut olmadıkları durumlardan kaçma eylemini 

gerçekleştirmeleri anlamına gelmektedir.  

e) Yenilik ve Heyecan Arama: Yenilik arama davranışı, en son satın alınan ürünü 

değiştirmek isteği olarak ifade edilmektedir. Bu benzer ürünler arasında değişime gitme 

ihtiyacını içerir.  Heyecan arama ise, tehlike arz etse bile duygusal uyarıcılarla ilerleme 

eğilimi anlmına gelmektedir. Bu arayış tüketicilerin boş zamanlarındaki değişiklik 

arama arayışlarını içerir.  

f) Hayal Kurma: Bu kategori, hayali olarak bir düzen kurma ve geçmiş hayalleri yeniden 

hatırlamak olarak ifade edilmektedir.  

 Hedonik tüketim nedenleriyle ilgili en kapsamlı araştırma Arnold ve Reynolds (2003: 

75-95) tarafından yapılmış ve “Hedonik alışverişe yönelten nedenler” ölçegini geliştirmişlerdir. 

Yazarlara göre hedonik tüketimin nedenleri aşağıdaki başlıklarda ele alınmıştır: 

a) Maceracı Alışveriş: Bu alışveriş, akıntıya kapılmak, alışveriş deneyiminin en üst düzeye 

ulaşması anlamına gelmekte ve uyarılma, macera başka bir dünyada olma gibi hisleri 

ifade etmektedir. Bu sebeplerle gerçekleştirilen alışverişler, uyarılmaların, maceranın, 

heyecanın, uyarılmanın ve coşkuya neden olan görüntülerin, seslerin ve kokuların 

varolduğu bir dünyaya giriş olarak tanımlanmaktadır. Çoğu tüketici mağazalara ve 

alışveriş merkezlerine gittikleri zaman kendilerini farklı bir dünyada hissettiklerini, 

kendinilerini kaybettiklerini, zamanın nasıl geçtiğini anlayamadıklarını  ve akıntıya 

kapılmış gibi hissettiklerini belirtmişlerdir. Maceracı alışveriş, tüketicilerin dünyadan ve 

zamandan uzaklaşarak deneyimledikleri tüketimi açıklamaktadır. Bu konuyla ilgili 

yapılan araştırmalar macera veya tamamen heyecan duymak için birçok kişinin tüketim 

eylemini gerçekleştirdiğini bulgulamışlardır.  
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b) Rahatlamak İçin Alışveriş: Bu alışveriş, stresten, olumsuzluklardan kaçınma, 

negatiflikten uzaklaşma ve kendini tedavi etme yöntemi olarak tanımlanmaktadır. 

Birçok tüketici gündelik hayatın stresinden ve olumsuzluklarından uzaklaşmak için 

alışverişe çıktıklarını belirtmiştir. Tüketiciler alışveriş yaparak kısa süreli de olsa 

sorunlarından uzaklaşıp, olumsuzluklardan uzaklaşarak sakinleşebildiklerini 

düşünmektedirler. 

c) Sosyal Amaçlı Alışveriş: Bu alışveriş, tüketicilerin çevresindekilerle (sosyal, çevre, 

arkadaş, aile vb.) yapılan alışverişten zevk alınması, alışveriş yapılırken sosyalleşilmesi, 

insanlarla iletişim içerisinde olma durumu olarak ifade edilmektedir. Çalışmada yer alan 

bireyler, yakın çevresiyle güzel zaman geçirebilmek ve iyi bir iletişim için alışverişin 

önemli rol oynadığını savunmaktadırlar. Günümüzde alışveriş merkezleri ve küçük 

mağazalar birçok insanın sosyalleşmek ve bir arada olmak, güzel vakit geçirmek  için 

tercih ettikleri yerlerin başında yer almaktadır. Bu alanlar sundukları birçok seçenek ve 

güvenli ortamları nedeniyle özellikle kırsal alanlarda seçeneğin çok olmadığı yerlerde 

sosyalleşmek için  tüketiciler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.  

d) Fikir Edinmek Amaçlı Alışveriş: Bu alışveriş, yeni trendleri, en son modayı, piyasaya 

yeni sürülmüş ürünleri takip edebilmeyi, yeni ürün ve gelişmelerden haberdar olmayı 

ifade etmektedir. Herhangi bir ürünü satın alma ihtiyacı ve satın alma kararı olmadan 

yalnızca bilgi toplamak amacıyla bireylerin eğlendikleri ve boş zamanlarını 

değerlendirdikleri bir alışveriştir.  

e) Başkalarını Mutlu Etmek İçin Alışveriş: Bu alışveriş, tüketicilerin başkaları için 

yaptıkları alışverişten mutlu olmayı ifade etmektedir. Tüketiciler sevdikleri için bir 

alışverişi gerçekleştirirlerken mutlu, keyifli, olumlu ve heyecanlı olduklarını 

söylemişlerdir. Bazı bireyler için ailesi ve arkadaşları için yapmış oldukları alışverişten 

mutlu olmaları oldukça önemlidir. Yapılan alışveriş sonucunda sevilen kişilerin mutlu 

olması alışverişi gerçekleştiren bireyi daha fazla mutlu etmekte ve kişiye keyif vererek 

daha iyi hissetmesine neden olmaktadır. Genellikle bu alışveriş özel günlerde 

gerçekleştirilmedir. Tüketiciler sevdikleri için en mükemmel hediyeleri aramakta ve bu 

süreçten haz duymaktadırlar. Özellikle kadınlar sevdiklerini ifade edebilmek için 

genellikle bu alışverişe başvurmaktadırlar.  

f) Fırsatları Yakalamak İçin Alışveriş (Değer Amaçlı Alışveriş): Bu alışverişte bireyler, 

alışveriş esnasında bir değer elde etmek amacıyla alışverişe yönelmişlerdir. Tüketiciler 

alışveriş sürecinde yarışta gibi hissetmekten heyecan duymaktadırlar. Bireyler, indirim 

dönemlerini beklemek, indirimleri takip etmekten ve fırsatları yakalayıpi ürünleri daha 

ucuza almanın fırsat olduğunu düşünürler ve bu durumdan haz duyarlar. Burada hazzın 

iki yönü vardır. İlki bireyin pahalı bir ürünü indirim döneminde alarak kendini daha 
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akıllı hissetmesi ve bundan haz duyması ikincisi ise piyasa bildilerinden dolayı 

kendilerini daha hissetmeleriyle gelen hazdır. Ayrıca tüketiciler için en uygun ürünlerin 

nerede ve ne kadar olduğunu bilmek ve bunu çevresine aktarmakta beraberinde haz 

duygusunu getirmektedir.  

 

2.1.6. Hedonik Tüketime İlişkin Alan Yazın  

 

 Hedonik tüketime yönelik olarak tez yazımının sonlandırılmasına kadar geçen süreç 

içerisinde, ilgili alan yazına ilişkin 11 adet ulusal, 16 adet uluslararası olmak üzere toplamda 27 

adet çalışmaya yer verilmiştir. İncelenen çalışmaların özetleri Tablo 2.2.'de verilmektedir.  

Ünal ve Ceylan (2008), çalışmalarında hedonik tüketim nedenleri ve bu nedenlerin farklı 

bölgelerde yaşayan tüketicilerde farklılık gösterip göstermediğini belirlemeyi amaçlamışlardır. 

Bu amaçla, İstanbul' da 394, Erzurum'da 390 kişiden anket vasıtasıyla veriler toplanmıştır. 

Çalışmanın sonucunda; farklı illerde yaşayan tüketicilerin hedonik alışveriş yapma nedenlerinin 

farklılık gösterdiği, İstanbul’da yaşayan tüketicilerin alışverişlerinde macera yaşamak, sosyal 

etkileşimlerde bulunmak, başkalarını mutlu edecek alışverişler yapmak, son modayı takip 

etmek ve rahatlamak amaçlı alışverişlerden haz alırlarken indirim dönemlerinde alışveriş 

yapmaktan haz duymadıkları ancak Erzurum’da yaşayan tüketicilerin ise indirim dönemlerinde 

de alışveriş yapmaktan haz aldıkları bulgulanmıştır.  

Bruwer and Alant (2009)'in çalışması şarap turistlerinin motivasyonlarını daha iyi 

anlamayı amaçlamıştır. Güney Afrika'daki Paarl Şarap Rotası (PWR) üzerinde bulunan 12 büyük 

şarap mahzenine gelen rastgele 304 katılımcıyla anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. 

Gerçekleştirilen veri analizi sonucunda, bölgeyi ilk defa ziyaret eden turistler ve ikinci ve daha 

fazla ziyaret eden turistler arasında anlamlı farklılıklar olduğu bulgulanmıştır. Bölgeyi ilk defa 

ziyaret eden turistlerin daha fazla hedonik tüketim ihtiyaçları sergiledikleri 

belirlenmiştir.Bölgeyi düzenli olarak ziyaret eden turistlerin ise daha çok şarap deneyimi 

peşinde oldukları belirtilmiştir. Çalışmada dikkat çeken bir diğer nokta ise bölgenin doğal 

güzelliğinin, çevresel etmenlerin, şarap çeşitliliğinin, şarap üreticilerinin sergiledikleri dost 

canlısı ve misafirperver davranışların bölgeyi ilk defa ziyaret eden turistler için oldukça önemli 

hedonik motivasyon kaynakları oldukları belirlenmiştir.  

Aydın (2010), çalışmasında hedonik alışverişin cinsiyet, gelir ve yerleşim büyüklüğüne 

göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla çalışmasında veri 

toplama aracı olarak anket yöntemini kullanmış ve 1032 öğrenci ile anket çalışması yapılmıştır. 

Araştırmanın bulgularına bakıldığında; kadınların erkeklere oranla hedonik tüketim 

eğilimlerinin erkeklere göre daha fazla olduğu, büyük şehirlerde yaşayan tüketicilerin küçük 

şehirlere oranla daha fazla hedonik tüketim eğiliminde oldukları ve gelir düzeyi yüksek olan 
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tüketicilerin düşük gelirli olanlara göre daha fazla hedonik tüketime eğilimleri oldukları 

belirlenmiştir.  

Ryu vd. (2010), yapmış oldukları çalışmada hızlı-rahat (fast-casual) restoran 

endüstrisinde hedonik ve faydacı değerler, müşteri memnuniyeti ve davranışsal niyetler 

arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlamışlardır. Çalışmada, önceki çalışmalarda kullanılanlara 

dayanarak anket maddeleri geliştirilmiş (Babin ve diğerleri, 1994; Batra ve Ahtola, 1990; 

Donovan ve Rossiter, 1982; Park, 2004) ve 6 yüksek lisans öğrencisi tarafından tüketici 

değerlerini değerlendirmek üzere bir odak grup oturumu gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veriler, 

ABD'de bulunan bir üniversitede 395 öğrenciden elde edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda 

hedonik ve faydacı değerlerin müşteri memnuniyetini ve davranışsal niyetleri önemli ölçüde 

etkilediğini, faydacı motivasyonların müşteri memnuniyeti ve davranışsal tutum üzerindeki 

etkisinin hedonik motivasyondan daha etkili olduğu ve aynı zamanda müşterilerin hedonik ve 

faydacı değerlerinin hem doğrudan hem de dolaylı olarak davranışsal niyetlerini etkilediğini 

bulgulamışlardır.  

Tifferet ve Herstein (2012), cinsiyetin hedonik tüketim, marka tutkusu/bağımlılığı 

(brand commitment) ve anlık alışveriş davranışlarını etkileyip etkilemediğini belirlemeyi 

amaçlamışlardır. Çalışma İsrail'de büyük bir kolejden 257 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Veri 

toplama aracı olarak anket kullanmıştır. Elde edilen verilere göre hipotezlerini destekler şekilde 

kadınların erkeklere göre daha fazla hedonik tüketim, anlık alışveriş ve marka 

tutkusu/bağımlılığı  (brand commitment) eğilimleriyle hareket ettikleri bulgulanmıştır.  

Nejati ve P. Moghaddam (2012), yapmış oldukları çalışmada İranlı genç tüketicilerin 

hızlı-rahat (fast-casual) restoranlarda yemek yeme niyetleri üzerindeki hedonik ve faydacı 

değerlerini cinsiyet farklılıkları üzerinden araştırmayı amaçlamışlardır. 18-24 yaşları arasındaki 

189 genç tüketiciden veriler edilmiştir. Elde edilen verilere göre; hem hedonik hem de faydacı 

değerlerin, hızlı restoranlarda yemek için davranışsal niyetlerin önemli belirleyicileri olduğu 

ortaya koyulmuş ancak  belirtilen ilişkide cinsiyet için ölçülü bir etki bulunamamıştır. Bunun 

yanısıra hedonik tüketim eğilimlerinin faydacı tüketime göre daha fazla olduğu bulgulanmıştır. 

Karim vd. (2013), Endonezya'daki Makassar kentinde bir kafede kahve içen tüketicilerin 

tüketim kararlarının arkasındaki hedonik ve faydacı güdüleri belirlemek istemişlerdir. Bunun 

için, kahve tüketiminin gerçek nedenini araştırmayı amaçlayan çalışmalarında post-pozitivizm 

felsefesine  dayanan  nitel bir yaklaşım kullanmışlardır. Amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak 

16 kadar kişi ve kaynaktan veriler toplanmıştır. Araştırma sonucunda kişileri kahve içmeye iten 

hedonik motivasyonlar; macera motifi, alışılmış alışkanlık, duygusal ve ailevi ilişkiler, haz 

verme, sosyalleşme gibi etkenlerken oluşurken faydacı tüketime  iten motivasyonlar ise; yer 

güdüsü, eşitlikçi sebep, telecommuting güdüsü, ürünün tadı ve fiyatı, arabuluculuk güdüsü 

olarak belirlenmiştir.  
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Ladeira vd. (2013), materyalist bir tüketim görüşü içerisinde hedonik ve faydacı tüketim 

değerlerinde iknanın etkisini araştırmışlardır. Çalışmaları iki varsayımsal senoryadan 

oluşmaktadır.İlk varsayımsal senaryoda, 17-32 yaşlarında kadınlardan oluşan bir gruba 

alışveriş merkezindeki materyalist tüketimin hedonik ve faydacı tutumları ile ilgili soruları 

içeren bir anket yapılmış ve Steve Jobs, Barack Obama, Mark Zuckerberg, Lula vb. gibi önemli 

kamu kişiliklerinin ikna edici etkisi değerlendirilmiştir.İkinci varsayımsal senaryoda ise, diğer 

grup katılımcılarının anneleri, 35-64 yaşları arasında gruplandırılmış ve anket uygulaması 

gerçekleştirilmiştir. İkinci grup üzerinde, Mandela, Ayrton Senna, Papa John Paul II, Leydi Diana, 

vb. dönemlerindeki ikna edici etkileri değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda hedonik ve 

faydacı tüketim arasındaki ilişkide iknanın etkili olabileceği ve yapılan diğer çalışmaların 

(Cervellon & Dub'e 2002, Huskinson ve Haddock 2004; Lau-Gesk ve Meyers-Levy, 2009) aksine 

materyalist bir senoryada ikna edilme üzerinde  hedonik değerlerden çok faydacı değerlerin 

daha  etkili olduğu bulgulanmıştır.  

 Adomaviciute (2013), yapmış olduğu çalışmada faydacı ve hedonik tüketici davranışı ile 

sosyal açıdan sorumlu tüketimin etik yönü arasındaki ilişkiyi ölçmeye yardımcı olacak teorik bir 

model geliştirmeyi amaçlamıştır. Literatür taraması sonrasında hedonik tüketici davranışının 

faydacı tüketim davranışlarına göre sorumlu tüketimin etik tarafında daha fazla etkisi 

olabileceğini göstermektedir. Ayrıca yazar, hedonik tüketici davranışının, suçluluk denilen 

olumsuz öz-bilinçli duyguların etkisinden dolayı etik ürünlerin satın alınmasına yol 

açabileceğini, aynı zamanda etik hedonik tüketici davranışlarının etik tüketim üzerinde 

doğrudan etkiye sahip olabileceğini varsaymaktadır. Hedonik ve faydacı tüketici davranışlarının 

etik tüketimin öncüleri olabileceğini belirtmektedir. 

To ve Sung (2014), online hedonik alışveriş motivasyonlarını etkileyen faktörleri 

belirlemek amaçlamışlardır. Çalışmada odak grup görüşme yöntemi kullanılmıştır. Dört odak 

grup oluşturulmuş ve her odak grupta 8-10 katılımcı olup toplamda 36 kişi ile görüşülmüştür. 

Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre, en sık bahsedilen hedonik motivasyonların 

pazarlık, mahremiyet, sosyal, öğrenme eğilimleri ve buna göre online alışveriş başarısı olduğu 

belirlenmiştir. Buna göre online alışveriş yapan tüketicilerin en önemli hedonik tüketim 

motivasyonu alışveriş yaparken birisiyle etkileşime girme seçeneğine sahip olma veya 

internette hiç kimseyle etkileşimde bulunmama seçenekleri olduğu bulgulanmıştır. Çalışma 

günümüzde alışveriş web sitelerinin bu hedonik değerlerden yoksun olduğunu 

vurgulamaktadır.  

Doğan vd. (2014), tüketicilerin hedonik tüketim davranışlarını ve bunların nedenlerini 

belirlemeyi amaçlamışlardır. Çalışmalarını Tokat ilinde gerçekleştirmiş olup olasılıklı 

örnekleme yöntemi kullanarak 289 kişi ile görüşme gerçekleştirmişlerdir. Çalışmanın 

sonuçlarına göre, demografik özelliklerin hedonik tüketim eğilimlerini etkilediği ancak meslek 
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ve gelirin bu eğilimi etkilemediği bulgulanırken diğer çalışmaları destekler şekilde kadın 

tüketicilerin erkeklere oranla daha fazla hedonik tüketim eğilimi gösterdikleri, genç olanların 

yaşlılara oranla bekar olanların ise evlilere oranla daha fazla hedonik tüketim eğilim içerisinde 

olduğu belirlenmiştir. Eğitim düzeyi yüksek olanların hedonik tüketim davranışlarına sahip 

oldukları ve hedonik tüketimlerde genellikle tüketicilerin giyim, gıda ve kişisel bakım ürünlerini 

tükettikleri belirlenmiştir.  

Kim ve Kim (2014),  yapmış oldukları çalışmada hedonik ve faydacı tüketim durumunun 

uzlaşma etkisi (compromise effect ) üzerine etkilerini incelemişlerdir. Çalışma, 3 ayrı  grupta 

çeşitli senaryolar ile (gezi fikri, bir kutu çikolata ve yazıcı) deneysel olarak gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma sonucunda faydacı tüketime nazaran hedonik tüketim durumunda daha fazla uzlaşma 

etkisinin görüldüğü saptanmıştır. Faydacı eğilim gösteren katılımcıların hesaplamalar yaparken 

hedonik eğilim gösterenlerin daha çok duygularıyla hareket ettikleri ve bu nedenle, bazen 

olumsuz bir uzlaşma etkisine yol açan bir eğilim ve aşırı orta seçenekleri tercih ettikleri tespit 

edilmiştir.  

Josiam ve Henry (2014), insanların neden bazı restoranların sunduğu eğlenceli deneyim 

faktörü ile ilgilendikleri ve eğlence deneyimi sunan restoranlarda akşam yemeği yiyen 

müşterilerin hedonik ve faydacı davranışlarını belirlemeyi amaçlamışlardır. Çalışmada 287 

katılımcıya anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; 

restoranı ziyaret edenlerin çoğunluğu planlı olarak ziyarette bulunmuş olup çoğunluğu evli ve 

faydacı değerden çok hedonik eğilim göstererek sadece restoranda eğlenceli vakit geçirmek 

amaçlı bulundukları belirlenmiştir. Aynı zamanda restoran atmosfer ve eğlence seçeneklerinin 

hedonik müşreti motivasyonu için önemli olduğu vurgulanmıştır.  

Miao vd. (2014), çalışmalarında konaklama endüstrisinde bir deneyimin hedonik 

yönünü ve satın almaya olan etkisini incelemişlerdir. Çalışmada deneysel yöntem seçilmiş olup 

katılımcılarla bahar tatilinde bir konaklama tesisini ziyaret etmeden önce, konaklama anında ve 

sonrasında çeşitli ölçümler gerçekleştirilmiştir. Sonuçlara bakıldığında katılımcıların deneyim 

öncesi beklenenden az olan hedonik değerlerinin deneyim sırasında arttığı ve bunun belli bir 

süre sürdüğü ancak zamanla azaldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle konaklama işletmecilerinin 

tüketim öncesi ve sonrası sürecede odaklanmaları gerektiği vurgulanmıştır.  

Akkılıç ve Çetintaş (2015), termal turizm işletmelerinde hedonik ve faydacı tüketim 

eğiliminin davranışsal niyetler üzerindeki etkisini tespit etmeyi amaçlamışlardır. Arıştırmanın 

örneklemi kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenmiş ve veriler Balıkesir ilinde faaliyet 

gösteren turizm işletmelerinde hizmet alan 550 kişi ile yüz yüze görüşülerek elde edilmiştir. 

Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, hedonik tüketimin diğer değişkenlerle ilişkisine göre 

daha düşük çıktığı ve bunun sebebinin, termal turizm hareketine katılan tüketicilerin öncelikli 

geliş nedeninin sağlık amaçlı olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Tüketicilerin, hedonik güdülerle 
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anlık satın alma davranışı gösterme potansiyellerinin daha yüksek olduğu ve bunun eğlence, 

heyecan ve çeşitli yeniliklerle desteklenmesi gerektiği vurgulanmıştır.  

Aytekin ve Ay (2015), yapmış oldukları çalışmada hedonik tüketim ve anlık satın alma 

davranışı arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemeyi amaçlamışlardır. Bu doğrultuda İzmir il 

merkezinde yaşayan 18 yaşını doldurmuş 400 tüketiciye kolayda örnekleme yöntemiyle anket 

uygulanmışlardır. Kullanılabilir 362 anketle veri analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın 

sonucunda; hedonik tüketim ve anlık satın alma arasında zayıf da olsa pozitif yönde ve anlamlı 

bir ilişki olduğu saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen diğer sonuçlara göre; hem hedonik 

tüketim eğiliminin hem de anlık satın alma davranışının tüketicilerin cinsiyetleri açısından 

farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Kadınlar erkeklere göre tüketimde hem daha hedonik  hem de 

daha fazla anlık satın eğilimi göstermektedirler. Tüketicilerden genç olanların daha hedonik 

hareket ettiği ve gelir düzeyinin yükselmesiyle hedonik tüketim eğiliminin arttığı 

bulgulanmıştır.  

Anisimova (2016), çalışmasında organik yiyecek satın alma niyetlerinin sağlık hizmeti 

ve hedonizm gibi birden çok faktörle ilişkisini belirlemeye çalışmıştır. Çalışmaları için kendi 

ölçeklerini oluşturmuşlardır.Veriler online internet ortamında daha önce en az bir organik ürün 

almış tüketicilere yapılan anket ile elde edilmiştir. Çalışmanın sonucunda üreticilerin sağlık 

kaygılarını ele almak için tüketicilere artan seçenekler sundukları ve tüketicilerin de bu tür 

seçimler konusunda giderek daha seçici hale geldikleri aynı zamanda seçici tüketicilerin, 

tükettikleri gıdalarla duygusal bir bağ kurmaya çalışırken, keyifli bir tada sahip alışılmış 

beslenme yemeklerinin ötesinde ilham almak ve şaşırtmak istediklerini göstermektedir. 

Çalışma, tüketicilerin ürünleri satın alma kararlarında hedonik motivasyonla hareket edip 

ürünlerden daha duygusal ve derin hazlar almayı beklediğini de tespit etmiştir.  

 Baghi ve Antonetti (2017), Sosyal Amaca Yönelik Pazarlama (CRM)'nın hedonik 

ürünler ile ilişkisini ve pazarlamadaki etkisini açıklamaya çalışmaktadır. Bu amaçla İtalya'da 2 

farklı çalışma gerçekleştirmişlerdir. Araştırma bulgularına bakıldığında CRM kampanyalarının 

ağırlıklı olarak suçluluk yaratan hedonik özellikler içeren ürünlerle birlikte kullanılması 

gerektiğini göstermektedir. CRM kampanyaları zevkli tekliflerle iç içe olarak suçluluk 

duygusunu azaltarak hedonik tüketim davranışlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağı 

belirtilmiştir.  

Tanrısevdi ve Baran (2017), çalışmalarında turistlerin hedonik ve faydacı eğilimlerini 

belirlemeyi amaçlamışlardır. Çalışmalarında ilişkisel tarama modeli tercih etmişlerdir. 16 

katılımcıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, maksimum 

çeşitlilik örneklemesi kullanılarak Kuşadası ve  Dalaman' a gelen Alman, Rus ve İngiliz 

turistlerle gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda; hedonik tüketim eğilimi teması altında 

toplam altı kategori (macera, değer elde etme, başkalarını mutlu etme, fikir elde etme, 
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sosyalleşme, rahatlama) ve 17 alt kategori, faydacı tüketim eğilimi teması kapsamında ise 4 

kategori (fiyat ve karşılığında mal ve hizmet kalitesi, güvenlik durumu ve sorunsuz yer olması, 

konum ve ulaşım, aynı otel tercihi içerisinde uyum ve zaman kaybının olmaması) ortaya 

çıkarılmıştır. Elde edilen kategori ve alt kategorilerin daha önce bu konuda çalışma yapmış  

Babin ve arkadaşları (1994) ve Arnold ve Reynolds’ın (2003) yaptıkları çalışma sonuçları ile 

benzerlik gösterdiği görülmektedir.  

Türk (2018), yapmış olduğu çalışmada hedonik ve faydacı tüketim eğilimlerinin plansız 

satın alma üzerine etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma, Marmaris'te 317 katılımcıyla 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda hedonik ve faydacı tüketim eğilimlerinin plansız 

satın alma davranışlarını olumlu yönde etkilediği belirlenmiş olup plansız satın davranışlarının 

daha çok  hedonik tüketimin eğilimlerinden etkilendiği belirlenmiştir.   

 Tavukçu ve Topuz (2018), internetten alışveriş yapan kadın tüketicilerin sahip oldukları 

hedonik ve faydacı tüketim eğiliminin satın alma niyeti üzerindeki etkilerini belirlemeyi 

amaçlamışlardır. Çalışmaları betimsel ve nedensel olup hazırladıkları anketi internet ortamında 

400 kadın  katılımcıyla gerçekleştirmişlerdir. Elde edilen verilerin analizi gerçekleştirilmiş ve 

çalışma sonucunda hedonik ve faydacı tüketim eğilimlerinin internet üzerinden yapılan 

alışverişleri olumlu yönde etkiledikleri ve aynı zamanda kadınların internet üzerinden alışveriş 

yapma eğilimlerinde hedonik tüketim eğilimine oranla faydacı tüketim eğilimiyle hareket 

ettikleri belirlenmiştir.  

Ilğaz (2018), hedonik ve faydacı hedonik tüketim alışveriş alışkanlıklarının tüketicilerin 

kuşaklarına bağlı olup olmadığını belirlemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla, veriler Kastamonu ilinde 

X ve Y kuşağındaki 250 tüketici ile yapılan anket ile toplanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına 

bakıldığında diğer çalışmalarında desteklediği üzere evli bireylerin bekar bireylere göre daha 

faydacı hareket ettikleri, bekar bireylerin ise daha hedonik davrandıkları belirlenirken X 

kuşağının daha faydacı tüketim davranışında bulunduğu Y kuşağının ise daha hedonik 

davranışlarda bulunduğu bulgulanmıştır. Diğer çalışmalarında desteklediği gibi genç bireylerin 

yaşlılara oranla daha fazla hedonik tüketim eğilimleri gösterdikleri ve gelir durumunun 

artmasıyla birlikte hedonik eğilimlerin arttığı bulgulanmıştır.  

 Şener vd. (2018), çalışmalarında tüketicilerin hedonik ve faydacı satın alma 

değerlerinin, online alışverişteki risk ve fayda algıları üzerindeki etkisinin belirlenmeyi 

amaçlamışlardır. Araştırma verilerini internet üzerinden 366 tüketiciye ulaşarak elde 

etmişlerdir. Veri analizleri sonucuda, kadınların erkeklere oranla hedonik tüketim eğilimlerinin 

daha fazla olduğu, tüketicilerin çevrimiçi alışverişlerde fayda ve risk algılarının yaşla 

istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde değiştiği ve  fayda algısı azaldıkça risk algısı yaşla birlikte 

artttığı tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları, eğitim seviyesi arttıkça, tüketicilerin çevrimiçi 

alışverişlerde yararlanma algısının arttığını, ancak risk algısının azaldığını göstermektedir. 



Şule Demir, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

 

36 
 

Diğer elde edilen bulguya göre online alışverişlerde fayda algısı ile hedonik ve faydacı tüketim 

değerleri arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Cheng vd. (2018), hedonik ve faydacı alışveriş değerlerinin, çevreci katılım yoluyla yeşil 

reklamcılık ve çevre dostu tüketim davranışına (yeşil tüketim) yönelik tüketici şüpheciliği ile 

bağlantılı olup olmadığını araştırmışlardır. Veri toplama aracı olarak  anket kullanılmıştır. 

Araştırma, Tayvan'da 533 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda hedonik 

alışverişin kendi kendini tatmin ve çeşitli zevksel değerlerinin yeşil tutum ve davranışları 

arttırabileceği bulgulanmıştır. Öte yandan faydacı değere sahip olan bir tüketicinin ise bir 

hizmetin veya ürünün sadece somut taraflarına odaklandığı için çevreye göstereceği 

duyarlılığında düşük olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda çevresel katılım ile yeşil reklamcılık 

konusundaki tüketici şüpheciliği arasında olumsuz bir ilişki olduğu ve bu tür bir şüpheciliğin, 

yeşil tüketim ile de olumsuz yönde ilişkili olduğu saptanmıştır.  

Millan ve Wright (2018), çalışmalarında Çek Cumhuriyeti'nde hedonik ve sembolik 

tüketim tercihleri ve  kıyafet tüketiminde cinsiyetin etkisini belirlemeyi amaçlamışlardır. 

Çalışmada verileri, yüz yüze görüşmeler yoluyla gerçekleştirilen uluslararası bir pazar 

araştırma ajansı tarafından yürütülen kesitsel bir ankete dayanmaktadır. Kota örnekleme 

örnekleme yönteminden yararlanılmış ve 1059 kişiye ulaşılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 

kadınların kıyafet alışverişine erkeklere oranla daha ilgi gösterdikleri kadınların kıyafet 

seçimindeki hedonik eğilimlerin erkeklere oranla daha yüksek olduğu bulgulanmıştır. 

Kadınların hedonik tüketim eğilimlerinin altında bir ürüne daha duygusal yaklaşma, bir ürünün 

çeşitliliği ve estetiği gibi unsurların yattığı tespit edilmiştir. Çalışmanın literatüre göre ilginç 

bulgularından biri ise kadın ve erkeklerin ait olma motivasyonuyla bir ürünü benzer şekilde 

tercih etmeleridir.  

Uslu vd. (2018), Fethiye'yi ziyaret eden turistlerin tüketim davranışlarını ve tüketim 

davranışlarını etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçlamışlardır. Bu amaçla araştırmada veri 

toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanmış ve 230 turistten veri toplanmıştır. Araştırma 

bulgularına bakıldığında; turistlerin zaman zaman hedonik tüketim davranışlarında 

bulundukları ve bu davranışların ihtiyaçlarını ertelemelerine sebep oldukları belirlenmiştir. Öte 

yandan, Fethiye'ye gelen yabancı turistlerin hedonik davranışlarını etkileyen beş faktör 

belirlenmiştir. Bunlar macera için alışveriş yapmak, trendleri takip etmek için alışveriş yapmak, 

indirimleri takip etmek için alışveriş yapmak, sosyalleşmek için alışveriş yapmak ve başkalarını 

mutlu etmek için alışveriş yapmaktır.  

Bruwer ve Muck (2018), hedonik tüketim ve şarap turizmi arasındaki ilişkiyi ve altında 

yatan motivasyonları belirlemeyi amaçlamıştır. Bilgiler, Avustralya'daki Barossa Valley Region'a 

gelen 513 ziyaretçiden elde edilmiştir. Araştırma sonuçları, şarap turistlerinin iyi eğitimli, 

varlıklı ve “zevk” yaşadıklarında satın almaya istekli oldukları için oldukça çekici bir tüketici 
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grubu olduğunu göstermektedir. Manzaranın güzelliği, şarap turistlerinin algıladıkları en önemli 

bölgesel özellik olarak belirlenmiş olup bölgeyi ziyaret etmek için temel motivasyonlarının 

büyük ölçüde hedonik olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 2.2. Hedonik Tüketime İlişkin Alan Yazın Özeti 

 Yazar(lar) Araştırmanın amacı Araştırmanın yöntemi Bulgular 
 
 
1 

Ünal, S. ve 
Ceylan, C.,  
2008 

Hedonik tüketim nedenleri ve bu 
nedenlerin farklı bölgelerde yaşayan 
tüketicilerde farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek 

Tarama  
Anket Uygulaması 
780 katılımcı 

Farklı illerde yaşayan tüketicilerin hedonik alışveriş yapma 
nedenlerinin farklılık gösterdiği, İstanbul’da yaşayan 
tüketicilerin alışverişlerinde macera yaşamak, sosyal 
etkileşimlerde bulunmak, başkalarını mutlu edecek alışverişler 
yapmak, son modayı takip etmek ve rahatlamak amaçlı 
alışverişlerden haz alırlarken indirim dönemlerinde alışveriş 
yapmaktan haz duymadıkları ancak Erzurum’da yaşayan 
tüketicilerin ise indirim dönemlerinde de alışveriş yapmaktan 
haz aldıkları bulgulanmıştır.  
 

 
 
2 

Bruwer, J. ve 
Alant, K., 
2009 

Şarap turistlerinin motivasyonlarını 
daha iyi anlamak ve ziyaret 
motivasyonları üzerindeki etkiyi 
belirlemek  

Tarama 
Anket Uygulaması 
304  katılımcı 
 
 

Bölgeyi ilk defa ziyaret eden turistlerin daha fazla hedonik 
tüketim ihtiyaçları sergiledikleri belirlenmiştir. Bölgeyi düzenli 
olarak ziyaret eden turistlerin ise daha çok şarap deneyimi 
peşinde oldukları belirtilmiştir.  
Bölgenin doğal güzelliğinin, çevresel etmenlerin, şarap 
çeşitliliğinin, şarap üreticilerinin sergiledikleri dost canlısı ve 
misafirperver davranışların bölgeyi ilk defa ziyaret eden 
turistler için oldukça önemli hedonik motivasyon kaynakları 
oldukları belirlenmiştir. 

 
 
3 

Aydın, S., 
2010 

Hedonik alışverişin cinsiyet, gelir ve 
yerleşim büyüklüğüne göre farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemek 

Tarama  
Anket Uygulaması 
1032 katılımcı 

Kadınların erkeklere oranla hedonik tüketim eğilimlerinin daha 
fazla olduğu, büyük şehirlerde yaşayan tüketicilerin küçük 
şehirlere oranla daha fazla hedonik tüketim eğiliminde 
oldukları ve gelir düzeyi yüksek olan tüketicilerin düşük gelirli 
olanlara göre hedonik tüketime eğilimleri oldukları 
belirlenmiştir. 



Şule Demir, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

 

39 
 

Tablo 2.2. Devamı 

 
 
4 

Ryu, K., Han, H., 
Jang, S., 
2010 
 
 
 
  

 Hızlı-rahat (fast-casual) restoran 
endüstrisinde hedonik ve faydacı 
değerler, müşteri memnuniyeti ve 
davranışsal niyetler arasındaki ilişkileri 
incelemek 

Tarama  
Anket geliştirme 
Odak Grup Görüşmesi 
6 yüksek lisans öğrencisi 
Anket çalışması 
395 katılımcı 

Hedonik ve faydacı değerlerin müşteri memnuniyetini ve 
davranışsal niyetleri önemli ölçüde etkilediğini, faydacı 
motivasyonların müşteri memnuniyeti ve davranışsal tutum 
üzerindeki etkisinin hedonik motivasyondan daha etkili olduğu 
ve aynı zamanda müşterilerin hedonik ve faydacı değerlerinin 
hem doğrudan hem de dolaylı olarak davranışsal niyetlerini 
etkilediği bulgulanmıştır. 

 
 
5 

Tifferet, S. ve 
Herstein, R., 
2012 
 
 

Cinsiyetin hedonik tüketim, marka 
tutkusu/bağımlılığı (brand 
commitment) ve anlık alışveriş 
davranışı arasındaki ilişkiyi belirlemek 

Tarama 
Anket uygulaması 
257 öğrenci 

Kadınların erkeklere göre daha fazla hedonik tüketim, anlık 
alışveriş ve marka tutkusu/bağımlılığı  (brand commitment) 
eğilimleriyle hareket ettiklerini bulgulanmıştır.  

 
 
6 

Nejati, M. ve  
Moghaddam,P. 
P., 
2012 
 
 

Hızlı-rahat (fast-casual) restoranlarda 
yemek yeme niyetleri üzerindeki 
hedonik ve faydacı değerleri cinsiyet 
farklılıkları üzerinden açıklamak 

Tarama 
Anket uygulaması 
189 katılımcı 

Hedonik ve  faydacı değerlerin, hızlı restoranlarda yemek için 
davranışsal niyetlerin önemli belirleyicileri olduğu ortaya 
koyulmuş ancak  belirtilen ilişkide cinsiyet için ölçülü bir etki 
bulunamamıştır.  
Hedonik tüketim eğilimlerinin faydacı tüketime göre daha fazla 
olduğu bulgulanmıştır. 
 

 
 
7 

Karim, K., 
Sudiro, A., 
Hadiwidjojo, 
D., Rohman, F., 
2013 
 
 

Kahve tüketen bireylerin tüketim 
kararları arkasındaki hedonik ve 
faydacı güdüleri belirlemek 

Tarama 
Nitel araştırma yöntemi 
16 katılımcı  

Kişileri kahve içmeye iten hedonik motivasyonlar; macera 
motifi, alışılmış alışkanlık, duygusal ve ailevi ilişkiler, haz 
verme, sosyalleşme gibi etkenlerken oluşurken faydacı 
tüketime  iten motivasyonlar ise; yer güdüsü, eşitlikçi sebep, 
telecommuting güdüsü, ürünün tadı ve fiyatı, arabuluculuk 
güdüsü olarak belirlenmiştir. 

 
 
8 

 Ladeira, J. W.,  
Lubeck, M. R., 
Araujo, F. C., 
2013  
 
 
 

Materyalist bir tüketim görüşü 
içerisinde hedonik ve faydacı tüketim 
değerleri üzerinde iknanın etkisini 
araştırmak 

 Tarama 
Deneysel bir çalışma 
Anket uygulaması  
40.455 katılımcı 
17-32 yaş kız 
35-54 yaş anne  

 Tüketim ile hedonik ve faydacı tüketim arasındaki ilişkide 
iknanın etkili olabileceği ve yapılan diğer çalışmaların aksine 
materyalist bir senoryada ikna edilme üzerinde  hedonik 
değerlerden çok faydacı değerlerin daha fazla etkili olduğu 
bulgulanmıştır.  
 



