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Öz 

Günlük gazetelerde doğum, ölüm, evlenme, nişanlanma, boşanma, reddetme, kutlama ilanları 

gibi ticari olmayan kişisel ilanlar, kültürel yapı içerisinde kalıplaşmış biçimleriyle, toplum için-

deki gereksinimleri ve ideolojileri yansıtan birtakım mesajlar taşımaktadır. Bu ilanlar sosyal ve 

psikolojik göstergelerle bir semboller hiyerarşisi oluşturmaktadır. Herhangi bir olguyu, bir işi, 

bir durumu duyurmak için yayınlanan yazılı ya da sözlü haber olarak tanımlanan ilanın asıl iş-

levi toplumsal iletişime katkıda bulunmaktır. KKTC’deki yazılı basında bu tür ilanlar, bir taraf-

tan toplumsal iletişime katkıda bulunurken, diğer taraftan toplumsal statüde yükselme, daya-

nışma, paylaşım, özgürlük, arınma gibi kavramları da bünyesinde taşımaktadır.  

 

Araştırmada, KKTC’de yayınlanan üç gazetede doğum, ölüm, evlenme, nişanlanma, boşanma, 

reddetme, kutlama gibi ticari olmayan kişisel ilanlar, toplumsal statü açısından değerlendiril-

miştir. KKTC’de yayınlanan günlük gazetelerden karşılaştırma yapmak amacıyla baskı sayısı 

en yüksek Kıbrıs Gazetesi, orta düzeyde Afrika Gazetesi ve en düşük Ortam Gazetesi seçilmiş-

tir. Araştırma için tesadüfü örnekleme yöntemi ile seçilen, 1 Ocak 2008–31 Ocak 2008 tarihleri 

arasındaki bir aylık Kıbrıs, Afrika ve Ortam Gazetelerindeki kişisel ilanlar, eleştirel söylem ana-

liziyle değerlendirilmiştir. İlanlardan ölüm ilanları, diğer ilanlardan daha çok gazetelerde yer 

aldığından, toplumsal statü ve iletişim açısından KKTC halkı için önemli olduğundan dolayı, 

daha ayrıntılı olarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda ele alınan ölüm, doğum, evlenme, ni-

şanlanma, boşanma, reddetme, kutlama gibi kişisel ilanlardan, ölüm ilanlarının gazetelerde çok 

geniş yer aldığı görülmektedir (İncelenen 320 İlan içerisinde, 277’sini ölüm ilanları oluştur-

maktadır). Ölüm ilanlarının % 40,5’le büyük çoğunluğunu başsağlığı ilanları oluşturmaktadır. 

Arkasında mevlide davet, duyuru ve anma ilanları gelmektedir. Başsağlığı ve anma ilanları bu 

küçük toplumdaki aile üyeleri, tanıdıkları, iş arkadaşları ve politik gruplar arasında bir sosyal 

dayanışma ve kamusal alan sağlamaktadır. Ölüm ilanlarında bazen merhumun, bazen de aile-

sinin mesleği ön plana çıkartılarak, toplumsal statü edinilmeye çalışılmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Kişisel İlanlar ve Ölüm İlanları, Toplumsal Statü, Toplumsal İletişim  

 

Abstract: Personal Announcements and Death Notices in Turkish Republic of 

Northern Cyprus (TRNC) Press 

In daily newspapers, the non-commercial personal announcements concerning birth, death, mar-

riage, engagement, divorce, rejection and celebration convey messages, with their patterns formed 

in the cultural structure, reflecting the ideologies and necessities in the society. These announce-

ments constitute a hierarchy of symbols based on the social and psychological indicators. 
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The main function of the advertisement which aims to announce an event, a job or a change in in-

dividuals’ situation, and which is called as written or oral news, is to contribute to social commu-

nication. As contributing to social communication, these types of advertisements in TRNC also 

include such concepts as solidarity, sharing, freedom, refinement and rising in social status.  

 

In the present research, the non-commercial personal announcements on birth, death, marriage, 

engagement, divorce, rejection and celebration published in three newspapers in TRNC were 

evaluated in terms of social status. In order to make a precise comparison between the daily 

newspapers published in TRNC, “Kıbrıs” newspaper that has the highest number of printings; 

“Afrika” newspaper that has a moderate number of printings; and “Ortam” newspaper that has 

the lowest number of printings were chosen. The birth, marriage and death announcements 

published in these three newspapers, Kıbrıs, Afrika, and Ortam, during the period between Jan-

uary 1, 2008 and January 31, 2008 were selected randomly and evaluated on the basis of dis-

course analysis. The death notices were examined in more detail since they mostly appear in 

newspapers and they are more important for the TRNC people with respect to social status and 

communication. The results showed that the death notices appear more widely in the newspa-

pers than the other personal announcements on birth,  marriage, engagement, divorce, rejection 

and celebration (277 of the 320 advertisements examined were death announcements). The ma-

jority of death notices, that is 40.5% of the total death notices, comprises condolence an-

nouncements. The announcements inviting to Mawlid (ritual), informational announcements 

and remembrance follow this figure. The announcements on condolence and remembrance ena-

ble social solidarity among family members, friends, colleagues and political groups, and pro-

vide public sphere for these groups. The profession of either the beloved or the beloved’s family is 

stressed in the texts of the death notices in order to gain social status.  

Key Words: Individual’s and Death’s Announcements, Social Status, Social Communication 
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GİRİŞ 

Bir olayı, bir olguyu, bir durumu, bir işi du-

yurmak için yayınlanan yazılı ya da sözlü 

haber olarak tanımlanan ilanın asıl işlevi top-

lumsal iletişime katkıda bulunmaktır. 

İlanlar bir taraftan toplumsal iletişime katkıda 

bulunurken, diğer taraftan da kitle iletişim 

araçları açısından hayati bir önem taşımakta-

dır. Satışların yanında ilan ve reklam gazeteler 

açısından önemli bir gelir kaynağı oluşturmak-

tadır. 

 

Yazılı basın, kitle iletişiminin en önemli unsur-

ları arasında yer alırken gelişen teknoloji ile 

sürekli yenilenen elektronik iletişim araçları 

karşısında tutunma, rekabet etme, yaşama 

savaşı vermektedir. Bu savaş ister istemez 

gazetelerin teknik ve içerik açısından yenilen-

mesini ve değişimini zorunlu kılmakta, geliş-

kin baskı teknikleri ve gazetelerin dağıtımı ise 

milyonlarca liraya mal olmaktadır. 

 

KKTC, küçük bir ülkedir ve nüfusu yaklaşık 

265 bin kadardır. Gazetelerin birim gazeteyi 

mal ettikleri fiyat yüksek ve fiili satışları da 

düşük olduğundan satıştan önemli bir gelir 

elde edememektedirler. Burada basının geliş-

mesi için ilan ve reklam gelirlerini artırması 

gerekmektedir. Basın geliştikçe satış artacak, 

çoğalan okuyucu paralelinde her iki kaynak da 

fazlalaşacaktır. 

 

Kitle iletişim araçları çağımızda toplumsal 

kurumlar olarak, toplumun iletişim yapısı 
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içinde kendine özgü merkezi bir konuma sa-

hiptir. Temel işlevi olan, haber verme işlevini 

yerine getirirken, toplumsal ve psiko-sosyal 

işlevleri de yerine getirir. Bunlar arasında ka-

muoyunu oluşturarak, belirli bir konu üzerin-

de ikna etme, eğitim, eğlendirme, oyalama, 

reklam yapma da yer almaktadır (Tokgöz, 

2003: 109-110). Ayrıca dünyanın her tarafında, 

farklı toplumsal sınıfa ait çeşitli kültürlerden 

insanlara belli birtakım değerleri, bakış açıları-

nı ve fikirleri de iletmektedir. Böylece kitle 

iletişim araçlarının ideolojik temsilleri izleyici-

lerin gündelik yaşamı içinde kavranmakta, 

yorumlanmakta, yaratılmakta ve kullanılmak-

tadır (Lull, 2001: 33-34). Marshal McLuhan’ın 

deyimiyle ‚insanoğlu dünyayı kitle iletişim 

araçlarıyla algılayabilmektedir‛ (Tokgöz, 2003: 

138). 

 

Yerel kitle iletişim araçlarının içinde bulundu-

ğu kent ortamı bu ortamın fiziksel, kültürel, 

sosyal ve tarihsel özellikleriyle etkileşim için-

dedir (Nacaroğlu, 2007: 135). Özellikle küçük 

yerlerde kitle iletişim araçları sadece belli bir 

haber ya da bilgi kaynağı olmamakta, yayın-

landığı yörede yaşayan insanlar arasında bağ 

kurarak toplumsal dokunun bir parçası haline 

gelmekte ve toplumsal ilişkiye de katkıda bu-

lunmaktadır. 

 

Kitle iletişim araçlarının içeriğini oluşturan 

mesajlar, izleyicinin ya da okuyucunun dün-

yasında kendine bulduğu karşılık ölçüsünde 

anlam kazanmaktadır. Bundan yola çıkarak 

günlük gazetelerde doğum, ölüm, evlenme, 

nişanlanma, boşanma, reddetme, kutlama gibi 

ticari olmayan kişisel ilanların kültürel yapı 

içerisinde kalıplaşmış biçimleriyle, toplum 

içindeki gereksinimleri ve ideolojileri yansıtan 

birtakım mesajlar taşıdığı söylenir. Ayrıca 

kişisel ilanlar toplumsal yapı içerisinde belli bir 

statü edinme ve var olan statüyü koruma açı-

sından da önemlidir. Alain de Botton’a göre 

(2008: 7-8) Statü, dar anlamıyla, kişinin bir 

gruptaki resmi ya da mesleki duruşunu belir-

tir. Fakat daha geniş anlamıyla statü, kişinin 

dünyanın gözündeki değerini, önemini ifade 

eder. Merdivenlerdeki konumumuz bizim için 

çok önemlidir çünkü benlik imgemiz ( kendi-

mizi nasıl algıladığımız) başkalarının bizi nasıl 

algıladığıyla birebir alakalıdır. Nadir istisnalar 

dışında, hepimiz kendimize tahammül ede-

bilmek için dünyanın bize saygı duyduğuna 

dair birtakım işaretler arar, onlara bel bağlarız.  

 

Çok miktarda paralar ödenerek gazetelerde 

yayınlatılan kişisel ilanlar tüketim kültürü ve 

ideolojisinin de bir göstergesidir. 

 

Yaşanan mekânlara, kazanılan paraya çalışılan 

işe ve tüketilen metalara kadar esnek ve zengin 

bir evreni gündelik hayata sokan kitle iletişim 

araçları tüketim toplumu değerlerinin yerleş-

mesi ve kitle iletişim araçlarında bu değerlerin 

filizlenmesi arasındaki hız farkına neden ol-

muştur. 1990’lı yıllar tüketim kültürü ve ideo-

lojisinin tartışıldığı yıllar. Gündelik hayatın her 

alanını kuşatacak şekilde hemen her şey tüke-

time uygun hale getirilmeye çalışılmaktadır. 

Mekânlar, bedenler ve kimlikler bu yeni anla-

yışla bir yandan yeniden biçimlenseler de as-

lında tüketim çarkının arasında, yeniden üre-

tilmek için tüketilmektedir (Yağlı, 2006: 6-19). 

 

Tüketim kavramı, eskisi gibi temel ihtiyaç 

giderme eylemi olmanın yanı sıra bir eğlence 

ve dinlence tarzı haline gelmiştir. Aynı za-

manda tüketim, sosyal sınıfların kendini ifade 

etme biçimi olarak da karşımıza çıkmaktadır. 

İtibar kazanma, göstergeler, imajlar, sembol ve 

imgelerle bireyler kendilerini bireysel, etnik, 

siyasal, sosyal ve kişisel kimliklerini sunmala-

rına imkân tanımaktadır (Orçan,  2004: 244). 

  

Tüketim, artık insanların kim oldukları, kim 

olmak istedikleriyle ilgili duyarlılıklarını ve bu 
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duyarlılıklarını korumalarını sağlayan yön-

temleri etkilemekte, kimlik duygusunun geli-

şimini çerçeveleyen olgularla iç içe geçmiş 

durumda. Bu nedenle tüketim, ekonomik ol-

duğu kadar, aynı zamanda toplumsal ve kül-

türel bir olgu olmaya da devem edecektir 

(Bocokok, 1997: 10). Buradan yola çıkarak mo-

dern toplumlardaki tüketim anlamının da 

değiştiği söylenebilir. Geleneksel toplumlarda 

gereksinime bağlı olarak, daha çok mal ve 

hizmetlerin tüketiminden farklı olarak, mo-

dern toplumlarda değerlerin tüketiminin de 

söz konusu olduğu görülmektedir. 