Şule Demir, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

 

40 
 

Tablo 2.2. Devamı 
 
 
9 

Adomaviciute, 
K., 
2013 

Faydacı ve hedonik tüketici davranışı 
ile sosyal açıdan sorumlu tüketimin 
etik yönü arasındaki ilişkiyi ölçmek 

Tarama 
Nitel bir çalışma 
 
 
 
  

 Hedonik tüketici davranışının faydacı tüketim davranışlarına 
göre sorumlu tüketimin etik tarafında daha fazla etkisi 
olabileceği bulgulanmıştır. 
 

 
 
10 

To, P, L,. Sung, 
E, P,. 
2014 
 
 
 

Online hedonik alışveriş 
motivasyonlarını etkileyen faktörleri 
araştırmak 

Tarama 
Odak grup görüşmesi 
4 grup  
36 katılımcı  
Nitel bir araştırma 

Online alışveriş yapan tüketicilerin en önemli hedonik tüketim 
motivasyonu alışveriş yaparken birisiyle etkileşime girme 
seçeneğine sahip olma veya internette hiç kimseyle etkileşimde 
bulunmama seçenekleri olduğu bulgulanmıştır.  
 

 
 
11 

Doğan, G. H., 
Gürler, Z. A., 
Ağcadağ, D., 
2014 
 
 
 
 
 

Tüketicilerin hedonik tüketim 
alıskanlıkları ve bunu etkileyen 
faktörleri belirlemek  

Tarama 
Anket uygulaması 
289 katılımcı 

Demografik özelliklerin hedonik tüketim eğilimlerini etkilediği 
ancak meslek ve gelirin bu eğilimi etkilemediği bulgulanırken 
diğer çalışmaları destekler şekilde kadın tüketicilerin erkeklere 
oranla daha fazla hedonik tüketim eğilimi gösterdikleri, genç 
olanların yaşlılara oranla bekar olanların ise evlilere oranla 
daha fazla hedonik tüketim eğilim içerisinde olduğu 
belirlenmiştir. 
 Eğitim düzeyi yüksek olanların hedonik tüketim davranışlarına 
sahip oldukları ve hedonik tüketimlerde genellikle tüketicilerin 
genellikle giyim, gıda ve kişisel bakım ürünlerini tükettikleri 
belirlenmiştir. 

 
 
12 

Kim, S., 
 Kim, J., 
2014  
 
 
 
 

Hedonik ve faydacı tüketim 
durumunun uzlaşma etkisi 
(compromise effect ) üzerine etkilerini 
incelemek 

Tarama 
Deneysel bir çalışma 
3 grup 
183 lisans öğrencisi 
 

 Faydacılara nazaran hedonik tüketim durumunda daha fazla 
uzlaşma etkisinin görüldüğü saptanmıştır. 
 Faydacı eğilim gösteren katılımcıların hesaplamalar yaparken 
hedonik eğilim gösterenlerin daha çok duygularıyla hareket 
ettikleri ve bu nedenle, bazen olumsuz bir uzlaşma etkisine yol 
açan bir eğilim ve aşırı orta seçenekleri tercih ettikleri tespit 
edilmiştir.  
 

 
13 
 
 

Josiam, M. B., 
Henry, W., 
2014 

Eğlence deneyimi sunan restoranlarda 
akşam yemeği yiyen müşterilerin 
hedonik ve faydacı davranışlarını 
belirlemek 

Tarama  
Anket uygulaması 
287 katılımcı 

Restoranı ziyaret edenlerin çoğunluğu evli ve  planlı olarak 
ziyarette bulunmuş olup  faydacı değerden çok hedonik eğilim 
göstererek sadece restoranda eğlenceli vakit geçirmek amaçlı 
bulundukları belirlenmiştir.   
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Tablo 2.2. Devamı 

 
 
14 

Miao, L., Lehto, 
X., Wei, W., 
2014 
 

Konaklama endüstrisinde bir 
deneyimin hedonik yönünü ve satın 
almaya olan etkisini incelemek 

Tarama  
Deneyimsel bir çalışma 
72 öğrenci 

Katılımcıların deneyim öncesi beklenenden az olan hedonik 
değerlerinin deneyim sırasında arttığı ve bunun belli bir süre 
sürdüğü ancak zamanla azaldığı tespit edilmiştir.  
Konaklama işletmecilerinin tüketim öncesi ve sonrası sürecede 
odaklanmaları gerektiği vurgulanmıştır.  
 

 
 
15 

Akkılıç, 
M. E. ve  
Çetintaş, H., 
2015  

Termal turizm işletmelerinde hedonik 
ve faydacı tüketim eğiliminin 
davranışsal niyetler üzerindeki etkisini 
tespit etmek 

Tarama 
Anket uygulaması 
550 katılımcı 

Hedonik tüketimin diğer değişkenlerle ilişkisine göre daha 
düşük çıktığı ve bunun sebebinin, termal turizm hareketine 
katılan tüketicilerin öncelikli geliş nedeninin sağlık amaçlı 
olduğu şeklinde yorumlanmıştır. 
 Tüketicilerin, hedonik güdülerle anlık satın alma davranışı 
gösterme potansiyellerinin daha yüksek olduğu ve bunun 
eğlence, heyecan ve çeşitli yeniliklerle desteklenmesi gerektiği 
vurgulanmıştır.  
 

 
 
16 

Aytekin, P. ve 
Ay, C., 
2015  
 
 
 

Hedonik tüketim ve anlık satın alma 
arasında anlamlı bir ilişki olup 
olmadığını ortaya koymak 
 

Tarama  
Anket uygulaması 
400 katılımcı  

Hedonik tüketim ve anlık satın alma arasında pozitif yönde, 
zayıf  fakat anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 
 Hedonik tüketim eğiliminin cinsiyet, yaş ve gelir grupları 
açısından, anlık satın alma davranışının ise cinsiyet ve meslek 
grupları açısından farklılık gösterdiği saptanmıştır. 
 

 
 
 
 
17 

Anisimova, T., 
2016 

Organik yiyecek satın alma niyetlerinin 
sağlık hizmeti ve hedonizm gibi birden 
çok faktörle ilişkisini belirlemek 

Tarama 
Ölçek geliştirme 
Anket uygulaması 
1011 katılımcı  

Üreticilerin sağlık kaygılarını ele almak için tüketicilere artan 
seçenekler sundukları ve tüketicilerin de bu tür seçimler 
konusunda giderek daha seçici hale geldikleri aynı zamanda 
seçici tüketicilerin, tükettikleri gıdalarla duygusal bir bağ 
kurmaya çalışırken, keyifli bir tada sahip alışılmış beslenme 
yemeklerinin ötesinde ilham almak ve şaşırtmak istediklerini 
göstermektedir.  
Çalışma, tüketicilerin ürünleri satın alma kararlarında hedonik 
motivasyonla hareket edip ürünlerden daha duygusal ve derin 
hazlar almayı beklediğini de tespit etmiştir. 
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18 

Baghi, I. ve 
Antonetti, P., 
2017 

Sosyal Amaca Yönelik Pazarlama 
(CRM)'nın hedonik ürünler ile ilişkisini 
ve pazarlamadaki etkisini açıklamaya 
çalışmak 

Tarama  
Anket uygulaması 
1. çalışma- 82 öğrenci 
2. çalışma-185 öğrenci 
 

CRM kampanyalarının ağırlıklı olarak suçluluk yaratan hedonik 
özellikler içeren ürünlerle birlikte kullanılması gerektiğini 
göstermektedir.  
CRM kampanyaları zevkli tekliflerle iç içe olarak suçluluk 
duygusunu azaltarak hedonik tüketim davranışlarının 
geliştirilmesine katkı sağlayacağı belirtilmiştir.  
 

 
 
19 

Tanrısevdi, A. 
ve  Baran, G. G.,  
2017 

Turistlerin hedonik ve faydacı 
eğilimlerini belirlemek 

Tarama 
İlişkisel tarama modeli 
Görüşme 
16 katılımcı (İngiliz, Rus, 
Alman, Amerikalı) 
 

 Hedonik tüketim eğilimi teması altında toplam altı kategori 
(macera, değer elde etme, başkalarını mutlu etme, fikir elde 
etme, sosyalleşme, rahatlama) ve 17 alt kategori, faydacı 
tüketim eğilimi teması kapsamında ise 4 kategori (fiyat ve 
karşılığında mal ve hizmet kalitesi, güvenlik durumu ve 
sorunsuz yer olması, konum ve ulaşım, aynı otel tercihi 
içerisinde uyum ve zman kaybının olmaması)  ortaya 
çıkarılmıştır. 

 
 
20 

Türk, Z., 
2018 

Hedonik ve faydacı tüketim 
eğilimlerinin plansız satın alma üzerine 
etkisini belirlemek 

Tarama 
Anket uygulaması 
317 katılımcı  

Hedonik ve faydacı tüketim eğilimlerinin plansız satın alma 
davranışlarını olumlu yönde etkilediği belirlenmiş olup plansız 
satın davranışlarının daha çok  hedonik tüketimin 
eğilimlerinden etkilendiği belirlenmiştir.   
 

 
 
21 

Tavukçu, A. ve 
Topuz, Y. V., 
2018  

İnternetten alışveriş yapan kadın 
tüketicilerin sahip oldukları hedonik ve 
faydacı tüketim eğiliminin satın alma 
niyeti üzerindeki etkilerini belirlemek 

Tarama 
Anket uygulaması 
400 katılımcı 

Hedonik ve faydacı tüketim eğilimlerinin internet üzerinden 
yapılan alılverişleri olumlu yönde etkiledikleri ve aynı zamanda 
kadınların internet üzerinden alışveriş yapma eğilimlerinde 
hedonik tüketim eğilimine oranla faydacı tüketim eğilimiyle 
hareket ettikleri belirlenmiştir.  
 

 
 
22 

Ilğaz, M., 
2018  

Hedonik ve faydacı hedonik tüketim 
alışveriş alışkanlıklarının tüketicilerin 
kuşaklarına bağlı olup olmadığını 
belirlemek 

Tarama  
Anket uygulaması 
250 katılımcı  

Evli bireylerin bekar bireylere göre daha faydacı hareket 
ettikleri bekar bireylerin ise daha hedonik davrandıkları 
belirlenirken X kuşağının daha faydacı tüketim davranışında 
bulunduğu Y kuşağının ise daha hedonik davranışlarda 
bulunduğu bulgulanmıştır. 
 Genç bireylerin yaşlılara oranla daha hedonik tüketim 
eğilimleri gösterdikleri ve gelir durumunun artmasıyla birlikte 
hedonik eğilimlerin arttığı bulgulanmıştır.  
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23 

Şener, A., 
Ateşoğlu, L., 
Coşkun, A., 
2018 

Tüketicilerin hedonik ve faydacı satın 
alma değerlerinin, online alışverişteki 
risk ve fayda algıları üzerindeki etkisini 
belirlemek 

Tarama 
Anket uygulaması 
366 katılımcı 

 Eğitim seviyesi arttıkça, tüketicilerin çevrimiçi alışverişlerde 
yararlanma algısının arttığını, ancak risk algısının azaldığını 
göstermektedir.  
Diğer elde edilen bulguya göre online alışverişlerde fayda algısı 
ile hedonik ve faydacı tüketim değerleri arasında pozitif bir 
ilişki olduğu tespit edilmiştir. 
 

 
 
 
24 

Cheng, Z-H., 
Chang, C-T, 
Lee, Y-K., 
2018 

Hedonik ve faydacı alışveriş 
değerlerinin, çevreci katılım yoluyla 
yeşil reklamcılık ve çevre dostu 
tüketim davranışına (yeşil tüketim) 
yönelik tüketici şüpheciliği ile 
bağlantılı olup olmadığını belirlemek 

Tarama  
Anket uygulaması 
533 katılımcı 

Hedonik alışverişin kendi kendini tatmin ve çeşitli zevksel 
değerlerinin yeşil tutum ve davranışları arttırabileceği 
bulgulanmıştır.  
Faydacı değere sahip olan bir tüketicinin ise bir hizmetin veya 
ürünün sadece somut taraflarına odaklandığı için çevreye 
göstereceği duyarlılığında düşük olduğu belirlenmiştir.  
Aynı zamanda çevresel katılım ile yeşil reklamcılık 
konusundaki tüketici şüpheciliği arasında olumsuz bir ilişki 
olduğu ve bu tür bir şüpheciliğin, yeşil tüketim ile de olumsuz 
yönde ilişkili olduğu saptanmıştır.  
 

 
 
 
 
25 

Millan, E. ve 
Wright, T. L., 
2018 

Hedonik ve sembolik tüketim tercikleri 
ve  kıyafet tüketiminde cinsiyetin 
etkisini belirlemek 

Tarama  
Anket uygulaması 
1059 katılımcı 

Kadınların kıyafet alışverişine erkeklere oranla daha ilgi 
gösterdikleri kadınların kıyafet seçimindeki hedonik 
eğilimlerin erkeklere oranla daha yüksek olduğu 
bulgulanmıştır.  
Kadınların hedonik tüketim eğilimlerinin altında bir ürüne 
daha duygusal yaklaşma, bir ürünün çeşitliliği ve estetiği gibi 
unsurların yattığı tespit edilmiştir.  
Çalışmanın literatüre göre ilginç bulgularından biri ise kadın ve 
erkeklerin ait olma motivasyonuyla bir ürünü benzer şekilde 
tercih etmeleridir.  
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26 

Uslu, A., 
Koçoğlu, C. M., 
Acar, A., 
2018 

Fethiye'yi ziyaret eden turistlerin 
tüketim davranışlarını ve tüketim 
davranışlarını etkileyen faktörleri 
belirlemek 

Tarama 
Anket uygulaması 
230 katılımcı 

 Turistlerin zaman zaman hedonik tüketim davranışlarında 
bulundukları ve bu davranışların ihtiyaçlarını ertelemelerine 
sebep oldukları belirlenmiştir. 
 Fethiye'ye gelen yabancı turistlerin hedonik davranışlarını 
etkileyen beş faktör belirlenmiştir. Bunlar macera için alışveriş 
yapmak, trendleri takip etmek için alışveriş yapmak, 
indirimleri takip etmek için alışveriş yapmak, sosyalleşmek için 
alışveriş yapmak ve başkalarını mutlu etmek için alışveriş 
yapmaktır. 

 
 
 
27 

Bruwer, J. ve 
Rueger - Muck, 
E., 
2018 

Hedonik tüketim ve şarap turizmi 
arasındaki ilişkiyi ve altında yatan 
motivasyonları belirlemek 

Tarama 
Anket uygulaması 
513 katılımcı 

Şarap turistlerinin iyi eğitimli, varlıklı ve “zevk” yaşadıklarında 
satın almaya istekli oldukları için oldukça çekici bir tüketici 
grubu olduğunu göstermektedir.  
Manzaranın güzelliği, şarap turistlerinin algıladıkları en önemli 
bölgesel özellik olarak belirlenmiş ve dahası, bölgeyi ziyaret 
etmek için temel motivasyonlarının büyük ölçüde hedonik 
olduğu tespit edilmiştir.  
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2.2. Gönüllü Sade Yaşam Tarzı Kavramı 

 

Gönüllü sadelik, insanın iç dünyasını zenginleştiren, sosyal olarak yararlı ve çevresel 

açıdan sürdürülebilir olan daha az materyalist bir yaşamı savunan ve modern tüketim 

toplumunun “iyi yaşam” tanımını sorgulayan bir görüştür (Johnson, 2004: 527). Aşağıda yaşam 

tarzı kavramı, gönüllü sade yaşam tarzı ve gönüllü sade yaşam tarzı motivasyonlarını ayrıntılı 

bir şekilde açıklanmakta, yerli ve yabancı alan yazında ulaşılan çalışmalar özetlenmektedir.  

 

2.2.1. Yaşam Tarzı Kavramının Tanımı 

  

Yaşam tarzı, bireyin bir şeyi yapmasını, neden yaptığını ve bunun çevresi için ne ifade 

ettiğini anlamaya çalışmasıdır. Bireyin nasıl yaşadığını tanımlamaya çalışır (Chaney, 1999:14; 

Mowen, 1993: 236; Erciş vd., 2007: 284). Yaşam tarzı, benlik kavramının dışa yansıması olarak 

da tanımlanabilir. Kültür, demografik özellikler, ekonomik koşullar, psikolojik yapı, sosyal çevre 

bireylerin hayat tarzını etlikeyen önemli olgulardır. Hayat tarzının değişkenleri; ilgiler, fikirler, 

faaliyetler ve değerlerden oluşmaktadır. Bu da bireylerin hayatlarındaki farklılıkları yaratan 

olguları açıklamaktadır (Odabaşı, 1999: 112). Bireylerin hayatlarını oluşturan birçok unsur 

bireyin yaşam tarzıyla iç içe geçerek onu oluşturmaktadır (Elmasoğlu ve Ertürk, 2018: 35).  

 Yaşam tarzı aynı zamanda tüketicilerin tüketim sürecinde seçtikleri yolları ve değer ve 

zevklerinin tüketim tercihlerini yansıtmasıyla ilişkili olup (Solomon, 2009) tüketicinin 

faaliyetleri, ilgileri ve fikirlerinin belli bir yaşam tarzının yansımasıdır (Dedeoğlu ve Üstündağlı, 

2011: 27).Bireylerin, çeşitli sosyal, ekonomik ve politik inanç ve tutumlarını yansıtmaktadır 

(Mucuk, 2010: 110). Benzer değerler ve zevklere sahip tüketiciler benzer tüketim davranışları 

göstererek belli bir yaşam tarzını oluştururlar (Chaney, 1999:14; İslamoğlu, 2003:148; Erciş vd., 

2007: 284). Buradan hareketle yaşam tarzının tüketicilerin satın alama davranışları hakkında 

bilgi verir ve tüketicinin bir ürünü niçin satın aldığının cevabını verir (Hamşıoğlu, 2013: 20). 

Yaşam tarzı kavramı ilk olarak Max Weber tarafından tanımlanmıştır. Kavram, sosyal gruplar 

arasındaki statü ve farklılıklar olarak ele alınmıştır (Kesiç ve Rajh, 2003:162-174; Zorlu, 2006). 

Yaşam tarzı, tüketiciyi daha fazla tanımaya, isteklerine yanıt verebilmeye ve bir ürün veya 

hizmeti pazarlayabilmeye odaklanmıştır (Hamşıoğlu, 2013: 20).Öte yandan yaşam tarzı, 

tüketicilerin normlarının, değerlerinin, tutumlarının ve alışkanlıklarının hepsini kapsamaktadır 

(Bilgin, 2016: 444; Elmasoğlu ve Ertürk, 2018: 35). 

 Tüketicilerin kişilikleri ve benlikleri yaşam tarzını ifade etmektedir. Bireylerin, nerede 

yemek yiyip yemedikleri, hangi kitabı okuyup okumadıkları gibi unsurlar birey hakkında bize 

bilgi vermektedir. Buradan hareketle yaşam tarzı sadece maddi unsurları değil manevi unsurları 

da içermektedir (Koç, 2013: 360). Yaşam tarzı bireyleri yönlendirme özelliğine sahiptir. Tüketici 
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içerisinde bulunduğu sosyal statüye ve değerlere göre ihtityaçlarını karşılamaktadır. Tüketiciler, 

satın alma işlemi sırasında bu değerlere göre hareket ederler (Elden vd., 2009: 223). 

Pazarlamacılar ve reklamcılar belirli değerlere , kişiliklere, özelliklere sahip hedef kitleye  göre 

en doğru stratejileri geliştirmektedirler(Elden, 2009: 458). Bireylerin günlük hayattaki 

tüketimlerinde beslenme ve giyim tarzları, beğeni ve zevkleri, yeni ürünlere karşı tutumları, 

ideolojileri, bilişsel yapıları gibi boyutlara dikkat edilmektedir (Bilgin, 2016: 445). 

 

2.2.2.Gönüllü Sade Yaşam Tarzı Kavramının Tanımı  

 

 Gönüllü sadelik, materyalist yaşam tarzlarını reddeden ve çoğu zaman "basit yaşam" 

veya ''düşük vites/vites düşürme'' olarak adlandırılan muhalif bir yaşam stratejisidir. Bazen 

“sessiz devrim” olarak da adlandırılan bu yaklaşım maddi ihtiyaçların mümkün olduğunca basit 

ve doğrudan sağlanması gerektiğini savunur (Alexander, 2011: 134). Gönüllü sadelik, “dışta 

sade ve içte zengin bir yaşam tarzı” olarak da tanımlanmaktadır (Elgin, 2010). Gönüllü sadelik 

hareketi geniş anlamda, aşırı tüketime direnen ve çeşitli şekillerde düşük tüketime karşın daha 

yüksek yaşam kalitesi arayan insanlardan oluşan bir toplumsal hareket olarak tanımlanabilir 

(Alexander, 2013: 288). Aynı zamanda yeterlilik, tutumluluk, ılımlılık ve sadelik kavramlarına 

dayanan karşı kültürel bir konumu savunan yaşam felsefesidir (Princen, 2005; Alexander, 2011: 

135).Gönüllü sadelik günümüzde keşfedilen bir hareket değildir. Lao Tzu, Konfüçyüs, Buda, 

Diogenes, Tolstoy, Gandhi dahil olmak üzere önde gelen savunucuları ile tarih boyunca hemen 

hemen bütün eski bilgelik ve manevi geleneklerin bir parçası olmuştur (Alexander, 2011: 135).  

Ayrıca Puritanizm, Quakerism, Konfüçyüsçülük, Jainizm, Taoizm, Hinduizm, İslam ve özellikle 

Budizm gibi birçok inanışta temel felsefesine tanıklık ettiğimiz bir kavramdır (Librova, 2008; 

Daoud, 2011; Vannini ve Taggart, 2013: 303-305). Bu kavram ilk olarak, büyük manevi lider 

Gandhi'nin öğrencisi Gregg (1936)'in felsefi bir denemesinde karşımıza çıkmaktadır. Gregg 

(1936: 4), gönüllü sadeliği; ''yaşamın temel amacı ile ilgisi olmayan birçok mülkün dışsal 

karmaşasından kaçınmanın yanı sıra amaç bütünlüğü, samimiyeti ve dürüstlüğü'' olarak 

tanımlamaktadır (Ballantine ve Creery, 2010: 47-48). Richard Gregg, temel maddi ihtiyaçların 

mümkün olduğunca doğrudan ve sürdürülebilir bir şekilde karşılanmaya çalışılmasını, zaman ve 

enerjinin sınırsız materyal arayışlarından uzaklaştırılmasını, materyalist olmayan anlam 

kaynaklarında 'iyi hayatı' keşfetmeyi içeren bir yaklaşım önermiştir (Read vd., 2018: 88-89). 

Gönüllü sadelik kavramı, II. Dünya Savaşı sonrası gelen tüketim patlamasıyla unutulmuş ve 

1970'lerden sonra bilim insanları tarafından tekrardan incelenmeye başlanmıştır  (Shama, 

1985: Aydın ve Kazançoğlu, 2018: 36). 

 Gregg'in (1936) fikirlerinden etkilenen Elgin'e (1981: 11-12) göre, gönüllü sadelik 

ideolojisi iki ayağa ayrılmaktadır. Bunlardan ilki ''gönüllük'' kasıtlı seçilmiş olan, bir dönüşüme 
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ve uyanışa yol açan eylemi ifade etmektedir.Gönüllüğün gerçekleşmesi, küresel toplumun 

kontrolden çıktığı noktada  eleştirel farkındalığın kazanılmasından ibarettir. Tüketim ve buna 

bağlı olarak gereksiz malların üretimi ve dağıtımı için gerekli olan kaynak ve teknolojilere olan 

aşırı bağımlılık, istemsiz karmaşıklık temeli üzerine kuruludur.İstemsiz karmaşıklık; israf, 

açgözlülük, kirlilik, risk, kaygı, aşırı nüfus, kişisel kontrol eksikliği, küresel ekonomik eşitsizlik, 

sosyal parçalanma gibi durumlarla ilişkilidir. Bu duruma karşı Elgin (1981), eleştirel bilinç 

kazanarak daha bilinçli yaşamamız gerektiğini savunmaktadır. Hareketin ikinci ayağını 

''sadelik'' oluşturmaktadır. Sadelik; tüketme, yaşama, ilişkilendirme, öğrenme ve eğlenme 

biçimlerimizde hayatımızı daha hafif olarak yaşamak anlamına gelmektedir. Sadelik 

alçakgönüllülükle ilgilidir ve bilinçli bir tercihtir.  Daha az satın almak, sürdürülebilir ve etik bir 

şekilde tüketmek, daha fazla yerel ve doğal yiyecekler yemek, karmaşayı azaltmak, geri 

dönüşüm gibi gönüllü seçimlerden oluşur (Vannini ve Taggart, 2013: 303-305).Elgin (2000) 

ayrıca gönüllü sadeliği; ticari sadelik , şefkatli sadelik, tutumsal sadelik  ve ekolojik sadelik gibi 

farklı yaklaşımlara ayırarak incelemiştir  (Huneke, 2005: 528- 530). 

  Leonard-Barton ve Rogers (1980: 28) gönüllü sadeliği, bireyin bilinçli olarak kendi 

hayatı üzerindeki kontrolünü en üst düzeye çıkararak tüketimini ve bağımlılığını en aza 

indirmek için tasarlanmış bir yaşam tarzı olarak tanımlamıştır (Bekin vd., 2005: 414-417). Bu 

tanımla gönüllü sade yaşam tarzının serbest irade yoluyla gerçekleştiğini veya zorlu ekonomik 

dönemlerle bütçelemenin bir aracı olduğunu vurgulamaktadır (Ballantine ve Creery, 2010: 47-

48). Shama'ya (1996) göre gönüllü sadelik, sadece her şeyin daha azına sahip olmak anlamına 

gelmemektedir. Bu, maddi olarak daha azına sahipken, aynı zamanda manevi olarak daha 

fazlasına sahip olmak anlamına gelmektedir (McDonald vd., 2006: 516- 517). Etzioni (1998: 

620) gönüllü sadeliği, ''tüketim malları ve hizmet harcamalarını sınırlamak ve materyalist 

olmayan memnuniyet ve anlam kaynaklarını geliştirmek için serbest irade dışı seçim” olarak 

tanımlamaktadır (Bekin vd., 2005: 414-417).  
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Şekil 5. Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi ( Maslow, A., 1943: 377). 

 

 Gönüllü sadeliği tanımlamak için Etzino (1998), Şekil 5.' te verilen Maslow'un İhtiyaçlar 

Hiyerarşisi'nden yararlanmıştır. Bu teoriye göre pramidin en altındaki basamağında fizyolojik 

ihtiyaçlar, sonraki basamaklarda sırasıyla fiziksel güvenlik, öz-güven ve sevme-sevilme, başarı, 

ün, statü sahibi olma ihtiyaçları bulunmaktadır.Birey ilk dört basamaktaki ihtiyaçları karşılasa 

bile  gerçekleştirmeye en uygun olduğu olguyu gerçekleştirene kadar eksik, tamamlanmamışlık 

olacak  ve boşluk hissini duyumsayacaktır (Maslow, 1943: 377). Bu nedenle birey kendini 

gerçekleştirmek isteyecektir.Etzino (1998: 632), insanların düşük seviyedeki ihtiyaçlarının 

karşılandığı taktirde gönüllü sadeliğin daha yüksek ihtiyaçları karşılamada bir seçenek 

olabileceğini önermiş ancak bunun sadece gelir durumu iyi olan tüketiciler için mümkün 

olabileceğini vurgulamıştır (Ballantine ve Creery, 2010: 47-48). Zavestoski (2002), Maslow’un 

hiyerarşisini gönüllü sadeliği açıklamada kullanan bir diğer isimdir. Ona göre, İhtiyaçlar 

Hiyerarşisi'nin en üst düzeyi olan ''kendini gerçekleştirme'' iki farklı olgudan oluşmaktadır: 

etkinlik ve otantiklik ihtiyacı. Özgünlük hariç, hiyerarşideki tüm ihtiyaçların tüketim yoluyla 

karşılanabileceğini iddia eder. Yapmış olduğu çalışmada katılımcıların özgünlük 

gereksinimlerinin tüketim yoluyla karşılanmadığını ve ihtiyaçları için gönüllü sadelik gibi yolları 

arayacağını bulgulamıştır. Zavestoski (2002), gönüllülerin, düşük ihtiyaçlarını karşılamak için 

maddi tüketimi kullandıklarını ve bunun olumsuz sonuçlar doğuracağına inanmaktadır. Bekin 

vd. (2005) bunu destekleyerek gönüllü sadecilerin düşük materyalizm düzeylerini kabul etmeye 

istekli olduklarını ve daha az seçenekle daha kaliteli olanları tercih etmek istediklerini 
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belirtmiştir. Ayrıca Zavestosky (2002) ve Iyer ve Muncy (2009), gönüllü sadeliğin ödüllendirici 

bir manevi yaşam arayışı olarak kabul edilmesiyle, çevrecilikten ve sosyal sorumluluktan 

ayrılacağını vurgulamışlardır (Boujbel1 ve d’astous, 2012 : 488). 

 Iwata (1997: 223) gönüllü sadeliği, kendi kendine yeterlilik, az materyal kullanımı ve 

yoksullukla mücadele edilmeyen bir yaklaşım olarak ele almış ve gönüllü sadeliğin çevreye karşı 

sorumluluğu teşvik ettiğini vurgulamıştır. Huneke(2005: 528), gönüllü sadeliği; “kaynakların, 

özellikle para ve zamanın yaşamın maddi olmayan yönlerinden memnuniyet aramasını 

sağlamak için maddi tüketimin sınırlandırılması'' olarak tanımlamıştır. Ayrıca Huneke (2005) 

gönüllü yaşam tarzı eğer  tam olarak uygulanırsa, bireylerin sosyal aktiviteleri ve meslekleri gibi 

birçok yönünü etkileyeceğini belirtmiştir.David Shi'ye (2007) göre, sade yaşamın temel 

özellikleri arasında; düşünceli tutumluluk, lüks şüphesi, doğaya saygı, kendi kendine yeterlilik 

arzusu, göze çarpan tüketim yerine vicdani bir tüketim, yaratıcılığın imtiyazı ve mülkler 

üzerindeki etkisi, minimalizm ve dünyanın kaynaklarının adil kullanımı için sorumluluk 

duygusu yer almaktadır (Shi, 2007:3; Alexander, 2011: 135). Genel anlamda Shi (2007: 131), 

gönüllü sadeliği aydınlanmış malzeme kısıtlaması olarak tanımlamaktadır (Alexander, 2013: 

288- 290). Cengiz (2014) ise gönüllü sadeliği hedonik tüketimin aksine boş zaman yaratan bir 

olgu olarak tanımlamıştır. Hall(2010), gönüllü sadeliği turizm açısından değerlendirmiş ve 

gönüllü sadeliğin yavaş turizmin ve konaklama merkezlerinin gelişiminde ve çevresel tüketimin 

tanınmasında önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgulamıştır (Hall, 2011: 298- 300). 

 

2.2.3. Gönüllü Sadecilerin Tanımlanması ve Sınıflandırılması 

 

 Bireylerin gönüllü sadeliği hangi motivasyonlarla ne ölçüde benimsedikleri veya bir 

bireyin gönüllü sadeci olup olmadığının neye göre değerlendirileceği gibi etkenler oldukça 

çeşitlilik göstermektedir. Araştırmacıların çoğu gönüllü sadecileri demografik ve davranışsal 

özellikler gibi farklı etmenlere dayanarak çeşitli şekillerde tanımlamışlar ve kategorilere 

ayırmışlardır. Oates vd. (2008: 352) gönüllü sadecileri "etik kaygılar, yeşil tüketim veya toplum 

gelişimi gibi toplumsal nedenlerle daha basit bir yaşam tarzı arayan bireyler" olarak 

tanımlamaktadır. Craig-Lees ve Hill (2002), gönüllü sadecilerin  kendi yaşamlarını kontrol 

edebilen, hümanist, kendini gerçekleştirmeye önem veren, çevreci, kişisel gelişim, eğitim ve 

becerilere önem veren özelliklere sahip olduklarını ortaya koymuştur (Ors, 2016: 274-275). 

Yapılan birçok çalışma  (Etizoni, 1998; Craig-Lees ve  Hill, 2002; Zavestoski, 2002) gönüllü 

sadecilerin çoğunluğunun yüksek derecede eğitimli, yüksek gelirli, farklı becerilere sahip kişiler 

olduklarını ve özgür iradeleriyle gönüllülükle hareket edip manevi değerlere de önem 

verdiklerini vurgulamaktadır. Vannini ve Taggart (2013: 303-305), bunu destekler biçimde, 

yüksek derecede iyi eğitime sahip olanların, eleştirel sosyal bilinç, çevre bilinci, özerk hareket 
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etme, pratik bilgi birikimi ile hareket ettiklerini ve aynı zamanda genellikle bireysel değil 

toplumsal olarak hareket etmek istediklerini ve birçoğunun karbon ayak izlerini sınırlama 

konusunda çok endişeli hissettiklerini ifade etmiştir.Ayrıca birçok çalışma (Elgin ve Mitchell, 

1977; Nolen ve Clawson, 1995;  Schor, 1998), gönüllü sadecilerin çoğunluğunun kadınlardan  

oluştuğunu bulgulamıştır. Bu da demografik özelliklerin gönüllü sadecileri belirlemede ve 

özelliklerini tanımlamada önemli veriler sunduğunu göstermektedir.  

 Etzioni (1998) çalışmasında gönüllü sadeliği benimseyen bireylerin stresli ortamlardan 

uzaklaşıp zamanlarını doğayla geçirdiklerini belirtmiştir. Grigsby (2004), gönüllü sadecilerin 

sadece çevresel kaygılar, az miktarda tüketim mantığı ve materyalizm ile ilgili kaygılarının yanı 

sıra topluluk değerlerini geri kazanma konusunda da titizlik gösterdiklerini  ortaya 

koymaktadır. Shaw ve Newholm'ün (2002)İngiltere’deki çalışmaları ve Dobscha' nın (1998) 

ABD’deki araştırmaları gönüllülerin makro hedefleri için mikro hedefler geliştirdiklerini, 

sadeleştirilmiş beslenme veya vejeteryanlık, organik ürün tüketiminin artması ve işlenmiş veya 

genetiği değiştirilmiş gıda maddelerinin kullanılmaması gibi tipik tepkiler gösterdiklerini 

bulgulamışlardır (Bekin vd., 2005: 414-417). Cherrier (2002), sadecileri, gönüllü olmayanlardan 

ayıran üç özellik ile tanımlamıştır:  “öz-belirleyici”, “paraya karşı tutum” ve “kişisel gelişim”. 

Shama ve Wisenblit (1984), kentlerde yaşayanlara göre kırsal alanlarda yaşayan bireylerin daha 

basit bir yaşam sürdürdüklerini ve kırsalda yaşayan bireylerin geri dönüşüme daha fazla önem 

verirken şehirlerde yaşayanların etsiz yemekler yemeyi ve bisiklet kullanmayı tercih ettiklerini 

bulgulamışlardır (Cengiz ve Torlak, 2018: 2-5).Ayrıca, birçok çalışma maneviyatında gönüllü 

sade yaşam tarzını benimseyen insanlar için önemli olduğunu vurgulamaktadır (Peyer vd., 

2017; Chang, 2018). Farklı iç değerler, gönüllü sadelik içinde yaşama kararını tahrik ederler ve 

gönüllü sadeciler uzun vadeli sosyal fayda içeren etik ve sürdürülebilir tüketimleri tercih 

ederler (Shaw ve Newholm, 2002; Chang, 2018: ). Iyer ve Muncy (2009) gönüllü sadecileri; 

organik ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış ürünleri  gıda satın alan bireyler olarak 

olarak tanımlamaktadır. Bununla birlikte Huneke (2005), dürtüsel alımlarından kaçınmanın, 

geri dönüşüm ve karmaşayı ortadan kaldırmanın gönüllü sadecilerin gerçekleştirdiği önemli 

etkinlikler arasında sıralamıştır. Leonard-Barton (1981) göre ise gönüllü sadeciler en çok; bir 

ürünü kendi yapmak, vejeteryan ana yemekler yemek, araba yağlarını değiştirmek ve geri 

dönüşüm faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. 

 Gönüllü sadecileri ilk defa sınıflandıran Elgin ve Mitchell (1977: 17-18) olmuştur. 

Sınıflandırma; basit yaşamın öncüleri olan ailesine, meditasyona ve kişisel gelişime önem veren 

ve geri dönüşüm, organik gıdalar, sade kıyafetler ve bisiklete binmek gibi faaliyetlerde bulunan 

''gönüllü sadeciler'', çoğunluğu sade yaşamın temel ilkelerine göre hareket eden ''kısmi gönüllü 

sadeciler'', gönüllüğü sadeliğin birçok özelliğine yakınlık duyan ''gönüllü sadelik 

sempatizanları'' ve yoksul olanlar ya da yüksek gelire sahip olup sade yaşamı tehdit olarak 
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algılayan ''kayıtsız veya habersiz gönüllü sadeciler'' şeklinde 4 gruptan oluşmaktadır (Erdoğmuş 

ve Karapınar, 2018: 3-6).Ardından Etzioni (1998) gönüllü sadecileri 3 grup altında toplamıştır. 

Bunlar; en ılımlı sadeleştiriciler olarak tanımlanan ve bazı lükslerden vazgeçmeyi tercih eden, 

ancak lüks yaşam tarzını bırakmayan en ılımlı grup ''Downshifters'', stresi azaltmak ve daha az 

gelir için yüksek düzeyde gelir ve statüden vazgeçen ''güçlü sadeciler'' ve tüm yaşamlarını 

gönüllü sadelik ahlakına göre basitleştiren hatta evlerini kırsala taşıma düşüncesine sahip 

''bütünsel sadeciler''dir. ''Güçlü sadeciler'', ''bütünsel sadeciler'' ve ''aşağı düşürücüler'' bilinçli 

bir şekilde tüketimlerini azaltmaya çalışırlar ve gerçekten gerekli olan maddi malları satın 

alırlar. Burada önemli olan nokta bu tüketim azalması durumunun yoksullukla değil bilinçli bir 

tercihle ilgili olmasıdır.Çünkü yoksulluk zorunlu bir durumdan doğan tüketememe durumuyken 

gönüllü sade yaşam tarzında birey tüketimi azalatmayı kendi özgür iradesi ile seçmektedir. 

Bunun yanı sıra, bu yaşam tarzında fiziksel zihinsel olarak bir denge kurulmakta ve bazen, din 

gibi  manevi değerler etkili olabilmektedir.Gönüllü sadeliği benimsemiş bireyler eleştirildiği gibi 

ruhun bedeni terbiye etmeye çalıştığı bir çile çekme durumu içerisinde değildir. Gerekli olan 

ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar.Öte yandan sadeciler doğayla uyum içerisinde olacak ve 

sistemlerine uygunsa teknolojik gelişmeleri reddetmezler ve sade kentten kırsala göç hikayesini 

benimsemiş kişiler değillerdir (Budai vd., 2019: 1-3). Ayrıca düşünüldüğü gibi gönüllü sadelik, 

tüketimi tamamen bırakmak değil ihtiyacından fazlasını satın almamak ve kişisel gelişim ve 

değerlere önem vermektir.  