 

KKTC’de yayınlanan gazetelerin de Kıbrıs 

Türk toplumunun kültürel, sosyal, ekonomik, 

siyasal ve tarihsel özellikleriyle etkileşim içi-

minde olduğu görülmektedir. Küçük bir top-

lum olması bakımından, gazeteler toplumsal 

yaşam açısından önemli bir yer tutmaktadır. 

 

KKTC’de gazetelerde yayınlanan doğum, 

ölüm, evlenme, nişanlanma, boşanma, red-

detme, kutlama gibi kişisel ilanlar toplumsal 

iletişime katkıda bulunmakla birlikte; toplum-

sal statüde yükselme, itibar, dayanışma, payla-

şım, özgürlük, arınma gibi kavramları da bün-

yesinde taşımaktadır. 

 

Buradan yola çıkarak tesadüfü örnekleme 

yöntemi ile seçilen, 1 Ocak- 31 Ocak 2008 tarih-

leri arasında KKTC’de yayınlanan, baskı sayı-

ları en yüksek, orta ve en düşük olan; Kıbrıs, 

Afrika ve Ortam gazetelerinde doğum, ölüm, 

evlenme, nişanlanma, boşanma, reddetme, 

kutlama ilanları gibi ticari olmayan kişisel 

ilanlar eleştirel söylem analiziyle değerlendi-

rilmektedir. Ölüm ilanları Kıbrıs Türk toplumu 

açısından önemli olduğundan ve gazetelerde 

sayfalarca yer aldığından dolayı bu ilanlar 

daha kapsamlı olarak değerlendirilmektedir. 

 

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Yazılı 

Basın 

1983 yılında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti Devlet Planlama Örgütünün 

2006 nüfus sayımına göre (2007) , nüfusu 

yaklaşık 265 bin kadardır. Kişi başına düşen 

GSMH 11.802 dolar. İşsizlik oranı %1.37, 

asgari ücret 950 YTL’dir. Okuma yazma 

oranı %100. KKTC, Dünya devletleri tarafın-

dan daha henüz tanınmamış küçük bir ülke-

dir. 

 

KKTC’de resmi olarak faaliyet gösteren Bay-

rak Radyo ve Televizyon Kurumu (BRTK) 

vardır. BRTK kendi yayınlarına ek olarak 

TRT1 ve TRT2 yayınlarına da yer vermekte-

dir. 2005 yılında başlayan özelleştirmeyle 

birlikte şu an 7’si TC ve 5’i KKTC kökenli 

olmak üzere toplam 12 özel televizyon kana-

lı yayın yapmaktadır. 17 özel radyo ve BRT 

ile birlikte 5’i üniversite olmak üzere 6 kamu 

yayıncılığı yapan radyo bulunmaktadır. 

KKTC’de devlet ajansı olan Türk Ajansı Kıb-

rıs (TAK) dışında 5 yerel ve 3 yabancı haber 

ajansı bulunmaktadır. 

 

Yazılı basın olarak 13 günlük gazete, 5 hafta-

lık yayın ve 4 dergi yayınlanmaktadır. Gün-

lük gazeteler:  Kıbrıs, Yeni Düzen, Halkın Sesi, 

Afrika, Star Kıbrıs, Volkan, Yurtsever Kıbrıslı, 

Güneş, Ortam, Sözcü, Demokratik Bakış, Kıbrıs 

Vatan ve Havadis Gazetesi’dir. KKTC’de ya-

yınlanan gazetelerin baskı sayılarının 25-30 

bin olduğu tahmin edilmektedir. Bu konuda 

reklam kaygısından dolayı net bilgilere 

ulaşmak mümkün olmamıştır. Ayrıca 15-16 

tane Türkiye gazeteleri günlük olarak gel-

mekte ve bunların baskı sayılarının da 15 bin 

kadar olduğu tahmin edilmektedir. 

 

KKTC’de yayınlanan bazı gazetelerin sahip-

leri siyasi partilerdir. Bunlardan güneş gaze-

tesi Ulusal Birlik partisinin, Ortam gazetesi 

Toplumcu Kurtuluş partisinin, Yeni Düzen 
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Gazetesi Cumhuriyetçi Türk patisinin, Sözcü 

Gazetesi Özgürlük ve Reform Partisi’nindir. 

Diğer gazeteler de kendi siyasi görüşleri 

doğrultusunda yayın yapmakta ve kendile-

rine yakın buldukları siyasi partileri destek-

lemektedirler. 

 

KKTC’de yayınlanan gazetelerde haberler, 

genellikle aynı biçim ve içerikte verilmekte-

dir. Kıbrıs ve Afrika gazetelerinde yaptığı-

mız araştırmaya göre, ilk sayfaların dışında 

gazetede yayınlanan haberlerin büyük bö-

lümünün aynen ya da isim, tarih, yer gibi 

ufak eklemeler ve değişiklikler yapılarak 

kaynaktan, yani TAK Haber ajansından 

alındığı gibi yayınlandığı tespit edilmiştir 

(Polat, 2008: 115). Bu durumda KKTC’de 

yayınlanan gazetelerin ajans haberciliği yap-

tığı söylenebilir. 

 

KKTC’de yayınlanan gazeteler küçük gazete 

(tabloid) boyutunda basılmaktadır. Sadece 

Star Kıbrıs Gazetesi normal boyutta basılmak-

tadır. Gazetelerin satışında ve gelirinde ilan, 

reklam ve özel haberlerin önemli yeri bu-

lunmaktadır. 

 

Araştırmaya konu olan baskı sayısı en yük-

sek Kıbrıs Gazetesi, orta düzeyde Afrika Ga-

zetesi ve düşük düzeyde Ortam Gazetesi’ni 

inceleyecek olursak: 

 

Kıbrıs Gazetesi, Kıbrıs medya grubu Ltd. şir-

keti adı altında 11 Temmuz 1989 tarihinde iş 

adamı Asil Nadir tarafından kurulmuştur. 

Kıbrıs Medya Grubu Kıbrıs gazetesi, Kıbrıs 

FM, Kıbrıs TV ve A-G Graphies isimli baskı 

işleriyle uğraşan şirket ile Gadeda isimli 

dağıtım şirketinden oluşmuştur. Kıbrıs gaze-

tesi, Kıbrıs Türk Basınında en geniş kadroya 

ve teknolojik donanıma sahip gazetedir 

(Hançer, 2005: 11). KKTC’de yayınlanan 

gazetelerden en çok satılan Kıbrıs gazetesi-

dir. Tirajı 10 binin üzerindedir. Kıbrıs Gazete-

si’nin çok satma nedenlerinden biri de ilan 

ve reklamlardır. Gazete ticari ilanların ya-

nında; doğum, ölüm, evlenme, nişanlanma, 

boşanma, reddetme, kutlama, kayıp ilanları 

gibi ticari olmayan kişisel ilanlara da geniş 

yer vermektedir. Özellikle sayfalarca ölüm 

ilanı yayınlanmaktadır. 

 

 Orta düzeyde bir baskı sayısına sahip olan 

Afrika Gazetesi fiili olarak yaklaşık 3 bin sat-

maktadır. 17 Eylül 1997 tarihinde Avrupa 

gazetesi olarak yayın hayatına başlayan ga-

zetenin sahibi Şener Levent’tir. Küçük bir 

kadro ile çalışan Afrika gazetesinin güncel 

haberleri genelde TAK Haber Ajansı’ndan 

gelen haberlerden oluşmaktadır. Siyasi an-

lamda radikal solda bir yayın politikası ol-

duğu bilinen Afrika gazetesinin manşet ve 

köşe yazıları, gazetenin çizgisini yansıtmak-

tadır. 5 Kişilik gazeteci kadrosuyla yayın 

hayatını sürdürmektedir. 

 

Düşük baskı sayısına sahip olan gazeteler-

den Ortam Gazetesi, Toplumcu Demokrasi 

Partisi’nin (TDP) yayın organıdır. 21 Aralık 

1981’de Toplumcu Ltd. şirketi tarafından 

kuruldu. İlk iki yıl haftalık olarak çıkan ga-

zete 1984 yılından itibaren günlük olarak 

yayınlanmaya başladı. Tirajı yaklaşık 800-

1000 kadar. Politik olarak, sol sosyal demok-

rat bir yayın politikasına sahip gazete oldu-

ğu söylenebilir. 

 

AMAÇ VE YÖNTEM 

Bir olayı, bir işi, bir durumu duyurmak için 

yayınlanan yazılı ya da sözlü haber olarak 

tanımlanan kişisel ilanın asıl işlevi toplumsal 

iletişime katkıda bulunmaktır. Gazetelerde 

yayınlanan kişisel ilanlar; hem gazetelerin 

yaşam kaynağı olması açısından hem de 

Kıbrıs Türk toplumu açısından önemli yer 

tutmaktadır.  KKTC ‘deki yazılı basında 
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sayfalarca yer alan kişisel ilanların ve özel-

likle de ölüm ilanlarının, toplumsal iletişime 

katkısıyla birlikte, toplumsal statüde yük-

selme ve itibar kazanma olarak da kullanıl-

ması, toplumsal eşitsizliği ve tüketim kültü-

rünü arttırması açısından sorun olarak görü-

lebilir. 

 

Amaç, gazetelerde yayınlanan kişisel ilanlar 

incelenerek, KKTC basınında kişiselliğin 

kamusallaştırılması, toplumsal statüde yük-

selme ve itibar kazanma açısından değerlen-

dirmektir. 

 

Araştırmada KKTC’de yayınlanan 3 gazete-

de doğum, ölüm, evlenme, nişanlanma, bo-

şanma, reddetme, kutlama gibi ticari olma-

yan kişisel ilanlar, toplumsal statüde yük-

selme ve itibar kazanma açısından değerlen-

dirilmiştir. KKTC’de yayınlanan günlük 

gazetelerden karşılaştırma yapmak amacıyla 

baskı sayısı en yüksek Kıbrıs Gazetesi, orta 

düzeyde Afrika Gazetesi ve en düşük Ortam 

Gazetesi seçilmiştir. 

 

Araştırma için tesadüfü örnekleme yöntemi 

ile seçilen, 1 Ocak 2008–31 Ocak 2008 tarihle-

ri arasındaki bir aylık Kıbrıs, Afrika ve Or-

tam Gazetelerindeki kişisel ilanlar, eleştirel 

söylem analiziyle değerlendirilmiştir. İlan-

lardan ölüm ilanları, diğer ilanlardan daha 

çok gazetelerde yer aldığından, toplumsal 

statü ve iletişim açısından KKTC halkı için 

önemli olduğundan dolayı, daha ayrıntılı 

olarak incelenmiştir. Ölüm ilanları, ilanı 

veren kişi ve kuruluşlar açısında, cinsiyet, 

amaç, ebat, mesleki statü ve söylem açısın-

dan değerlendirilmiştir. Diğer ilanlardan 

doğum ve doğum günü ilanı, ilanı veren kişi 

ve kuruluşlar açısından ve söylem açısından 

değerlendirilmiştir. Evlenme ve nişanlanma 

ilanları, ilanı veren kişiler belli olduğundan 

dolayı sadece söylem açısından değerlendi-

rilmiştir. Reddetme ilanları ilanı veren kişi 

ve kuruluşlar, cinsiyet ve söylem açısından 

değerlendirilmiştir. Kutlama ilanları ise ilanı 

veren kişi, kuruluş ve söylem açısından de-

ğerlendirilmiştir. 

 

Ölüm ilanlarının sınıflandırılmasında sosyo-

log Murat Ergin’in (2009: 15), ‚Taking lt to 

the Grave: Gender, Cultural Capital and 

Ethnicity in Turkish Death Announcements‛ 

adlı eserinden de yararlanılmıştır. İlanların, 

ilan edilen fiyatları gerçek fiyatları olmadı-

ğından; pazarlığa ve kişisel ilişkilere dayalı 

bir fiyat belirleme yöntemi gazetelerde hâ-

kim olduğundan ve gerçek fiyatlar gazetele-

rin ilan bölümleri tarafından verilmediğin-

den dolayı; yanlış bilgi vermemek kaygısıyla 

fiyat konusu değerlendirilmemiştir.  

 

Ölüm ve Ölüm İlanları 

Ölüm, canlı varlıklardaki yaşamsal görevle-

rin bir daha yinelenmemek üzere sona erme-

sidir (Hançerlioğlu, 1975: 23).  Ölüm kavra-

mı ile işaret edilen şey; yaşam bağlamında 

yok olmak, bitmek, tükenmektir. Ama ger-

çeklikte olan biten ise, maddenin şekil değiş-

tirmesinden ve başka formlar altında ortaya 

çıkmasında başka bir şey olarak görülme-

mektedir. Yaşamın itici gücünün karşıtı 

ölümdür (Veysel, 2007: 132). 