  Oates vd. (2008), tüketicileri 3 gruba ayırmışlardır; satın alma niyetleri açısından 

çevresel kaygıları düşük olan  ancak fiyat, boyut, marka gibi bazı özelliklere önem veren 

''gönüllü olmayanlar'', çevresel kaygıları olan ve ''yeşil'' ürünler hakkında bilgi almak isteyen 

''başlangıç seviyesindeki gönüllü sadeciler'' ve genel olarak gönüllülük özelliği gösteren 

''gönüllü sadeciler'' şeklindedir.Karapınar (2013) ise çalışmasında gönüllü sadecileri; bilinçli 

çevre koruyucuları, materyalistler, acemi sadeciler, zorunlu sadeciler ve bıkkınlar olarak 

sınıflandırmıştır. Bir diğer gruplamada gönüllü sadeciler 3 gruba ayrılmıştır; organik ürünler ve 

markalar satın alan ve her türlü kötüye karşı olan ''korumacılar'', güçlü bir sosyal sorumluluk 

bilincine sahip olan ve daha pahalı olmasına karşın yerel ürünleri tercih eden ''mücadeleciler'' 

ve genellikle suçluluk duygusuyla hareket eden ve doğal ürünler hakkında olumlu görüşleri olan 

pahalı ürünleri tercih eden ''konformistler'' şeklindedir (Naıdoo, 2018: 19-20).  

 Gönüllü sadeciler dünyanın farklı yerlerinde farklı şekillerde eylemler gerçekleştirmek 

de ve savundukları değerleri birçok insanla paylaşmaktadırlar.Bunlara örnek olarak; “Satın 

Almama Günü,” “Televizyonu Kapatma Haftası,” “Araba Kullanmama Günü,” ''Enerji Masrafını 

Azaltma Günü,''Enerji Verimliliği Haftası,'' ''Uluslararası Geri Dönüşüm Günü,'' Uluslararası 

Biyolojik Çeşitlilik Günü,'' ''Dünya Çevre Günü,'' '' Dünya Yeşil Binalar Haftası,''  ''Yeşil Tüketici 

Günü,''gibi çeşitli zamanlarda kutlanan günler verilebilir. Ayrıca İngiltere'de kurulan 
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Downshifting Downunder grubu ve ülkemizde “Sade Hayat Derneği,” ''Sakin Şehirler Hareketi,'' 

''Slow Food Hareketi,'' ''TaTuTa'', ''Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'' gibi kuruluşlar ve 

hareketler, gönüllü sadeliği desteklemektedirler (Babaoğlu ve Buğday, 2012: 81-87). 

 

2.2.4. Gönüllü Sade Yaşam Tarzı Boyutları/Değerleri/Motivasyonları 

 

 Birçok araştırmacı, gönüllü sadecilerin temel değerlerini, motivasyonlarını ve gönüllü 

sadeliğin temelinde yatan boyutları belirlemeye çalışmıştır.Elde  edilen çok çeşitli sonuçlar 

olmasına karşın tam olarak hala birleşik bir tanım yoktur.Kültürel, demografik, refah seviyesi 

gibi etkenler nedeniyle, temsil edilen değerler arasında keskin sınırlar çizmek mümkün 

olmamaktadır.Literatürde gönüllü sadelik değerleri, motivasyonları ve boyutları çeşitlilik 

göstermektedir.Ancak elde edilen sonuçlar birbirleriyle ilişkilir.Temelde dışta , fiziksel kaygılar, 

ekolojik konular, çevresel kaygılar, satın almayı azaltma gibi olgular olarak ele alınabilecekken 

daha derinde içsel olarak din, kendini tanıma,kendini gerçekleştirme, etik ve ahlaki değerler gibi 

manevi olgular ele alınmıştır. 

 Elgin ve Mitchell (1977:5) gönüllü sade yaşam tarzının temelinde yer alan birbirine 

bağımlı 5 değer tanımlamışlardır Bunlar; 

a) Maddi Sadelik  

 Gönüllü sadeliğin temel değeridir.Bireyin yaşamında ürün ve hizmetlerin (ama her 

zaman ucuz değil)  daha az tüketilmesi olarak tanımlanmaktadır.Tüketim karşıtı davranışları 

kapsar.Birey yaşantısında temel ihtiyaçlarını karşılama çabası içerisinde verimli, dayanıklı ve 

çevre üzerinde olumsuz etkisi olmayan ürünleri tercih ederken sahip olduğu iş ve yaşam tarzı 

ile ilgili harcamaların dengede olmasına ve bunların toplumsal açıdan etkisine önem verir.Bu 

olgu bireylerin materyalizme dayanmadıklarını ifade eder ve bireylerin temkinli tutumlarıyla 

ilişkilidir.  

b) Öz Kontrol (Kendini Belirleme) 

 Bireyin hayatı ve tercihleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olma arzusudur. Taksit 

ödemelerinden, bakım maliyetlerinden, başkalarının beklentilerine göre hayatını sürdürmekten 

kaçınma durumudur.Ayrıca büyük şirketler, süpermarketler ve finans şirketlerine olan 

güveninin azalmasını içerir. Birey kendi yaşantısını kontrol altına alır, medya ve diğerleri 

tarafından yönlendirilmek yerine kendi değerlerine göre hareket eder.''Kendi kendine 

yeterlilik,'' ''kendin yap'' gibi  kavramları da içerir ve evde gıda üretimi, tamir gibi faaliyetleri de 

kapsar. Bireyin hayatının her alanında yönlendirmelerden uzak  en üst düzeyde kontrolü 

üzerine almasıdır.  
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c) Ekolojik Farkındalık  

 İnsanın ve doğanın birbirine olan bağımlığının tanınması ve bilincidir.Bireylerin fiziksel 

kaynakları korumalarını, sürdürülebilir doğaya katkıyı, çevre kirliliğinin azaltılmasını, çevrenin 

ve kaynakların bütünlüğünün korunmasını içerir.Bu özellikleriyle bizleri doğadan uzaklaştıran 

ve sürekli tüketime yönlendiren sanayi toplumu yaşamına karşıt bir tutum sergiler.Gönüllü sade 

yaşam tarzı doğa ile uyumluluğu, kaynaklar ve insanlar arasındaki bağın anlaşılmasını ve 

çevresel yükleri azaltma çabasını destekler.Aynı zamanda bireyleri sosyal sorumluluk, çeşitlilik, 

doğaya saygı ve duyarlılık gibi olgulara sahip olmaya teşvik ettiği için toplumsal bir katkısı 

vardır.Ekolojik farkındalığa örnek olarak; gönüllü sadecilerin organik ürün tercihleri, geri 

dönüşüm faaliyetleri, bisiklet ve toplum taşıma kullanımı, sade yemek tercihleri verilebilir.  

d) İnsancıl Ölçek 

 Küçük ölçekli kurum ve teknolojilere yönelme arzusudur.Gönüllü sadeliğin temelinde 

bulunan dinamik bir dengeyi oluşturur.İnsan ölçekli yaşam ve çalışma ortamları için, gönüllü 

sadelik tarafından benimsenen değerlerin merkez özelliğidir. İnsancıl ölçek, küçük olan güzeldir 

anlayışıyla daha küçük, merkezi olmayan, daha az karmaşık olan ortamlarda yaşama ve 

çalışmayı ifade eder.İnsancıl ölçek, bireyin yaşamın her alanın kontrolünü sağlamada, 

sorumluluk almasında ön plana çıkmaktadır.Birey daha küçük ölçekli kurumlara yöneldikçe çok 

fazla sanayileşmiş iş deneyiminin getirdiği anonimliğinden uzaklaşır.Bireysel anlamda dengeli 

bir yaşamı ifade eder.  

e) Kişisel Gelişim 

 İç yaşamı, maneviyatı keşfetme ve geliştirme isteğidir. Fiziksel ve zihinsel dengeyi 

geliştirmeyi, yaratıcı özelliklerin geliştirilmesini ve din gibi manevi değereri 

kapsayabilmektedir.''İçsel büyüme'' anlamına geldiği için bireyin kendini gerçekleştirme 

kaygılarınıda içermektedir.Bireyin manevi yönü oldukça önemli olup asıl zenginlik dışta 

maddesel zenginlikten ziyade içsel zenginliktir.Bu nedenle kişisel gelişim bireyin hayatında 

daha iyi ve uyumlu iletişip kurup, kendini ifade etmesi ve öz güvenini geliştirebilmesi  açısından 

oldukça önemlidir.  

 Leonard-Barton (1981), gönüllü sadeliği altı boyutta incelemiştir: bisikletle koruma,  

hizmetlerde kendine yeterlilik, kaynakların (metal, cam) geri dönüşümü, mal yaparak kendi 

kendine yeterlilik,  dayanıklı tüketim mallarının (kıyafet, mobilya) geri dönüşümü ve bahçeyle 

olduğu gibi doğaya yakınlık ve doğa ile üretken yaşama arzusu. Leonard- Barton (1981),  1. ve 4. 

boyuları maddi sadeliğin değeri ile tutarlı bulurken  Elgin ve Mitchell'in (1977) "öz belirleme" 

boyutu ile 2. ve 5. boyutları, 3. ve 6. boyutlar ile ekolojik farkındalıkla tutarlı olduğunu, ancak 

altıncı boyutun ekolojik farkındalığın birden fazla boyutu olabileceğini gösterdiğini belirtmiştir.  

Öte yandan bir bireyin egzersiz yapmak veya zevk almak için bisiklet sürebileceğini, ekonomik 

nedenlerden dolayı ikinci el eşya alırken yaratıcı bir hobi olarak kıyafet dikebileceğini ve bu 
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nedenle en az bir davranışı sergilemesinin gönüllü sadelik olarak kabul edilemeyeceğini aksine   

bireyin birden çok davranışı gönüllü sadelik yaşam tarzına uyumluysa ona göre yaşadığını ileri 

sürmektedir. 

 Shama ve Wisenblit (1984), gönüllü sadeliği; ekolojik sorumluluk, kendi hayatını kontrol 

etme, kişisel gelişim, küçük şeyler, maddi sadelik, stil üzerinde işlev değerleri üzerinden 

incelemiş ve yedi davranış faktörü; kendine yeterlilik, geri dönüşüm malları, bisiklet, geri 

dönüşüm kaynakları, doğaya yakınlık, vejetaryen ve ekolojik sorumluluk bulgulamıştır.Shama 

(1985) yapmış olduğu çalışmada bu sefer gönüllü sade yaşam tarzını altı boyutta incelemiştir;  

kişinin yaşamını sadeleştirmesi olan ''maddi sadelik,'' insanların ve doğanın birbirine bağlı 

olduğunun farkına varması durumu ''ekolojik duyarlılık,'' bireyin hayatı üzerinde kontrol sahibi 

olması durumu ''belirleyicilik,'' bireyin kendini keşfi ve geliştirmesi ''kişsel gelişim,'' daha küçük 

ölçekli kurum ve teknolojileri isteme ''insancıl ölçek,'' ve üründe fonksiyonelliği, enerji 

tasarrufunu sağlayan ''uygun teknoloji'' şeklindedir.  

 Craig-Lees ve Hill (2002), gönüllü sadecilerle ilgili beş ana temel değer belirlemişlerdir; 

özgür iradenin daha basit bir yaşam biçiminde ortaya çıkması, malzeme tüketimini azaltmak, 

kaynaklara erişim, bireysel yetenek ve yeteneklerin eğitimi ve gelişimi ve kontrol ve kişisel 

memnuniyet. Cowles ve Crosby (1986), çalışmalarında daha sade bir sınıflamayla gönüllü 

sadeliğin; kendini belirleme, ekolojik farkındalık ve maddi sadelik boyutlarından oluştuduğunu 

savundular. Johnston ve Burton (2003) gönüllü sadeliği tanımlayan 4 boyut olduğunu 

keşfettiler; benlik, ilişkiler, toplum ve dünya. Nitekim bireylerin, ahlaki etkiler (Shaw ve 

Newholm, 2002; Bekin vd., 2005), sağlık veya din (Craig-Lees ve Hill, 2002), çevre (Shama, 

1985; Cowles ve Crosby, 1986; Craig-Lees ve Hill, 2002; Bekin vd., 2005; Iwata, 2006) gibi 

kaygılar nedeniyle gönüllü sadeliğe bağlılık gösterdikleri bulgulanmıştır. Zavestovski (2002) ve 

Huneke (2005), gönüllü sadelik ile  etik tüketim arasındaki ilişkiye değinerek etik tüketimi 

tercih eden gönüllülerin içsel olarak daha  tatmin edici, otantik, sağlıklı, dikkatli yaşamlar 

sürdüklerini belirtmişlerdir.  Shaw ve Newholm (2002) da çalışmalarında, etik tüketim 

davranışı ile gönüllü basitlik arasındaki bağa dikkat çekerek, pek çok etik kaygılı tüketiciyi 

pazar tercihlerini yeniden gözden geçirmeye yönlendirmiştir. Iwata (1997, 2002, 2006), gönüllü 

sadelik yaşam tarzını  üç alt boyutta: alışverişe ''temkinli tutumlar,'' ''kendi kendine yeterliliğin 

kabulü,'' ve ''gönüllü olarak sadelik yaşam isteği'' incelenebileceğini vurgulamıştır. 

 Özgül (2008, 2011) çalışmasında gönüllü sade yaşam tarzını; planlı alışveriş, yaşamın 

maddi olmayan unsurlarına önem verme, sade ürünlerin seçimi ve kendi kendine yeterlilik 

boyutlarıyla incelemiştir. Ergen (2014), çalışmasında gönüllü sade yaşam tarzını maddi değerler 

ve çevre bilinciyle birlikte sürdürülebilir tüketimin alt boyutları olarak ele almıştır. Uddin ve 

Khan (2016) da yapmış oldukları çalışmada tüketicinin bir ürünü alırken sürdürülebilir ve 

çevresel kaygılar taşıdıklarını belirtmişlerdir. Sertoğlu, Bozoklu ve Korkmaz (2016) ise yapmış 
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oldukları çalışmada kendini kontrol etme değerinin daha ön planda olduğunu tespit etmişlerdir. 

Alexander (2011), çalışmasında gönüllü sadeliği seçme nedenlerini 4 temel boyutta 

incelemiştir;  kişinin maddi yaşamına ilişkin disiplinli ve aydınlanmış bir ölçülmenin, herhangi 

bir yoksunluk veya fedakarlık duygusuna yol açma eğilimi göstermediği, ancak nihayetinde bir 

mutluluğa, memnuniyete ve hatta özgürlükten önemli ölçüde daha büyük bir özgürlüğe yol 

açma eğilimi gösterdiği ''kişisel'' boyut, bireylerin daha az çalışıp geriye kalan vakitlerinde 

aileleri ve toplum için çeşitli sorumluluklar aldığı ''sosyal'' boyut, maddi yaşamlarıyla ilgili 

olarak aydınlanmış, merhametli bir kısıtlama içinde “Başkalarının yaşayabilmesi için basitçe 

yaşa'' felsefesine dayanan ''insancıl'' boyut ve çevresel stresi azaltan, insanlığın temel 

ihtiyaçlarını karşılayacak tüketim ve üretim kalıplarını teşvik eden ve  sürdürlebilir 

motivasyonlarının içeren ''ekolojik'' boyuttur.Alexander ve Ussher(2012), çalışmasında gönüllü 

sade yaşam tarzı altında yatan motivasyonları belirlemiştir. Bunlar; aile ile daha fazla vakit 

geçirme, tasarruf, kendine daha fazla vakit ayırma, çevresel kaygılar, daha sağlıklı olmak, 

bireysel yeterlilik, toplumsal katılım, insancıl ve sosyal adalet kaygısı, minimalizm ve ruhsal 

yaşam.  

 Literatürde ayrıca gönüllü sadelik çeşitli olgularla ilişkilendirilmiştir. Örneğin; dindarlık 

(Chowdhury, 2016), sürdürülebilirlik (Oates vd., 2008), toplumsal hareketler, politika ve 

ekonomi (Etzioni, 1999; Alexander, 2010; Alexander, 2013;  Zamwel, Sasson-Levy, ve Ben-Porat, 

2014), işletme etiği (Hellore, 2008; Shaw ve Moraes, 2009), tüketim kültürü (Alexander, 2011), 

turizm (Hall, 2011), kırsal alanlarda yaşam (Shaw ve Moares; 2009; Vannini; 2013).  

 

2.2.5. Gönüllü Sade Yaşam Tarzına İlişkin Alan Yazın 

 

Gönüllü sade yaşam tarzına yönelik çalışmalar farklı başlıklar halinde alan yazında yer 

almaktadır. Bu çalışmalar; gönüllü sade yaşam tarzı ile çevreye duyarlı tüketim ve anlamsız 

yaşam tarzı arasındaki ilişkinin incelenmesi (Iwata, 2006), gönüllü sade yaşam tarzı ve özel ilgi 

turizmi seçim tercihi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Chieh- Wen, 2008), gönüllü sade yaşam 

tarzı seviyeleri ve çevreye duyarlı tüketim arasındaki ilişkinin incelenmesi (Roubanis 2008; 

Aydın ve Kazançoğlu, 2018), gönüllü sadelik ve genel tüketim davranışları arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi (Ballantine ve Creery, 2010), gönüllü sade yaşam tarzı ve sürdürülebilir tüketim 

arasındaki ilişkinin incelenmesi (Özgül, 2011; Peyer vd., 2017; Özgül, 2017), gönüllü sade yaşam 

tarzının aile ve sosyal üreme üzerindeki etkisinin incelenmesi (Walther ve Sandlin, 2011), 

gönüllü sadelik ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi (Boujbel ve d’ Astous, 2012; 

Rich vd.,  2016; Bayat ve Sezer, 2018), gönüllü sadeliğe katılma motivasyonlarının incelemesi 

(Wu vd., 2013; Zrałek, 2016; Kraisornsuthasinee ve Swierczek, 2018; Budai vd. 2019), sosyal ve 

hazcı yenilikçilik davranışları ile gönüllü sade yaşam tarzı boyutları arasındaki ilişkinin 
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incelenmesi (Demireli, 2014),  Türkiye’de gönüllü sade yaşam tarzının incelenmesi (Erdoğmuş 

ve Karapınar, 2015; Cengiz ve Torlak, 2018), tüketicilerin değer yapıları ve gönüllü sade yaşam 

tarzı arasındaki ilişkinin incelenmesi (Sertoğlu vd., 2016), tüketicilerinin dini yönelimleri ve 

gönüllü sadelik arasındaki ilişkinin belirlenmesi (Chowdhury, 2016), gönüllü sade yaşam tarzı 

ve Ahilik sistemi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Ors, 2016), gönüllü sadelik ve  refah 

arasındaki ilişkinin incelenmesi (Rich vd., 2017), gönüllü sadelik algısının tüketici karar tarzları 

üzerine etkisinin incelenmesi (İrge ve Karaduman, 2018; Pravet ve  Holmlund, 2018), insani 

değerler ve gelecekteki sonuçların değerlendirilmesi  (CFC) olgularının gönüllü sadelik ile 

ilişkisin incelenmesi (Chang, 2018) gibi konular üzerine gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu 

kapsamda gönüllü sade yaşam tarzına yönelik alan yazın taraması sonucunda, tez yazımının 

sonlandırılmasına kadar geçen süreç içerisinde, gönüllü sadelik, gönüllü sade yaşam tarzı gibi 

anahtar kelimeler kullanılarak 10'u ulusal 16'sı uluslararası olmak üzere toplamda 26 çalışmaya 

yer verilmiştir. Çalışmaların özetlerine Tablo 2.3' te yer verilmiştir. 

Iwata (2006)'nın çalışmasının amacı, gönüllü sade yaşam tarzı ile çevreye duyarlı 

tüketim ve diğer yandan da anlamsız bir yaşam tarzı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla 

Osaka Shoin Kadın Üniversitesi'nden 189 lisans öğrencisinin doldurduğu anketleri analiz 

etmişlerdir. Analizler sonucunda gönüllü basit yaşamın ve çevreye duyarlı tüketimin, gönüllü 

sade yaşam tarzı ve alışverişte dikkatli davranma, kendi kendine yeterliliği kabul etme ve 

gönüllü olarak basit bir yaşam arzusu faktörleriyle pozitif bir  ilişkisinin olduğu bulgulanmıştır. 

Aynı zamanda Gönüllü sade yaşam tarzı ifadelerinin anlamsız yaşam tarzı ifadelerinin 

yarısından fazlası ile önemli ölçüde ilişkili olduğu tespit edilmiştir.  

Chieh‐Wen vd. (2008), gönüllü sade yaşam tarzı ve özel ilgi turizmi seçim tercihi 

arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamışlardır. Veriler Tayvan Guandu kuş gözlem alanındaki 

300 turistle yapılan anket yoluyla toplanmıştır.Çalışma sonuçlarına bakıldığında; özel ilgi 

turizmi için dört adet seçim tercihi belirlenmiştir; eğlence, doğal ekoloji, fiziksel keşif ve tarih ve 

sanat. Özel ilgi turizmi ve gönüllü sade yaşam tarzı arasında pozitif bir korelasyon olduğu, 

kadınların çoğunlukla özel ilgi turizmini tercih eden eğlence ve eğlence türü insanlar oldukları, 

özel ,ilgi turizmini tercih eden farklı ilgi alanlarına sahip kişilerin eğitim düzeylerinin daha 

yüksek olduğu ve bu insanların gönüllü sade yaşam tarzına sahip oldukları bulgulanmıştır.  

Roubanis (2008), çalışmasının amacı gönüllü sade yaşam tarzı (VSL) seviyelerini 

belirlemek ve bunları Meredith Koleji'ne devam eden öğrenciler için Çevreye Duyarlı Tüketim 

(ERC) ve Iwata (2006)'nın çalışmasında bulunan seviyelerle karşılaştırmaktır. Bu amaçla ABD' 

de 253 kadın lisans öğrencisi ile anket uygulması gerçekleştirildi. Verilerin analizi ile birlikte 

sonuçlar Iwata(2006)'nın gerçekleştirmiş olduğu çalışmaya ile karşılaştırıldı. Bulgular her iki 

çalışmada da katılımcıların özveri ve etkinlik gereksinimlerini tüketim davranışları ile 

karşılamaya çalıştıklarını göstermektedir. Gönüllü sade yaşamı benimseyen kişilerin, Maslow’un 
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en yüksek ihtiyaç sırasına, kendini gerçekleştirme işlevine bağlı olarak açıklanabilecek bir 

özgünlük duygusu elde etmeye çalıştıkları bilinmektedir. Her iki araştırmanın da bulgularına 

bakıldığında öğrencilerin sosyal ve fiziksel ortamlarında yaygın olmadığı için  yüksek düzeyde 

gönüllü sade yaşam tarzı uygulamadığını ve kendilerini gerçekleştiremediklerini 

göstermektedir. Çevreye duyarlı tüketim açısından çalışmanın bulguları Iwata(2006)'nın 

çalışmasına göre farklılık göstermektedir. Öğrencilerin Iwata(2006)'nın çalışmasındaki Japon 

öğrencilere göre ERC'ye daha yatkın oldukları bulgunlamış bunun nedeni ise üniversitenin 

benimseyi eğitim sisteminden kaynakladığı şeklinde açıklanmıştır.  

Ballantine ve Creery (2010), çalışmalarında gönüllü sadelik davranışları ve genel 

tüketim davranışları arasındaki ilişkiyi ele almışlardır. Bu amaçla ABD' de 9 kadın 3 erkek 

olmak üzere toplamda 12 gönüllü ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirmişlerdir. Verilerin 

analizi sonucunda katılımcılaın günlük tüketimlerine rehberlik eden 6 faktör bulgulanmıştır. 

Bunlar; çevresel kaygılar, ürün kalitesi, sahipliğin mümkün olup olmadığı, bir ürünün ikinci el 

veya kullanılmış olup olmadığı, etik ürünler ve kendi kendine yeterlilik. Diğer bir bulguda 

katılımcıların genellikler çevresel kaygılar içeriisnde oldukları ve amaçla daha kaliteli ve uzun 

süre kullanılacak güvenilir ürünler tercih ettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca gönüllüler bir ürüne 

bireysel olarak değil kolektif olarak sahip olmayı istediklerini belirtirken gönüllülerin etik 

kaygılar içerisinde hareket ettikleri ve bu amaçla üretimi azaltmak amacıyla 2. el pazarlar ile 

sürekli olarak birlikte hareket ettikleri tespit edilmiştir. Aynı zamanda gönüllüler gıdayı kendi 

kendine yetebilme kategosine dahil ederken bireylerin kendi tamiratlarını kendilerinin 

gerçekleştirmesi gerektiğini vurguladıkları bulgulanmıştır.  

Özgül (2011), çalışmasında gönüllü sade yaşam tarzı ve sürdürülebilir tüketim 

davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışmada kullanılacak ölçekler için 

doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiş ve yeni ölçekler geliştirilmiştir. VALS değer ve yaşam 

tarzı ölçeğinden 35 madde 21' e indirilmiş ve çalışma için uygun hale getirilmiştir. Diğer bir 

ölçek olan GSYT ölçeği 4 boyut (maddi değerlere atfedilen önem düzeyi, fonksiyon yerine işini 

görebilecek nitelikte daha sade ürünleri tercih eden satın alma davranışı ve elinde 

bulundurduğu kaynaklar ile kendine yetebilme tutumu boyutları) 8 maddeden oluşurken 

sürdürülebilir tüketim ile ilgili ölçek 14 maddeden 5 maddeye indirilmiştir. Çalışma için veriler 

İzmir ilinde 350 katılımcıyla yapılan anketlerden elde edilmiştir. Veri analizinden elde edilen 

sonuçlara göre tüketicilerin sürdürülebilir tüketim oranın yüksek olduğu tasarruf sağlayan 

davranışların, çevre yönelimli davranışlara göre daha çok önemsendiği ortaya çıkmıştır. VALS 

ölçeğinde verilen değer ve yaşam tarzlarının sürdürülebilir tüketimi açıklama oranı oldukça 

düşükken, gönüllü sade yaşam tarzı ile ilgili belirlenen yaşam tarzlarının sürdürülebilir tüketimi 

açıklamada çok daha anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Walther ve Sandlin (2011), ABD'de gönüllü sade yaşam tarzını benimsemiş ebeveynlerin 

aile ve sosyal üremeyi nasıl etkilediklerini incelemişlerdir. Amaçlı örneklemeyle belirlenen 10 

ebeveyn ile yüz yüze görüşmele ile gerçekleştirilmiştir. Veri analizi sonucunda elde edilen 

bulgular; yetişkin gönüllülerin, gönüllü sadeliği benimsemiş ailelerde büyüdüğü ve tüketim 

alışkanlıklarını kendi çocuklarına aktardıkları, gönüllü sadeliği benimsemiş orta sınıf mensubu 

ailelerin genellikle diğer aile üyeleri, arkadaşlar ve toplumla, aynı zamanda çocuklarını 

büyütürken, hayatlarında çeşitli baskılar hissettikleri tespit edilmiştir.  

Boujbel ve d’ Astous (2012), bir yaşam tarzı olarak gönüllü sadelik ve yaşam doyumu 

arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamışlardır. Kanada'da 344 gönüllü sadeciye ve 267 gönüllü 

sadeci olmayana anket yapılmıştır. Araştırma sonucunda; gönüllü sadeliğin benimsenmesi ile 

yaşamdan memnuniyet ölçümü arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlenmiştir. 

Araştırma ayrıca, sadeliği benimsemiş olanların daha yüksek bir yaşam memnuniyeti 

sağlamasının tüketim isteklerini kısmen kontrol altına aldığını da göstermiştir. Ancak bunun, 

kısıtlı finansal kaynaklara sahip tüketiciler arasında olduğu bulgulanmıştır. 

Wu vd. (2013), katılımcıların mevcut piyasa ortamında gönüllü sadeliğe katılma 

motivasyonlarını incelemeyi amaçlamışlardır. Çalışma motivasyonları ortaya çıkarmak için nitel 

bir yaklaşım benimsenerek The Great American Apparel Diet (GAAD) online web sitesini 

kullanan katılımcıların girişleri ve 834 bireysel otobiyografi incelenmiştir. Veriler GAAD 

katılımcıları tarafından üretilen; otobiyografileri, motivasyonları, kişisel mücadeleleri ve 

teşvikleri içermektedir. Çalışmanın sonucunda gönüllü sadelikle GAAD'a katılmak için altı genel 

motivasyon teması belirlenmiştir: kişisel, yaşam, sosyal, ekonomik, mali ve çevresel gönüllülük 

için en önemli motivasyonun, tasarruf etme arzu olduğu ve kişisel, mali ve yaşam tarzı 

motivasyonları gibi kontrol hissi sağlayan içsel motivasyonların, gönüllü sadelik biçimi olan 

GAAD'a katılmanın en etkili nedeni olduğunu göstermiştir. 

Demireli (2014), yapmış olduğu çalışmada amacı, tüketicilerin sosyal ve hazcı 

yenilikçilik davranışları ile gönüllü sade yaşam tarzı boyutları arasındaki ilişkinin tespit 

etmektir.Veriler, Dumlupınar Üniversitesi’nde görev yapan 324 akademisyene uygulanan 

yapılandırılmış anketle kolayda örnekleme yöntemiyle elde edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına 

bakıldığında; hazcı yenilikçilik davranışı ile gönüllü sade yaşam tarzı boyutlarından ihtiyatlı 

tutum arasında negatif yönlü kuvvetli bir ilişki tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak tüketicilerin 

hazcı tüketim özelliği arttıkça gelir ve harcama yönünden yeterliliğe sahip olsalar da tüketim 

davranışlarının azaldığı sonucuna varılmıştır. Hazcı yenilikçilik ile sade yaşama sahip olma 

arasında negatif yönlü zayıf ilişki tespit edilmiştir. Bundan hareketle sade yaşamı tercih eden 

tüketicilerin hazcı tüketime yönelik alışveriş yapmayacağı vurgulanmıştır. Elde edilen bir diğer 

bulgu ise sosyal yenilikçilik ile gönüllü sade yaşam tarzı boyutlarından gelir ve harcama 

yönünden yeterlilik arasında negatif yönlü zayıf ilişki tespit edilmiş ve bu durum tüketicilerin 
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gelir ve harcama yönünden yeterliliğe sahip olsalar dahi sosyal yenilikçilik davranışına sahip 

olduklarında satın alma davranışlarında gereksiz satın almalara yer vermeyecekleri şeklinbde 

yorumlanmıştır. Son olarak tüketicilerin sosyal yenilikçilik davranışı göstermesi sade yaşam 

sürme ile ilişkili olmadığı tespit edilmiştir. 

Erdoğmuş ve Karapınar (2015), çalışmalarında Türk tüketicilerinden oluşan örneklemi 

gönüllü sade yaşama bakış açısı ve gönüllü sade davranış bakımından benzer özelliklere göre 

gruplara ayırmayı ve oluşturulan grupların demografik özelliklerini belirlemeyi amaçlamışladır. 

Bu amaçla farklı illerden toplam 853 kişiyle yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirilerek 

veriler toplanmıştır. Analizler sonucunda 3 küme üretilmiştir; “tüketiciler” (diğer gruplarla 

karşılaştırıldığında materyalizmle ilgilenmesi muhtemel olanlar), “ihtiyatlı alıcılar” (sadeci gibi 

yaşıyor görünen, ancak her türlü harcama türünü sınırlayan, başlangıç seviyesindeki gönüllü 

basitleştiricilere göre daha az çevre bilincine sahip olanlar) ve “başlangıç seviyesindeki gönüllü 

sadeciler” (aşırı derecede olmasalar da, Batılı meslektaşlarına benzer olanlar). Kümelenmeler 

arasında demografik özellikler bakımından çok az fark olduğu bulgulanmıştır bunun sebbei ise 

örneklemin genç ve iyi eğitimli olması şeklinde açıklanmıştır. Genel olarak, tüm bu gruplar 

gönüllü sadeliğe karşı olumlu bir tutum sergiledikleri ve cömert bir yaşamdan ziyade basit bir 

yaşam sürdürmeyi tercih ettikleri tespit edilmiştir. Çalışmadaki tüm gruplar için çevre bir 

endişe kaynağı olarak yer almakta ve gruplar genellikle maneviyatı ön planda tutmaktadırlar. 

Rich vd. (2016), gönüllü sadecilerin yaşam memnuniyetinde psikolojik ihtiyaç 

memnuniyetinin rolünü araştırmışlardır. Araştırma için Avustralya'da online internet 

ortamından ve yüz yüze olmak üzere 571 kişiye anket uygulanmıştır. Veri analizi sonucunda; 

davranışların sadeleştirilmesinde katılım düzeyi ile yaşam memnuniyeti arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki olduğu ve gönüllü sade bir yaşamın pozitif refah ile ilişkili olduğu 

belirtilmiştir. Öte yandan mevcut çalışmada, davranışlarını sadeleştirmeyle daha fazla meşgul 

olan bireylerin yaşamlarında üç psikolojik ihtiyaçtan (özerklik, yetkinlik, ilişkililik) daha yüksek 

düzeyde memnuniyet elde ettikleri ve bu psikolojik ihtiyaçların daha fazla karşılanmasının daha 

yüksek yaşam doyumuyla ilişkili olduğu bulgulanmıştır.  

Sertoğlu vd. (2016), çalışmalarında Ankara’daki lisans ve lisansüstü eğitim düzeyindeki 

tüketicilerin değer yapıları ve gönüllü sade yaşam tarzı (GSYT) arasındaki ilişkiyi belirlemeyi 

amaçlamışlardır. Bu amaçla 195 kişiye anket uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda, planlı 

satın alma davranışı, uzun süreli kullanım arzusu, kendi kendine yeterliliği kabul etme, basit 

ürünler için tercihler ve basit bir yaşam isteği gibi beş faktör üretmiştir. Kümeleme analizi 3 

küme ile sonuçlanmıştır. Bunlar; küme 1 en düşük ortalama değere sahip konfor için daha fazla 

para harcayan çoğunluğu erkek ve lisans derecesiyle mezun olan VSC (gönüllü sadelik adayları), 

küme 2 en yüksek ortalama değere sahip çoğunluğu kadın, gelir seviyesi yüksek ve akademisyen 

olanlar VS (gönüllü sadeciler) ve küme 3 basit bir yaşam arzusuna sahip çoğunluğu erkek, 
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akademisyen ve öğretmenlerden oluşan BVS (başlangıç seviyesindeki gönüllü 

sadeciler)gruplardır. Öte yandan gönüllü sadeciler en eğitimli grup olarak, diğer gruplara göre  

başarı hissine daha az önem verirken öz saygı ve içsel uyuma daha fazla önem verdikleri tespit 

edildi. Değer sıralamalarına göre, BVS'nin daha idealistik olduğu ve VSC'nin daha bireysel 

olduğu belirtilmiştir.  

Chowdhury (2016), çalışmasında Avustralya tüketicilerinin dini yönelimleri ve gönüllü 

sadelik arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamıştır.Veriler, Avustralya pazar araştırma 

firmasının 503 panel üyesini ile sağlanmıştır. Elde edilen verilere göre; içsel dindarlık ile dışsal 

dindarlık arasında pozitif yönlü bir korelasyon bulgulanmış ve içsel dindarlığın gönüllü 

sadelikle önemli ölçüde olumlu ilişkisi olduğu ancak dışsal dindarlığın gönüllü sadelikle anlamlı 

bir ilişkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan gönüllü sadelik ile ilgili içsel dindarlığa ek 

olarak, yaş ve cinsiyetinde gönüllü sadeliğin önemli belirleyicileri arasında yer aldığı görülürken 

eğitimin, gönüllü sadelik ile önemli ölçüde ilişkili olmadığı bulgulanmıştır.  

Ors (2016), çalışmasında gönüllü sade yaşam tarzının Selçuklu-Osmanlı dönemindeki 

Ahilik sisteminde bir yaşam tarzı olarak benimsenmiş olup olmadığını araştırmıştır. Araştırma 

ikincil verilere dayanan kuramsal bir çalışmadır. Çalışma sonucunda, Ahilik sisteminin gönüllü 

sadeliğin temelini oluşturan bir sistem olduğu belirtilmiştir.  Ahilik sistemindeki belirlenen 

gönüllü sadelik boyutlarına bakıldığında; üretimin ihtiyacın fonksiyonu olması, aşırı üretimden 

kaçınma, yeterince çalışarak, yeterince kazanarak, yeterince tüketme, mal, servet, kazancın 

ancak daha üstün bir amacın gerçekleştirilmesine aracı oldukları takdirde bir anlam taşıması, 

israftan kaçınma vb. (maddi sadelik boyutu), bireyin kendini tanıması, bireysel gelişim, kişiliğin 

insani erdem temelinde geliştirilmesi, bireyde gizli kalmış yeteneklerin açığa çıkarılması vb, 

(özgür irade boyutu), can’a, canlıya, çevreye en üst düzeyde önem vermek, dünya kaynaklarını 

tasarruflu kullanmak, hayatı ‘bir ve bütün’ görmek vb. (çevresel duyarlılık boyutu), nesnelerin 

yüksek fayda yaratması, toplumsal ihtiyaçların tatmini için yaşamak, israftan kaçınmak, az ile 

yetinebilmek, kanaat sahibi olmak, aşırı tüketime yönlendiren egoyu terbiye etmek vb. (insancıl 

ölçek boyutu), maddiyat ile maneviyatı dengelemek, insanların yaşamlarında evrensel ahlak 

değerlerini hakim kılmak, kibir ve hasetten kaçınmak, aşırı hazdan uzak durmak, kendinde 

olmak ve kendini bilmek vb. (kişisel gelişim boyutu).  

Zrałek (2016), çalışmasında gönüllü sadelik hareketini anlamaya ve belirtisi olarak 

algılanabilecek girişimleri belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışma verileri için ikincil veri kaynakları 

olan edebiyat ve web sitelerinden yararlanılmıştır. Araştırma yöntemi olarak, gönüllü sadelik 

hareketinin hem uluslararası hem de Polonya'daki pratik belirtilerini yansıtan toplanan 

materyallerin eleştirel analizi ve vaka çalışmaları uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; 

başlangıçta gönüllü sadelik (VS) temel olarak toplumun geri kalanından ayrı yaşayan küçük 

toplulukların dini aşırılığı ile ilişkilendirilirken yıllar içerisinde ekolojik, sosyal ve ekonomik 
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boyutlar kazandığı tespit edilmiştir. Gönüllü Sadelik Hareketi (VSM)'nin zamanla popüler hale 

gelmesine ve sürdürülebilirlik kavramının çoğalmasına rağmen, sadeleşmenin hala tüketiciler 

tarafından zorluklar oluşturduğu belirtilmiştir. Bunun sebebi olarak; tüketici toplumunda basit 

bir yaşamın yoksulluk, kırsal alanların kötü koşulları ve ekonomik durgunluk ile ilişkili olması 

ve nesnel sınırlamalarla karşılaşmaları (sürdürülebilir ulaşım seçeneklerine erişimin eksikliği, 

bireyin nispeten daha az gelir için daha az çalışmasını sağlayan uygun istihdam seçeneklerinin 

bulunmaması, yetersiz piyasa bilgisi, tüketici kültürünün yayılması ve sürdürülebilir sosyal 

altyapı eksikliği vb. ) olduğu belirtilmiştir.  