 

Ölüme ilişkin geliştirilen tutumlar ve ölü-

mün birey için verdiği anlam, insan davranı-

şının niteliğini belirlemede yol gösterici bir 

prensip olarak değerlendirilebilir. Ölümle 

ilgili tutumlar, insanların davranışlarını da-

ha iyi anlamamız konusunda bize faydalı 

ipuçları verir ve kültürlerarası analizlere de 

zemin hazırlar (Feifel, 1959: 128). Birey için 

ölümün anlamının hem kişisel hem de 

sosyo-kültürel, pek çok belirleyiciye bağlı 

olduğunu söylemek mümkündür ( Karaca, 

2007: 239). 
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Ölüm ilanları, ölüm olayını akrabalara ve 

tanıdıklara bildirmek, yakılma törenin ya da 

dini anma töreninin yapılacağı tarih ve za-

manı anons etmek, yakınını kaybetmiş kişi-

lere taziyelerini bildirmek ve ölümün aka-

binde hemen sonra onlara destek olmak için 

kısa ve açık bilgiler içerir (AL-Ali, 2009: 5-

31). 

 

Ölüm ilanları oldukça değişik çeşitlilik gös-

terebilir. İlan metninin gazete sayfasında 

kapladığı alan metnin duygusal olup olma-

ması, merhumun hayattaki kabiliyetleri ve 

mesleki statüsü, dini statüsü, cinsiyet, etnik 

yapısı, cenazeye çiçek gönderilme yönelim-

leri< gibi farklılıklar gösterebilir (Ergin, 

2009: 9). Gazetelerde yayınlanan ölüm ilan-

ları dörde ayrılmaktadır: (Ergin, 2007) 1.  

Duyuru (Ölümü haber vermek üzere yayın-

lanan), 2. Başsağlığı ve teşekkür (Üçüncü 

kişilere jest ve dayanışma amacıyla yayınla-

nan), 3. Ritüel (Mevlit ve ölüm sonrası yapı-

lan ayinler için yayınlanan), 4. Anma (Duy-

gusal deşarj için yayınlanan).  

 

 Yaşam boyunca insanların, değişik kültürle-

rin ölüm karşısında gösterdikleri tutum ve 

davranışlar; yazılı, sözlü ve görsel olarak 

değişik şekillerde ifade edilmişlerdir. Ölü-

mün genelde eşitleyici olarak düşünülmesi-

ne rağmen, ölümden sonra gerçekleştirilen 

cenaze törenleri, mezarlar, ilanlar, anma 

törenlerine bakıldığında hiç de eşitleyici 

olmadığı görülmektedir. Nitekim gazetelere 

bir kişi için sayfalarca verilen ölüm ilanları 

bunun önemli göstergesidir.  

 

BULGULAR  

Gazetelerde yayınlanan kişisel ilanlar; hem 

gazetelerin yaşam kaynağı olması açısından 

hem de Kıbrıs Türk toplumu açısından 

önemli yer tutmaktadır. 

Tablo 1’deki (99) kişisel ilanların Gazetelere 

Göre Dağılımını değerlendirecek olursak: 

 

Bir aylık Kıbrıs, Afrika ve Ortam Gazetele-

rinde yayınlanan, kişisel ilanların toplam 

sayısı, araştırma verilerine göre 320’dir. Kişi-

sel ilanların gazetelere göre dağılımına bak-

tığımızda, ilanların büyük çoğunluğunun 

yani 303 tanesinin Kıbrıs gazetesinde yayın-

landığını, diğer gazetelerde yok denecek 

kadar az yer aldığını görürüz. İlanların fazla 

yer alması Kıbrıs Gazetesi’nin baskı sayısı-

nın da artmasına katkıda bulunmaktadır. 

 

320 İlan içerisinde, 277 ölüm ilanı oldukça 

geniş yer kaplamaktadır. Ölüm ilanlarının 

arkasından 23 tane doğum ve doğum günü 

ilanı gelmektedir. Yapılan bir aylık incele-

mede nişanlanma, boşanma ilanları hiç yer 

almamıştır. Ama zaman zaman Kıbrıs gaze-

telerinde bu tür ilanlar yayınlanmaktadır. 

KKTC 1983’ten sonra bağımsızlığını ilan 

eden küçük bir ülkedir. Bu dönemden önce 

İngilizlerle ve Rumlarla yaşadığı sorunlar-

dan dolayı Kıbrıs Türk toplumunun bir kıs-

mı İngiltere, Avustralya, Kanada gibi dün-

yanın birçok ülkesine göç etmiştir. Azalan 

nüfusla,  insanlar birbirlerini merak etmekte 

ve haber almak istemektedir, gazetelerdeki 

kişisel ilanlar, özellikle ölüm ilanları toplum-

sal iletişimi sağlama açısından önem kazan-

maktadır. Bu konuda Kıbrıs Gazetesi İlan ve 

Reklam Müdürü Şengül Akalınlı ile yapılan 

görüşmede (14 Nisan 2009), Ölüm ilanlarının 

hem ülke içinde hem de Kıbrıslı Türklerin 

bulunduğu diğer ülkelerde önemli olduğu-

nu söyledi. 1980’lerin sonlarına doğru ölüm 

ilanlarında artış olduğunu, hatta 1993’te 

İngiltere’ye gittiğinde ölüm ilanlarına göste-

rilen ilgiyi fark edip döndükten sonra, gaze-

tenin arka sayfalarında ölüm ilanları için 

ayrı sayfalar ayırdıklarını belirtti. 2003 yılın-

dan sonra da gazetenin internet sayfasında 
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sadece ad, soyad ve fotoğrafın yer aldığı 

ölüm ilanlarının yayınlanmaya başladığını 

açıkladı. Ülke içinde ekonomik durumu iyi 

olan ve olmayan aileler, akrabalar, arkadaş-

lar ve kurumların bu durumu, bir itibar ka-

zanma meselesi haline getirdiklerini ve say-

falarca ölüm ilanı verdiklerini vurguladı. 

Hatta bazı yaşlı ve hasta insanların ölüm 

ilanlarını, öldükten sonra yayınlanmak üzere 

gazeteye önceden verdiklerini anlattı. Ölüm 

ilanları arttıkça insanların gazeteyi tersinden 

okumaya başladıklarını ve sadece ölüm ilan-

ları için Kıbrıs Gazetesi’ni alanların sayıları-

nın da fazla olduğunu belirtti.  

 Ayrıca bu küçük toplum üyeleri yaklaşık 

olarak birbirlerini tanımaktadır ve insanların 

birbirlerinden saklayacak fazla şeyleri yok-

tur. Yaşadıklarını ve hissettiklerini, açıklıkla 

birbirlerine aktarabilmektedir. KKTC’deki 

gazeteler bu konuda önemli bir kamusal 

alan yaratmaktadır. Kıbrıs Gazetesi’ni alıp 

okuyan bir kişi o gün Kıbrıs’ta neler olduğu-

nu yaklaşık olarak öğrenebilir. 

KKTC’deki gazetelerde : 

 

 ‚Nişan bozdum hükümsüzdür‛, 

‚Nişanlım<..’dan ayrıl-

dım<..tarihinden itibaren hiçbir 

ilişkim bulunmamaktadır‛. (Kıbrıs 

Gazetesi, 2007, Mart 28) 

 ‚<<.’dan resmen boşandığımı ve 

kendisi ile yakından ve uzaktan hiç-

bir ilgim kalmadığını görülen lüzum 

üzerine ilgililere ve ilgilenenlere 

resmen duyurulur‛. (Kıbrıs Gazete-

si, 2008, Nisan 10: 35) 

 ‚<<..Kızım/Oğlum<.., evlatlıktan 

reddettiğimi tüm kamuoyuna duyu-

rurum. Bugünden itibaren hiçbir 

ilişkim kalmamıştır‛. (Kıbrıs Gazete-

si, 2008, Ocak 7,19: 37,35)   

 ‚Seni seviyorum<<. benimle evle-

nir misin tatlım? Yeşil gözlü çocuk‛. 

(Kıbrıs Gazetesi, 2008, Ocak 30: 31) 

gibi ilanları rahatlıkla bulabilirsiniz.  

Bu ilanları örneğin Türk basınında görme-

yiz, ama Kıbrıs basınında rahatlıkla görebili-

riz. Çünkü bu tür kişisel ilanlar KKTC top-

lumu için bir nevi toplumsal deşarj, payla-

şım ve özgürlük olarak algılanabilmektedir. 

 

KKTC Yazılı Basınında Ölüm İlanları 

KKTC yazılı basınında ve özellikle Kıbrıs 

Gazetesi’nde, ölüm ilanları sayfalarca yer 

tutmaktadır. Araştırmaya konu edilen diğer 

Ortam ve Afrika Gazetelerinde incelenen 

süre içerisinde kayda değer, değişik nitelik 

taşıyan ölüm ilanları bulunmamıştır. İncele-

nen bir aylık süre içerisinde Kıbrıs Gazete-

si’nde 264 ölüm ilanı yer alırken, Ortam Ga-

zetesi’nde 10, Afrika Gazetesi’nde ise 3 ölüm 

ilanının yer aldığı tespit edilmiştir. Bu ne-

denle Kıbrıs Gazetesi’ndeki ölüm ilanları 

detaylı şekilde sınıflandırılarak incelenmiş-

tir. 

 

Tablo 2’deki (99) Kıbrıs Gazetesi’nde yayın-

lanan ölüm ilanlarının değişik kategorilerde 

sınıflandırılmasını değerlendirirsek: 

 

Elde edilen araştırma verilerine göre, ölüm 

ilanlarının  % 60,2’lik bir oranla daha çok 

merhumun ailesi tarafından verildiğini,  

%29,2 oranında da merhuma başsağlığı di-

lemek ve ailenin acısını paylaşmak amacıyla 

çeşitli organizasyon ve onların üyeleri tara-

fından verildiğini görürüz. 

 

Kıbrıs Türk toplumundaki aileler önceleri bu 

ilanları iletişim amacıyla kullanırken, daha 

sonraları bu durumu bir toplumsal statü 

göstergesine dönüştürmektedirler. Bazen bir 

merhum için onlarca ilan verilebilmektedir. 

Bu durum sadece aileyle sınırlı kalmamakta, 

komşular, akrabalar, çeşitli kuruluşlar ve 

onların üyeleri tarafından da başsağlığı ve 

anma ilanları verilmektedir.  
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KKTC’de 2006 Genel nüfus sayımı verilerine 

göre yaklaşık erkek nüfus oranı % 54, kadın 

nüfus oranı ise % 46, bu sonuçlara göre 

KKTC’de erkek nüfus oranı ile kadın nüfus 

oranı arasında az bir fark var. Oysa yapılan 

araştırmanın sonucuna göre (Tablo 2: 99), 

ölüm ilanlarının yaklaşık üçte ikisi yani % 

65,2’si erkeklere ait, sadece % 34,8’i kadınla-

ra aittir. Burada kadınların yeteri kadar tem-

sil edilmediği söylenebilir.  

 

İlanların % 40,5’le büyük çoğunluğunu baş-

sağlığı ilanları oluşturmaktadır.   Arkasında, 

mevlide davet, duyuru ve anma ilanları 

gelmektedir. Oysa bu konuda Murat Er-

gin’in (2009: 27) 1970-2006 tarihleri arasında 

Hürriyet Gazetesi’ndeki ölüm ilanları üzeri-

ne yaptığı araştırmada % 47,2 ile duyuru 

niteliğindeki ilanlar daha fazla yer almakta-

dır, başsağlığı ilanları ikinci sırada gelmek-

tedir. Türkiye’deki ilanlarda cenaze konu-

sunda toplumu bilgilendirmek daha önemli 

olmaktadır. KKTC’deki başsağlığı ve anma 

ilanlarının gazetelerde daha fazla yer alma-

sının nedeni, bu küçük toplumdaki aile üye-

leri, tanıdıkları, iş arkadaşları ve politik 

gruplar arasında bir sosyal dayanışma ve 

kamusal alan sağlaması açısından önemli 

olmasıdır. Ayrıca bu ilanlar, toplumsal yapı 

içerisinde belli bir statü edinme ve var olan 

statüyü koruma açısından da önemlidir. 

Çünkü bu küçük ülkede, yaşanılan toplum 

içerisinde, kişilerin merdivenlerdeki konu-

mu ve başkalarının kendilerini nasıl algıla-

dığı onlar için çok önemlidir.  