Rich vd. (2017), çalışmalarında gönüllü sadelik ve artan refah arasında önerilen bir 

bağlantıyı desteklemek için ampirik kanıtların olup olmadığını belirlemeyi amaçlamışlardır. Bu 

amaçla daha önce gönüllü sade yaşam tarzı ve refah ilişkisini ele almış olan 4 adet nicel 

araştırmayı karşılaştırmışlardır. 4 çalışmanın örneklem, demografik özellikler ve refahı ölçmede 

benzer özellikler gösterdikleri saptanmıştır. Çalışmalarda veri toplamak için online internet 

ortamında anket uygulaması tercih edilmiş ve  demografik olarak homojen gruplarla 

çalışılmıştır. Yapılan analiz sonucunda gönüllü sade yaşam tarzı ve refah seviyesi arasında bir 

ilişkinin olduğu bulgulanmıştır. 

Peyer vd. (2017), gönüllü sadecilik profilinde sürdürülebilirliğin rolünü araştırmışlardır. 

Araştırmada kullanılan veriler, 2014 yılında uluslararası bir pazar araştırma enstitüsü 

tarafından toplanan Alman nüfusun 1458 online anket katılımcısından oluşmaktadır. Kümeleme 

analizi sonucunda; 5 küme elde edilmiştir. Bunlar; küme 1 çoğunlukla en genç, kadın, bekar, en 

düşük eğitim ve gelir  seviyesine sahip olan ''yoksul tüketiciler'',  küme 2 genç, kadın, eğitim 

seviyesi düşük, yoksullara göre biraz daha fazla gelire sahip olan ''daha az refah sahibi 

tüketiciler'' küme 3 ikinci en yüksek tüketim seviyesine sahip çoğunlukla erkeklerden ve 

evlilerden oluşan ''refah tüketicileri'', küme 4 çoğunlukla orta yaşlı iyi eğitimli kadınlardan 

oluşan ''gönüllü sadeciler'' ve küme 5 orta yaş, evli, eğitim seviyesi yüksek ve çoğunlukla 

erkeklerden oluşan ''aşırı tüketen tüketiciler''. Gönüllü sadeciler için çevresel ve sosyal bilinç 

önemliyken çevresel kaygı  aşırı tüketen tüketiciler ve daha az refah tüketicilerinden daha 

yüksektir. Genel olarak, gönüllü sadecilerin sürdürülebilir tüketim için yüksek bir bilinç 

seviyesine sahip olduğu ve aşırı tüketentüketicilere kıyasla evrenselciliğe önemli ölçüde daha 

fazla odaklandıkları bulgulanmıştır. 

Özgül (2017), çalışmasında gönüllü sadelik ve sürdürülebilir tüketim davranışları, bu 

davranışların temelleri ve yaşam doyumu üzerindeki etkisini incelemektedir. Çalışma için 466 

Amerikalı katılımcıya anket uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda elde edilen verilere göre; 

gönüllü sadelik davranışları,  bilinçli satın alma davranışı (CBB), bilinçli ürün kullanımı (CPU), 

ortak basitlik davranışları (CSB) olarak üç boyutta değerlendirilmiş ve bu değişkenlerin yaşam 

doyumu ve sürdürülebilir tüketici davranışını etkiledikleri ortaya konmuştur. Ayrıca, para 
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kazanma konusundaki olumsuz motivasyonların, materyalizm düzeyinin, algılanan tüketici 

etkinliğinin ve çevreci davranışların, sürdürülebilir davranış ve yaşam memnuniyetinin önemli 

belirleyicileri olduğu saptanmıştır. 

İrge ve Karaduman (2018), gönüllü sadelik algısının tüketici karar tarzları üzerine 

etkisini ve bu algının X ya da Y kuşağındaki bireyler ile ilişkisini belirlemeyi amaçlamışlardır. 

Araştırma için 504 kişiye anket uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında; bilinçli 

tüketim eğilimi ile X kuşağı arasında bir ilişki olduğu, sürdürülebilir tüketim eğilimi ile 

mükemmeliyetçilik, moda bilinci, fiyat bilinci ve dürtüsellik arasında bir ilişki olduğu ve bilinçli 

tüketim eğilimi ile; marka bilinci, moda bilinci, hazcılık, fiyat bilinci ve dürtüsellik arasında 

anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda araştırmanın sonuçları gönüllü 

sadeliğin boyutları olarak daha bilinçli tüketme eğilimini ve daha sürdürülebilir tüketme 

eğilimini ortaya koymuştur. 

Chang (2018), çalışmasında insan değerleri ve gelecekteki sonuçların değerlendirilmesi  

(CFC)'nin gönüllü sadecilerin davranışsal yatkınlıkları üzerindeki etkisini incelemiştir. Çalışma 

için gönüllü sadecilerin davranışlarını ölçen Tayvan kültürüne uygun bir ölçek geliştirilmiştir. 

Veriler 450 katılımcıya uygulanan anketten elde edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre; insan 

değerleri, gönüllü sadelik konusundaki davranışsal niyetleri doğrudan etkilemekte, düşük 

kişisel gelişim veya kendi kendine üstünlük değerlerinin daha yüksek olduğu tüketiciler, sosyal 

ve ekolojik faydalarla ilgili faaliyetlerde bulunmanın yanı sıra manevi bir yaşam arzusu ile ilgili 

kararlı ve bilinçli bir yönelime sahiptirler. Bununla birlikte bu çalışmanın bulguları, CFC'nin 

gönüllü sadelikte önemli bir faktör olduğunu göstermiştir. CFC'nin , gönüllü sadelik boyutlarının 

güçlü açıklayıcıları arasında olduğu bulgulanmıştır.   

Aydın ve Kazançoğlu (2018), çalışmalarında çevreye duyarlı tüketim üzerinde koşullu, 

fonksiyonel, duygusal, sosyal ve epistemik çevresel tüketim değerleri ile gönüllü sade yaşam 

tarzı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Ege Üniversitresi ve Muş Alparslan Üniversitesi'nden 

542 katılımcıya anket uygulunarak veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda, Muş 

öğrencileri için, tüketim değerleri arasında, duygusal değer ve kalite değeri iken, İzmir için en 

büyük etkiler koşullu değer ve duygusal değer olduğu ve her iki ilde de öğrencilerin çevre dostu 

ürünlerde indirim ve devlet desteklerine önem verdikleri ve çevre dostu ürünler satın alırken 

duygusal olarak fayda sağladıkları belirlenmiştir. Ayrıca, gönüllü sade yaşam tarzının çevreye 

karşı sorumlu tüketiciliği etkilediği anlaşıldı. Bu literatür tarafından desteklenmektedir. Her iki 

ilden öğrenciler için planlı alışveriş, gönüllü sade yaşam tarzında çevreye duyarlı tüketiciliği 

etkilediği bulgulanmıştır. 

Kraisornsuthasinee ve Swierczek (2018), çalışmalarında gönüllü sadecilerin yaşam 

tarzlarının kazanç davranışları arasındaki ilişkiyi ve gönüllü sadeliğin yaşam tarzları ve işlerini 

nasıl etkilediğini belirlemeyi amaçlamışlardır. Araştırma için Tayland'da çoğunluğu erkeklerden 
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oluşan gönüllü sadeliği benimsemiş 5 kişi ile derinleme görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Görüşmeler sonucunda elde edilen bulgulara göre; literatürde bilinenin aksine sahip olunan 

tüketim şeklinin iş tercihlerini etkilediği, gönüllü sadeciliğin farklı seviyelerinin, seçtikleri 

yaşam tarzı ve çalışmalarına yansıyan farklı odakları ifade ettiği (düşük maaşlı olmasına karşın 

başkalarına yardımı dokunacak anlamlı bir işte çalışmak gibi) tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra 

Tayland'lı tüketicilerin tüketim değerleri; çevresel kaygı, malzeme tüketimi, kendine güven, 

memnuniyet, dürüstlük, yaşamın amacı ve kısa bir yaşam süresinin perspektifi olarak 

bulgulanmıştır. Gönüllülerin, yaşamlarından ve çalışmalarından edindikleri memnuniyet, 

parasal gelirden veya materyalist yaşam tarzından daha tatmin edicidir ve onların kendi kendini 

gerçekleştirme başarısını ifade etmektedir.  

Cengiz ve Torlak (2018), gelişmiş ülke ve gelişmekte olan bir ülkeye odaklanarak, 

gönüllü sadeliği günlük yaşam tarzı olarak benimseyen tüketicilerin demografik ve davranış 

özelliklerini karşılaştırmayı amaçlamışlardır. Bu amaçla, kendilerini gönüllü sadeci olarak 

tanımlayan 589 ABD'li ve Türk tüketiciden elde edilen veriler toplanmıştır. Sonuçlara bakıldığı 

zaman, gönüllü sadeliği benimseyen bireylerin, bir ülkenin kalkınma düzeyine bağlı olarak, 

belirli demografik ve davranışsal özelliklere göre değiştiğini göstermektedir. Bir yıl veya daha 

uzun bir süredir yaşam tarzı olarak gönüllü sadeliği tercih ettiklerini söyleyenlerin demografik 

özelliklerinin ABD ile Türkiye arasında değiştiğini göstermektedir. Bununla birlikte, ABD ve 

Türk sadeciler arasında, çocuk sayısı, medeni durum, cinsiyet ve gelir grubu bakımından 

farklılık göstermediğini ancak yaş, eğitim ve  çalışma saatleri açısından farklılık gösterdiği 

bulgulanmıştır. Gerçekleştirilen çalışma, aynı yaşam tarzı felsefesini benimseyen tüketicilerin 

çeşitli davranışsal ve demografik özelliklerinin kültürlerine ve ülkelerinin koşullarına göre 

değişebileceğini ortaya koymaktadır. 

Pravet ve  Holmlund (2018), çalışmalarında tüketicilerin bir haftalık uzun süreli gönüllü 

sadelik deneyine (Etki Yok Haftası (NIW) kaydolma ve sonrasında tüketimlerini azaltma 

konusundaki motivasyonlarını incelemeyi amaçlamışlardır. Deneysel veriler, katılımcılara 8 

temaya dayanan hafta öncesi, günlük, hafta sonrası ve bir ay sonrasını takip eden soruların 

cevaplanmasıyla elde edilmiştir. Gerçekleştirilen deney sonucunda elde edilen verilere göre 

katılımcıların, merak ve daha fazla farkında olma isteği, günlük yaşama uygulanabilir eko-yaşam 

için ipuçları öğrenmek ve kendilerine meydan okumak gibi kişisel faktörler tarafından motive 

edildiği, deneyi yaşamlarına dahil ettikleri ancak çevresel ve kişisel faktörlere bağlı olarak 

mevcut yapılara bağlı kaldıkları bulgulanmıştır. Bunun yanı sıra değer-eylem boşluğu ve bir 

farkındalık-davranış boşluğu olduğu belirlenmiştir. 

Bayat ve Sezer (2018), çalışmalarında geleneksellik değeri açısından bireylerin gönüllü 

sade yaşam tarzları ve yaşam doyumlarını değerlendirmeyi amaçlamışlardır. Araştırmada veri 

toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır Anket Düzce Üniversitesi'nde akademisyen, idari 
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personel ve öğrenci olan 203 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Faktör analizi sonucunda bireylerin 

gönüllü sade yaşam tarzını üç boyutta (planlı alışveriş, kendine yeterlilik, maddi olmayan 

hayat), geleneksellik değerini iki boyutta (içsel ve dışsal geleneksellik değeri), yaşam doyumunu 

ise tek boyutta algıladıkları tespit edilmiştir. Ayrıca gönüllü sade yaşam tarzlarının alt boyutları 

olan planlı alışveriş, kendine yeterlilik ve maddi olmayan hayat  ve bireylerin içsel ve dışsal 

geleneksellik değeri arasında ilişki olduğu ve içsel geleneksellik değeri ve kendine yeterlilik 

düzeyleri ile yaşam doyumu  arasında manidar bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. 

Budai vd. (2019), gönüllü sade yaşam tarzı tüketici grubunun Macaristan'daki Debrecen 

Üniversitesi öğrencileri arasında ortaya çıkışını incelemişlerdir. Araştırma için öncelikle gönüllü 

sadecilerin tutumlarını ortaya çıkarabilmek amacıyla üniversiteden 6  uzmanın katılımıyla  odak 

grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Görüşmeden sonra Debrecen Üniversitesi İktisat ve İşletme 

Fakültesi öğrencileri arasından 500 kişi ile anket çalışması yapılmıştır. Faktör analizi 

sonucunda; 5 faktör üretilmiştir; maddi sadelik, özgür irade, ekolojik farkındalık, kişisel gelişim, 

etik değerler. Kümeleme analizi sonucunda başlangıçta 4 küme oluşmuştur. Küme 1  ekolojik 

farkındalığı en yüksek olan çoğunluğu yüksek eğitimli, evli ve kadınlardan oluşan ''gönüllü 

sadeciler'', küme 2 tüm faktörlere mesafeli  çoğunluğu bekar ve kadınlardan oluşan ''kararsız 

kişiler'', küme 3 faktörlerin hemen hemen hepsini reddeden ve çoğunluğu erkek ve düşük 

eğitim düzeyinden oluşan ''sürdürülebilirlik karşıtı insanlar'' ve küme maddi sadeliğe tarafsız 

olan ancak etik değerleri büyük ölçüde reddeden çoğunluğu bekar, yüksek eğitimli ve 

erkeklerden oluşan gruplardır. Bu gruplar daha sonra 3 alt gruba ayrılmışlardır. Bunlar; 

azaltıcılar (downshifters), güçlü sadeleştiriciler  (strong simplifiers) ve bütünsel sadeleştiriciler 

(holistic simplifiers). Bütünsel sadeleştiriciler, gönüllü sade yaşam tarzı değerlerine en yüksek 

düzeyde tepki veren grup olmuştur. Ayrıca Macar gönüllü sade yaşam tüketicisinin genç kadın 

kitleden oluştuğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 2.3. Gönüllü Sade Yaşama Tarzına İlişkin Alan Yazın Özeti 

 Yazar(lar) Araştırmanın amacı Araştırmanın yöntemi Bulgular 
 
 
 
1 

Iwata, O. 
2006 

Gönüllü sade yaşam tarzı ile çevreye 
duyarlı tüketim ve diğer yandan da 
anlamsız bir yaşam tarzı arasındaki 
ilişkiyi incelemek 

Tarama 
Anket uygulaması  
89 kadın lisans öğrencisi 

Gönüllü sade yaşamın ve çevreye duyarlı tüketimin, gönüllü 
sadeyaşam tarzı ve alışverişte dikkatli davranma, kendi 
kendine yeterliliği kabul etme ve gönüllü olarak basit bir yaşam 
arzusu faktörleriyle pozitif bir  ilişkisinin olduğu 
bulgulanmıştır.  
Gönüllü sade yaşam tarzı ifadelerinin anlamsız yaşam tarzı 
ifadelerinin yarısından fazlası ile önemli ölçüde ilişkili olduğu 
tespit edilmiştir.  
 

 
 
 
2 

Chieh‐Wen, 
S., Shen, M., 
Chen, M. 
2008 

Gönüllü sade yaşam tarzı ve özel ilgi 
turizmi seçim tercihi arasındaki ilişkiyi 
araştırmak 

Tarama 
Anket uygulaması 
300 katılımcı  

Özel ilgi turizmi için dört adet seçim tercihibelirlenmiştir; 
eğlence, doğal ekoloji, fiziksel keşif ve tarih ve sanat.  
Özel ilgi turizmi ve gönüllü sade yaşam tarzı arasında pozitif bir 
korelasyon olduğu, kadınların çoğunlukla özel ilgi turizmini 
tercih eden eğlence ve eğlence türü insanlar oldukları, özel ,ilgi 
turizmini tercih eden farklı ilgi alanlarına sahip kişilerin eğitim 
düzeylerinin daha yüksek olduğu ve bu insanların gönüllü sade 
yaşam tarzına sahip oldukları bulgulanmıştır.  
 

 
 
 
 
 
3 

Roubanis, J. 
L.  
2008  

Gönüllü Sade Yaşam Tarzı (VSL) 
seviyelerini belirlemek ve bunları 
Meredith Koleji'ne devam eden 
öğrenciler için Çevreye Duyarlı 
Tüketim (ERC) ve Iwata (2006)'nın 
çalışmasında bulunan seviyelerle 
karşılaştırmak 

Tarama 
Anket uygulaması 
253 kadın lisans 
öğrencisi 

Bulgular öğrencilerin sosyal ve fiziksel ortamlarında yaygın 
olmadığı için  yüksek düzeyde gönüllü sade yaşam tarzı 
uygulamadığını ve kendilerini gerçekleştiremediklerini 
göstermektedir.  
Çevreye duyarlı tüketim açısından çalışmanın bulguları 
Iwata(2006)'nın çalışmasına göre farklılık göstermektedir. 
Öğrencilerin Iwata(2006)'nın çalışmasındaki Japon öğrencilere 
göre ERC'ye daha yatkın oldukları bulgunlamış bunun nedeni 
ise üniversitenin benimseyi eğitim sisteminden kaynakladığı 
şeklinde açıklanmıştır.  
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Tablo 2.3. Devamı 

 
 
 
 
 
 
4 

Ballantine, P. 
W., & Creery, 
S 
2010 

Gönüllü sadelik davranışları ve genel 
tüketim davranışları arasındaki ilşkiyi 
belirlemek  

Tarama 
Görüşme 
9 kadın gönüllü 
3 erkek gönüllü 
 

Katılımcılaın günlük tüketimlerine rehberlik eden 6 faktör 
bulgulanmıştır. Bunlar; çevresel kaygılar, ürün kalitesi, 
sahipliğin mümkün olup olmadığı, bir ürünün ikinci el veya 
kullanılmış olup olmadığı, etik ürünler ve kendi kendine 
yeterlilik.  
Katılımcıların genellikler çevresel kaygılar içerisinde oldukları 
ve amaçla daha kaliteli ve uzun süre kullanılacak güvenilir 
ürünler tercih ettikleri tespit edilmiştir. 
 Gönüllüler bir ürüne bireysel olarak değil kolektif olarak sahip 
olmayı istediklerini belirtirken gönüllülerin etik kaygılar 
içeerisinde hareket ettikleri ve bu amaçla üretimi azaltmak 
amacıyla 2. el pazarlar ile sürekli olarak birlikte hareket 
ettikleri tespit edilmiştir. 
 Gönüllüler gıdayı kendi kendine yetebilme kategosine dahil 
ederken bireylerin kendi tamiratlarını kendilerinin 
gerçekleştirmesi gerektiğini vurguladıkları bulgulanmıştır.  
 

 
 
5 

Özgül, E., 
2011 

Gönüllü sade yaşam tarzı ve  
sürdürülebilir tüketim davranışları 
arasındaki ilişkiyi belirlemek 

Tarama  
Ölçek geliştirme  
Anket uygulaması 
350 katılımcı 

Tüketicilerin sürdürülebilir tüketim oranın yüksek olduğu 
tasarruf sağlayan davranışların, çevre yönelimli davranışlara 
göre daha çok önemsendiği ortaya çıkmıştır.  
VALS ölçeği değer ve yaşam tarzlarının sürdürülebilir tüketimi 
açıklama oranı oldukça düşükken, gönüllü sade yaşam tarzı ile 
ilgili belirlenen yaşam tarzlarının sürdürülebilir tüketimi 
açıklamada çok daha anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır. 
 

 
 
6 

Walther, C. S., 
& Sandlin, J. 
A.  
2011  

ABD'de gönüllü sade yaşam tarzını 
benimsemiş ebeveynlerin aile ve sosyal 
üremeyi nasıl etkilediklerini incelemek 

Tarama 
Nitel bir çalışma 
Görüşme 
10 ebeveyn 

Yetişkin gönüllülerin, gönüllü sadeliği benimsemiş ailelerde 
büyüdüğü ve tüketim alışkanlıklarını kendi çocuklarına 
aktardıkları, gönüllü sadeliği benimsemiş orta sınıf mensubu 
ailelerin genellikle diğer aile üyeleri, arkadaşlar ve toplumla, 
aynı zamanda çocuklarını büyütürken, hayatlarında çeşitli 
baskılar hissettikleri tespit edilmiştir.  
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Tablo 2.3. Devamı 

 
 
7 

Boujbel, L., & 
d’ Astous, A. 
2012 

Bir yaşam tarzı olarak gönüllü sadelik 
ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi 
belirleme 

Tarama 
Anket uygulaması 
344 gönüllü sadeci 
267 gönüllü sadeci 
olmayan katılımcı  

Gönüllü sadeliğin benimsenmesi ile yaşamdan memnuniyet 
ölçümü arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
gözlenmiştir. 
Araştırma, sadeliği benimsemiş olanların daha yüksek bir 
yaşam memnuniyeti sağlamasının tüketim isteklerini kısmen 
kontrol altına aldığını da göstermiştir. Ancak bunun, kısıtlı 
finansal kaynaklara sahip tüketiciler arasında olduğu 
bulgulanmıştır. 
 

 
 
8 

Wu, D. E., 
Boyd 
Thomas, J., 
Moore, M., 
Carroll, K. 
2013 
 
 
 

Katılımcıların mevcut piyasa ortamında 
gönüllü sadeliğe katılma 
motivasyonlarını incelemek 

Tarama 
Nitel araştırma  
834 girdi 

Gönüllü sadelikle GAAD'a katılmak için altı genel motivasyon 
teması belirlenmiştir: Kişisel, Yaşam, Sosyal, Ekonomik, Mali ve 
Çevresel.  
Gönüllülük için en önemli motivasyonun, tasarruf etme arzu 
olduğu ve kişisel, mali ve yaşam tarzı motivasyonları gibi 
kontrol hissi sağlayan içsel motivasyonların, gönüllü sadelik 
biçimi olan GAAD'a katılmanın en etkili nedeni olduğunu 
göstermiştir. 

 
 
 
 
 
 
9 

Demireli, C., 
2014 
 
 
 

Tüketicilerin sosyal ve hazcı yenilikçilik 
davranışları ile gönüllü sade yaşam 
tarzı boyutları arasındaki ilişkiyi tespit 
etmek 

Tarama  
Anket uygulaması 
324 akademisyen 

Hazcı yenilikçilik davranışı ile gönüllü sade yaşam tarzı 
boyutlarından ihtiyatlı tutum arasında negatif yönlü kuvvetli 
bir ilişki tespit edilmiştir.  
Hazcı yenilikçilik ile sade yaşama sahip olma arasında negatif 
yönlü zayıf ilişki tespit edilmiştir. Bundan hareketle sade 
yaşamı tercih eden tüketicilerin hazcı tüketime yönelik alışveriş 
yapmayacağı vurgulanmıştır. Sosyal yenilikçilik ile gönüllü sade 
yaşam tarzı boyutlarından gelir ve harcama yönünden yeterlilik 
arasında negatif yönlü zayıf ilişki tespit edilmiş ve bu durum 
tüketicilerin gelir ve harcama yönünden yeterliliğe sahip 
olsalar dahi sosyal yenilikçilik davranışına sahip olduklarında 
satın alma davranışlarında gereksiz satın almalara yer 
vermeyecekleri şeklinbde yorumlanmıştır.  Tüketicilerin sosyal 
yenilikçilik davranışı göstermesi sade yaşam sürme ile ilişkili 
olmadığı tespit edilmiştir. 
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Tablo 2.3. Devamı 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 

Erdoğmuş, İ., 
Karapınar, E., 
2015 

Türkiye’de gönüllü sade yaşam tarzı 
hakkında bir inceleme yaparak  
tüketicilerin demografik özelliklerini 
belirlemek 

Tarama 
Anket uygulaması 
853 katılımcı 

Analizler sonucunda 3 küme üretilmiştir; “tüketiciler” (diğer 
gruplarla karşılaştırıldığında materyalizmle ilgilenmesi 
muhtemel olanlar), “ihtiyatlı alıcılar” (sadeci gibi yaşıyor 
görünen, ancak her türlü harcama türünü sınırlayan, başlangıç 
seviyesindeki gönüllü basitleştiricilere göre daha az çevre 
bilincine sahip olanlar) ve “başlangıç seviyesindeki gönüllü 
sadeciler” (aşırı derecede olmasalar da, Batılı meslektaşlarına 
benzer olanlar). 
 Kümelenmeler arasında demografik özellikler bakımından çok 
az fark olduğu bulgulanmıştır bunun sebebi olarak  ise 
örneklemin genç ve iyi eğitimli olması şeklinde açıklanmıştır. 
 Genel olarak, tüm bu gruplar gönüllü sadeliğe karşı olumlu bir 
tutum sergiledikleri ve cömert bir yaşamdan ziyade basit bir 
yaşam sürdürmeyi tercih ettikleri tespit edilmiştir.  
Çalışmadaki tüm gruplar için çevre bir endişe kaynağı olarak 
yer almakta ve gruplar genellikle maneviyatı ön planda 
tutmaktadırlar. 
 

 
 
 
 
11 

Rich, S. A., 
Hanna, S., & 
Wright, B. J. 
2016 

Gönüllü sadecilerin yaşam 
memnuniyetinde psikolojik ihtiyaç 
memnuniyetinin rolünü belirlemek 

Tarama  
Anket uygulaması 
571 katılımcı 
 
 
 
 
 
 

Davranışların sadeleştirilmesinde katılım düzeyi ile yaşam 
memnuniyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
olduğu ve gönüllü sade bir yaşamın pozitif refah ile ilişkili 
olduğu belirtilmiştir.  
Mevcut çalışmada, davranışlarını sadeleştirmeyle daha fazla 
meşgul olan bireylerin yaşamlarında üç psikolojik ihtiyaçtan 
(özerklik, yetkinlik, ilişkililik) daha yüksek düzeyde 
memnuniyet elde ettikleri ve bu psikolojik ihtiyaçların daha 
fazla karşılanmasının daha yüksek yaşam doyumuyla ilişkili 
olduğu bulgulanmıştır.  
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Tablo 2.3. Devamı 

 
 
 
 
 
 
 
 
12 

Sertoğlu, A. 
E., Bozoklu, Ç. 
P., Korkmaz, 
S., 
2016 

Ankara’daki lisans ve üstü eğitim 
düzeyindeki tüketicilerin değer yapıları 
ve gönüllü sade yaşam tarzı (GSYT) 
arasındaki ilişkiyi belirlemek 

Tarama 
Anket uygulaması 
195 katılımcı (lisans ve 
lisans üstü eğitim 
düzeyinde) 

Faktör analizi sonucunda, planlı satın alma davranışı, uzun 
süreli kullanım arzusu, kendi kendine yeterliliği kabul etme, 
basit ürünler için tercihler ve basit bir yaşam isteği gibi beş 
faktör üretmiştir. 
 Kümeleme analizi 3 küme ile sonuçlanmıştır. Bunlar; küme 1 
en düşük ortalama değere sahip konfor için daha fazla para 
harcayan çoğunluğu erkek ve lisans derecesiyle mezun olan 
VSC (gönüllü sadelik adayları), küme 2 en yüksek ortalama 
değere sahip çoğunluğu kadın, gelir seviyesi yüksek ve 
akademisyen olanlar VS (gönüllü sadeciler) ve küme 3 basit bir 
yaşam arzusuna sahip çoğunluğu erkek, akademisyen ve 
öğretmenlerden oluşan BVS (başlangıç seviyesindeki gönüllü 
sadeciler)gruplardır. 
 Öte yandan gönüllü sadeciler en eğitimli grup olarak, diğer 
gruplara göre  başarı hissine daha az önem verirken öz saygı ve 
içsel uyuma daha fazla önem verdikleri tespit edildi. 
 Değer sıralamalarına göre, BVS'nin daha idealistik olduğu ve 
VSC'nin daha bireysel olduğu belirtilmiştir.  
 

 
 
 
13 

Chowdhury, 
R. M. M. I., 
2016 
 

Avustralya tüketicilerinin dini 
yönelimleri ve gönüllü sadelik 
arasındak ilişkiyi belirlemek 

Tarama 
Anket uygulaması  
503 katılımcı  
 
 
 
 
 
 

İçsel dindarlık ile dışsal dindarlık arasında pozitif yönlü bir 
korelasyon bulgulanmış ve içsel dindarlığın gönüllü sadelikle 
önemli ölçüde olumlu ilişkisi olduğu ancak dışsal 
dindarlığıngönüllü sadelikle anlamlı bir ilişkisinin olmadığı 
tespit edilmiştir.  
Gönüllü sadelik ile ilgili içsel dindarlığa ek olarak, yaş ve 
cinsiyetinde gönüllü sadeliğin önemli belirleyicileri arasında 
yer aldığı görülürken eğitimin, gönüllü sadelik ile önemli ölçüde 
ilişkili olmadığı bulgulanmıştır.  
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14 

Ors, H., 
2016 

Gönüllü sade yaşam tarzının Selçuklu-
Osmanlı dönemindeki Ahilik sistemi 
arasındaki ilişkiyi belirlemek 

Tarama 
Kuramsal bir çalışma  
İkincil veriler  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahilik sisteminin gönüllü sadeliğin temelini oluşturan bir 
sistem olduğu belirtilmiştir. Ahilik sistemindeki belirlenen 
gönüllü sadelik boyutlarına bakıldığında; üretimin ihtiyacın 
fonksiyonu olması, aşırı üretimden kaçınma, yeterince tüketme, 
mal, servet, kazancın ancak daha üstün bir amacın 
gerçekleştirilmesine aracı oldukları takdirde bir anlam 
taşıması, israftan kaçınma vb. (maddi sadelik boyutu), bireyin 
kendini tanıması, bireysel gelişim, kişiliğin insani erdem 
temelinde geliştirilmesi, vb, (özgür irade boyutu), can’a, canlıya, 
çevreye en üst düzeyde önem vermek, dünya kaynaklarını 
tasarruflu kullanmak, hayatı ‘bir ve bütün’ görmek vb. (çevresel 
duyarlılık boyutu), nesnelerin yüksek fayda yaratması, 
toplumsal ihtiyaçların tatmini için yaşamak, israftan kaçınmak, 
az ile yetinebilmek, kanaat sahibi olmak, aşırı tüketime 
yönlendiren egoyu terbiye etmek vb. (insancıl ölçek boyutu), 
maddiyat ile maneviyatı dengelemek, insanların yaşamlarında 
evrensel ahlak değerlerini hakim kılmak, kibir ve hasetten 
kaçınmak, aşırı hazdan uzak durmak, kendinde olmak ve 
kendini bilmek vb. (kişisel gelişim boyutu).  
 

 
 
 
 
 
 
15 

Zrałek, J., 
2016 

Gönüllü sadelik hareketini anlamaya ve 
belirtisi olarak algılanabilecek 
girişimleri belirlemek 
 
 

Tarama  
Kavramsal analiz 
İkincil veri kaynakları 
(internet, edebiyat) 
 
 
 
 
 

Başlangıçta gönüllü sadelik (VS) temel olarak toplumun geri 
kalanından ayrı yaşayan küçük toplulukların dini aşırılığı ile 
ilişkilendirilirken yıllar içerisinde ekolojik, sosyal ve ekonomik 
boyutlar kazandığı tespit edilmiştir. 
 Gönüllü Sadelik Hareketi (VSM)'nin zamanla popüler hale 
gelmesine ve sürdürülebilirlik kavramının çoğalmasına 
rağmen, sadeleşmenin hala tüketiciler tarafından zorluklar 
oluşturduğu belirtilmiştir. Bunun sebebinin; tüketici 
toplumunda basit bir yaşamın yoksulluk, kırsal alanların kötü 
koşulları ve ekonomik durgunluk ile ilişkili olması ve nesnel 
sınırlamalarla karşılaşmaları (sürdürülebilir ulaşım 
seçeneklerine erişimin eksikliği, bireyin nispeten daha az gelir 
için daha az çalışmasını sağlayan uygun istihdam 
seçeneklerinin bulunmaması, yetersiz piyasa bilgisi, tüketici 
kültürünün yayılması ve sürdürülebilir sosyal altyapı eksikliği 
vb. ) olduğu belirtilmiştir. 
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Tablo 2.3. Devamı 

 
 
 
16 

Rich, S. A., Hanna, 
S., Wright, B. J., 
Bennett, P. C., 
2017 

Gönüllü sadelik ve artan refah 
arasında önerilen bir bağlantıyı 
desteklemek için ampirik 
kanıtların olup olmadığını 
belirlemek 
 

Tarama  
4 nicel çalışma 
 

4 çalışmanın örneklem, demografik özellikler ve refahı ölçmede 
benzer özellikler gösterdikleri saptanmıştır. 
 Çalışmalarda veri toplamak için online internet ortamında 
anket uygulaması tercih edilmiş ve  demografik olarak homojen 
gruplarla çalışılmıştır. 
 Yapılan analiz sonucunda gönüllü sade yaşam tarzı ve refah 
seviyesi arasında bir ilişki böyle bir bağlantının var olduğunu 
düşündüren meta-analiz sonuçları ile tespit edilip 
sentezlenmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
17 

Peyer, M., 
Balderjahn, I., 
Seegebarth, B., & 
Klemm, A.  
2017  
 
 

Gönüllü sadelik ile 
sürdürülebilir tüketim 
arasındaki ilişkiyi araştırmak 

Tarama 
Anket uygulaması 
1458 katılımcı 

Kümeleme analizi sonucunda; 5 küme elde edilmiştir. Bunlar; 
küme 1 çoğunlukla en genç, kadın, bekar, en düşük eğitim ve 
gelir  seviyesine sahip olan ''yoksul tüketiciler'',  küme 2 genç, 
kadın, eğitim seviyesi düşük, yoksullara göre biraz daha fazla 
gelire sahip olan ''daha az refah sahibi tüketiciler'' küme 3 
ikinci en yüksek tüketim seviyesine sahip çoğunlukla 
erkeklerden ve evlilerden oluşan ''refah tüketicileri'', küme 4 
çoğunlukla orta yaşlı iyi eğitimli kadınlardan oluşan ''gönüllü 
sadeciler'' ve küme 5 orta yaş, evli, eğitim seviyesi yüksek ve 
çoğunlukla erkeklerden oluşan ''aşırı tüketen tüketiciler''. 
Gönüllü sadeciler için çevresel ve sosyal bilinç önemliyken 
çevresel kaygı  aşırı tüketen tüketiciler ve daha az refah 
tüketicilerinden daha yüksektir. 
 Genel olarak, gönüllü sadecilerin sürdürülebilir tüketim için 
yüksek bir bilinç seviyesine sahip olduğu ve aşırı 
tüketentüketicilere kıyasla evrenselciliğe önemli ölçüde daha 
fazla odaklandıkları bulgulanmıştır. 
 

 
 
 
 
18 

Özgül, E., 
2017 

Gönüllü sadelik ve 
sürdürülebilir tüketim 
davranışları, bu davranışların 
temelleri ve yaşam doyumu 
üzerindeki etkisini incelemek 

Tarama 
Anket uygulaması 
466 Amerikalı katılımcı 

Gönüllü sadelik davranışları,  bilinçli satın alma davranışı 
(CBB), bilinçli ürün kullanımı (CPU), ortak basitlik davranışları 
(CSB) olarak üç boyutta değerlendirilmiş ve bu değişkenlerin 
yaşam doyumu ve sürdürülebilir tüketici davranışını 
etkiledikleri ortaya konmuştur. 
 Ayrıca, para kazanma konusundaki olumsuz motivasyonların, 
materyalizm düzeyinin, algılanan tüketici etkinliğinin ve çevreci 
davranışların, sürdürülebilir davranış ve yaşam 
memnuniyetinin önemli belirleyicileri olduğu saptanmıştır. 
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Tablo 2.3. Devamı 

 
 
19 

İrge, N. T., 
Karaduman, İ., 
2018 
 
 

Gönüllü sadelik algısının tüketici 
karar tarzları üzerine etkisini ve 
bu algının X ya da Y kuşağındaki 
bireyler ile ilişkisini belirlemek 

Tarama 
Anket uygulaması 
504 katılımcı 

Bilinçli tüketim eğilimi ile X kuşağı arasında bir ilişki olduğu, 
sürdürülebilir tüketim eğilimi ile mükemmeliyetçilik, moda 
bilinci, fiyat bilinci ve dürtüsellik arasında bir ilişki olduğu ve 
bilinçli tüketim eğilimi ile; marka bilinci, moda bilinci, hazcılık, 
fiyat bilinci ve dürtüsellik arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu 
tespit edilmiştir.  
Aynı zamanda araştırmanın sonuçları gönüllü sadeliğin 
boyutları olarak daha bilinçli tüketme eğilimini ve daha 
sürdürülebilir tüketme eğilimini ortaya koymuştur. 
 

 
 
 
 
20 

Chang, H. H.,  
2018 
 

İnsan değerleri ve gelecekteki 
sonuçların değerlendirilmesi  
(CFC)'nin gönüllü sadecilerin 
davranışsal yatkınlıkları 
üzerindeki etkisini incelemek 

Tarama 
Ölçek uyarlama 
Anket uygulaması 
450 katılımcı  

İnsan değerleri, gönüllü sadelik konusundaki davranışsal 
niyetleri doğrudan etkilemekte, düşük kişisel gelişim veya 
kendi kendine üstünlük değerlerinin daha yüksek olduğu 
tüketiciler, sosyal ve ekolojik faydalarla ilgili faaliyetlerde 
bulunmanın yanı sıra manevi bir yaşam arzusu ile ilgili kararlı 
ve bilinçli bir yönelime sahiptirler. CFC'nin gönüllü sadelikte 
önemli bir faktör olduğunu göstermiştir.  
CFC'nin, gönüllü sadelik boyutlarının güçlü açıklayıcıları 
arasında olduğu bulgulanmıştır.   

 
 
 
21 

Aydın, H., 
Kazançoğlu, İ., 
2018 

Çevreye duyarlı tüketim 
üzerinde koşullu, fonksiyonel, 
duygusal, sosyal ve epistemik 
çevresel tüketim değerleri ile 
gönüllü sade yaşam tarzı 
arasındaki ilişkiyi incelemek 
 
 
 
 

Tarama  
Anket uygulaması 
542 öğrenci 

Muş öğrencileri için, tüketim değerleri arasında, duygusal değer 
ve kalite değeri iken, İzmir için en büyük etkiler koşullu değer 
ve duygusal değer olduğu ve her iki ilde de öğrencilerin çevre 
dostu ürünlerde indirim ve devlet desteklerine önem verdikleri 
ve çevre dostu ürünler satın alırken duygusal olarak fayda 
sağladıkları belirlenmiştir.  
Gönüllü sade yaşam tarzının çevreye karşı sorumlu tüketiciliği 
etkilediği anlaşıldı. Bu literatür tarafından desteklenmektedir. 
Her iki ilden öğrenciler için planlı alışveriş, gönüllü sade yaşam 
tarzında çevreye duyarlı tüketiciliği etkilediği bulgulanmıştır. 
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Tablo 2.3. Devamı 

 
 
 
 
 
22 

Kraisornsuthasinee, 
S., Swierczek, F. W. 
2018  

Gönüllü sadecilerin yaşam 
tarzlarının kazanç davranışları 
arasındaki ilişkiyi ve gönüllü 
sadeliğin yaşam tarzları ve 
işlerini nasıl etkilediğini 
belirlemek 

Tarama 
Nitel çalışma 
Görüşme  
5 Taylandlı gönüllü  

Literatürde bilinenin aksine sahip olunan tüketim şeklinin iş 
tercihlerini etkilediği, gönüllü sadeciliğin farklı seviyelerinin, 
seçtikleri yaşam tarzı ve çalışmalarına yansıyan farklı odakları 
ifade ettiği (düşük maaşlı olmasına karşın başkalarına yardımı 
dokunacak anlamlı bir işte çalışmak gibi) tespit edilmiştir. 
Tayland'lı tüketicilerin tüketim değerleri; çevresel kaygı, 
malzeme tüketimi, kendine güven, memnuniyet, dürüstlük, 
yaşamın amacı ve kısa bir yaşam süresinin perspektifi olarak 
bulgulanmıştır.  
Gönüllülerin, yaşamlarından ve çalışmalarından edindikleri 
memnuniyet, parasal gelirden veya materyalist yaşam 
tarzından daha tatmin edicidir ve onların kendi kendini 
gerçekleştirme başarısını ifade etmektedir.  