 

Duyuru ilanları çoğunlukla cenaze töreni 

zamanını ve yerini haber vermek amacıyla 

yayınlanmaktadır. Bununla birlikte zaman 

zaman cenaze defnedildikten sonra, ailenin 

ölüm olayını tanıdıklarına ve akrabalarına 

duyurmak amacıyla da ilan verdiği görül-

mektedir.   Ayrıca Kıbrıs Türk toplumunda 

ritüel olarak belirtilen mevlit önemli yer 

tutmaktadır. Cenazeden belli bir gün sonra, 

tüm akraba, komşular ve tanıdıklar mevlide 

davet ilanıyla, davet edilerek, merhumu 

anmak için mevlit töreni yapılmaktadır.  

 

Ölüm ilanlarında bazen merhumun, bazen 

de ailesinin mesleği ön plana çıkartılarak, 

toplumsal statü edinilmeye çalışılmaktadır. 

Bazen de kurumlar ve kurum üyeleri bu 

statü yarışında pay almaya çalışmaktadır. 

Örneğin  Kıbrıs Gazetesi’nde (2008, Ocak 22: 

39), ‚Kuzey Kıbrıs’ın yetiştirdiği, Uluslar 

arası Şairler Akademisi tarafından, Milen-

yum Şairi seçilen, iki kez Nobel Edebiyat 

Ödülü’ne aday gösterilen, ozan, yazar, araş-

tırmacı, derneğimizin eski yayın yönetmeni, 

iyi insan, uzay şairi OSMAN AKAY’ı ölü-

münün 7. yıldönümü nedeniyle rahmetle 

anıyoruz. Seni unutmadık, unutmayacağız.‛   

Konulu ilan bu durumu çok güzel açıkla-

maktadır.  

 

Söylem açısından gazetedeki ilanlar 

premodern, modern ve postmodern açıdan 

değerlendirilmiştir. Bu konuda da sosyolog 

Ergin’in (Hürriyet Pazar, 2007, Aralık 13) 

sınıflamasından yararlanılmıştır. Premodern 

ilanlarda; rahmete kavuşmak, gittiği yerde 

huzur bulmak gibi daha çok dinsel temalı 

cümlelere yer veriliyor. Modern ilanlarda dil 

çok mesafeli, ne dinsel temalara, ne de duy-

gulara yer veriliyor. Sadece kişi vefat etmiş-

tir ibaresi yer alıyor. Postmodern ilanlarda 

ise, acı kayıp, acımız sonsuzdur ya da ara-

mızdan ayrıldı gibi kişisel acı ifade eden 

kavramlar ağır basıyor. Burada daha fazla 

duygusal temalara ağırlık veriliyor.  

 

Araştırma bulgularında, ilanların yarıdan 

fazlasının daha fazla dinsel temalı mesajlar 

içeren premodern ilanlar olduğu görülmek-

tedir. Bu durum ölümün insanlara, mistik 
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dünyayı daha fazla çağrıştırdığı sonucu çı-

karılabilir. Bununla birlikte KKTC’de ve 

Türk toplumunda ölümden sonra, rahmete 

kavuşmak, gittiği yerde huzur bulmak gibi 

deyimleri kullanmak gelenek haline gelmiş-

tir. Ayrıca postmodern ilanlar da % 42’lik bir 

oranla azımsanmayacak kadar yer tutmak-

tadır. İlanlarda şiir, mani, ağıt yazanlar da 

bulunmaktadır.  

 

Örneğin 17 Ocak 2008 tarihli Kıbrıs Gazete-

si’ndeki (s.37) ‚Sensiz Olmuyor‛ başlıkli, bir 

anma ve mevlide davet ilanında; 

 
 Sensiz olmuyor çünkü; yerin dolmu-

yor canım. 

Tam bir yıl önce sen gittin, bizi terk et-

tin. 

Sen giderken benim kalbimi de alıp 

gittin. 

Senin boşluğunu kimse dolduramaz 

yar. 

Sensiz olmuyor< 

 

Sensiz olmuyor çünkü; sen bir melek-

tin. 

Sen ayımız, güneşimizdin. 

Sen yıldızımızdın kayıp gittin 

Sen bizim her şeyimizdin. 

Sensiz olmuyor<<<<  

 

diye devam eden, eşinin yazdığı uzun, duy-

gusal bir şiir yer almaktadır. Bu ilanlarda 

‚acı kaybımız, acımız sonsuz, acısını hiçbir 

zaman unutmayacağımız, bırakıp gittin‛ 

gibi duygusal temalar ve acı ifade eden kav-

ramlara daha fazla ağırlık verilmektedir.  

  

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Asıl işlevi toplumsal iletişime katkıda bu-

lunmak olan kişisel ilanların, 1980’lerin son-

larından itibaren artması konusunda, özel-

likle 1980 sonrası uygulanan yeni ekonomik 

sistemle yaratılmaya çalışılan, tüketim top-

lumu kapsamında toplumsal statüde yük-

selme ve itibar kazanma göstergesi haline 

geldiği söylenebilir.  

 

Başlangıçta, dünyanın değişik ülkelerine 

yayılan Kıbrıs Türk toplumu için bu ilanlar, 

iletişim amaçlı kullanılırken, günümüzde 

artık bir gösteri yarışı haline geldiği söyle-

nebilir. Araştırmada ele alınan ölüm, do-

ğum, evlenme, nişanlanma, boşanma, red-

detme, kutlama gibi kişisel ilanlardan, ölüm 

ilanlarının gazetelerde çok geniş yer aldığı 

görülmektedir. Bu durum, giderek nüfusu 

azalan ve İngiltere, Avustralya, Kanada gibi 

dünyanın birçok ülkesine göç etmiş olan 

Kıbrıs Türk toplumunun, toplumsal çözülme 

ve azalma kaygısından da kaynaklanabilir. 

Ölüm ilanlarının % 40,5’le büyük çoğunlu-

ğunu başsağlığı ilanları oluşturmaktadır. 