 
 
 
 
23 
 
 
 

Cengiz, H., Torlak, 
Ö., 
2018 

Gelişmiş ülke ve gelişmekte olan 
bir ülkeye odaklanarak, gönüllü 
sadeliği günlük yaşam tarzı 
olarak benimseyen tüketicilerin 
demografik ve davranış 
özelliklerini karşılaştırmak 

Tarama 
Anket uygulaması 
589 katılımcı  
(297 Amerikan - 
292 Türk) 

 Gönüllü sadeliği benimseyen bireylerin, bir ülkenin kalkınma 
düzeyine bağlı olarak, belirli demografik ve davranışsal 
özelliklere göre değiştiğini göstermektedir. 
 ABD ve Türk sadeciler arasında, çocuk sayısı, medeni durum, 
cinsiyet ve gelir grubu bakımından farklılık göstermediğini 
ancak yaş, eğitim ve  çalışma saatleri açsıından farklılık 
gösterdiği bulgulanmıştır.  

 
 
 
 
24 

Pravet, I., & 
Holmlund, M.  
2018  

Tüketicilerin bir haftalık uzun 
süreli gönüllü sadelik deneyine 
(Etki Yok Haftası (NIW)) 
kaydolma ve sonrasında 
tüketimlerini azaltma 
konusundaki motivasyonlarını 
incelemek 

Tarama 
Deney 
16 katılımcı 
11 kadın  
5 erkek 
 
 
 
 

Katılımcıların, merak ve daha fazla farkında olma isteği, günlük 
yaşama uygulanabilir eko-yaşam için ipuçları öğrenmek ve 
kendilerine meydan okumak gibi kişisel faktörler tarafından 
motive edildiği, deneyi yaşamlarına dahil ettikleri ancak 
çevresel ve kişisel faktörlere bağlı olarak mevcut yapılara bağlı 
kaldıkları bulgulanmıştır. 
 Bunun yanı sıra değer-eylem boşluğu ve bir farkındalık-
davranış boşluğu olduğu belirlenmiştir. 
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25 

Bayat, M., Sezer, A., 
2018  
 

Geleneksellik değeri açısından 
bireylerin gönüllü sade yaşam 
tarzları ve yaşam doyumlarını 
değerlendirmek 

Tarama 
Anket uygulaması 
203 katılımcı  

Faktör analizi sonucunda bireylerin gönüllü sade yaşam tarzını 
üç boyutta (planlı alışveriş, kendine yeterlilik, maddi olmayan 
hayat), geleneksellik değerini iki boyutta (içsel ve dışsal 
geleneksellik değeri), yaşam doyumunu ise tek boyutta 
algıladıkları tespit edilmiştir.  
Ayrıca gönüllü sade yaşam tarzlarının alt boyutları olan planlı 
alışveriş, kendine yeterlilik ve maddi olmayan hayat  ve 
bireylerin içsel ve dışsal geleneksellik değeri arasında ilişki 
olduğu ve içsel geleneksellik değeri ve kendine yeterlilik 
düzeyleri ile yaşam doyumu  arasında manidar bir ilişkinin 
olduğu tespit edilmiştir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 

Balsa- Budai, N., 
Kiss M., Kovács, B., 
Szakály, Z.,  
2019 

Gönüllü sade yaşam tarzı 
tüketici grubunun 
Macaristan'daki Debrecen 
Üniversitesi öğrencileri arasında 
ortaya çıkışını incelemek 

Tarama 
Odak grup görüşmesi 
6 uzman  
Anket uygulaması 
500 öğrenci  

Çalışma sonucunda 5 faktör üretilmiştir; maddi sadelik, özgür 
irade, ekolojik farkındalık, kişisel gelişim, etik değerler.  
Kümeleme analizi sonucunda; başlangıçta 4 küme oluşmuştur. 
Küme 1  ekolojik farkındalığı en yüksek olan çoğunluğu yüksek 
eğitimli, evli ve kadınlardan oluşan ''gönüllü sadeciler'', küme 2 
tüm faktörlere mesafeli  çoğunluğu bekar ve kadınlardan oluşan 
''kararsız kişiler'', küme 3 faktörlerin hemen hemen hepsini 
reddeden ve çoğunluğu erkek ve düşük eğitim düzeyinden 
oluşan ''sürdürülebilirlik karşıtı insanlar'' ve küme maddi 
sadeliğe tarafsız olan ancak etik değerleri büyük ölçüde 
reddeden çoğunluğu bekar, yüksek eğitimli ve erkeklerden 
oluşan gruplardır. 
 Bu kümeler daha sonra 3 alt gruba ayrılmışlardır. Bunlar; 
azaltıcılar (downshifters), güçlü sadeleştiriciler  (strong 
simplifiers) ve bütünsel sadeleştiriciler (holistic simplifiers).  
Bütünsel sadeleştiriciler, gönüllü sade yaşam tarzı değerlerine 
en yüksek düzeyde tepki veren grup olmuştur.  
Ayrıca Macar gönüllü sade yaşam tüketicisinin genç kadın 
kitleden oluştuğu tespit edilmiştir. 
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2.3. Değişkenlerarası İlgili Alan Yazın 

Değişkenler arası ilgili alan yazın incelendiğinde, bu konuda ulusal ve uluslararası az 

sayıda çalışmanın gerçekleştirildiği görülmektedir.Hedonik tüketim ve gönüllü sade yaşam tarzı 

ilişkisine yönelik 2 adet çalışma (Özgül, 2011; Hoffmann vd. 2018) bulunabilmiştir. Çalışmaların 

özetlerine Tablo 2.4. 'te  yer verilmektedir.  

 

2.3.1. Hedonik Tüketim ve Gönüllü Sade Yaşam Tarzı İlişkisine Dönük Alan Yazın 

 
Özgül (2011), çalışmasında hedonik tüketim ve gönüllü sade yaşam tarzı arasındaki 

ilişkiyi ve tüketicilerin sosyo-demografik özelliklerini bu ilişki üzerinden açıklamayı 

amaçlamıştır. Bu amaçla İzmir ilinde 427 kişiye anket yapılmıştır.Faktör analizi sonucunda; 

hedonik tüketim nedenleri 5 boyut (fikir edinmek, macera, başkalarını mutlu etmek, değer elde 

etmek, sosyalleşmek) gönüllü sade yaşam tarzı ise 4 boyut (planlı alışveriş, kendine yeterlilik, 

maddi olmayan yaşam, üründe sadelik) altında toplanmıştır. Bunun yanı sıra hedonik tüketim 

ve GSYT arasındaki ilişkiye bakıldığında alışverişte macera ve fikir edinme yönelimi yüksek 

tüketicilerin GSYT’nın düşük olduğu, değer elde etmek ve başkalarını mutlu etme değerlerine 

sahip hedonik tüketicilerin ise GSYT yönelimlerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. GSYT 

değer ortalamaları yüksek olan tüketicilerin; değer yönelimli alışverişler yapan, alışverişl 

yaparken başkalarını da mutlu etmeyi amaçlayan, çoğunluğu eğitim ve gelir düzeyi daha düşük, 

orta ve üstü yaşta, evli ve kadın tüketiciler oldukları saptanmıştır. 

Hoffmann vd. (2018), çalışmalarında tüketicilerin hangi koşullarda boykot/buycotts 

etmeye hazır oldukları ve bunun gönüllü sadelik ve hedonizm ile olan ilişkisini araştırmışlardır. 

Veriler Almanya'da uluslararası pazar araştırma enstitüsü tarafından yapılan ve 1833 

katılımcıya ulaşan anket uygulaması ile elde edilmiştir. Çalışmanın sonuçları; sosyal kaygı, 

çevresel kaygı ve evrensellik gibi sosyal yanlı özelliklerin, buycotts ve boykot davranışının kritik 

itici güçleri olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte bu itici güçlerin boykot ve buycotts 

hareketlerini ne ölçüde etkilediği, hareketin temelindeki hedonizm ve gönüllü sadelik çabasına 

dayandığı tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca, hedonik tüketicilerin satın almayı, çıkarlarını 

toplumsal düzeyde ve kişisel düzeyde uyumlulaştırmaya yardımcı bir eylem olarak 

algıladıklarını göstermiş ve yüksek düzeyde bir hedonizm, evrenselcilik ve çevresel kaygının 

satın alma sürecine etkilediğini bulgulamıştır. Öte yandan sosyal kaygı ile sadelik arasında 

boykot davranışı üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu göstermiştir. 
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Tablo 2.4. Hedonik Tüketim ve Gönüllü Sade Yaşam Tarzı İlişkisine Yönelik Alan Yazın Özeti 

 Yazar(lar) Araştırmanın amacı Araştırmanın yöntemi Bulgular 
 
 
 
 
 
1 

Özgül, E., 
2011 

Hedonik tüketim ve gönüllü sade 
yaşam tarzı arasındaki ilişkiyi ve 
tüketicilerin sosyo-demografik 
özelliklerini bu ilişki üzerinden 
açıklamak 

Tarama 
Anket uygulaması 
427 katılımcı 
 

Hedonik tüketim ve GSYT arasındaki ilişkiye bakıldığında 
alışverişte macera ve fikir edinme yönelimi yüksek tüketicilerin 
GSYT’nın düşük olduğu, değer elde etmek ve başkalarını mutlu 
etme değerlerine sahip hedonik tüketicilerin ise GSYT 
yönelimlerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  
GSYT değer ortalamaları yüksek olan tüketicilerin; değer 
yönelimli alışverişler yapan, alışverişl yaparken başkalarını da 
mutlu etmeyi amaçlayan, çoğunluğu eğitim ve gelir düzeyi daha 
düşük, orta ve üstü yaşta, evli ve kadın tüketiciler oldukları 
saptanmıştır. 
 

 
 
 
 
 
 
2 

Hoffmann, S., 
Balderjahn, I., 
Seegebarth, B., 
Mai, R., & Peyer, 
M.  
2018 
 
 

Tüketicilerin hangi koşullarda 
boykot/buycotts etmeye hazır 
oldukları ve bunun gönüllü 
sadelik ve hedonizm ile olan 
ilişkisini belirlemek 

Tarama  
Anket uygulaması 
1833 Alman katılımcı 

Sosyal kaygı, çevresel kaygı ve evrensellik gibi sosyal yanlı 
özelliklerin, buycotts ve boykot davranışının kritik itici güçleri 
olduğunu göstermektedir. 
Hedonik tüketicilerin satın almayı, çıkarlarını toplumsal 
düzeyde ve kişisel düzeyde uyumlulaştırmaya yardımcı bir 
eylem olarak algıladıklarını göstermiş ve yüksek düzeyde bir 
hedonizm, evrenselcilik ve çevresel kaygının satın alma 
sürecine etkilediğini bulgulamıştır. Öte yandan sosyal kaygı ile 
sadelik arasında boykot davranışı üzerinde olumsuz bir etkisi 
olduğunu göstermiştir. 
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3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 

Çalışmada araştırma yöntemlerinden nicel araştırma yöntemi benimsenmiştir. 

Araştırmanın üçüncü bölümünde ilk olarak araştırmanın türü tanımlanmaktadır. Ardından 

araştırmanın evreni ve örneklemi hakkında verilen bilgilerle birlikte araştırmada yararlanılan 

veri toplama aracı belirtilerek, kullanılan ölçeklere değinilmektedir. Son olarak araştırmada 

kullanılan veri analiz teknikleri ve araştırmanın sınırlılıkları ile çalışmanın üçüncü bölümü 

tamamlanmaktadır. 

 

3.1. Araştırma Türü 

 

 Araştırma türü araştırma yöntemi kadar önemlidir. Olguyu açıklamada benimsenen 

yöntem, veri edinme yöntemi, incelenen süre ve araştırmanın amacına göre, araştırma 

yaklaşımları sınıflandırılır. Amaçlarına uygun sınıflandırma kendi arasında keşfedici, tanımlayıcı 

ve açıklayıcı olmak üzere üç tür çalışmadan oluşmaktadır(Coşkun vd., 2015; 64-70). Çalışmada 

gastronomi turistlerinin hedonik tüketim ve gönüllü sade yaşam tarzı davranışları tespit 

edilmek istendiği için amaca uygun olarak tanımlayıcı araştırma türü benimsenmiştir. 

Tanımlayıcı araştırmaların amacı bir grup, örgüt, durum veya olgunun mevcut durumunu ifade 

etmektedir. Kısaca, bir olayın izah edilmesidir. Tanımlayıcı araştırmalarda tanımlanmak istenen 

olgunun veya durumun düzgün bir tanımının yapılması oldukça önem arz etmektedir. Bununla 

birlikte bir olgunun yanlızca tanımlanması değil olgunun gerekli açıklamalarının ortaya konması 

gerekmektedir(Coşkun vd., 2015; 71). Araştırmanın amacına göre belirlenen araştırma 

yöntemiyle elde edilecek bulgular ile gastronomi turistlerinin hedonik tüketim ve gönüllü sade 

yaşam tarzı durumları tespit edilmiş olup bu durumla ilgili hem alan yazına hem uygulamaya 

gerekli açıklamalar yapılarak katkıda bulunabilecektir.  

 

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

 

 Araştırmacının, çalışma alanını kapsayan ve elde ettiği bulguları genellediği gruba evren 

(ana kütle) adı verilmektedir. Evren, belirli sınırlamalar getirilmiş gruplardan oluşmaktadır 

(Coşkun vd., 2015;132). Bu araştırmanın evrenini 2018 yılında İstanbul'u ziyaret eden yerli 

gastronomi turistleri oluşturmaktadır. İstanbul mutfağının temel olarak Osmanlı saray 

mutfağından beslenen Yahudi, Ermeni ve Rum kültürlerinden de etkilenmiş olan aynı zamanda 

Anadolu’ya ait lezzetleri de içeren mutfağıyla  oldukça çeşitlilik içeren bir mutfak olması (Demir 

vd., 2018; 594), gastronomi festivallerine ev sahipliği yapması, oldukça çeşitlilik gösteren sokak 

lezzetlerine sahip olması, gastronomi turlarının düzenlendiği, yiyecek içecek işletmeleri ve 
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eğiticileriyle ön plana çıkan bir gastronomi şehri olmasından dolayı tercih edilmiştir. 

Araştırmanın belirli kısıtları göz önüne alınarak oluşturulduğu, örneklemin yapılacağı evren 

gerçek evren veya çalışma evreni olarak isimlendirilmektedir. Araştırmanın gerçek evrenini 

İstanbul'da gastronomi deneyimi yaşamış olan yerli gastronomi turistleri oluşturmaktadır.  

 Bir araştırma için, içerisinde belirli sayıda birey bulunan seçildiği büyük grubu (evren) 

temsil edebilen alt gruplar örneklem olarak tanımlanmaktadır (Coşkun vd., 2015:133). Seçilen 

uygun örnekleme çerçevesi sonrasında temsil etme gücü yüksek evreni oluşturacak örnek 

metodunun belirlenmesidir. Çalışmada kasti (kararsal) örnekleme metodu seçilmiştir. Kararsal 

örnekleme, araştırmacının örneklemi oluşturanların probleme cevap verebileceklerini 

düşündükleri kişilerden oluşur. Denekler evreni temsil edebileceği düşünülen kişilerden seçilir 

(Coşkun vd., 2015: 138-142). Ural ve Kılıç (2011: 48-49), çok değişkenli araştırmalar için 

örneklem büyüklüğünün, değişken sayısının 10 katı ya da daha fazla alınmasının çoğunlukla 

daha güvenilir sonuçlar vereceğini ve evren büyüklüğünün yaklaşık 100.000 olduğu bir 

araştırmada, örneklemin yaklaşık 384 olması gerektiğini belirtmektedirler. Araştırma, Şubat-

Mart 2018 döneminde araştırmaya katılan 440 yerli ziyaretçiyle anket uygulaması 

gerçekletirilmiş olup araştırmada ulaşılan örneklemin, hem evrenin hacmi hem de kullanılan 

değişken sayısı açısından yeterli olduğu söylenebilir. 

 

3.4. Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi 

  

Araştırmalarda sağlıklı sonuçlara ve yorumlara ulaşabilmek için değişkenler hakkında 

sağlıklı veriler elde etmek oldukça önemlidir. Değişkenlerden bilgi elde etmek amaçlı ikincil 

veriler ve birincil verilerden yararlanılmaktadır(Coşkun vd., 2015: 75). Birincil veriler çeşitli 

araçlar kullanılarak elde edilen verileri oluşturmaktadır ve anket, gözlem ve mülakat 

yöntemlerinden oluşmaktadır. Anket en genel tanımıyla ''cevaplandırıcının daha önce 

belirlenmiş bir sıralamada ve yapıda oluşturulan sorulara karşılık vermesiyle veri elde etme 

yöntemi''olarak tanımlanmaktadır. Anketler araştırmacının araştırdığı konuya cevap bulacağı 

sorulardan oluşmaktadır. Anketler günümüzde bilgisayar destekli istatistik programlarının 

gelişmesi ve elde edilen verilen programlara işlenmesinin kolay olması (Coşkun vd., 2015: 80) , 

ekonomik olması, verilere  hızlı bir şekilde ulaşabilme olanağı sağlaması, daha büyük 

örneklemlere ulaşılarak güvenirliğinin ve geçerliğinin artmasını sağlaması gibi nedenlerle 

genellikle sosyal bilimler araştırmalarında tercih edilmektedir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004: 

51). Araştırmada, ulaşılmak istenen örnekleme kısa sürede, ucuz ve kolay bir şekilde 

ulaşabilmek için anket yöntemi kullanılmıştır. Gastonomi turistlerinin hedonik tüketim ve 

gönüllü sade yaşam tarzı eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla alan yazından yararlanılarak 
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geliştirilen anket formunda katılımcıların demografik özelliklerini ortaya çıkarmayı amaçlayan 

altı adet sorunun yanı sıra iki adet ölçek yer almaktadır. 

 

3.4. Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

 

Araştırmada kullanılan ankette 2 adet ölçek bulunmaktadır. Bunlar; hedonik tüketim ve 

gönüllü sade yaşam tarzı ölçeğidir. Ölçeklerle ilgili gerekli bilgilere ayrıntılı bir şekilde aşağıda 

yer verilmektedir. 

 

3.4.1. Hedonik Tüketim Ölçeği 

 

 Araştırmada hedonik tüketim eğilimlerini ölçmek için hedonik tüketim nedenleri ölçeği 

kullanılmıştır. Arnold & Reynolds (2003) tarafından geliştirilen bu ölçek orijinalinde her biri üç 

madde içeren macera (adventure shopping), değer elde etme (value shopping), başkalarını 

mutlu etme (role shopping), fikir elde etme (idea shopping), sosyalleşme (social shopping) ve 

rahatlama (gratification shopping) olmak üzere altı boyuttan ve toplam 18 maddeden 

oluşmaktadır.Çalışmada gastronomi turistlerinin eğilimleri ölçülmek istendiği için ölçek 

maddeleri ve pratik alandaki uzman görüşlerinin alınması sonucunda çalışmaya uygun hale 

getirilmiştir. Çalışmaya uygun hale getirilen ölçek toplamda 25 soru ve 5 boyuttan oluşmaktadır. 

Değerlendirmeye yönelik ise 5‘li Likert tipinde bir dereceleme olup ölçek aralığı, 1 ''kesinlikle 

katılmıyorum‘‘ ile 5 ''kesinlikle katılıyorum‘‘ şeklinde sıralanmaktadır. Çalışmada hedonik 

tüketim motivasyonları ölçeğinin genel güvenirlik katsayısı 0.911 olarak rapor edilmiştir. 

 Uygulamada ölçeğin 25 maddeli halinin kullanılmasına karar verilmiş olup; kullanılan 

yerel yiyecek seçim motivasyonları ölçeği Tablo 3.1'de yer almaktadır. 

 

Tablo 3.1. Araştırmada kullanılan hedonik tüketim ölçeği 

Yeni yiyecekler deneyimlemeyi  heyecan verici bulurum. 

Daha önce denemediğim yiyecekleri ilgi çekici bulurum. 

Yeni bir yiyecek denediğim zaman kendime ait  bir dünyada hissederim. 

Yaşadığım gastronomik deneyimlerle macera yaşadığım duygusuna kapılırım.  

 Morelim bozukken yiyeceklerle ilgili aktivitelere katılmak bana daha iyi hissettirir.  

Bana göre yerel yiyecekleri tatmak için bir yeni bir yeri ziyaret etmek stresi azaltmanın en iyi yoludur.   

 Gastronomik bir ürünü tüketmekten zevk alıyorum ve mutlu oluyorum.  

 Gastronomik ürünleri gündelik hayatın sıradanlığından kurtulmak için tercih ediyorum.  

 Kendim için özel bir şey yapmak istediğimde bir restoranda kendime yer ayırtırım.  

 Pahalı restoranlar yerine uygun fiyatlı  restoranlarda yemek yemeyi tercih ederim.  

 Gastronomik bir ürün satın alırken indirim imkanlarını araştırmaktan hoşlanırım.   

Yerel yiyecekleri satın alırken pazarlık yapmaktan hoşlanırım.  

Ucuzluzluk benim için önemlidir. Gastronomik bir ürün satın alırken en ucuzunu almak için uğraşırım.   

Hayatımdaki özel insanlara gittiğim yerlerden o bölgeye ait yerel yiyecek, yerel mutfak malzemesi vb.  hediyeler 
satın almaktan hoşlanırım.  
Sevdiklerim için en iyi gastronomik deneyim sunan yerleri araştırmak ve bulmak hoşuma gider. 
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Tablo 3.1. Devamı 

Arkadaşlarım ve ailem için iyi bir restoranda yer ayırttığım zaman sevdiklerim kendilerini iyi hissettiğinde, 
bende kendimi iyi hissederim.  
Sevdiklerim için farklı yerel gıdalar satın almaktan hoşlanırım.  

Sosyalleşmek için ailem ve arkadaşlarımla yiyeceklerle ilgili etkinliklere katılmak hoşuma gider.  

Ziyaret ettiğim bölgede yerel satıcılar ile tanışmaktan hoşlanırım.  

Arkadaşlarımla yiyecekler hakkında konuşmaktan hoşlanırım. 

Yiyeceklerle ilgi aktivitelere katılmak bana arkadaşlarımla olma fırsatı veriyor. 

Yeni bir mutfağı deneyimlemek için seyahate çıkarım.  

Gastronomik bir ürünle ilgili yeni yiyecek deneyimleri elde etmek için yeni yerleri ziyaret ederim. 

Gastronomide moda olan yeni eğilimlerin neler olduğunu görmek için faaliyetlerde bulunurum.  

Yeni mutfaklar hakkında bilgi edinmek için gastronomi kitapları satın alırım.  

Tepki kategorileri: 1= Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum,  3=Kararsızım, 4=Katılıyorum 5= Kesinlikle 
Katılıyorum 

 

 Alan yazında Hedonik tüketim ölçeğinin farklı araştırmacılar (Özdemir ve Yaman, 2007; 

Ünal ve Ceylan, 2008; Kükrer, 2011; Özgül, 2011; Çakmak ve Çakır, 2012; Doğan vd., 2014; 

Akkılıç ve Çetindaş, 2015;  Ilğaz, 2018; Sarıtaş, 2018) tarafından Türkçeye uyarlandığı 

görülmektedir. Araştırma, yerli gastronomi turistlerine yönelik olduğu için türkçe olarak 

kullanılmıştır.  

 

3.4.2. Gönüllü Sade Yaşam Ölçeği 

 
 Türkiye'deki gastronomi turistlerinin gönüllü sade yaşam tarzı düzeylerini 

değerlendirmek amacıyla Iwata (2006) tarafından geliştirilen gönüllü sade yaşam tarzı ölçeğini 

temele alan Meto'nun (2017) türkçeye çevirdiği gönüllü sade yaşam tarzı ölçeği kullanılmıştır. 

Meto (2017), yapmış olduğu çalışmada gönüllü sade yaşam tarzı eğilimlerini 7 boyut altında 

toplamış olup toplam 22 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte yer alan ifadelere katılımcıların 5'li 

Likert (1-Kesinlikle katılmıyorum.., 5-Kesinlikle katılıyorum..) derecelendirmesi ile 

cevaplamaları istenmiştir. Çalışmada ölçek maddelerinin ortalaması 2.48'den 4.46'ya kadar 

değer alırken, standart sapması ise 0,795 ile 1,266 arasında değişmektedir. Çalışmada ölçeğin 

genel güvenirlik katsayısı ise 0.835 olarak rapor edilmiştir.  

Öte yandan gönüllü sade yaşam tarzı ölçeği alan yazında da birçok araştırmacı (Chieh-

wen, 2008; Özgül, 2010; Özgül, 2011; Erdoğmuş ve Karapınar, 2015;  Sertoğlu vd., 2016; 

Demireli, 2014;Chang, 2018) tarafından farklı dillerde farklı değişkenlerle ele alınarak 

kullanıldığı görülmektedir. Araştırmada yerli gastronomi turistleri ele alındığı için çalışma 

türkçe olarak kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan gönüllü sade yaşam tarzı ölçeğinin son hali 

Tablo 3.2'de  yer almaktadır.  
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Tablo 3.2. Araştırmada kullanılan gönüllü sade yaşam tarzı ölçeği 

Sade bir yaşam sürmeye çalışırım ve çok gerekli olmayan ürünleri satın almam. 
 Alışverişe liste yaparak çıkarım ve listemde olmayan ürünleri satın almam. 
 Alışveriş yaparken, bir ürünün benim için gerçekten gerekli olup olmadığına bakar, ona gore karar 
veririm. 
Maddi zenginlik benim için önemlidir. 
Maddi zenginliktense, daha çok zihinsel gelişim ve başarıya önem veririm. 
Param olsa bile, plansız alışverişler yapmak benim ilkelerimle uyuşmaz. 
 Seyahate çıktığım zamanlar hariç, boş zamanlarımı çok fazla para harcamadan geçiririm. 
Rahat bir yaşam benim için en önemli şeydir. 
Karmaşık, çok fonksiyonlu ürünlerdense, sad eve işimi gören ürünleri tercih ederim 
Kolaylık ve rahatlık sunan ürünler insanları şımartıyor. 
Mümkün olduğu kadar sofistike fonksiyonu olan ürünler almam. 
Gelecekte gıda konusunda kendi kendime yetebilmek istiyorum (prganik tarım, organik gıda, ev 
yapımı tatlar). 
Gelir harcama dengesi açısından, insanın kendine yetebilmesi istenilen bir durumdur. 
Gelecekte, kendime yetebileceğim bir yaşam sürmek isterim. 
Satın aldığım ürünleri mümkün oldukça uzun süreli kullanmaya çalışırım. 
Bir ürünü olabildiğince uzun süre kullanmayı tercih ederim. 
Alışveriş yaparken, bir ürünü sıkılmadan mümkün olduğunca uzun süre kullanıp kullanamayacağımı 
ciddi bir şekilde düşünürüm. 
Bir şey satın aldığımda, kendimi şanslı hissederim. 
Yeni çıkan bir ürünü, benzer bir ürüne sahip olsam da satın almak isterim. 
Ucuz ve yeni şeyleri sık aralıklarla satın almaktansa, pahalı olsa dahi, uzun süre kullanabileceğim 
ürünleri satın almayı tercih ederim. 
Gösterişli olmaktansa, sade bir hayat sürmeyi tercih ederim. 
Sade bir yaşam berbat olduğundan, öyle bir hayat yaşamak istemem. 
Tepki kategorileri: 1= Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum,  3=Kararsızım, 4=Katılıyorum 5= 
Kesinlikle Katılıyorum 

3.5. Pilot Uygulama 

 Pilot uygulama, anketin katılımcılara dağıtılmadan önce ankette yer alan muhtemel 

hatalardan kaçınmak amacıyla belli sayıda kişiye uygulanmasıdır. Böylelikle araştırmacının 

anketi gerçekleştirmeden önce ankette varolan hataları düzeltme şansı olacaktır. Anketle ilgili 

iki tür hata olabilir; anketin ölçmek istenen konuya yönelik verileri toplayamaması durumu olan 

araştırma tasarımı hatası ve anketin muhtemel denekleriyle benzer özellikler taşıyan 

katılımcılarla uygulanmaması durumunda ifade hataları yaşanabilir. Pilot uygulamanın en az 10 

kişiden oluşması gerekmektedir. Pilot uygulama ile katılımcıların hangi sorulara cevap 

vermekten kaçındıkları, okurken sıkıldıkları, anketin ne kadar sürüde doldurulabileceği gibi 

bilgiler edinilebilir (Coşkun, 2015; 92). Araştırmada pilot uygulama, 2019 Ocak ayı içerisinde 

İstanbul'da gastronomi deneyimi yaşamak olan yerli gastronomi turistlerine uygulanmıştır. 

Böylelikle yerli gastronomi turistlerinin ankete verdikleri tepkiler ölçülmeye çalışılmıştır. 

Çalışma için hazırlanan ölçek maddelerinin anlaşılabiliriliğini test etmek amaçlı anlaşılabilirlik 

testi yapılmıştır. İstanbul'da gastronomi deneyimi yaşamış olan toplamda 15 gastronomi turiste 

ön test uygulaması yapılmıştır. Gerçekleştirilen ön test sonrası ölçeklerdeki ifadeler tek tek 

kontrol edilmiş ve gastronomi turistlerine ifadelerden ne anladıkları sorulmuştur. Ölçeğin 
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orijinallerine dikkat ederek yanlış anlaşılan ifadeler tekrardan düzenlenmiştir. Dolayısıyla anket 

uygulaması gerçekleştirilmeden önce kullanılacak olan anket formunun çevirileri kontrol 

edilmiş, anlaşılmayan ifadeler yeniden düzenlenmiş ve anketin anlaşılırlığı artırılmıştır. 

Anlaşılırlık testi sonrası düzeltilen ölçek maddeleri ile 10 gastronomi  turistine anlaşılabilirlik 

testi tekrar uygulanmıştır. Tekrarlanan uygulama sonrasında herhangi olumsuz bir yorumla 

karşılaşılmamıştır. Son olarak anket için pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulama 

toplamda 50 gastronomi turistiyle gerçekleştirilmiş olup pilot uygulama sonrasında 

anlaşılmayan ifadelerde iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.  

3.6. Anketin Uygulanması 

 Çalışma için geliştirilen anket, İstanbul'u ziyaret eden ve gastronomi deneyimi yaşamış 

olan yerli gastronomi turistlerine 2019 yılı Şubat-Mart ayı arasında gerçekleştirilmiştir. 

Bireylere anketin giriş bölümünde çalışmanın konusu hakkında gerekli açıklamalarda 

bulunulmuş ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan gastronomi turistlerinden anketleri 

doldurmaları istenilmiştir. Anket toplama işleminin sonucunda toplamda 440 ankete 

ulaşılmıştır. Uygulama sonrası, anketler doğruluğu ve tutarlılığı açısından incelenmiştir. 

Uygulamada yanıtlanmamış herhangi bir madde olmamakla birlikte  çoklu sapan analizi, çoklu 

normal dağılım analizleri sonucunda herhangi bir gözlem değerinin çıkarılmasına gerek 

duyulmamıştır. Analizler 440 katılımcıdan elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir. 

3.7. Kullanılan Veri Analiz Teknikleri 

 Çalışma verileri öncelikle, gerekli kodlamalar yapılarak istatistik paket programa 

aktarılmıştır. Programa girilen verilerde herhangi bir hatalı kodlama olup olmadığı tespit 

edilmiş ardından ölçeklerde ters kodlama gerektiren ifadenin (gönüllü sadelik ölçeği son 

maddesi) puanları tersine çevrilmiştir. Verilerin analizi için frekans analizi, ortalama, standart 

sapma  ve eksik veri analizinin yanı sıra, çoklu sapan analizi ve çoklu normal dağılım testi de 

uygulanmıştır. 

Eksik veri analizi: Yapılan araştırmalarda verilerde rastlanılan eksiklikler kayıp veri 

(kayıp değer) olarak tanımlanmaktadır. Kayıp veri problemiyle sıklıkla sosyal bilimlerde 

gerçekleştirilen çalışmalarda karşılaşılmaktadır.  Kayıp veri sorunun temelinde; soruların 

cevaplarının bilinmemesi veya dikkatsizlik nedeniyle boş bırakılması, uzun sorular ve anketler 

nedeniyle soruların cevaplanmadan atlanması gibi nedenler yer almaktadır. Kayıp veriler bilgi 

kaybına neden olmaktadırlar Elde edilen verilerde kayıp veriler fazla ise sonuçların güvenirliği, 

geçerliliği ve yapılacak analizlerle beraber genellemeler önemli oranda etkilenecektir. Böylelikle 
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yapılacak çıkarımlar doğru olmayacaktır (Bal, 2003; McKnight vd., 2007; Çokluk ve Kayri, 2011; 

Kürşad ve Nartgün, 2015; 255). Çalışma kapsamında gerçekleştirilen ankette yer alan ölçeklere 

katılımcıların tam olarak cevap verdikleri gözlenmiştir. Dolayısıyla, eksik verisi olan herhangi 

bir madde bulunmamaktadır.Bu nedenle de çalışmamızda kayıp veri analizi 

gerçekleştirilmemiştir.  

Tek değişkenli normal dağılım testi: Araştırmalarda örneklem ortalamasının normal 

dağılıma yaklaşabilmesi için  Merkezi Limit Teoremine göre örnek büyüklüğünün 30’u geçmesi 

gerekmektedir (Baykul ve Güzeller, 2014: 373) meralden alındaı. Çalışma için 440 kişiyle anket 

uygulaması gerçekleştirilmiş olup Merkezi Limit Teoremine göre verilerin normal dağıldığı 

kabul edilmiştir. 

Çalışmada, parametrik hipotez testlerinden olan bağımsız çift örneklem t-testi ve tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) gerçekleştirilmiştir.  

t-Testi: Bağımsız iki grup arasındaki farklılıkların tespit edilmesi için yapılan t-testidir. 

Kısaca iki grup arasında karşılaştırma yapmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu analiz için 

verilerin en azından aralık seviyesinde seçilmiş olup iki grubun evrenlerinin birbirlerinden farklı 

ve tesadüfi olarak seçilmiş ve gözlemlerin birbirinden bağımsız olması gerekmektedir. Bağımsız 

iki grubun t-testi hesaplamalarında gruplar arasında varyans farkının olup olmadığına dikkat 

edilmesi gerekmektedir. İstatistik paketlerinde bunu ölçmek için farklı yöntemler 

bulunmaktadır. Bu amaçla SPSS programında, F testi veya Levene testi'nden yaralanılmaktadır. 

Eğer Levene testi gruplar arası varyans farkının olduğunu işaret ediyorsa (Sign<0.05), Equal 

Varance Not Assumed satırına bakılır ve (Coşkun vd., 2015;188-194);   

 *Eğer Sig. (2-tailed) değeri > 0.05 ise gruplar arasında anlamlı fark yoktur. 

 *Eğer Sig. (2-tailed) değeri <0.05 ise grruplar arasında anlamlı bir fark vardır. 

Eğer Levene testi gruplar arası varyans farkının olduğunu işaret ediyorsa (Sign>0.05), 

Equal Varance  Assumed satırına bakılır ve;  

 *Eğer Sig. (2-tailed) değeri > 0.05 ise gruplar arasında anlamlı fark yoktur. 

 *Eğer Sig. (2-tailed) değeri <0.05 ise grruplar arasında anlamlı bir fark vardır. 

 Çalışmada bağımsız çift örneklem t-Testi (independent-samples t-Test), "Gastronomi 

turistlerinin hedonik tüketim eğilimleri demografik özelliklere göre farklılık göstermekte midir",  

ve "Gastronomi turistlerinin gönüllü sade yaşam tarzı eğilimleri demografik özelliklerine göre 

farklılık göstermekte midir'' şeklinde geliştirilen araştırma sorularından  S6 ve S7 için  

kullanılmıştır.  

 Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA): One-way ANOVA testi iki ikiden fazla grubun 

arasında herhangi bir farkın olup olmadığını göstermekle beraber, bu farklılıklara sebep olan 

grup veya gruplar hakkında bilgi vermektedir. Gruplar arasındaki farkın hangi gruptan 

kaynaklandığına yönelik olarak Scheffe, LSD, Bonferonni, Tukey vb. istatistikler bulunmaktadır 
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(Coşkun vd., 2015; 200-201). Bu istatistikler varyansların homojen dağılıp dağılmama 

durumuna göre en uygun olanı kullanılmaktadır. Yapılan analizler sonucunda hedonik tüketim 

motivasyonları ölçeğinde anlamlılık gösteren (p<0,05) boyutlarda varyansların homojen 

olmadığı (Sign.<0,05) görülmüş ve örneklem grubu içi en uygun olan Tamhane's T2 testi 

değerleri dikkate alınırken gönüllü sade yaşam tarzı ölçeğinde de anlamlılık gösteren  (p<0,05) 

boyutlarda varyansların homojen olmadığı (Sign.<0,05) görülmüş ve örneklem grubu için en 

uygun olan Tamhane's T2 testine başvurulmuştur. Tek yönlü varyans analizinden geliştirilen 

araştırma için geliştirilen araştırma sorularından  S6 ve S7 için  yararlanılmıştır. 

 Çoklu Sapan Analizi ve Çok değişkenli normal dağılım testi: Çalışmada kullanılan 

ölçeklerde değişkenler arasında sapan değerlerin olup olmadığını ve ölçeklerin çok değişkenli 

istatistiksel analizlere uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla çoklu sapan analizi ve çok 

değişkenli normal dağılım testi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen analizler sonucunda 

herhangi bir gözlemin analizden çıkarılmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir.  

Korelasyon analizi: ''Aralık ve rasyo düzeyde ölçülmüş iki değişken arasındaki ilişkinin 

ve bağımlılığın şiddetini belirlemeye yönelik bir analiz tekniğidir'' Korelasyon analizi; 

değişkenler arasındaki doğrusal (lineer) kısım ve ölçülmeye çalışılan ilişki ile alakalıdır. Analiz 

neticesinde korelasyon kat sayısı r ile ifade edilir ve -1 ve +1 arasında değer almaktadır. 

Katsayısının +1 olması iki değişken arasında doğrusal bir ilişkinin (x değeri 1 birim artarken, y 

değeri de 1 birim artmaktadır) olduğunu gösterirken, katsayının -1 olması ise değişkenler 

arasında bir ilişkinin olduğunu ancak ters yönde olduğu (x değeri artarken y değeri 

azalmaktadır) anlamına gelmektedir. katsayıların 0 olması ise değişkenler arasında herhangi 

gözlemlemlenebilir bir ilişkinin olmadığı anlamına gelmektedir (Coşkun vd., 2015; 228). 

Araştırma sorularından ''gastronomi turistlerinin hedonik tüketim ve gönüllü sade yaşam tarzı 

eğilimleri arasında ilişki var mıdır'' sorusunu tespit etmek için korelasyon analizi kullanılmıştır.  

3.8. Güvenirlik ve Geçerlilik 

Bilimsel araştırmalarda araştırmacının amacı belirlediği sorulara ve probleme doğru 

cevap verilmesidir. Bilimsel yöntem araştırmacının cevabını aradığı sorulara yanlış cevap alma 

olasılığını ortadan kaldırmak ister. Bunun için araştırmalarda güvenirlik ve geçerlilik oldukça 

önemlidir. Araştırmada kullanılan ankette iki adet ölçek yer almaktadır ve bu ölçeklere yönelik 

olarak güvenirlik ve geçerlilik ile ilgii gerekli bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
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3.8.1. Güvenirlik 

 

 Güvenirlik, ''bir testin veya ölçeğin ölçmek istediği şeyi tutarlı ve istikrarlı bir biçimde 

ölçme derecesidir''. Güvenilir olan bir test, benzeri durumlarda tekrardan uygulandığı zaman 

aynı sonuçları vermektedir. Testin güvenirliği o testten elde edilecek bilgilerinde güvenirliğini 

ifade etmektedir. Bir araştırma için güvenirliğin tespit ederken; kullanılan ölçüm aracının farklı 

durumlar altında benzeri sonuçlar verip vermediği ve farklı araştırmacılar tarafından farklı 

durumlarda benzeri gözlemleri yapıp yapamadığı sorularını sormak gerekmektedir. Ölçeklerin 

güvenirliklerini ölçmede; test-yeniden test güvenirliği, alternatif formlar ve içsel tutarlılık 

yaklaşımlardan yararlanılmaktadır. İçsel tutarlılık analizi genellikle Likert tipi ölçekler için 

ölçekte yer alan maddeler arasındaki korelasyon değerine bakarak analiz yapılır. İçsel tutarlılığı 

ölçmede kullanılan en yaygın yöntem Cronbach alfa olarak bilinen alfa katsayısıdır. Alfa değeri 0 

ile 1 arası değerler almaktadır. Ölçekte yer alan madde sayısı arttıkça alfa kat sayısıda 

artmaktadır (Coşkun vd., 2015; 124-126). Özdamar (2015: 605)'a göre güvenirlik katsayıları; 

0,00 ≤ α < 0,40 aralığında olduğu zaman ölçek güvenilir değildir, 0,40 ≤ α < 0,50 aralığında ölçek 

çok düşük, 0,50 ≤ α < 0,60 aralığında olanlar düşük derecede, 0,60 ≤ α < 0,70 aralığında ölçek 

yeterli derecede, 0,70 ≤ α < 0,90 aralığında olduğunda ölçek yüksek derecede, α ≥ 0,90 ise ölçek 

çok yüksek derecede güvenilir bir ölçek olarak ifade edilmiştir.   

 Gastronomi turistlerinin hedonik tüketim eğilimlerini belirlemek için 25 maddeli 

hedonik tüketim eğilimi ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek için güvenirlik katsayısı olarak 

Cronbach's Alpha değeri 0,911 olarak tespit edilmiştir. Araştırmada kullanılan bir diğer ölçek ise 

16 maddeli gönüllü sade yaşam ölçeğidir. Bu ölçek için güvenirlik katsayısı olarak Cronbach's 

Alpha değeri 0,835 olarak tespit edilmiştir. Faktör analizi, 22 maddeli ölçek ile 

gerçekleştirilmiştir. 

3.8.2. Geçerlilik 

 Geçerlilik ''bir test veya ölçeğin ölçülmek istenen şeyi ölçme derecesidir''. Geçerlilik 

ölçekte yer alan maddeler ile hedeflenen ölçümü gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimizle 

ilgilidir. Bunun yanı sıra güvenirlik ve geçerlilik yakından ilişkilidir. Bir ölçek geçerli ise aynı 

zamanda iyi bir güvenirliğe sahip olduğu kabul edilir. Eğer bir ölçek güvenilir değil ise geçerli 

olduğu kabul edilemez. Ancak güvenirliliğin sağlanmış olması geçerliliğinde iyi düzeyde olduğu 

anlamına gelmemektedir. Geçerlilik; içerik geçerliği, yakınsak geçerlik  gibi testlerle 

gerçekleştirilmktedir. Yapısal geçerlik; ölçeğin hangi özellikleri ve kavramları ölçtüğünün 

belirlenmesidir. Araştırmacı ölçeğin doğruluğunu ispat etmek amacıyla yakınsak geçerlilik ve 

ayırt edici geçerliğin uygulanması gerekmektedir. Bir ölçeğin geçerli olarak kabul edilebilmesi 
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için hem yakınsak hem ayırt edici geçerliğe sahip olması beklenmektedir. Yakınsak geçerlilik 

aynı yapıda diğer ölçekler ile ne derece örtüştüğünü, ayırt edici geçerlilik ise farklı yapıları ölçen 

ölçekler ile arasındaki düşük korelasyon olması anlamına gelmektedir (Coşkun vd., 2015; 123). 

 Ölçeğin yapı geçerliliğini ölçmek amacıyla açıklayıcı faktör analizine başvurulmuştur. 

Açıklayıcı faktör analizinde araştırmacı araştırmak istediği konu ile ilgili belirlenen değişkenler 

arasında herhangi bir fikre ve öngörüye sahip olmadığı için bu ilişki Açıklayıcı faktör analizinde 

araştırmacı araştırmak istediği konu ile ilgili belirlenen değişkenler arasında herhangi bir fikre 

ve öngörüye sahip olmadığı için bu ilişkiyi ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Faktör analizi, 

amacı, aralarında ilişki bulunulduğu düşünülen değişkenler arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını 

ve yorumlanmasını sağlamak için daha az sayıdaki boyut ile özetlenmek istenen çok değişkenli 

bir analiz tekniğidir. Faktör analiznin diğer çok değişkenli yöntemlerden ayıran en önemli 

özelliği değişken arasında bağımlılığın olduğunun varsayılmasıdır. Faktör analizinde ilişkiler 

doğrusaldır (Coşkun vd., 2015; 263-266).  

Çalışmada ölçekler için gerçekleştirilen faktör analizlerinde faktörlerin en az .500 

düzeyinde korelasyona, faktör sayısının öz değerinin 1' den büyük olmasına, madde-toplam 

korelasyonların .250’nin, eşkökenliliğin (communality) .500’ün altında olmamasına ve binişik 

madde olması durumunda ise farkın en az .100 olmasına dikkat edilmiştir (Alpar, 2012: 500-

501). 

Gastronomi turistlerinin hedonik tüketim nedenleri ölçeğinin yapı geçerliğini ölçmek 

amaçlı faktör analizi uygulanmıştır. Ortak varyans (communality) değerleri için .500 altında 

kalan 2 maddeye rastlanmış ve analizden çıkarılmıştır. 25 maddeli hedonik tüketim ölçeği faktör 

analizi, 23 maddelik ölçeği, 5 faktör altında boyutlamış ve toplam varyansın % 62,956'sını 

açıklamaktadır. Elde edilen boyutlar; birliktelik için tüketim, fikir elde etmek için tüketim, 

rahatlamak için tüketim, macera yaşamak için tüketim ve değer elde etmek için tüketim olarak 

adlandırılmıştır.  

Aynı şekilde gastronomi turistlerinin gönüllü sade yaşam tarzı ölçeğinin yapı geçerliliğini 

ölçmek amaçlı faktör analizi uygulanmıştır. Ortak varyans (communality) değerleri için .500 

altında kalan 6 maddeye rastlanmış ve analizden çıkarılmıştır. 22 maddeli gönüllü sade yaşam 

tarzı ölçeği faktör analizi,16 maddelik gönüllü sade yaşam tarzı ölçeği, 5 faktör altında 

boyutlamış ve toplam varyansın % 66,971'ini açıklamaktadır. Elde edilen boyutlar; bilinçli satın 

alma davranışı, kendi kendine yeterlilik arzusu, ürünlerin dayanıklılığı, sade ürünler için arzu ve 

rahat bir yaşam arzusu olarak adlandırılmıştır.  
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3.9. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Her bilimsel çalışmada olduğu gibi bu çalışmanın da bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. 

Çalışma, İstanbul'da gastronomi deneyimi yaşamış olan 18 yaş üzeri yerli gastronomi turistleri 

ile sınırlandırılmıştır. Türkiye'de başka illeri ziyaret ederek gastronomi deneyimi yaşamış olan, 

18 yaşın altında kalan ve yabancı ve yerli  olan turistler çalışmaya dahil edilmemiştir. Bu nedenle 

çalışmadan elde edilecek bulgular yalnızca çalışılan örneklem için genellenebilecektir. Ayrıca 

araştırma için kullanılan veri toplama aracının Türkçe ile sınırlandırılması, anket uygulaması 

aracılığıyla gerçekleştirilmesi araştırmanın zaman ve maddi olanakları uygulamayı sınırlandırıcı 

faktörleridir. Araştırmada gastronomi turistlerinin hedonik tüketim ve gönüllü sade yaşam tarzı 

eğilimleriyle ilgili geliştirilen ölçekler mevcuttur. Dolayısıyla araştırmanın, anket ve Likert tipi 

ölçek kullanımının meydana getirdiği bütün sınırlılıkları taşıdığı da söylenebilir. 
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4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Araştırmanın ilk sorusu gastronomi turistlerinin demografik özelliklerine yöneliktir. 

Araştırmaya katılan 440 katılımcının yaş, cinsiyet, medeni durum, aylık kişisel gelir ve eğitim 

düzeyine yönelik demografik bulgular, Tablo 4.1'de sunulmaktadır. Buna göre; gastronomi 

turistlerinin % 63,4'ü 23-37 yaş arasındadır. 38-52 yaş ve üzeri 84 gastronomi turistinin toplam 

içerisindeki payı %19,1'dir. 18-22 yaş arası 77 gastronomi turisti yer almakla birlikte, 

katılımcıların % 17,5’ini oluşturmaktadır.  

 

Tablo 4.1.Katılımcıların Demografik Özelliklere Göre Dağılımı 

Özellik Frekans Yüzde Özellik Frekans Yüzde 
Yaş Aylık gelir 

 2020 tl ve altı 122 27,7 

18-22 yaş 77 17,5 2021-2500 tl 47 10,7 
23-37 yaş 279 63,4 2501-3000 tl 50 11,4 
38-52 yaş ve 
üzeri  

84 19,1 3001-3500 tl 50 11,4 

Toplam 440 100,0 3501ve üstü 171 38,9 
   Toplam 440 100,0 

Cinsiyet Eğitim seviyesi 
Kadın  292 66,4 Lise 49 11,1 
Erkek 148 33,6 Önlisans 61 13,9 
Toplam 440 100,0 Lisans 262 59,5 

 Lisanaüstü 68 15,5 
Medeni durum Toplam 440 100,0 

Evli 172 39,1    
Bekar 268 60,9    
Toplam 440 100,0    

Çalışılan Sektör  

Özel Sektör 210 47,7 

Kamu Çalışanı 62 14,1 

Öğrenci 91 20,7 

Çalışmıyor 77 15,5 

Toplam 440 100,0 

 

Cinsiyet dağılımına göre katılımcıların % 66,4'ü (n=292) kadın, % 33,6'sını (n=148) ise 

erkek gastronomi turistleri oluşturmaktadır.  

Katılımcıların medeni durumları incelendiğinde, 268 gastronomi turisti bekar olup 

katılımcıların %60,9'unu oluşturmaktadır. 172 kişi evli olmakla birlikte gastronomi turistinin 

toplam içerisindeki payı %39,1'dir. 

 Gastronomi turistlerinin aylık kişisel gelirleri incelendiğinde, katılımcıların %38,9'unun 

(n=171) 3501 ve üstü, %27,7'sinin (n=122)  2020 tl ve altında, %11,4'ünün (n=50) 2501-3000 tl  

geliri olduğu, %11,4'ünün (n=50) 3001-3500 tl geliri olduğu ve 47 katılımcının (% 10,7) ise 

2021-2500 tl aralığında bir geliri olduğu anlaşılmaktadır. 
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Araştırmaya katılan gastronomi turistlerinin %59,5'i (n=262) lisans, %13,9'unun (n=61) 

önlisans, %15,5'inin (n=68) lisansüstü, %11,1'inin (n=49) lise düzeyinde bir eğitime sahip 

olduğu anlaşılmaktadır.  

Gastronomi turistlerinin çalıştıkları sektöre göre dağılımına bakıldığında %47,7'si 

(n=210) özel sektör, %20,7'si (n=91) öğrenci, %15,5'i (n=77) çalışmadığını ifade ederken 

%14,1'i (n=62) kamu çalışanı olduğunu belirtmiştir.   

 

4.1. Hedonik Tüketime İlişkin Bulgular 

 Araştırma sorularından ikincisi, gastronomi turistlerinin hedonik tüketim eğilimlerini 

tespit etmeye yöneliktir. Tablo 4.2, turistlere uygulanan 25 maddeli hedonik tüketim nedenleri 

ölçeğine ilişkin ortalama ve standart sapmaları göstermektedir. Buna göre; gastronomi turistleri 

sevdikleri için en iyi gastronomik deneyimleri yaşamaları için çaba gösteren ve bunun 

sonucunda kendini iyi hisseden (x  =4,13), (x  =3,87) sevdikleri için gastronomik deneyimlerinde 

tüketimde bulunan (x  =4,00), (x ,3,91), yeni gastronomik ürünler deneyimlemekten heyecan duyan 

(x  =3,99), (x  =3,96), (x  =3,75), (x  =3,38), yakın çevresi ile yiyeceklerle ilgili iletişimde bulunmaktan 

ve etkinliklere katılmaktan hoşlanan (x  =3,92), (x  =3,81), (x ,3,40), ziyaret ettiği bölgedeki yerel 

satıcılar ile iletişimde bulunan (x  =3,85), gastronomik deneyimlerle daha iyi hisseden (x  =3,76),   

(x  =3,74), (x  =3,20), (x  =3,10), gastronomik deneyimlerinde ekonomikliğe önem veren (x  =3,71),      

(x  =3,59), (x =3,07),  gastronomik deneyimler yaşamak için eylemlerde bulunan (x  =3,29), (x  =3,11), 

bir profil çizdikleri görülmektedir. Bu bağlamda gastronomi turistlerinin hedonik tüketim 

eğilimlerinin bulunduğu yorumunda bulunulabilir. 

 Tablo 4.2.'de ''Arkadaşlarım ve ailem için iyi bir restoranda yer ayırttığım zaman 

sevdiklerim kendilerini iyi hissettiğinde, bende kendimi iyi hissederim.'' ifadesinin (4,13) 

gastronomi turistleri tarafından en fazla katılım gösterilen ifade olurken ''Kendim için özel bir 

şey yapmak istediğimde bir restoranda kendime yer ayırtırım.'' ifadesinin (2,65) en az katılım 

gösterilen ifade olduğu tespit edilmiştir.  
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Tablo 4.2. Hedonik Tüketim Ölçeğine İlişkin Maddelerin Ortalama ve Standart Sapmaları 

 
Ortalama 

Std. 
Sapma 

16. Arkadaşlarım ve ailem için iyi bir restoranda yer ayırttığım zaman 
sevdiklerim kendilerini iyi hissettiğinde, bende kendimi iyi hissederim. 

 
4.13 1.018 

17. Sevdiklerim için farklı yerel gıdalar satın almaktan hoşlanırım. 4.00 0.970 
7. Gastronomik bir ürünü tüketmekten zevk alıyorum ve mutlu oluyorum. 3.99 1.045 

1. Yeni yiyecekler deneyimlemeyi  heyecan verici bulurum. 3.96 0.993 

20. Arkadaşlarımla yiyecekler hakkında konuşmaktan hoşlanırım. 3.92 1.029 
14. Hayatımdaki özel insanlara gittiğim yerlerden o bölgeye ait yerel 
yiyecek, yerel mutfak malzemesi vb.  hediyeler satın almaktan hoşlanırım. 

3.91 1.113 

15. Sevdiklerim için en iyi gastronomik deneyim sunan yerleri araştırmak 
ve bulmak hoşuma gider. 

3.87 1.042 

19. Ziyaret ettiğim bölgede yerel satıcılar ile tanışmaktan hoşlanırım.  3.85 1.099 

18. Sosyalleşmek için ailem ve arkadaşlarımla yiyeceklerle ilgili 
etkinliklere katılmak hoşuma gider. 

3.81 1.086 

6. Bana göre yerel yiyecekleri tatmak için bir yeni bir yeri ziyaret etmek 
stresi azaltmanın en iyi yoludur.   

3.76 1.160 

2. Daha önce denemediğim yiyecekleri ilgi çekici bulurum. 3.75 1.051 
5. Morelim bozukken yiyeceklerle ilgili aktivitelere katılmak bana daha iyi 
hissettirir. 

3.74 1.278 

10. Pahalı restoranlar yerine uygun fiyatlı  restoranlarda yemek yemeyi 
tercih ederim. 

3.71 1.065 

11. Gastronomik bir ürün satın alırken indirim imkanlarını araştırmaktan 
hoşlanırım.   

3.59 1.128 

21. Yiyeceklerle ilgi aktivitelere katılmak bana arkadaşlarımla olma fırsatı 
veriyor. 

3.40 1.176 

4. Yaşadığım gastronomik deneyimlerle macera yaşadığım duygusuna 
kapılırım. 

3.38 1.185 

23. Gastronomik bir ürünle ilgili yeni yiyecek deneyimleri elde etmek için 
yeni yerleri ziyaret ederim. 

3.29 1.268 

8. Gastronomik ürünleri gündelik hayatın sıradanlığından kurtulmak için 
tercih ediyorum. 

3.20 1.197 

22. Yeni bir mutfağı deneyimlemek için seyahate çıkarım. 3.11 1.319 
3. Yeni bir yiyecek denediğim zaman kendime ait  bir dünyada 
hissederim. 

3.10 1.055 

12. Yerel yiyecekleri satın alırken pazarlık yapmaktan hoşlanırım. 3.07 1.259 
24. Gastronomide moda olan yeni eğilimlerin neler olduğunu görmek için 
faaliyetlerde bulunurum. 

2.93 1.234 

13. Ucuzluzluk benim için önemlidir. Gastronomik bir ürün satın alırken 
en ucuzunu almak için uğraşırım.   

2.72 1.247 

25. Yeni mutfaklar hakkında bilgi edinmek için gastronomi kitapları satın 
alırım. 

2.67 1.323 

9. Kendim için özel bir şey yapmak istediğimde bir restoranda kendime 
yer ayırtırım. 

2.65 1.229 

Genel Ortalama 3,5005 ,64847 
Yanıt kategorileri: 1:Kesinlikle katılmıyorum, …, 5:Kesinlikle katılıyorum 

 

Araştırmanın beşinci sorusu ''Gastronomi turistlerinin hedonik tüketim eğilimlerinin 

hangi başlıklar altında incelenebileceğine'' yönelik olup hedonik tüketim ölçeğine açıklayıcı 

faktör analizi uygulanmış ve nasıl bir faktör yapısına sahip olduğu tespit edilmek istenmiştir. 

Faktör analizinin uygunluğuna ilişkin test istatistiklerine bakıldığında (Tablo 4.3.)  KMO değeri 
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,90,1 ile oldukça iyi ve Barlett küresellik testinin de anlamlı olduğu görülmektedir. KMO değeri; 

0,8 yüksek, 0,7 ve üzeri orta, 0,6 ve üzeri vasat, 0,5 ve üzeri zayıf, 0,5 altı ise kabul edilemez 

şeklinde yorumlanabilir (Coşkun vd., 2015: 268). 

Hedonik tüketim ölçeğinin faktör desenini ortaya koymak amacıyla dik döndürme 

yöntemlerinden maksimum değişkenliğin (varimax) uygun olduğuna karar verilmiştir. Bazı 

durumlarda orijinal faktör yüklerinden bilgi edinilmesi zordur. Faktör yapısını daha basit hale 

getirmek için faktör yükleri belirli bir açı ile döndürülmelidir (Özdamar, 2004; Saraçlı, 2011: 

23). Faktör döndürme işleminde iki yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan ilki her faktörün 

birbirinden bağımsız olarak döndürüldüğü eğik döndürme, ikincisi ise eksenlerin konumlarını 

değiştirilmeden 900 ile döndürüldüğü dik döndürme yöntemidir. Eğik döndürme metotları 

arasında en yaygın kullanılanları; Oblimax, Quartimin, Covarimin, Biquartimin, Oblimin ve 

Binoramin yöntemleridir. Dik döndürme metotları arasında en yaygın kullanılanları ise; 

Quartimax. Varimax, Qrthomax, Biquartimax ve Equamax yöntemleridir (Saraçlı, 2011: 23).  

Yapılan açıklayıcı faktör analizinde, ortak varyans (communality) ve faktör yük değerleri 

için kabul düzeyi ,50 olarak belirlenmiştir. Faktör yüklerinin büyüklüğü en az 0,30 olmalıdır 

(Barnes vd. 2001). Faktör yükünün büyümesiyle faktörü daha net ölçmesi beklenmektedir. 

Yüklerin 0,71’i aşması mükemmel, 0,63 çok iyi, 0,55 iyi, 0,45 yeterli ve 0,32 zayıf olarak kabul 

edilmektedir (Comrey ve Lee, 1992; Tabachnick ve Fidell; 2007). Faktör analizi sonucunda 25 

ölçek maddesi, ortak varyans, faktör yükleri ve binişiklik (birden fazla faktöre birbirine yakın 

düzeyde yüklenme) açısından değerlendirilmiştir. Ölçek maddelerinde ortak varyans 

(communality) değerleri için kabul düzeyinin (,50) altında kalan  2 madde (9 ve 21 nolu ifadeler) 

analizlerden çıkartılmıştır. Analiz sonucunda ifadeler arasında en düşük faktör yükü: 0,516 iken 

en yüksek faktör yükü: 0,837 olarak bulgulanmıştır. Hedonik tüketim ölçeğinde faktör 

boyutlarını belirlemek için özdeğerlere göre boyut belirleme yöntemi kullanılmıştır. Özdeğeri 

1'den büyük olan faktörler analize dahil edilmiştir. Gerçekleştirilen analiz sonucunda 23 

maddelik hedonik tüketim ölçeği, 5 faktör altında boyutlamış ve toplam varyansın % 62.956 

açıklamıştır. Faktör analizine yönelik sonuçlar Tablo 4.3'de özetlenmektedir. 

Tablo 4.3'e göre birinci faktör, toplam varyansın %38.4'ünü açıklamaktadır. Faktör yedi 

maddeden oluşmakta ve faktörde;  "Sevdiklerim için farklı yerel gıdalar satın almaktan 

hoşlanırım (,745)", '' Sevdiklerim için en iyi gastronomik deneyim sunan yerleri araştırmak ve 

bulmak hoşuma gider (,715)'', "Arkadaşlarım ve ailem için iyi bir restoranda yer ayırttığım 

zaman sevdiklerim kendilerini iyi hissettiğinde, bende kendimi iyi hissederim (,710)", " 

Hayatımdaki özel insanlara gittiğim yerlerden o bölgeye ait yerel yiyecek, yerel mutfak 

malzemesi vb.  hediyeler satın almaktan hoşlanırım (701)", " Sosyalleşmek için ailem ve 

arkadaşlarımla yiyeceklerle ilgili etkinliklere katılmak hoşuma gider (,654)", " Ziyaret ettiğim 

bölgede yerel satıcılar ile tanışmaktan hoşlanırım (,531)" ve '' Arkadaşlarımla yiyecekler 
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hakkında konuşmaktan hoşlanırım (,516)'' ifadeleri bir araya gelmiştir. Maddeler dikkate 

alınarak faktöre " birliktelik için tüketim  " adı verilmiştir.   

 

Tablo 4.2.Hedonik Tüketim Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi 

 
HEDONİK TÜKETİM NEDENLERİ 
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1. FAKTÖR: BİRLİKTELİK İÇİN TÜKETİM (7 Madde)   
8,004 

34,80
0 

3,92 ,859 

Sevdiklerim için farklı yerel gıdalar satın almaktan 
hoşlanırım  

,654 ,745     

Sevdiklerim için en iyi gastronomik deneyim sunan yerleri 
araştırmak ve bulmak hoşuma gider 

,629 ,715     

Arkadaşlarım ve ailem için iyi bir restoranda yer ayırttığım 
zaman sevdiklerim kendilerini iyi hissettiğinde, bende 
kendimi iyi hissederim 

,570 ,710     

Hayatımdaki özel insanlara gittiğim yerlerden o bölgeye ait 
yerel yiyecek, yerel mutfak malzemesi vb.  hediyeler satın 
almaktan hoşlanırım 

,590 ,701     

Sosyalleşmek için ailem ve arkadaşlarımla yiyeceklerle ilgili 
etkinliklere katılmak hoşuma gider 

,646 ,654     

Ziyaret ettiğim bölgede yerel satıcılar ile tanışmaktan 
hoşlanırım 

,435 ,531     

Arkadaşlarımla yiyecekler hakkında konuşmaktan 
hoşlanırım 

,509 ,516     

2. FAKTÖR: FİKİR ELDE ETMEK  İÇİN TÜKETİM (4 
Madde) 

  
2,211 9,615 

3,00 ,873 

Gastronomide moda olan yeni eğilimlerin neler olduğunu 
görmek için faaliyetlerde bulunurum 

,728 ,812     

Yeni mutfaklar hakkında bilgi edinmek için gastronomi 
kitapları satın alırım  

,644 ,766     

Yeni bir mutfağı deneyimlemek için seyahate çıkarım  ,742 ,754     
Gastronomik bir ürünle ilgili yeni yiyecek deneyimleri elde 
etmek için yeni yerleri ziyaret ederim. 

,781 ,753     

3. FAKTÖR: RAHATLAMAK İÇİN TÜKETİM (4 Madde)   1,583 6,882 3,67 ,755 
Gastronomik bir ürünü tüketmekten zevk alıyorum ve 
mutlu oluyorum  

,694 ,759     

Bana göre yerel yiyecekleri tatmak için  yeni bir yeri ziyaret 
etmek stresi azaltmanın en iyi yoludur 

,583 ,671     

Morelim bozukken yiyeceklerle ilgili aktivitelere katılmak 
bana daha iyi hissettirir  

,544 ,669     

Gastronomik ürünleri gündelik hayatın sıradanlığından 
kurtulmak için tercih ediyorum  

,518 ,634     

4. FAKTÖR: MACERA YAŞAMAK İÇİN TÜKETİM  
(4 Madde) 

  
1,479 6,430 

3,54 ,839 

Daha önce denemediğim yiyecekleri ilgi çekici bulurum ,763 ,837     
Yeni yiyecekler deneyimlemeyi heyecan verici bulurum ,764 ,802     
Yeni bir yiyecek denediğim zaman kendime ait bir dünyada 
hissederim 

,705 ,729     

Yaşadığım gastronomik deneyimlerle macera yaşadığım 
duygusuna kapılırım 

,608 ,519     

5. FAKTÖR: DEĞER ELDE ETMEK İÇİN TÜKETİM  
(4 MADDE) 

  
1,203 5,230 

3,27 ,734 

Yerel yiyecekleri satın alırken pazarlık yapmaktan 
hoşlanırım  

,631 ,779     
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Tablo 4.3. Devamı 

Ucuzluk benim için önemlidir. Gastronomik bir ürün satın 
alırken en ucuzunu almak için uğraşırım 

,586 ,760     

Gastronomik bir ürün satın alırken indirim imkanlarını 
araştırmaktan hoşlanırım   

,644 ,755     

Pahalı restoranlar yerine uygun fiyatlı restoranlarda yemek 
yemeyi tercih ederim  

,512 ,626     

Faktör çıkarma metodu: Temel bileşenler analizi; Döndürme metodu: Varimax 
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği:  % 90,1 

Bartlett's Küresellik Testi için Ki-Kare: 4760,864 ; s.d: 253,  p<0.0001; 
Açıklanan toplam varyans: %62,956; Ölçeğin tamamı için güvenirlik katsayısı : .905  Genel ortalama: 3,542 

Tepki kategorileri: 1:Kesinlikle katılmıyorum…, 5:Kesinlikle katılıyorum 

 

 İkinci faktör, 4 maddeden oluşmakta ve toplam varyansın % 9,61'ini açıklamaktadır. Bu 

faktörün alt maddeleri; "Gastronomide moda olan yeni eğilimlerin neler olduğunu görmek için 

faaliyetlerde bulunurum (,812)", " Yeni mutfaklar hakkında bilgi edinmek için gastronomi 

kitapları satın alırım (,766)", " Yeni bir mutfağı deneyimlemek için seyahate çıkarım (,754)", " 

Gastronomik bir ürünle ilgili yeni yiyecek deneyimleri elde etmek için yeni yerleri ziyaret 

ederim. (,753)" şeklinde sıralanmaktadır. Maddeler incelendiğinde, faktörün tüketimde fikir elde 

etme ile alakalı olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu faktör "fikir elde etmek için tüketim" 

olarak adlandırılmıştır.  

 Üçüncü faktör, açıklanan varyansa % 6,882 oranında katkı yapmaktadır ve 4 madde ile 

ifade edilmektedir. Bu faktörde yer alan ifadeler; " Gastronomik bir ürünü tüketmekten zevk 

alıyorum ve mutlu oluyorum (,759)", " Bana göre yerel yiyecekleri tatmak için  yeni bir yeri 

ziyaret etmek stresi azaltmanın en iyi yoludur (,671)", " Morelim bozukken yiyeceklerle ilgili 

aktivitelere katılmak bana daha iyi hissettirir (,669)", " Gastronomik ürünleri gündelik hayatın 

sıradanlığından kurtulmak için tercih ediyorum (,634)" şeklinde sıralanmaktadır. Maddeler 

dikkate alınarak faktöre "rahatlamak için tüketim" adı verilmiştir. 

 Dördüncü faktör, 4 maddeden oluşmakta ve toplam varyansın % 6,430'unu 

açıklamaktadır. Faktörde, " Daha önce denemediğim yiyecekleri ilgi çekici bulurum (,837)", " 

Yeni yiyecekler deneyimlemeyi heyecan verici bulurum (,802)", " Yeni bir yiyecek denediğim 

zaman kendime ait bir dünyada hissederim (,729)", " Yaşadığım gastronomik deneyimlerle 

macera yaşadığım duygusuna kapılırım (,519)" ifadeleri yer almaktadır. Maddeler 

incelendiğinde, faktörün tüketimin macera yaşama isteğiyle alakalı olduğu görülmektedir. Bu 

nedenle bu faktör "macera yaşamak için tüketim" olarak adlandırılmıştır.  

 Beşinci faktör, 4 maddeden oluşmakta ve toplam varyansın % 5,23’ünü açıklamaktadır.  

 Bu faktörde yer alan ifadeler; " Yerel yiyecekleri satın alırken pazarlık yapmaktan hoşlanırım 

(,779), " ''Ucuzluk benim için önemlidir. Gastronomik bir ürün satın alırken en ucuzunu almak 

için uğraşırım'' (,760), ''Gastronomik bir ürün satın alırken indirim imkanlarını araştırmaktan 

hoşlanırım'' (,755), '' Pahalı restoranlar yerine uygun fiyatlı restoranlarda yemek yemeyi tercih 
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ederim'' (,626) şeklinde sıralanmaktadır. Maddeler göz önünde bulundurularak faktöre "değer 

elde etmek için tüketim" adı verilmiştir.  

 Araştırmanın altıncı sorusu “Gastronomi turistlerinin hedonik tüketim eğilimleri 

demografik özelliklere göre farklılık göstermekte midir” şeklindedir. Katılımcıların cinsiyetlerine 

göre, hedonik tüketim nedenlerinin anlamlı farklılık gösterip göstermediği bağımsız çift 

örneklem t-testi ile tespit edilmiştir. Yapılan t-testi sonuçları Tablo 4.4'te sunulmuştur. Tablo 

incelendiğinde, cinsiyet değişkenine göre; fikir elde etmek için tüketim, rahatlamak için tüketim, 

değer elde etmek için tüketim boyutlarına verilen puanlar arasında anlamlı farklılık 

bulunmazken; anlamlı farklılığın bulunduğu motivasyonlar ise; birliktelik için tüketim (t değeri. 

2,106 s.d: 438 ve p<0,05), ve macera yaşamak için tüketim (t değeri. 2,155, s.d: 438 ve p<0,05) 

boyutlarıdır. Ortalamalar incelendiğinde, her iki motivasyon boyutunda da kadınların hedonik 

tüketim nedenlerine verdikleri puanların ortalamasının erkeklere kıyasla yüksek olduğu 

görülmektedir.  

 

Tablo 4.4. Cinsiyete Göre Hedonik Tüketim Nedenleri Boyutlarına Uygulanan  t-Testi Sonuçları 

Hedonik 
Tüketim 
Boyutları  

Cinsiyet N Ortalama 
Std. 
Sapma 

t-değeri 
 

Anlam 
Düzeyi 

Birliktelik için 
Tüketim 

A.Kadın 292 3,982 ,721 2,106 ,036 
B. Erkek 148 3,818 ,860 

Fikir Elde 
Etmek çin 
Tüketim 
 

A.Kadın 292 2,994 1,076  
-,158 

 
,872 B. Erkek 148 3,011 1,133 

Rahatlamak 
İçin Tüketim 

A.Kadın 292 3,713 ,851 1,271 ,205 
B. Erkek 148 3,594 ,959 

Macera 
Yaşamak İçin 
Tüketim 

A.Kadın 292 3,613 ,853 2,155 ,028 
B. Erkek 148 3,417 ,923 

Değer Elde 
Etmek İçin  
Tüketim 

A.Kadın 292 3,277 ,852  
,171 

 
,861 B. Erkek 148 3,261 ,929 

α=0,05; *:p<0.05 
Yanıt kategorileri: 1:Kesinlikle katılmıyorum…, 5:Kesinlikle katılıyorum 

 

 Katılımcıların medeni durumlarına göre, hedonik tüketim nedenlerinin anlamlı farklılık 

gösterip göstermediği bağımsız çift örneklem t-testi ile tespit edilmiştir. Yapılan t-testi sonuçları 

Tablo 4.5'te sunulmuştur. Tablo incelendiğinde, medeni durum değişkenine göre; fikir elde 

etmek için tüketim, rahatlamak için tüketim, macera yaşamak için tüketim ve değer elde etmek 

için tüketim boyutlarına verilen puanlar arasında anlamlı farklılık bulunmazken; anlamlı 

farklılığın bulunduğu motivasyon ise; birliktelik için tüketim (t değeri. -1,998 s.d: 438 ve p<0,05) 

boyutu olarak tespit edilmiştir. Ortalama incelendiğinde, birliktelik için tüketim boyutunda 
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bekar katılımcıların hedonik tüketim nedenlerine verdikleri puanların ortalamasının evli 

katılımcılara kıyasla yüksek olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 4.5. Medeni Duruma Göre Hedonik Tüketim Nedenleri Boyutlarına Uygulanan t-Testi 
Sonuçları 

Hedonik 
Tüketim 
Boyutları  

Medeni 
Durum 

N Ortalama 
Std. 
Sapma 

t-değeri 
 

Anlam 
Düzeyi 

Birliktelik için 
Tüketim 

A.Evli 172 3,835 ,745 -1,998 ,046 
B. Bekar 268 3,986 ,7876 

Fikir Elde 
Etmek çin 
Tüketim 
 

A.Evli 172 2,909 1,081  
-1,385 

 
,165 B. Bekar 268 3,057 1,101 

Rahatlamak 
İçin Tüketim 

A.Evli 172 3,643 ,908 -,555 ,579 
B. Bekar 268 3,692 ,879 

Macera 
Yaşamak İçin 
Tüketim 

A.Evli 172 3,459 ,899  
-1,678 

 
,094 B. Bekar 268 3,603 ,866 

Değer Elde 
Etmek İçin  
Tüketim 

A.Evli 172 3,236 ,841  
-,674 

 
,501 B. Bekar 268 3,294 ,902 

α=0,05; *:p<0.05 
Yanıt kategorileri: 1:Kesinlikle katılmıyorum…, 5:Kesinlikle katılıyorum 

  

Tablo 4.6 yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarını göstermektedir.Tablo 

incelendiğinde, gastronomi turistlerinin yaş gruplarına göre; birliktelik için tüketim ve değer 

elde etmek için tüketim boyutları arasında p<0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Diğer taraftan, fikir elde etmek için tüketim (F: 4,466 ve 

p<0,05) motivasyonu, rahatlamak için tüketim (F:3,466 ve p<0,05) motivasyonu, macera 

yaşamak için tüketim (F:3,159 ve p<0,05) motivasyonunda katılımcıların yaşlarına göre 

verdikleri puanların ortalaması arasında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Fikir elde etmek için 

tüketim boyutunda; 23-37 yaş (2,8826) ve 38-52 yaş ve üzeri (3,1905) grupları arasında bir 

ilişki mevcuttur. Bu boyutta 38-52 yaş ve üzeri gastronomi turistlerinin fikir elde etmek için 

daha istekli oldukları söylenebilmektedir. Rahatlamak için tüketim boyutuna bakıldığında ise 

18-22 yaş (3,8344) ve 38-52 yaş ve üzeri (3,4732) grupları arasında bir ilişki mevcuttur. Bu 

boyutta 18-22 yaş arasında bulunan gastronomi turistlerinin rahatlamak için tüketimde 

bulunmaya daha istekli oldukları söylenebilmektedir. Öte yandan macera yaşamak için tüketim 

boyutunda 18-22 yaş (3,7695) ve 23-37 yaş (3,4857) grupları arasında bir ilişki mevcuttur. 