Arkasında mevlide davet, duyuru ve anma 

ilanları gelmektedir. Başsağlığı ve anma 

ilanları bu küçük toplumdaki aile üyeleri, 

tanıdıkları, iş arkadaşları ve politik gruplar 

arasında bir sosyal dayanışma ve kamusal 

alan sağlamaktadır. Ölüm ilanlarında bazen 

merhumun, bazen de ailesinin mesleği ön 

plana çıkartılarak, toplumsal statü edinilme-

ye çalışılmaktadır. Bazen de kurumlar ve 

kurum üyeleri bu statü yarışında pay alma-

ya çalışmaktadır. Çünkü bu küçük ülkede, 

yaşanılan toplum içerisinde, kişilerin merdi-

venlerdeki konumu ve başkalarının kendile-

rini nasıl algıladığı onlar için çok önemlidir.  

 

Ek olarak KKTC’deki gazetelerde sayfalarca 

yer alan bu ölüm ilanları bir taraftan kişilerin 

ve kurumların toplumsal statüde yükselme-

sine  (İlan verebilecek kadar varlıklı olduğu-

nu kanıtlamasına) katkıda bulunurken,  di-

ğer taraftan da onları tüketime yönlendir-

mektedir. Böylece tüketim, Kıbrıs Türk top-

lumunda, sosyal sınıfların kendini ifade 

etme biçimi olarak da karşımıza çıkmakta-

dır. İtibar kazanma, göstergeler, imajlar, 

sembol ve imgelerle bireyler kendilerinin, 
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etnik, siyasal, sosyal ve kişisel kimliklerini 

sunmalarına da imkan tanımaktadır. 

 

Söylem olarak değerlendirdiğimizde araş-

tırma bulgularında, ilanların yarıdan fazla-

sının daha fazla dinsel temalı mesajlar içeren 

premodern ilanlar olduğu görülmektedir. Bu 

durum ölümün insanlara, mistik dünyayı 

daha fazla çağrıştırdığı sonucu çıkarılabilir. 

Bununla birlikte KKTC’de ve Türk toplu-

munda ölümden sonra, rahmete kavuşmak, 

gittiği yerde huzur bulmak gibi deyimleri 

kullanmak gelenek haline gelmiştir. Ayrıca 

postmodern ilanlar da % 42’lik bir oranla 

azımsanmayacak kadar yer tutmaktadır. 

İlanlarda şiir, mani, ağıt yazanlar da bulun-

maktadır. Bu ilanlarda ‚acı kaybımız, acımız 

sonsuz, acısını hiçbir zaman unutmayacağı-

mız, bırakıp gittin‛ gibi duygusal temalar ve 

acı ifade eden kavramlara da fazla ağırlık 

verildiği görülmektedir. 

 

Araştırmada ayrıca kişisel ilanların, özellikle 

de ölüm ilanlarının büyük çoğunluğunun 

Kıbrıs Gazetesi’nde yayınlandığı, diğer gaze-

telerde yok denecek kadar az yer aldığı gö-

rülmektedir. İlanların gazetelerde fazla yer 

alması gazetelere büyük kazançlar sağla-

makta ve baskı sayısını artırmasına da kat-

kıda bulunmaktadır. Günlük baskı sayısı 10 

binden fazla olan Kıbrıs Gazetesi’nde bu 

durum açık bir şekilde görülmektedir.  

 

 Özellikle küçük yerlerde kitle iletişim araç-

ları sadece belli bir haber ya da bilgi kaynağı 

olmamakta, yayınlandığı yörede yaşayan 

insanlar arasında bağ kurarak toplumsal 

dokunun bir parçası haline gelmekte ve top-

lumsal ilişkiye de katkıda bulunmaktadır. 

Nitekim araştırma sonucunda, KKTC’deki 

gazetelerde ölüm ilanlarının yanında ayrıca, 

evlenme, nişanlanma, boşanma, reddetme 

gibi ilanların da yayınlandığı tespit edilmiş-

tir. Bu tür ilanları örneğin Türk basınında 

görmeyiz, ama Kuzey Kıbrıs küçük bir yer 

olduğundan ve insanların birbirinden sakla-

yacak bir şeyleri kalmadığından dolayı, bu 

durum toplumsal dışa vurum, itibar, payla-

şım, kendini ifade etme özgürlüğü olarak da 

algılanabilmektedir. Gazetelerdeki ilanlar bu 

küçük toplumda,   dayanışmanın getirdiği 

psikolojik rahatlamayı sunması açısından da 

önemlidir.   
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TABLO VE ÖRNEKLER 

 
Tablo 1. Kişisel ilanların Gazetelere Göre Dağılımı. 

 

 

Gazete 

adı 

 

 

 

Ölüm 

 

 

Doğum 

ve  

Doğum 

Günü 

 

 

Evlenme 

 

 

Nişanlanma 

 

 

Boşanma 

 

 

Reddetme 

 

 

Kutlama 

 

 

TOPLAM 

 

Kıbrıs 

 

264 

 

22 

 

7 

 

_ 

 

_ 

 

2 

 

8 

 

303 

 

Ortam 

 

10 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

1 

 

11 

 

Afrika 

 

3 

 

1 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

2 

 

 

6 

 

TOPLAM 

 

277 

 

23 

 

      7 

 

         _ 

 

_ 

 

2 

 

11 

 

320 

 

Tablo. 2 Kıbrıs Gazetesi’nde yayınlanan ölüm ilanlarının değişik kategorilerde sınıflandırılması. 

Değişkenler                                                                                          Kategoriler  Veri % 

İlanı Yayınlatan 

Kişi ve Kuruluş-

lar 

1. Aile  159 60,2 

2. Arkadaş  12 4,5 

3.Organizasyon  77 29,2 

4. Diğer  16 6,1 

 TOPLAM 264 100 

   

Cinsiyet 1. Kadın  92 34,8 

2. Erkek  172 65,2 

 TOPLAM 264 100 
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100 

İlanın Amacı 1. Duyuru  60 22,7 

2. Başsağlığı  107 40,5 

3. Ritüel  70 26,5 

4. Anma  27 10,2 

 TOPLAM 264 100 

   

İlanın Ebadı 1. Küçük  190 72 

2. Büyük  74 28 

 TOPLAM 264 100 

   

Meslek 1. Bürokrat  9 3,4 

2. Subay  1 0,4 

3. İşadamı  2 0,8 

4.Meslek Belirtil-

memiş 

 178 67,4 

5.Ailenin Mesleği  61 23,1 

6. Diğer  13 4,3 

 TOPLAM 264 100 

   

Söylem 1. Premodern  138 52,3 

2. Modern  15 5,7 

3. Postmodern   111 42,0 

 TOPLAM 264 100 

 