Macera yaşamak için tüketim boyutunda 18-22 yaş arasında bulunan gastronomi turistlerinin 

tüketimlerinde daha maceracı hareket ettikleri söylenebilmektedir.  
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Tablo 4.6.Yaş Gruplarına Göre Hedonik Tüketim Nedenlerine Uygulanan Anova Sonuçları 

Hedonik Tüketim 
Boyutları 

Yaş N Ortalama Std.Sapma F-değeri 
Anlam 
Düzeyi 

 
 
Birliktelik için 
Tüketim 

A.18-22 yaş 77 4,018 ,7972 

,857 
 

,425 
B.23-37 yaş 279 3,893 ,78466 

C.38-52 yaş ve 
üzeri 

84 3,955 ,71582 

Fikir Elde Etmek çin 
Tüketim 
 

A.18-22 yaş 77 3,217 1,157 

 
4,466 

,012 
B.23-37 yaş 279 2,882 1,094 

C.38-52 yaş ve 
üzeri  

84 3,190 ,986 

 
Rahatlamak İçin 
Tüketim 
 

A.18-22 yaş 77 3,834 ,836 

3,466 
 

,032 
B.23-37 yaş 279 3,689 ,877 

C.38-52 yaş ve 
üzeri  

84 3,473 ,950 

Macera Yaşamak İçin 
Tüketim 

A.18-22 yaş 77 3,769 ,867  
3,159 

 
,043 B.23-37 yaş 279 

3,485 
,860 

C.38-52 yaş ve 
üzeri  

84 3,547 ,939 

Değer Elde Etmek 
İçin 
Tüketim 
 

A.18-22 yaş 77 3,337 1,024  
2,153 

 
,117 B.23-37 yaş 279 3,307 ,856 

C.38-52 yaş ve 
üzeri 

84 3,095 ,788 

α=0,05;,*:p<0.05 
Tepki kategorileri: 1:Kesinlikle katılmıyorum, …, 5:Kesinlikle katılıyorum 

 

 Tablo 4.7'de hedonik tüketim nedenleri boyutları ve çalışılan sektör için yapılan tek 

yönlü varyans analizi sonuçları gösterilmektedir. Tablo incelendiğinde, gastronomi turistlerinin 

çalıştıkları sektörlere göre; birliktelik için tüketim, rahatlamak için tüketim, macera yaşamak 

için tüketim, değer elde etmek için tüketim boyutları arasında p<0,05 anlamlılık düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Diğer taraftan, fikir elde etmek için 

tüketim (F: 3,124 ve p<0,05) motivasyonunda, katılımcıların yaşlarına göre verdikleri puanların 

ortalaması arasında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Fikir elde etmek için tüketim boyutunda, 

öğrenci (3,2363) ve çalışmıyor (2,7240) grupları arasında bir ilişki mevcuttur. Bu boyutta 

öğrencilerin fikir elde etmek amaçlı tüketimde bulunmaya daha fazla istekli oldukları 

söylenebilmektedir. 
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Tablo 4.7. Çalışılan Sektöre  Göre Hedonik Tüketim Nedenlerine Uygulanan ANOVA Sonuçları 

Hedonik Tüketim 
Boyutları 

Çalışılan Sektör N Ortalama Std.Sapma F-değeri 
Anlam 
Düzeyi 

 
 
Birliktelik için 
Tüketim 

A.Özel Sektör 210 3,971 ,7133 

1,797 ,147 
B.Kamu Çalışanı 62 3,907 ,736 

C.Öğrenci 91 3,989 ,870 

D.Çalışmıyor 77 3,749 ,828 

Fikir Elde Etmek çin 
Tüketim 
 

A. Özel Sektör 210 3,010 1,075 

3,124 ,026 
B. Kamu Çalışanı 62 2,959 1,105 

C. Öğrenci 91 3,236 1,108 

D. Çalışmıyor 77 2,724 1,075 

 
Rahatlamak İçin 
Tüketim 
 

A. Özel Sektör 210 3,679 ,871 

2,585 ,053 
B. Kamu Çalışanı 62 3,741 ,870 

C. Öğrenci 91 3,807 ,870 

D. Çalışmıyor 77 3,441 ,948 

Macera Yaşamak İçin 
Tüketim 

A. Özel Sektör 210 3,517 ,874  
2,392 

 
 

,068 
B. Kamu Çalışanı 62 3,411 ,969 

C. Öğrenci 91 3,755 ,839 

D. Çalışmıyor 77 3,490 ,851 

Değer Elde Etmek 
İçin 
Tüketim 
 

A. Özel Sektör 210 3,196 ,839  
1,397 

 
,243 B. Kamu Çalışanı 62 3,435 ,774 

C. Öğrenci 91 3,277 1,001 

D. Çalışmıyor 77 3,340 ,896 

α=0,05;,*:p<0.05 
Tepki kategorileri: 1:Kesinlikle katılmıyorum, …, 5:Kesinlikle katılıyorum 

 Hedonik tüketim nedenleri boyutları ve demografik değişkenlerden gelir düzeyi ve eğitim 

durumu arasında herhangi anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. 

4.2. Gönüllü Sade Yaşam Tarzına İlişkin Bulgular 

 Araştırma sorularının üçüncüsü ile gastronomi turistlerinin gönüllü sade yaşam tarzı 

eğilimleri tespit edilmek istenmekteydi. Tablo 4.8. gastronomi turistlerine uygulanan 22 maddeli 

gönüllü sade yaşam tarzı ölçeğine ilişkin ortalama ve standart sapmaları göstermektedir. 22. 

madde olumsuz ifade içerdiği için ters çevrilerek analize tabi tutulmuştur. Buna göre; 

gastronomi turistleri gelecekte kendine yetebilecek bir yaşam sürmek isteyen ve kendi kendine 

yeterliliğe önem veren (x  =4,46),( x  =4,39),( x  =3,93),  sade bir yaşamın berbat olmadığını düşünen 

(x =4,45), (x =3,98),  satın aldığı ve elinde olan ürünleri uzun süreli olarak kullanmayı isteyen          

(x =4,27), (x =4,22),(x =3,81), maddi zenginlik yerine manevi değerlere ve başarıya önem veren       

(x =4,04), rahatlığa önem veren (x =4,00),karmaşık ürünler yerine sade ürünleri tercih eden           

(x  =3,94), (x  =3,28), satın aldığı ürünü ihtiyacına olduğu için alan (x  =3,83), (x =3,72), (x =3,02), 

kaliteye önem veren (x =3,78), bir şey satın aldığında kendini şanslı hisseden (x =3,74), rahatlık 
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sunan ürünlerin insanları şımarttığına inanan (x =3,62) ve  plansız alışverişlerde bulunmayan       

(x  =3,43), (x  =3,32), bir profil sergiledikleri görülmektedir. 

 Tablo 4.8.'de''Gelecekte, kendime yetebileceğim bir yaşam sürmek isterim.''(4,46) ve  

''Sade bir yaşam berbat olduğundan, öyle bir hayat yaşamak istemem.''(4,45) ifadeleri 

gastronomi turistleri tarafından en fazla katılım gösterilen ifade olurken ''Maddi zenginlik benim 

için önemlidir.'' (2,99) ve ''Yeni çıkan bir ürünü, benzer bir ürüne sahip olsam da satın almak 

isterim.''(2,48) ifadelerinin en az katılım gösterilen ifadeler olduğu tespit edilmiştir. Bundan 

hareketle gastronomi turistlerinin gönüllü sade yaşam tarzı eğilimleri gösterdikleri yorumu 

yapılabilmektedir. 

 

Tablo 4.8. Gönüllü Sade Yaşam Tarzı Ölçeğine İlişkin Maddelerin Ortalama ve Standart 
Sapmaları 

 
Ortalama 

Std. 
Sapma 

14. Gelecekte, kendime yetebileceğim bir yaşam sürmek isterim.  
4.46 0.795 

22. Sade bir yaşam berbat olduğundan, öyle bir hayat yaşamak istemem. 4.45 0.706 
13. Gelir harcama dengesi açısından, insanın kendine yetebilmesi istenilen 
bir durumdur. 

4.39 0.797 

15. Satın aldığım ürünleri mümkün oldukça uzun süreli kullanmaya çalışırım. 4.24 0.927 
16. Bir ürünü olabildiğince uzun süre kullanmayı tercih ederim. 4.22 0.923 
5. Maddi zenginliktense, daha çok zihinsel gelişim ve başarıya önem veririm. 4.04 0.943 
8. Rahat bir yaşam benim için en önemli şeydir. 4.00 0.982 
21. Gösterişli olmaktansa, sade bir hayat sürmeyi tercih ederim. 3.98 1.058 
9. Karmaşık, çok fonksiyonlu ürünlerdense, sade ve işimi gören ürünleri 
tercih ederim 

3.94 0.978 

12. Gelecekte gıda konusunda kendi kendime yetebilmek istiyorum (prganik 
tarım, organik gıda, ev yapımı tatlar). 

3.93 1.087 

3. Alışveriş yaparken, bir ürünün benim için gerçekten gerekli olup 
olmadığına bakar, ona göre karar veririm. 

3.83 1.044 

17. Alışveriş yaparken, bir ürünü sıkılmadan mümkün olduğunca uzun süre 
kullanıp kullanamayacağımı ciddi bir şekilde düşünürüm. 

3.81 1.118 

20. Ucuz ve yeni şeyleri sık aralıklarla satın almaktansa, pahalı olsa dahi, 
uzun süre kullanabileceğim ürünleri satın almayı tercih ederim. 

3.78 1.096 

18. Bir şey satın aldığımda, kendimi şanslı hissederim. 3.74 1.087 
1. Sade bir yaşam sürmeye çalışırım ve çok gerekli olmayan ürünleri satın 
almam 

3.72 1.107 

10. Kolaylık ve rahatlık sunan ürünler insanları şımartıyor. 3.62 1.159 
7. Seyahate çıktığım zamanlar hariç, boş zamanlarımı çok fazla para 
harcamadan geçiririm. 

3.43 1.217 

6. Param olsa bile, plansız alışverişler yapmak benim ilkelerimle uyuşmaz. 3.32 1.266 
11. Mümkün olduğu kadar sofistike fonksiyonu olan ürünler almam. 3.28 0.960 
2. Alışverişe liste yaparak çıkarım ve listemde olmayan ürünleri satın almam 3.02 1.209 
4. Maddi zenginlik benim için önemlidir. 2.99 1.187 
19. Yeni çıkan bir ürünü, benzer bir ürüne sahip olsam da satın almak 
isterim. 

2.48 1.241 

Genel Ortalama 3,78 ,522 
Yanıt kategorileri: 1:Kesinlikle katılmıyorum, …, 5:Kesinlikle katılıyorum 
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Araştırmanın beşinci sorusu ''Gastronomi turistlerinin gönüllü sade yaşam tarzlarının 

hangi başlıklar altında incelenebileceğine'' yönelik olup gönüllü sade yaşam tarzı ölçeğine 

açıklayıcı faktör analizi uygulanmış ve nasıl bir faktör yapısına sahip olduğu tespit edilmek 

istenmiştir. Faktör analizinin uygunluğuna ilişkin test istatistiklerine bakıldığında (Tablo 4.9.)  

KMO değeri ,84,3  ile oldukça iyi ve Barlett küresellik testinin de anlamlı olduğu görülmektedir. 

Gönüllü sade yaşam tarzı ölçeğinin faktör desenini ortaya koymak amacıyla dik 

döndürme yöntemlerinden maksimum değişkenliğin (varimax) uygun olduğuna karar 

verilmiştir. Yapılan açıklayıcı faktör analizinde, ortak varyans (communality) ve faktör yük 

değerleri için kabul düzeyi ,50 olarak belirlenmiştir. Faktör analizi sonucunda 22 ölçek maddesi, 

ortak varyans, faktör yükleri ve binişiklik (birden fazla faktöre birbirine yakın düzeyde 

yüklenme) açısından değerlendirilmiştir. Ölçek maddelerinde ortak varyans (communality) 

değerleri için kabul düzeyinin (,50) altında kalan 21, 22, 5, 20, 18 ve 19 nolu ifadeler 

analizlerden çıkarılmıştır.  

Analiz sonucunda ifadeler arasında en düşük faktör yükü: ,501 iken en yüksek faktör 

yükü: ,836 olarak bulgulanmıştır. Faktör boyutlarını belirlemek için özdeğerlere göre boyut 

belirleme yöntemi kullanılmıştır. Özdeğeri 1'den büyük olan faktörler analize dahil edilmiştir. 

Yapılan analiz sonucunda, 16 maddelik gönüllü sade yaşam tarzı ölçeği, 5 faktör altında 

boyutlamış ve toplam varyansın % 66,971 açıklamıştır. Faktör analizine yönelik sonuçlar Tablo 

4.9' da özetlenmektedir. 

Tablo 4.9'a göre birinci faktör, toplam varyansın %33,22'sini açıklamaktadır. Faktör altı 

maddeden oluşmakta ve faktörde;"Param olsa bile, plansız alışverişler yapmak benim 

ilkelerimle uyuşmaz (,756)", '' Alışveriş yaparken, bir ürünün benim için gerçekten gerekli olup 

olmadığına bakar, ona göre karar veririm (,744)'', " Alışverişe liste yaparak çıkarım ve listemde 

olmayan ürünleri satın almam (,716)", " Sade  bir yaşam sürmeye çalışırım ve çok gerekli 

olmayan ürünleri satın almam (715)", " Seyahate çıktığım zamanlarhariç, boş zamanlarımı çok 

fazla para harcamadan geçiririm (,676)" ve " Karmaşık, çok fonksiyonlu ürünlerdense, sade ve 

işimi gören ürünleri tercih ederim (,501)" ifadeleri bir araya gelmiştir. Maddeler dikkate 

alınarak faktöre "bilinçli satın alma davranışı" adı verilmiştir. 
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Tablo 4.9. Gönüllü Sade Yaşam Tarzı Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi 

 
GÖNÜLLÜ SADE YAŞAM TARZI MOTİVASYONLARI 
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1. FAKTÖR: BİLİNÇLİ SATIN ALMA DAVRANIŞI (6 
Madde) 

  
5,315 

33,222 3,54 ,824 

Param olsa bile, plansız alışverişler yapmak benim 
ilkelerimle uyuşmaz 

,650 ,756     

Alışveriş yaparken, bir ürünün benim için gerçekten gerekli 
olup olmadığına bakar, ona göre karar veririm 

,631 ,744     

Alışverişe liste yaparak çıkarım ve listemde olmayan 
ürünleri satın almam 

,524 ,716     

Sade  bir yaşam sürmeye çalışırım ve çok gerekli olmayan 
ürünleri satın almam 

,596 ,715     

Seyahate çıktığım zamanlarhariç, boş zamanlarımı çok fazla 
para harcamadan geçiririm 

,553 ,676     

Karmaşık, çok fonksiyonlu ürünlerdense, sade ve işimi 
gören ürünleri tercih ederim 

,564 ,501     

2. FAKTÖR: KENDİ KENDİNE YETERLİLİK ARZUSU  
(3 Madde) 

  1,939 12,11
6 

4,26 ,765 

Gelecekte, kendime yetebileceğim bir yaşam sürmek 
isterim 

,791 ,836     

Gelir harcama dengesi açısından, insanın kendine 
yetebilmesi istenilen bir durumdur 

,765 ,829     

Gelecekte gıda konusunda kendi kendime yetebilmek 
istiyorum (prganiktarım, organikgıda, evyapımıtatlar) 

,575 ,681     

3. FAKTÖR: ÜRÜNLERİN DAYANIKLILIĞI  (3 Madde)   1,252 7,824 4,09 ,844 
Bir ürünü olabildiğince uzun süre kullanmayı tercih ederim ,869 ,836     
Satın aldığım ürünleri mümkün oldukça uzun süreli 
kullanmaya çalışırım 

,852 ,814     

Alışveriş yaparken, bir ürünü sıkılmadan mümkün 
olduğunca uzun süre kullanıp kullanamayacağımı ciddi bir 
şekilde düşünürüm 

,672 ,756     

4. FAKTÖR: SADE ÜRÜNLER İÇİN ARZU (2 Madde)   1,131 7,067 3,44 ,503 
Kolaylık ve rahatlık sunan ürünler insanları şımartıyor ,673 ,769     
Mümkün olduğu kadar sofistike fonksiyonu olan ürünler 
almam 

,653 ,737     

5. FAKTÖR: RAHAT BİR YAŞAM ARZUSU (2 MADDE)   1,079 6,743 3,49 ,377 
Maddi zenginlik benim için önemlidir ,686 ,784     
Rahat bir yaşam benim için en önemli şeydir ,665 ,757     

Faktör çıkarma metodu: Temel bileşenler analizi; Döndürme metodu: Varimax 
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği:  % 84,3 

Bartlett's Küresellik Testi için Ki-Kare:  2796,720; s.d: 120,  p<0.0001; 
Açıklanan toplam varyans: %66,971; Ölçeğin tamamı için güvenirlik katsayısı : ,840  Genel ortalama: 3,763 

Tepki kategorileri: 1:Kesinlikle katılmıyorum…, 5:Kesinlikle katılıyorum 

  

 İkinci faktör, 3 maddeden oluşmakta ve toplam varyansın % 12,11'ini açıklamaktadır. Bu 

faktörün alt maddeleri; " Gelecekte, kendime yetebileceğim bir yaşam sürmek isterim (,836)", " 

Gelir harcama dengesi açısından, insanın kendine yetebilmesi istenilen bir durumdur (,829)", " 

Gelecekte gıda konusunda kendi kendime yetebilmek istiyorum (prganiktarım, organikgıda, 

evyapımıtatlar(,681)'' şeklinde sıralanmaktadır. Maddeler incelendiğinde, faktörün kendi 

kendine yeterlilik ile alakalı olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu faktör "kendi kendine yeterlilik 

arzusu'' olarak adlandırılmıştır.  
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 Üçüncü faktör, açıklanan varyansa %7,824 oranında katkı yapmaktadır ve 3 madde ile 

ifade edilmektedir. Bu faktörde yer alan ifadeler; " Bir ürünü olabildiğince uzun süre kullanmayı 

tercih ederim (,836)", "Satın aldığım ürünleri mümkün oldukça uzun süreli kullanmaya çalışırım. 

(,814)", "Alışveriş yaparken, bir ürünü sıkılmadan mümkün olduğunca uzun süre kullanıp 

kullanamayacağımı ciddi bir şekilde düşünürüm. (,756)" şeklinde sıralanmaktadır. Maddeler 

dikkate alınarak faktöre "ürünlerin dayanıklılığı" adı verilmiştir. 

 Dördüncü faktör, 2 maddeden oluşmakta ve toplam varyansın %7,067'sini 

açıklamaktadır. Faktörde, " Kolaylık ve rahatlık sunan ürünler insanları şımartıyor (,769)", " 

Mümkün olduğu kadar sofistike fonksiyonu olan ürünler almam (,737)"  ifadeleri yer almaktadır. 

Maddeler incelendiğinde, faktörün sade/basit ürünler ile alakalı olduğu görülmektedir. Bu 

nedenle bu faktör "sade ürünler için arzu" olarak adlandırılmıştır.  

 Beşinci faktör, 2 maddeden oluşmakta ve toplam varyansın % 6,743’ünü açıklamaktadır.  

 Bu faktörde yer alan ifadeler; "Maddi zenginlik benim için önemlidir (,784)" ve " Rahat bir 

yaşam benim için en önemli şeydir(,757)" şeklinde sıralanmaktadır.Maddeler göz önünde 

bulundurularak faktöre "rahat bir yaşam arzusu" adı verilmiştir.  

 Araştırmanın yedinci sorusu “Gastronomi turistlerinin gönüllü sade yaşam tarzlarının 

demografik özelliklere göre farklılık göstermekte midir” şeklindedir. Katılımcıların cinsiyetlerine 

göre, gönüllü sade yaşam tarzı nedenlerinin anlamlı farklılık gösterip göstermediği bağımsız çift 

örneklem t-testi ile tespit edilmiştir. Yapılan t-testi sonuçları Tablo 4.10'da sunulmuştur.  Tablo 

incelendiğinde, cinsiyet değişkenine göre; bilinçli satın alma davranışı, kendi kendine yeterlilik 

arzusu, ürünlerin dayanıklılığı, sade ürünler için arzu ve rahat yaşam arzusu boyutlarına verilen 

puanlar arasında anlamlı farklılık bulunamıştır. 

 

Tablo 4.10. Cinsiyete Göre Gönüllü Sade Yaşam Tarzına Uygulanan t-testi Sonuçları 

GSYT 
Boyutları  

Cinsiyet N Ortalama 
Std. 
Sapma 

t-değeri 
 

Anlam 
Düzeyi 

Bilinçli Satın 
Alma Davranışı 

A.Kadın 292 3,518 ,829 -,862 ,389 
B. Erkek 148 3,591 ,838 

Kendi Kendine 
Yeterlilik 
Arzusu 

A.Kadın 292 4,269 ,730 ,348 ,728 
B. Erkek 148 4,243 ,774 

Ürünlerin 
Dayanıklılığı 

A.Kadın 292 4,103 ,854 ,363 ,717 
B. Erkek 148 4,072 ,895 

Sade Ürünler 
İçin Arzu 

A.Kadın 292 3,431 ,853 -,588 ,557 
B. Erkek 148 3,483 ,902 

Rahat Bir 
Yaşam Arzusu 

A.Kadın 292 3,510 ,828 ,510 ,610 
B. Erkek 148 3,466 ,906 

α=0,05; *:p<0.05 
Yanıt kategorileri: 1:Kesinlikle katılmıyorum…, 5:Kesinlikle katılıyorum 

 

 Katılımcıların medeni durumlarına göre, gönüllü sade yaşam tarzı nedenlerinin anlamlı 

farklılık gösterip göstermediği bağımsız çift örneklem t-testi ile tespit edilmiştir. Yapılan t-testi 
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sonuçları Tablo 4.11'de sunulmuştur. Tablo incelendiğinde, medeni durum değişkenine göre; 

kendi kendine yeterlilik arzusu, ürünlerin dayanıklılığı, sade ürünler için arzu, rahat bir yaşam 

arzusu boyutlarına verilen puanlar arasında anlamlı farklılık bulunmazken; anlamlı farklılığın 

bulunduğu motivasyon ise; bilinçli satın alma davranışı (t değeri. 2,351 s.d: 395,894 ve p<0,05) 

boyutudur. Ortalama incelendiğinde, bilinçli satın alma davranışı boyutunda evli katılımcıların 

gönüllü sade yaşam tarzı eğilimlerine verdikleri puanların ortalamasının bekar katılımcılara 

kıyasla daha  yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo 4.11. Medeni Duruma Göre Gönüllü Sade Yaşam Tarzına Uygulanan t-testi Sonuçları 

GSYT 
Boyutları  

Medeni 
Durum 

N Ortalama 
Std. 
Sapma 

t-değeri 
 

Anlam 
Düzeyi 

Bilinçli Satın 
Alma Davranışı 

A.Evli 172 3,656 
,766 

2,351 ,019 

B. Bekar 268 3,470 
,865 

Kendi Kendine 
Yeterlilik 
Arzusu 

A.Evli 172 4,215 
,772 

-1,026 ,305 

B. Bekar 268 4,289 
,726 

Ürünlerin 
Dayanıklılığı 

A.Evli 172 4,151 
,815 

1,124 ,262 

B. Bekar 268 4,056 
,898 

Sade Ürünler 
İçin Arzu 

A.Evli 172 3,427 
,881 

-,416 ,678 

B. Bekar 268 3,462 
,863 

Rahat Bir 
Yaşam Arzusu 

A.Evli 172 3,409 
,799 

-1,685 ,093 

B. Bekar 268 3,550 
,885 

α=0,05; *:p<0.05 
Yanıt kategorileri: 1:Kesinlikle katılmıyorum…, 5:Kesinlikle katılıyorum 

 

 Tablo 4.12. yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarını göstermektedir. Tablo 

incelendiğinde, gastronomi turistlerinin eğitim düzeylerine göre; bilinçli satın alma davranışı, 

kendi kendine yeterlilik arzusu, sade ürünler için arzu ve rahat bir yaşam arzusu boyutları 

arasında p<0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Diğer taraftan, ürünlerin dayanıklılığı (F:5,234 ve p<0,05) boyutunda, katılımcıların eğitim 

düzeylerine göre verdikleri puanların ortalaması arasında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. 

Ürünlerin dayanıklılığı boyutunda, eğitim düzeylerinden; önlisans (3,7322), lisans (4,1628) ve 

lisansüstü (4,2402) grupları arasında  bir ilişki mevcuttur. Bu boyutta lisansüstü eğitim 

düzeyinde olan gastronomi turistlerinin ürün dayanıklılığı konusunda daha fazla istekli 

oldukları söylenebilmektedir.  
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Tablo 4.12. Eğitim Düzeylerine Göre Gönüllü Sade Yaşam Tarzı Boyutlarına Uygulanan ANOVA 

Sonuçları 

GSYT 
Boyutları 

Eğitim Düzeyi N Ortalama Std.Sapma F-değeri 
Anlam 
Düzeyi 

 
 
Bilinçli Satın Alma 
Davranışı 

A.Lise 49 3,615 ,917  
1,555 

 

 
,200 

 
B.Önlisans 61 3,434 ,804 

C.Lisans 262 3,510 ,807 

D.Lisansüstü 68 3,713 ,876 

Kendi Kendine 
Yeterlilik Arzusu 

A. Lise 49 4,299 ,755 

1,361 ,254 
B. Önlisans 61 4,136 ,863 

C. Lisans 262 4,307 ,698 

D. Lisansüstü 68 4,161 ,790 

 
Ürünlerin 
Dayanıklılığı 

A. Lise 49 3,966 1,002 
 

5,234 
 

 
,001 

 

B. Önlisans 61 3,732 ,973 

C. Lisans 262 4,162 ,797 

D. Lisansüstü 68 4,240 ,844 

Sade Ürünler İçin 
Arzu 

A. Lise 49 3,622 ,987  
 

1,041 
 

 
 

,374 
 

B. Önlisans 61 3,500 ,899 

C. Lisans 262 3,429 ,819 

D. Lisansüstü 68 3,352 ,938 

Rahat Bir Yaşam 
Arzusu 

A. Lise 49 3,408 ,944  
,949 

 

 
,417 

 
B. Önlisans 61 3,434 ,910 

C. Lisans 262 3,551 ,829 

D. Lisansüstü 68 3,397 ,835 

α=0,05;,*:p<0.05 
Tepki kategorileri: 1:Kesinlikle katılmıyorum, …, 5:Kesinlikle katılıyorum 

  

 Demografik değişkenlerden yaş, gelir düzeyi ve çalışılan sektör ile gönüllü sade yaşam tarzı 

boyutları arasındaki ilişki ölçüldüğünde herhangi anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. 

4.3. Hedonik Tüketim ve Gönüllü Sade Yaşam Tarzına İlişkin Bulgular 

 
 Araştırma sorularının sekizincisi gastronomi turistlerinin hedonik tüketim ve gönüllü 

sade yaşam tarzları arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını tespit etmeye yöneliktir. Buna 

göre hedonik tüketim ve gönüllü sade yaşam boyutları arasındaki ilişki korelasyon analizi ile test 

edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular Tablo 4.13'te özetlenmektedir. Tablo 

incelendiğinde,  hedonik tüketim nedenleri boyutlarından ''birliktelik için tüketim'' boyutu ile 

''fikir elde etmek için tüketim''(r: ,540; p<0,01) boyutu, ''rahatlamak için tüketim'' (r: ,,589; 

p<0,01) boyutu, ''macera yaşamak için tüketim'' (r: ,524; p<0,01) boyutu, ''değer elde etmek için 

tüketim'' (r: ,268; p<0,01) boyutu, ''kendi kendine yeterlilik arzusu'' (r: ,244; p<0,01) boyutu 

''ürünlerin dayanıklılığı'' (r: ,157; p<0,01) boyutu ve ''rahat bir yaşam arzusu'' (r: ,240; p<0,01) 

boyutu ile pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. Ayrıca birliktelik için tüketim boyutu; fikir 
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elde etmek için, rahatlamak için ve macera yaşamak için tüketim boyutları ile orta düzeyde bir 

ilişkiye sahipken, değer elde etmek için tüketim, kendi kendine yeterlilik arzusu, ürünlerin 

dayanıklılığı ve rahat bir yaşam arzusu boyutları ile düşük seviyeli bir ilişkiye sahiptir. 

Böylelikle, gastronomi turistlerinin birliktelik için tüketimleri arttıkça fikir elde etmek için, 

rahatlamak için, macera yaşamak için, değer elde etmek için tüketimleri artarken kendi kendine 

yeterlilik arzuları, ürünlerin dayanıklılığı ve rahat bir yaşam arzularıda artış gösterecektir. Öte 

yandan ''birliktelik için tüketim'' boyutu ile ''bilinçli satın alma davranışı'' (r: -,020; p=,673) 

boyutu ve ''sade ürünler için arzu'' (r: 0,53; p=,268) boyutu arasında herhangi anlamlı bir ilişki 

tespit edilememiştir.  

 ''Fikir elde etmek için tüketim'' boyutu ile ''birliktelik için tüketim'' (r: ,540; p<0,01) 

boyutu, ''rahatlamak için tüketim'' (r: ,481; p<0,01) boyutu, ''macera yaşamak için tüketim''  (r: 

,523; p<0,01) boyutu ve ''değer elde etmek için tüketim''(r: ,113; p<0,01) boyutu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki mevcuttur. Öte yandan değer elde etmek 

için tüketim boyutu ile  düşük seviyede bir ilişkisi olduğu söylenebilir. Böylelikle, gastronomi 

turistlerinin fikir elde etmek için tüketimleri arttıkça birliktelik için, rahatlamak için, macera 

yaşamak için ve değer elde etmek için tüketimleride artacaktır. Ayrıca ''fikir elde etmek için 

tüketim'' boyutu ile ''bilinçli satın alma davranışı'' (r: -,115; p<0,05) boyutu arasında negatif 

yönlü, düşük seviyeli ancak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre, gastronomi 

turistlerinin fikir elde etmek için tüketimleri arttıkça bilinçli satın alma davranışları azalacak ya 

da bilinçli satın alma davranışları arttıkça fikir elde etmek için tüketimleri azalacaktır. Öte 

yandan ''fikir elde etmek için tüketim'' boyutu ile ''kendi kendine yeterlilik'' (r: 0,46; p=,340) 

boyutu, ''ürünlerin dayanıklılığı'' (r: ,010; =834) boyutu, ''sade ürünler için arzu'' (r: -,20; p=,675) 

boyutu ve ''rahat bir yaşam arzusu'' (r: 0,67; p=,161) boyutu arasında istatistiksel açıdan 

herhangi anlamlı bir ilişki bulgulanmamıştır.  

 ''Rahatlamak için tüketim'' boyutu ile ''birliktelik için tüketim'' (r: ,589; p<0,01) boyutu, 

''fikir elde etmek için tüketim''(r: ,481; p<0,01) boyutu, ''macera yaşamak için tüketim''  (r: ,559; 

p<0,01) boyutu,''değer elde etmek için tüketim''(r: ,237; p<0,01) boyutu, ''kendi kendine 

yeterlilik arzusu'' (r: ,106; p<0,05) boyutu ve ''rahat bir yaşam arzusu'' (r: ,197; p<0,01) boyutu 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki mevcuttur. Öte yandan rahatlamak 

için tüketim boyutu ile birliktelik için ,fikir elde etmek için ve macera yaşamak için tüketim 

boyutları arasında orta düzeyde bir ilişki mevcutken değer elde etmek için tüketim, kendi 

kendine yeterlilik arzusu ve  rahat bir yaşam arzusu arasında düşük seviyede bir ilişki 

mevcuttur. Böylelikle, gastronomi turistlerinin rahatlamak için tüketimleri artınca birliktelik 

için, fikir elde etmek için, macera yaşamak için, ve değer elde etmek için tüketimleri artarken 

kendi kendine yeterlilik arzusu ve rahat bir yaşam arzusununda artacağı söylenebilir. Öte 

yandan ''rahatlamak için tüketim'' boyutu ile ''bilinçli satın alma'' (r:-,082; p=,085)  boyutu, 
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''ürünlerin dayanıklılığı''(r: 0,69; p=,151)  boyutu ve ''sade ürünler için arzsu'' (r: 0,47; p=,324)  

boyutu arasında herhangi anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. 

 ''Macera yaşamak için tüketim'' boyutu ile ''birliktelik için tüketim'' (r: ,524; p<0,01) 

boyutu, ''fikir elde etmek için tüketim''(r: ,523; p<0,01) boyutu, ''rahatlamak için tüketim''  (r: 

,559; p<0,01) boyutu,''değer elde etmek için tüketim''(r: ,160; p<0,05) boyutu, '' kendi kendine 

yeterlilik arzusu'' (r: ,105; p<0,05) boyutu ve ''rahat bir yaşam arzusu'' (r: ,141; p<0,01) arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki mevcuttur. Öte yandan  macera yaşamak 

için tüketim boyutu ile birliktelik için,fikir elde etmek için ve rahatlamak için tüketim boyutları 

arasında orta düzeyde bir ilişki mevcutken değer elde etmek için tüketim, kendi kendine 

yeterlilik arzusu ve  rahat bir yaşam arzusu arasında düşük seviyede bir ilişki mevcuttur. 

Böylelikle, gastronomi turistlerinin macera yaşamak için tüketimleri artınca birliktelik için, fikir 

elde etmek için, rahatlamak için, ve değer elde etmek için tüketimleri artarken kendi kendine 

yeterlilik arzusu ve rahat bir yaşam arzusununda artacağı söylenebilir. ''Macera yaşamak için 

tüketim'' boyutu ve ''bilinçli satın alma''(r: -,140; p<0,01) boyutu arasında düşük düzeyli, negatif 

yönlü ancak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre, gastronomi turistlerinin macera 

yaşamak için tüketimleri arttıkça bilinçli satın alma davranışları azalacaktır.Öte yandan ''macera 

yaşamak  için tüketim'' boyutu ile, ''ürünlerin dayanıklılığı''(r: 0,61; p=,201)  boyutu ve ''sade 

ürünler için arzsu'' (r: -,007; p=,886)  boyutu arasında herhangi anlamlı bir ilişkiye 

rastlanmamıştır. 

 Hedonik tüketim boyutlarından ''değer elde etmek için tüketim'' boyutu ile ''birliktelik 

için tüketim'' (r: ,268; p<0,01) boyutu, ''fikir elde etmek için tüketim''(r: ,113; p<0,01) boyutu, 

''rahatlamak için tüketim''  (r: ,237; p<0,01) boyutu, ''macera yaşamak için tüketim''  (r: ,160; 

p<0,01) boyutu, ''bilinçli satın alma davranışı'' (r: ,220; p<0,01) boyutu,  ''kendi kendine 

yeterlilik arzusu'' (r: ,158; p<0,01) boyutu, ''ürünlerin dayanıklılığı arzusu''(r: ,183; p<0,01) 

boyutu, ''sade ürünler için arzu''(r: ,232; p<0,01) boyutu ve  ''rahat bir yaşam arzusu'' (r: ,141; 

p<0,01) boyutu arasında düşük düzeyde, pozitif yönlü ancak istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki 

bulgulanmıştır. Değer elde etmek için tüketim diğer tüm boyutlar ile ilişkisi olan tek boyut 

olarak tespit edilmiştir. Böylelikle bireylerin değer elde etmek için tüketimleri arttıkça birliktelik 

için, fikir elde etmek için, rahatlamak için, macera yaşamak için tüketimleri artarken bilinçli 

satın alma davranışları, kendi kendine yeterlilik arzuları, ürünlerin dayanıklılığı, sade ürünler ve 

rahat bir yaşam için de arzuları artacaktır.  
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Tablo 4.13. Hedonik Tüketim ve GönüllüSade Yaşam Tarzı Boyutları Arasındaki Korelasyona 

Yönelik Bulgular 

 

Birliktelik 

İçin 

Tüketim 

Fikir Elde 

Etmek 

İçin 

Tüketim 

Rahatla

mak İçin 

Tüketim 

Macera 

Yaşamak 

İçin 

Tüketim 

Değer 

Elde 

Etmek 

İçin 

Tüketim 

Bilinçli 

Satın 

Alma 

Davranı

şı 

Kendi 

Kendine 

Yeterlili

k 

Arzusu 

Ürünleri

n 

Dayanık

lılığı 

Sade 

Ürünler 

İçin 

Arzu 

Rahat 

Bir 

Yaşam 

Arzusu 

Birliktelik 
İçin 

Tüketim 

Pearson 

Korelasyonu 
1 ,540** ,589** ,524** ,268** 

-,020 ,244** 

 

,157** 

 

,053 

 

,240** 

P (çift 

yönlü) 
 

,000 ,000 ,000 ,000 
,673 ,000 

,001 ,268 ,000 

N 440 440 440 440 440 
440 440 440 440 440 

Fikir Elde 
Etmek İçin 

Tüketim 

Pearson 

Korelasyonu 
,540** 1 ,481** ,523** ,113* 

-,115* ,046 

 

,010 

 

-,020 

 

,067 

P (çift 

yönlü) 
,000 

 
,000 ,000 ,018 

,016 ,340 

,834 ,675 ,161 

N 
440 440 440 440 440 

440 440 440 440 440 

Rahatlama
k  

İçin 
Tüketim 

Pearson 

Korelasyonu 
,589** ,481** 1 ,559** ,237** 

-,082 ,106* 

,069 ,047 ,197** 

P (çift 

yönlü) 
,000 ,000 

 
,000 ,000 

,085 ,026 

,151 ,324 ,000 

N 
440 440 440 440 440 

440 440 440 440 440 

Macera 
Yaşamak 

İçin 
Tüketim 

Pearson 

Korelasyonu 
,524** ,523** ,559** 1 ,160** 

-,140** ,105* 

 

,061 

 

-,007 

 

,141** 

P (çift 

yönlü) 
,000 ,000 ,000 

 
,001 

,003 ,028 

,201 ,886 ,003 

N 
440 440 440 440 440 

440 440 440 440 440 

Değer Elde 
Etmek İçin 

Tüketim 

Pearson 

Korelasyonu 
,268** ,113* ,237** ,160** 1 

,220** ,158** 

 

,183** 

 

,232** 

 

,102* 

P (çift 

yönlü) 
,000 ,018 ,000 ,001 

 
,000 ,001 

,000 ,000 ,032 

N 
440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 

 
**.Korelasyon α:0,01 (çift yönlü) düzeyinde anlamlıdır. 
*.Korelasyon α:0,05 (çift yönlü) düzeyinde anlamlıdır. 

 
Tepki kategorileri: 1:Kesinlikle katılmıyorum, …, 5:Kesinlikle katılıyorum 
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Tablo 4.13. Devamı 

 

Birliktelik 

İçin 

Tüketim 

Fikir 

Elde 

Etmek 

İçin 

Tüketim 

Rahatlam

ak İçin 

Tüketim 

Macera 

Yaşama

k İçin 

Tüketim 

Değer 

Elde 

Etmek 

İçin 

Tüketi

m 

Bilinç 

li 

Satın 

Alma 

Davra

nışı 

Kendi 

Kendine 

Yeterlili

k 

Arzusu 

Ürünleri

n 

Dayanık

lılığı 

Sade 

Ürünler 

İçin 

Arzu 

Rahat Bir 

Yaşam 

Arzusu 

Bilinçli 

Satın Alma 

Davranışı 

Pearson 

Korelasyonu 
-,020 -,115* -,082 -,140** ,220** 1 ,363** ,486** ,322** ,015 

P (çift yönlü) 
,673 ,016 ,085 ,003 ,000  ,000 ,000 ,000 ,750 

N 
440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 

Kendi 

Kendine 

Yeterlilik 

Arzusu 

Pearson 

Korelasyonu 
,244** ,046 ,106* ,105* ,158** ,363** 1 ,480** ,326** ,164** 

P (çift yönlü) 
,000 ,340 ,026 ,028 ,001 ,000  ,000 ,000 ,001 

N 
440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 

Ürünlerin 

Dayanıklılı

ğı 

Pearson 

Korelasyonu 
,157** ,010 ,069 ,061 ,183** ,486** ,480** 1 ,377** ,144** 

P (çift yönlü) 
,001 ,834 ,151 ,201 ,000 ,000 ,000  ,000 ,002 

N 
440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 

Sade 

Ürünler İçin 

Arzu 

Pearson 

Korelasyonu 
,053 -,020 ,047 -,007 ,232** ,322** ,326** ,377** 1 ,147** 

P (çift yönlü) 
,268 ,675 ,324 ,886 ,000 ,000 ,000 ,000  ,002 

N 
440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 

Rahat Bir 

Yaşam 

Arzusu 

Pearson 

Korelasyonu 
,240** ,067 ,197** ,141** ,102* ,015 ,164** ,144** ,147** 1 

P (çift yönlü) 
,000 ,161 ,000 ,003 ,032 ,750 ,001 ,002 ,002  

N 
440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 

 
**.Korelasyon α:0,01 (çift yönlü) düzeyinde anlamlıdır. 
*.Korelasyon α:0,05 (çift yönlü) düzeyinde anlamlıdır. 

 
Tepki kategorileri: 1:Kesinlikle katılmıyorum, …, 5:Kesinlikle katılıyorum 

 

 Gönüllü sade yaşam tarzı boyutlarından ''bilinçli satın alma davranışı'' boyutu ile ''değer 

elde etmek için tüketim'' (r: ,220; p<0,01) boyutu, ''kendi kendine yeterlilik arzusu'' (r: 363; 

p<0,01) boyutu, ''ürünlerin dayanıklılığı'' (r: 486; p<0,01) boyutu, ''sade ürünler için arzu'' (r: 

322; p<0,01) boyutu ile pozitif yönlü anlamlı bir ilişki mevcuttur. Bilinçli satın alma davranışı 

boyutu ve ürünlerin dayanıklılığı boyutu arasında orta düzeyli ilişki mevcutken diğer boyutlar 

ile düşük düzeyde bir ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bundan hareketle bireylerin bilinçli 

satın alma davranışları arttıkça değer elde etmek için tüketimleri, kendi kendilerine yeterlilik 

arzuları, ürünlerin dayanıklılığı istekleri ve sade ürünler için arzuları artacaktır. Öte yandan 

''bilinçli satın alma davranışı'' boyutu ile ''fikir elde etmek için tüketim'' boyutu (r: -115; p<0,05) 

ve ''macera yaşamak için tüketim'' (r: -140; p<0,01) boyutu arasında negatif yönlü , düşük 

düzeyli ve anlamlı bir ilişki mevcuttur. Dolayısıyla gastronomi turistlerinin bilinçli satın alma 
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davranışları arttıkça fikir elde etmek için tüketimleri ve macera yaşamak için tüketimleri 

azalacaktır. Öte yandan ''bilinçli satın alma davranışı'' boyutu ile ''macera yaşamak için tüketim'' 

(r: ,020; p=,673 boyutu ve '' rahatlamak için tüketim'' (r: ,082; p=,750) boyutu arasında herhangi 

bir ilişki tespit edilememiştir.  

 Gönüllü sade yaşam tarzı boyutlarından ''kendi kendine yeterlilik arzusu'' boyutu ile 

''birliktelik için tüketim'' (r: 244; p<0,01) boyutu, ''rahatlamak için tüketim'' (r: 106; p<0,05) 

boyutu, ''macera yaşamak için tüketim'' (r: 105; p<0,05) boyutu, ''değer elde etmek için tüketim'' 

(r: 158; p<0,01) boyutu, ''bilinçli satın alma davranışı'' (r: 363; p<0,01) boyutu, ''ürünlerin 

dayanıklılığı'' (r: 480; p<0,01) boyutu, ''sade ürünler için arzu'' (r: 326; p<0,01) boyutu ve ''rahat 

bir yaşam arzusu'' (r: 164; p<0,01) boyutu arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. Kendi 

kendine yeterlilik arzusu ve ürünlerin dayanıklığı boyutu arasında orta düzeyli bir ilişki 

mevcutken diğer boyutlar arasında düşük düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. Öte yandan ''kendi 

kendine yeterlilik arzusu'' boyutu ile ''fikir elde etmek için tüketim ''(r: 0,46; p=340) boyutu 

arasında herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. Dolayısıyla kendi kendine yeterlilik arzusu 

artan gastronomi turistinin birliktelik için, rahatlamak için, macera için, değer elde etmek için 

tüketimleri artarken aynı zamanda bilinçli satın alma davranışları, ürünlerin dayanıklılığı, sade 

ürünler ve rahat bir yaşam için de arzusu artacaktır. 

 ''Ürünlerin dayanıklılığı'' boyutu ile ''birliktelik için tüketim'' (r: 157; p<0,01) boyutu, 

''değer elde etmek için tüketim'' (r: 183; p<0,01) boyutu, ''bilinçli satın alma davranışı'' (r: 486; 

p<0,01) boyutu, '' kendi kendine yeterlilik arzusu'' (r: 480; p<0,01) boyutu, ''sade ürünler için 

arzu''(r: 377; p<0,01) boyutu ve ''rahat bir yaşam arzusu'' (r: 144; p<0,01) boyutu arasında 

pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişkisi vardır. Boyutun, bilinçli satın alma davranışı ve kendi kendine 

yeterlilik arzusu ile orta düzeyde bir ilişkisi varken ilişkide bulunduğu diğer boyutlar ile düşük 

düzeyli bir ilişkisi vardır. Öte yandan ''ürünlerin dayanıklılığı'' boyutunun ''fikir elde etmek için 

tüketim'' (r: 0,10; p=,834) boyutu ve ''rahatlamak için tüketim'' (r: 0,69; p=,151) boyutu arasında 

herhangi  anlamlı bir ilişkiye rastlanamamıştır. Dolayısıyla gastronomi turistlerinin ürünlerin 

dayanıklılı durumları arttıkça birliktelik için, değer elde etmek için tüketimleri ve bilinçli satın 

ama davranışları, kendi kendine yeterlik, sade ürünler için ve rahat bir yaşam için arzuları 

artacaktır.  

 ''Sade ürünler için arzu'' boyutu ile ''değer elde etmek için tüketim'' (r: 232; p<0,01) 

boyutu, ''bilinçli satın alma davranışı'' (r: 322; p<0,01) boyutu, ''kendi kendine yeterlilik arzusu'' 

(r: 326; p<0,05) boyutu, ''ürünlerin dayanıklılığı'' (r: 377; p<0,01) ve ''rahat bir yaşam arzusu '' 

(r: 147; p<0,01) boyutları arasında düşük düzeyde, pozitif yönlü ancak anlamlı bir ilişki 

bulgulanmıştır. Böylelikle, gastronomi turistlerinin sade ürünler için arzuları arttıkça değer elde 

etmek için tüketimleri, bilinçli satın alma davranışları, kendi kendine yeterlilik arzuları, 

ürünlerin dayanıklılığı ve rahat bir yaşam arzuları artacaktır. Ayrıca ''sade ürünler için arzu'' 
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boyutu ile ''birliktelik için tüketim'' (r: ,053; p=,268), ''fikir elde etmek için tüketim'' (r: -,020; 

p=,675), ''rahatlamak için tüketim'' (r: 0,47; p=,324) ve ''değer elde etmek için tüketim'' (r: -,007; 

p=886) boyutları arasında herhangi anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.  

 Gönüllü sade yaşam tarzı boyutlarından ''rahat bir yaşam arzusu'' boyutu ile ''birliktelik 

için tüketim'' (r: 240; p<0,01) boyutu, ''rahatlamak için tüketim'' (r: 197; p<0,01) boyutu, 

''macera yaşamak için tüketim'' (r: 141; p<0,01) boyutu, ''değer elde etmek için tüketim'' (r: 102; 

p<0,05) boyutu, ''kendi kendine yeterlilik'' (r: 164; p<0,01) boyutu, ''ürünlerin dayanıklılığı'' (r: 

144; p<0,01) boyutu ve ''sade ürünler için arzu'' (r: 147; p<0,01) boyutu arasında pozitif yönlü, 

düşük düzeyli ancak anlamlı bir ilişki vardır. Buradan hareketle, gastronomi turistlerinin rahat 

bir yaşam için arzu düzeyleri arttıkça birliktelik için, rahatlamak için, macera için ve değer elde 

etmek için tüketimleri artarken aynı zamanda kendi kendine yeterlilik arzuları, ürünlerin 

dayanıklılığı ve sade ürünler için arzu düzeylerininde doğrusal orantıda artacağı söylenebilir. 

Öte yandan ''rahat bir yaşam için arzu'' boyutu ile ''fikir elde etmek için tüketim'' (r: 0,67; 

p=,161) boyutu ve ''bilinçli satın alma davranışı'' (r: 0,15; p=750) boyutu arasında anlamlı 

düzeyde bir ilişki bulgulanmamıştır.  
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 Çalışma, gastronomi turistlerinin hedonik tüketim ve gönüllü sade yaşam tarzı 

eğilimlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda araştırmada elde edilen 

bulgular kuramsal ve uygulama açısından tartışılmaktadır. Çalışmada öncelikli olarak ölçeklerin 

içsel geçerlilik analizleri yapılmıştır. Buna göre; hedonik tüketim ölçeği  ve gönüllü sade yaşam 

tarzı ölçeği 5 faktör ile açıklanmıştır. Elde edilen bulgular ile gastronomi turistlerinin hedonik 

tüketim nedenleri; birliktelik için tüketim, fikir elde etmek için tüketim, rahatlamak için tüketim, 

macera yaşamak için tüketim ve değer elde etmek için tüketim nedenleriyle açıklanmaktadır. 

Faktör analizine ilişkin bulguların alan yazında hedonik tüketim eğilimlerine  yönelik olarak 

yapılan çalışmalarla (Özgül, 2011; Çakmak ve Çakır, 2012; Doğan vd., 2014) faktör yük ve 

oranları açısından farklılık gösterse bile paralellik gösterdiği söylenebilir. Faktör analiziyle 

belirlenen beş neden hedonik tüketim nedenlerinin %62'sini açıklamaktadır. Bu nedenler 

arasında en yüksek açıklama oranına sahip olan neden birliktelik için tüketim olurken en düşük 

boyut ise değer elde etmek için tüketim boyutu olmuştur. Ancak faktör ortalamaları açısından en 

düşük ortalamaya fikir elde etmek için tüketim boyutunun olması düşündürücü olmasına karşın 

hedonik tüketimi açıklama oranı açısından belirleyici bir özelliğe sahiptir. Arnold ve Reynold’un 

(2003) çalışmasında belirlenen sosyalleşmek için tüketim ve başkalarını mutlu etmek için 

tüketim boyutları çalışmada ''birliktelik için tüketim'' boyutu altında toplanmıştır. 

 Hedonik tüketim nedenleri ve demografik değişkenler arasındaki analiz sonuçlarına 

bakıldığında cinsiyet, medeni durum, yaş grupları ve çalışılan sektöre göre önemli bulgular elde 

edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; hedonik tüketim nedenlerinden macera yaşamak ve 

birliktelik için tüketim eğilimlerinin kadınlarda erkeklere göre daha fazla olduğu belirlenmiştir. 

Daha önce farklı örneklem grupları ve amaçlarla yapılan çalışmalarda da hedonik tüketim 

nedenlerinin kadınlarda erkeklere göre daha fazla olduğu belirlenmiştir (Aydın, 2010; Özgül, 

2010; Kükrer, 2011; Özgüven, 2013; Doğan, vd., 2014; Onurlubaş, 2015). Bu durumun erkeklerin 

rasyonel tüketim anlayışlarına göre kadınların ise tüketimi; hazlarını, meraklarını, 

soyalleşmelerini ve başkalarını mutlu etme isteklerini tatmin eden bir olgu olarak 

görmelerinden kaynaklandığı söylenebilir. 

 Medeni durum değişkenine göre birliktelik için tüketim boyutu için bekarların evlilere 

oranla daha fazla eğilime sahip olduğu belirlenmiştir. Bunun sebebi olarak bekar bireylerin evli 

bireylere göre gelirlerini istedikleri şekilde harcayabilmelerinden kaynaklandığı düşünülebilir. 

Alan yazında bekar tüketicilerin evli tüketicilere oranla daha fazla hedonik tüketim eğilimi 

gösterdiklerini bulgulayan çalışmalar mevcuttur (Doğan, vd., 2014; Özkan, 2017; ılğaz; 2018). 

Elde edilen bulgulara göre; bekar kadınların evli kadınlara göre daha fazla birliktelik için 

tüketim eğilimi gösterdikleri söylenebilir. Bunun sebebinin; evli kadınların genellikle aileleriyle 
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vakit geçiren ve sorumlulukları gereği gelir harcamalarına daha fazla dikkat eden davranışlar 

sergilemeleri, bekar kadınların ise arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçirme şanslarının olup 

gelirlerini istedikleri şekilde harcayabilmelerinden kaynaklandığı söylenebilir.   

 Hedonik tüketim nedenleri ve yaş grupları arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. Fikir elde etmek için tüketim boyutunda, 38-52 yaş ve üzeri gastronomi turistlerinin 

23-37 yaş grubu aralığında yer alan gastronomi turistlerine göre daha istekli oldukları tespit 

edilmiştir. Bunun sebebi olarak 38-52 yaş ve üzeri aralığında bulunan gastronomi turistlerinin 

emeklilik gibi sebeplerden dolayı daha fazla boş vakte sahip olması ve yaş ilerledikçe kendilerine 

yeni hobiler edinmek istemelerinden kaynaklandığı düşünülebilir. Ayrıca rahatlamak için 

tüketim boyutunda 18-22 yaş aralığında bulunan gastronomi turistlerinin 38-52 yaş ve üzeri yaş 

aralığında bulunan gastronomi turistlerine göre daha istekli oldukları bulgulanmıştır. Öte 

yandan macera yaşamak için tüketim boyutunda 18-22 yaş aralığında bulunan gastronomi 

turistlerinin 23-37 yaş aralığında bulunan gastronomi turistlerine göre daha istekli olduğu 

belirlenmiştir. Buna göre 18-22 yaş aralığında bulunan ve kadınlardan oluşan bu grubun 

gündelik hayatın stresinden uzaklaşmak için yeni yiyecekler deneyimlemekten hoşlanan bir 

grup olduğu söylenebilir.  

  Öte yandan çalışılan sektör değişkenine göre öğrencilerin, çalışmayan gastronomi 

turistlerine göre fikir elde etmek için tüketime daha çok eğilimleri oldukları görülmüştür. Bunun 

sebebi olarak öğrencilerin okudukları bölüm, ilgi düzeyleri gibi farklı sebepler olduğu 

söylenebilir. Araştırmada hedonik tüketim nedenleri ve demografik değişkenlerden eğitim 

düzeyi ve gelir düzeyi değişkenleri arasında herhangi bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla gelir ve eğitim düzeyinin tek başına hedonik tüketim bakımından belirleyici olan bir 

özelliği bulunmamaktadır.  

 Araştırmada dikkat çeken önemli bulgu, değer elde etmek için tüketim boyutunu hiçbir 

sosyo-demografik özellik açısından ilişkisinin olmamasıdır. Değer elde etmek için tüketim 

boyutu ortalamaları en düşük ortalamaya sahip olmamasına rağmen bu durumla karşılaşmak 

gastronomi turistlerinin bu boyuta benzer düzeylerde bakması olarak kabul edilebilir. Değer 

elde etmek için tüketim boyutu yiyecek içecek işletmeleri, turizm destinasyonları açısından 

önemli faktör olmalı ve dikkate alınmalıdır. 

 Elde edilen bulgular ile gastronomi turistlerinin gönüllü sade yaşam tarzları; bilinçli 

satın alma davranışı, kendi kendine yeterlilik arzusu, ürünlerin dayanıklılığı, sade ürünler için 

arzu ve rahat bir yaşam arzusu olarak 5 boyutta açıklanmaktadır. Iwata' nın (2006) çalışmasında 

ise alışverişlerde temkinli tutumlar, kendi kendine yeterliliğin kabulü, gönüllü olarak basit bir 

yaşam arzusu, gönüllü sade yaşam tarzı olarak 4 boyut elde edilmiştir.  Faktör analizine ilişkin 

bulguların alan yazında gönüllü sade yaşam tarzına yönelik olarak yapılan çalışmalarla (Özgül, 

2011; Aydın ve Kazançoğlu, 2017; Bayat ve Sezer, 2018; Chang, 2018) faktör yük ve oranları 



Şule Demir, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

 

112 

açısından farklılık gösterse bile paralellik gösterdiği söylenebilir. Faktör analiziyle belirlenen beş 

boyut gönüllü sade yaşam tarzının %66'sını açıklamaktadır. Bu nedenler arasında en yüksek 

açıklama oranına sahip olan boyut bilinçli satın alma davranışı olurken en düşük boyut ise rahat 

bir yaşam arzusu boyutu olmuştur. Faktör analizi ortalama değerler açısından bakıldığında ise 

en yüksek oran kendi kendine yeterlilik arzusu olurken en düşük orana sahip boyut ise sade 

ürünler için arzu boyutu olmuştur. Sade ürünler için arzu boyutu en düşük ortalamaya sahip 

olmasına rağmen gönüllü sade yaşamı açıklama oranı açısından etkili bir boyuttur. 

 Gönüllü sade yaşam tarzı ve demografik değişkenler arasındaki ilişkiye bakıldığında 

medeni durum ve eğitim düzeylerine göre anlamlılı farklılıklar gösterdikleri saptanmıştır. 

Gönüllü sade yaşam tarzı ve medeni durum değişkeni arasındaki ilişkiye bakıldığında evli 

gastronomi turistlerinin bekar gastronomi turistlerine göre daha bilinçli satın alma davranışları 

sergiledikleri bulgulanmıştır. Bu durum bekar bireylerin aksine  evli bireylerin sosyal statülerine 

göre sorumluk sahibi olarak harcama düzeylerine  daha fazla dikkat ettikleri durumu ile 

açıklanabilir.  

 Eğitim düzeyi değişkeni açısından bakıldığında lisansüstü eğitim düzeyine sahip 

gastronomi turistlerinin önlisans ve lisans eğitim düzeyine sahip gastronomi turistlerine göre 

ürünlerin dayanıklılığı konusuna daha fazla önem verdikleri bulgulanmıştır. Buna göre, 

gastronomi turistlerinin eğitim düzeylerinin yükseldikçe ürünlerin dayanıklılığı konusuna daha 

fazla önem verdikleri düşünülebilir. Bunun sebebi olarak ise eğitim düzeyinin artmasıyla birlikte 

daha bilinçli, çevreye duyarlı tüketimler gerçekleştirme isteğinin artması olduğu söylenebilir 

(Craig-Lees ve Hill, 2002; Etzioni, 1998; Zavestoski, 2002; Karaca, 2014; Ergen, 2014;  Umut, 

Topuz ve Velioğlu, 2015). Araştırmada gönüllü sade yaşam tarzı ve yaş, gelir düzeyi, çalışılan 

sektör ve cinsiyet değişkenleri arasında herhangi bir ilişki saptanamamıştır. Dolayısıyla 

araştırmada dikkat çeken bir nokta olarak gelir, cinsiyet, yaş, çalışılan sektörün tek başına 

gönüllü sade yaşam tarzı bakımından belirleyici olan bir özelliği bulunmamaktadır. 

 Gönüllü sade yaşam tarzı boyutları ve sosyo-demografik değişkenler arasındaki ilişki 

açısından dikkat çeken diğer bir nokta ise, kendi kendine yeterlilik arzusu, rahat bir yaşam 

arzusu ve sade ürünler için arzu boyutu bakımından herhangi bir ilişkinin belirlenememesidir. 

Kendi kendine yeterlilik arzusunun ortalama açısından en yüksek değere sahip olmasının 

nedeni, gastronomi turistlerinin konuya aynı düzeyde bakmaları olarak kabul edilebilir. Öte 

yandan kendi kendine yeterlilik arzusu, rahat bir yaşam arzusu ve sade ürünler için arzu  turizm 

işletmeleri ve destinasyonlar açısından anlamlı bir bulgu olup geliştirilecek uygulamalar için 

dikkate alınmalıdır. 

 Hedonik tüketim nedenleri ve gönüllü sade yaşam tarzı arasındaki ilişkiye göre macera 

yaşamak için tüketim ve fikir elde etmek için tüketim boyutu ile bilinçli satın alma davranışı 

gösteren gastronomi turistlerinin belirgin şekilde bilinçli satın alma davranışlarının düşük 
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olduğu belirlenmiştir. Bu grubun kadın, öğrenci ve yaş gruplarına göre anlamlı farklılık gösteren 

bir grup olması nedeniyle hedonik tüketim eğilimlerinin en baskın olduğu grup sonucu 

çıkartılabilir. Öte yandan bekar, kadın gastronomi turistlerinden oluşan birliktelik için tüketim 

boyutu ile kendi kendine yeterlilik arzusu, ürünlerin dayanıklılığı ve rahat bir yaşam arzusu 

arasında düşük düzeyli, pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Dolayısıyla bekar, kadın 

gastronomi turistlerinin ileride kendi kendine yetebilmeyi isteyen, ürünlerin dayanıklılığına 

önem veren ve maddiyata önem vererek rahat bir yaşam sürmeyi istedikleri söylenebilir.  

 Rahatlamak için tüketimde bulunan gastronomi turistlerinin rahat bir yaşam sürerek 

ileride kendi kendilerine yetebilme arzularıyla hareket ettikleri söylenebilir. Ayrıca en fazla 

hedonik özellik gösteren kadın, 18-22 yaş aralığında bulunan gastronomi turistlerinin rahat ve 

kendi kendilerine yetebilecek bir hayat sürmeyi istedikleri tespit edilmiştir. Değer elde etmek 

için tüketim boyutu ile tüm gönüllü sade yaşam tarzı boyutları arasında pozitif yönlü anlamlı bir 

ilişki mevcuttur. Böylece değer elde etmek için tüketimde bulunan gastronomi turistlerinin 

maneviyata en fazla önem veren grup olduğu söylenebilir.  

 Gönüllü sade yaşam tarzı boyutlarından bilinçli satın alma davranışı ile fikir elde etmek 

için tüketim ve macera yaşamak için tüketim boyutları arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki 

bulgulanırken değer elde etmek için tüketim boyutu arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki 

bulgulanmıştır. Evlilerden oluşan bu grubun fikir elde etmek için ve macera yaşamak için 

tüketimlerinin belirgin şekilde düşük olması bu grubun en fazla gönüllü sade yaşam tarzı 

eğilimine sahip grup olduğu söylenebilir. Ayrıca bu grubun pazarlık ve ucuzluğa dikkat ederek 

değer elde etmek için tüketimlerde bulunmak istemesi bu grubun evlilerden oluşan 

harcamalarına dikkat eden bir grup olmasından kaynaklandığı söylenebilir.  

 Rahat bir yaşam arzusu gösteren gastronomi turistlerinin birliktelik için, macera 

yaşamak için, rahatlamak için ve değer elde etmek için tüketimleri arasında pozitif ve anlamlı bir 

ilişki tespit edilmiştir. Bu grubun sevdikleri için bir şeyleri satın almaktan hoşlanan, 

sosyalleşmeyi seven, yeni gastronomik ürünler denediği zaman heyecan duyan, rahatlamak için 

gastronomik ürünler tüketen ve pazarlık yapmayı seven gastronomi turistlerinden oluştuğu 

söylenebilir. Böylelikle, bu grubun hazza ve maddiyata önem veren hedonik eğilimler gösteren 

bir grup olduğu saptanmıştır. 

 Ürünlerin dayanıklılığı boyutu ile birliktelik için ve değer elde etmek için tüketim 

boyutları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmişitir. Buna göre, eğitim seviyesi 

yüksek olan bu grubun sevdikleri için gastronomik ürünler almaktan, sevdikleri için 

gastronomik deneyimleri paylaşmaktan hoşlanan ve gastronomik bir ürünü satın alırken 

ucuzluğa ve pazarlığa dikkat ettiği söylenebilir. Öte yandan, sade ürünler için arzu eğilimi olan 

gastronomi turistlerinin ucuzluk ve pazarlığa önem vererek değer elde etmek için tüketime 

önem verdiği saptanmıştır.  
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 Kendi kendine yeterlilik arzusu boyutu ile birliktelik için tüketim, macera yaşamak  için 

tüketim, rahatlamak için tüketim ve değer elde etmek için tüketim boyutları arasında pozitif 

yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.Kendi kendine yeterlilik arzusu gösteren gastronomi 

turistlerinin sevdikleriyle gastronomik deneyimleri paylaşmayı seven, yeni gastronomik 

deneyimler yaşamaktan haz duyan, gündelik hayatın stresinden kurtulmak için gastronomi 

tüketimlerinde bulunan ve gastronomik ürünleri satın alırken pazarlığa ve ucuzluğa dikkat 

ettikleri söylenebilir.Dolayısıyla dikkat çeken bir bulgu olarak  gönüllü sade yaşam tarzı grupları 

arasında yer alan bu grubun maddiyata önem veren, hedonistik özellikler gösteren bir grup 

olduğu söylenebilir. 

 Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ile uygulayıcılara yönelik olarak bazı çıktılar 

mevcuttur. İstanbul'a gelen ve gastronomi deneyimi yaşayan yerli gastronomi turistleri 

deneyimlerinde hedonik tüketim davranışları ve gönüllü sade yaşam tarzı davranışları 

sergilemektedir.Bu nedenle gastronomi turizminde yiyecek-içecek işletmecilerinin, yöneticilerin 

ve çalışanların, turistlerin gastronomik deneyimlerini etkileyen hedonik ve gönüllü sade yaşam 

tarzı faktörlerini bilmesi ve tüketim davranışlarını doğru yorumlayabilmesi pazarlama 

faaliyetlerinin etkinliği açısından önemlidir.  

 İşletme sahipleri ya da yöneticileri, özellikle birliktelik, macera, fikir elde etme, 

rahatlama ve değer elde etme güdüsü ile hareket eden gastronomi turistleri için soyalleşme, 

heyecan, eğlence ve yenilik öğelerine odaklanan etkinliklerde bulunabilirler.Örneğin; 

gastronomik deneyimlerini fikir elde etmek için gerçekleştiren gastronomi turistleri için 

gastronomide moda olan yeni eğilimlere yönelik ilgi çekici menüler hazırlanabilir ve turistlerin 

deneyimleri sırasında hazırlanan yiyecekler hakkında ilgili şefler gerekli açıklamalarda 

bulunabilirler.Yiyecek-içecek işletmeleri, üretim süreçlerini ve pazarlama faaliyetlerini; 

deneyimlerini bilinçli satın alma, kendi kendine yeterlilik, ürünlerin dayanıklılığı, sade ürünler 

ve rahat bir yaşam arzusuyla gerçekleştiren gastronomi turistleri için çevreye, toplumsal ve 

bireysel gelişime duyarlı etkinliklerle gerçekleştirebilirler.Örneğin; sade ürünler için arzu 

faktörüyle hareket eden gastronomi turistleri için daha sade bir atmosfer oluşturulup sağlıklı ve 

organik gıdalardan oluşan sade bir menü hazırlanabilir.  

Çalışma, yerli turistlerin hedonik tüketim ve gönüllü sade yaşam tarzı motivasyonları 

arasındaki ilişkinin belirlenmesi sayesinde uygulayıcılara, farklı motivasyon, eğilimlere sahip 

yerli turistlerin daha iyi anlaşılması ve buna yönelik olarak pazarlama stratejilerinin 

geliştirilmesi yönünde katkı sağlamaktadır. Yiyecek içecek işletmeleri yöneticileri, elde edilen 

sonuçlarla hangi tüketicinin hangi etkenlerle hedonik ve gönüllü davrandığını bilerek 

stratejilerini geliştirebilirler.Ayrıca işletmeler hem hedonik hem gönüllü sade yaşam tarzı 

güdüsü ile hareket eden yerli tursitleri işletmede tutabilmek için faaliyetlerini çeşitlendirerek 

hedonik faaliyetler yanında gönüllü sade yaşam tarzı faaliyetleri de sunabilirler. Örneğin; değer 
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elde etmek güdüsüyle hareket eden gastronomi turistleri aynı zamanda gönüllü sade yaşam tarzı 

boyutlarıyla hareket ettiği için işletmeler, uygun fiyatlı, sade bir menü ve daha sade bir atmosfer 

hazırlayabilirler. Sonuç olarak tanıtım faliyetlerini güçlendirmek isteyen ve özgünlük yaratarak 

rekabette ön plana çıkarmak isteyen işetmeler tanıtım ve pazarlama planlamalarında hedonik 

tüketim ve gönüllü sade yaşam tarzı faktörlerini de dahil etmelidirler. 

5.1. Akademik Öneriler 

Araştırma, gastronomi turistlerinin hedonik tüketim ve gönüllü sade yaşam tarzı 

yaklaşımları çerçevesinde incelenmesi üzerine kurulmuştur. Buradan hareketle, ileride 

gerçekleştirilecek olan akademik çalışmalara yönelik olarak önerilerde bulunmakta fayda 

görülmektedir.  

Çalışma yerli gastronomi turistleri ile gerçekleştirilmiş olup aynı değişkenler dikkate 

alınarak yabancı gastronomi turistleriyle de gerçekleştirilebilir. Böylece yerli gastronomi 

turistlerinden elde edilen bulgular ile yabancı gastronomi turistlerinden elde edilecek bulgular 

karşılaştırılıp, daha genel bir bakış açısına sahip olarak farklılıklar ve benzerlikler ortaya 

çıkarılabilir.  

Araştırma İstanbul'dan elde edilen veriler ile gerçekleştirilmiştir. İleride 

gerçekleştirilecek olan araştırmalarda verilerin İstanbul dışında tutulması bu konuda yapılmış 

olan diğer çalışmalarla karşılaştırma yapılabilmesine olanak sağlayacaktır. 

Tez çalışmasında veriler Şubat ve Mart döneminde toplanmıştır.İleride yapılacak 

araştırmalarda verilerin diğer aylarda toplanması araştırma örnekleminde yer alan gastronomi 

turistlerinin sayısında da artış gösterebilir.Ayrıca farklı aylara göre İstanbul'a gelen gastronomi 

turistlerinin hedonik tüketim ve gönüllü sade yaşam tarzı eğilimleri incelenebilecektir.  
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EKLER 

EK-1. Araştırmada kullanılan türkçe anket formu 

 

Sayın katılımcı;  

 

 Elinizdeki bu anket, gastronomi turistlerinin hedonik tüketim ve gönüllü sade yaşam tarzı 

eğilimlerini ölçmek için hazırlanmıştır. Hedonik tüketim, tüketicinin harcama yaparken duygularıyla 

hareket ettiği amacının sadece geçici bir mutluluğa ulaşmak olduğu tüketimi ifade ederken Gönüllü 

Sade Yaşam Tarzı ise  bireylerin yüksek tüketimli materyalist yaşamlarını reddeden ve sade bir 

yaşamı içeren yaşam tarzı olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlardan hareketle araştırmada veri 

toplamak amacı ile değerli görüşlerinize gereksinim duyulmaktadır. Araştırma hakkında daha fazla bilgi 

edinmek isterseniz, bizimle iletişime geçmenizden memnuniyet duyarız. Ankette vereceğiniz bilgiler 

yalnızca bilimsel amaçlarla kullanılacak olup, GİZLİ tutulacaktır. Katılımınız için teşekkür ederiz. 

 

Doç. Dr. Gürkan AKDAĞ       Şule DEMİR 

Mersin Üniversitesi       Mersin Üniversitesi 

gurkanakdag@mersin.edu.tr                   sule.dmr94@gmail.com 

 

 

I. BÖLÜM 

 

Lütfen kendinize uygun olan seçeneği ‘’X’’ ile işaretleyiniz. 

 

1.Cinsiyetiniz:    Kadın(  )    Erkek(  ) 

 

2.Medeni Durumunuz:     Evli(  )    Bekar(  ) 

 

3.Yaşınız:    18-22 (  )    23-37(  )    38-52(   )    53-71 ve üstü(   ) 

 

4.Eğitim Düzeyiniz:    İlköğretim(  )    Ortaöğretim ( ) Lise(  )    Ön Lisans(  )    Lisans(  )    

 Doktora ( ) 

 

5.Hangi sektörde çalışıyorsunuz? 

Özel Sektör(  )    Kamu Çalışanı(  )    Öğrenci(  )    Çalışmıyor(  ) 

 

6. Gelir Düzeyiniz:    2020 TL ve altı(  )       2021-2500(  )    2501-3000(  )    3001-3500(  )  

   3501 ve üstü(  )       
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II.BÖLÜM 

Lütfen hedonik tüketim faktörlerinden 1'den 5’e kadar kendinize en uygun gelen ifadeyi 

işaretleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

HEDONİK TÜKETİM DAVRANIŞLARININ TESPİTİ 
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7. Yeni yiyecekler deneyimlemeyi  heyecan verici bulurum. 1 2 3 4 5 

8. Daha önce denemediğim yiyecekleri ilgi çekici bulurum.  1 2 3 4 5 

9. Yeni bir yiyecek denediğim zaman kendime ait  bir dünyada hissederim. 1 2 3 4 5 

10.Yaşadığım gastronomik deneyimlerle macera yaşadığım duygusuna kapılırım.  1 2 3 4 5 

11. Morelim bozukken yiyeceklerle ilgili aktivitelere katılmak bana daha iyi hissettirir.  1 2 3 4 5 

12.Bana göre yerel yiyecekleri tatmak için bir yeni bir yeri ziyaret etmek stresi azaltmanın 

en iyi yoludur.   

1 2 3 4 5 

13. Gastronomik bir ürünü tüketmekten zevk alıyorum ve mutlu oluyorum.  1 2 3 4 5 

14. Gastronomik ürünleri gündelik hayatın sıradanlığından kurtulmak için tercih ediyorum.  1 2 3 4 5 

15. Kendim için özel bir şey yapmak istediğimde bir restoranda kendime yer ayırtırım.  1 2 3 4 5 

16. Pahalı restoranlar yerine uygun fiyatlı  restoranlarda yemek yemeyi tercih ederim.  1 2 3 4 5 

17. Gastronomik bir ürün satın alırken indirim imkanlarını araştırmaktan hoşlanırım.   1 2 3 4 5 

18. Yerel yiyecekleri satın alırken pazarlık yapmaktan hoşlanırım.  1 2 3 4 5 

19. Ucuzluzluk benim için önemlidir. Gastronomik bir ürün satın alırken en ucuzunu almak 

için uğraşırım.   

1 2 3 4 5 

 

20.Hayatımdaki özel insanlara gittiğim yerlerden o bölgeye ait yerel yiyecek, yerel mutfak 

malzemesi vb.  hediyeler satın almaktan hoşlanırım. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

21.Sevdiklerim için en iyi gastronomik deneyim sunan yerleri araştırmak ve bulmak hoşuma 

gider. 

1 2 3 4 5 

22.Arkadaşlarım ve ailem için iyi bir restoranda yer ayırttığım zaman sevdiklerim 

kendilerini iyi hissettiğinde, bende kendimi iyi hissederim.  

1 2 3 4 5 

23.Sevdiklerim için farklı yerel gıdalar satın almaktan hoşlanırım.  1 2 3 4 5 

24.Sosyalleşmek için ailem ve arkadaşlarımla yiyeceklerle ilgili etkinliklere katılmak 

hoşuma gider.  

1 2 3 4 5 

25. Ziyaret ettiğim bölgede yerel satıcılar ile tanışmaktan hoşlanırım.  1 2 3 4 5 

26. Arkadaşlarımla yiyecekler hakkında konuşmaktan hoşlanırım. 1 2 3 4 5 

27.Yiyeceklerle ilgi aktivitelere katılmak bana arkadaşlarımla olma fırsatı veriyor. 1 2 3 4 5 

28. Yeni bir mutfağı deneyimlemek için seyahate çıkarım.  1 2 3 4 5 

29.Gastronomik bir ürünle ilgili yeni yiyecek deneyimleri elde etmek için yeni yerleri ziyaret 

ederim. 

1 2 3 4 5 

30.Gastronomide moda olan yeni eğilimlerin neler olduğunu görmek için faaliyetlerde 

bulunurum.  

1 2 3 4 5 

31. Yeni mutfaklar hakkında bilgi edinmek için gastronomi kitapları satın alırım.  1 2 3 4 5 
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III. BÖLÜM 

Lütfen Gönüllü Sade Yaşam Tarzı faktörlerinden 1'den 5’e kadar kendinize en uygun gelen ifadeyi 

işaretleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ 

 

 

GÖNÜLLÜ SADE YAŞAM TARZI DAVRANIŞLARININ TESPİTİ 
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32.  Sade bir yaşam sürmeye çalışırım ve çok gerekli olmayan ürünleri satın almam 1 2 3 4 5 

33.  Alışverişe liste yaparak çıkarım ve listemde olmayan ürünleri satın almam 1 2 3 4 5 

34. Alışveriş yaparken, bir ürünün benim için gerçekten gerekli olup olmadığına bakar, 

ona gore karar veririm. 

1 2 3 4 5 

35.  Maddi zenginlik benim için önemlidir. 1 2 3 4 5 

36.  Maddi zenginliktense, daha çok zihinsel gelişim ve başarıya önem veririm. 1 2 3 4 5 

37.  Param olsa bile, plansız alışverişler yapmak benim ilkelerimle uyuşmaz. 1 2 3 4 5 

38.  Seyahate çıktığım zamanlar hariç, boş zamanlarımı çok fazla para harcamadan 

geçiririm. 

1 2 3 4 5 

39. Rahat bir yaşam benim için en önemli şeydir. 1 2 3 4 5 

40.Karmaşık, çok fonksiyonlu ürünlerdense, sad eve işimi gören ürünleri tercih ederim 1 2 3 4 5 

41.Kolaylık ve rahatlık sunan ürünler insanları şımartıyor. 1 2 3 4 5 

42.Mümkün olduğu kadar sofistike fonksiyonu olan ürünler almam. 1 2 3 4 5 

43.Gelecekte gıda konusunda kendi kendime yetebilmek istiyorum (prganik tarım, organik 

gıda, ev yapımı tatlar). 

1 2 3 4 5 

44.Gelir harcama dengesi açısından, insanın kendine yetebilmesi istenilen bir durumdur. 1 2 3 4 5 

45.Gelecekte, kendime yetebileceğim bir yaşam sürmek isterim. 1 2 3 4 5 

46.Satın aldığım ürünleri mümkün oldukça uzun süreli kullanmaya çalışırım. 1 2 3 4 5 

47.Bir ürünü olabildiğince uzun süre kullanmayı tercih ederim. 1 2 3 4 5 

48.Alışveriş yaparken, bir ürünü sıkılmadan mümkün olduğunca uzun süre kullanıp 

kullanamayacağımı ciddi bir şekilde düşünürüm. 

1 2 3 4 5 

49.Bir şey satın aldığımda, kendimi şanslı hissederim. 1 2 3 4 5 

50.Yeni çıkan bir ürünü, benzer bir ürüne sahip olsam da satın almak isterim. 1 2 3 4 5 

51.Ucuz ve yeni şeyleri sık aralıklarla satın almaktansa, pahalı olsa dahi, uzun süre 

kullanabileceğim ürünleri satın almayı tercih ederim. 

1 2 3 4 5 

52.Gösterişli olmaktansa, sade bir hayat sürmeyi tercih ederim. 1 2 3 4 5 

53.Sade bir yaşam berbat olduğundan, öyle bir hayat yaşamak istemem. 1 2 3 4 5 
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