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________________________
(*) Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Aile Terapilerinin Feminist Teori Açısından 
İncelenmesi

Öğr. Gör. Gonca POLAT ULUOCAK*
Prof. Dr. Işıl BULUT*

Öz
Aile, toplumda birçok işlevi üstlenmiş olan ve bu 

işlevleri yerine getirdiği ölçüde “sağlıklı” kabul edilen 
bir sistemdir. 1900’lü yılların başından itibaren gelişen 
aile terapisi aile ile ilgili sorunların çözülmesinde 
önemli bir araç olarak kabul edilmektedir. Feminist 
teori, aile terapisinin toplumda egemen olan yapılardan 
bağımsızlığını sorgulayarak aile terapilerinin gelişmesi 
ve uygulanması sürecine özgün bir katkıda 
bulunmuştur. Bu çalışmada, aile terapilerinin gelişimi 
ve temelleri üzerinde durulmakta; feminist teorinin aile 
kavramı ve aile terapisine ilişkin geliştirdiği eleştirilerin 
değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu eleştiriler toplumsal 
cinsiyet; aile terapisinin teorik temeline ilişkin eleştiriler; 
normal aile kavramsallaştırmasına yönelik eleştiriler 
ve aile içi rollere ilişkin eleştiriler çerçevesinde ele 
alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Aile terapisi, feminizm, 
sistem yaklaşımı.

Abstract
A Review of Family Therapies through the 

Lens of Feminist Theory

Family is a system that is responsible for many 
functions in society and is regarded as “healthy” when 
these functions are fulfilled. Family therapy, which 
was developed in the beginning of 1900’s, is accepted 
as an important means of solving the problems in the 
family. Feminist theory has made a unique contribution 
to the improvement and practice process of family 
therapies with its emphasis for questioning of the 
independence of family therapy from the hegemonic 
structres in the society. In this study, the development 
and basis of family therapies are emphasized; and 
critics of feminist theories against the concept of 
family and family therapy are evaluated. These 
criticisms are discussed under the topics of the 
concept of gender; theoretical foundations of family 
therapies; the conceptualization of the “normal” family 
and the roles in the family. 

Key Words: Family therapy, feminism, systems 
approach.
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ların yokluğundan fazlasını ifade etmektedir. Bu 
tanımın kültürden kültüre değişeceğini de ifade et-
mekte yarar vardır. 

Richter (1997), ruhsal olarak sağlıklı aileyi ta-
nımlamaya çalışmanın zorluklarından bahsetmek-
tedir. Ona göre günümüzde ana-baba ve çocuklar 
arasındaki çatışma sadece normal sayılmakla kal-
mayıp, “ruhsal açıdan canlılığın bir işaretidir”, yani 
aile için sağlıklılık belirtisi sayılmaktadır. Ailede bir 
bozukluğun kanıtı olarak görülen şey ise, üyeler 
arasında çatışmalar olması değil; aile üyelerinin bu 
gibi gerilimlere, birbirleriyle çatışmaya girmeden, 
birbirlerini cezalandırmadan ya da hastalık belirti-
leri ortaya çıkarmadan dayanıklılık gösterememesi 
ve çözmede yetersiz kalmasıdır (Richter, 1997). 

Söz konusu olan aile ruh sağlığı olduğunda, ta-
nım zorluklarına, aile tanımında ve kavramsallaş-
tırmasında son yıllarda meydana gelen değişimler 
de eklenmektedir. Ailenin artık sadece ‘anne-baba-
çocuktan oluşan, en küçük toplumsal birim’ olarak 
tanımlanamadığı, farklı aile formlarını kapsayıcı, 
daha geniş tanımlamalara ihtiyaç duyulduğu söy-
lenebilir. 

Amerikan Nüfus Bürosu, aileyi, ‘doğum, evlilik, 
evlat edinme ve bir hanede birlikte yaşama yoluyla 
aralarında bağ oluşan iki ya da daha fazla kişinin 
oluşturduğu birliktelik’ olarak tanımlamıştır. Bu ta-
nımlama oldukça geniştir ve evlenmemiş, evlen-
miş ancak boşanmış, evli ancak çocuğu olmayan 
çiftlerden oluşan birçok aile formunu da içermekte-
dir (Gladding, 1995). Bu durum, aile ruh sağlığını 
tanımlamayı da güçleştirmektedir. 

Ailenin sağlığı, esasen yaşam döngüsü boyun-
ca çeşitlilik göstermektedir. Aileyi yeni ve beklen-
medik işlevlere zorlayan kimi durumlar olabilir, bu 
tür olaylarda aile ilişkileri değişebilir ve aile tümden 
sarsılabilir (Gladding, 1995). Bunun yanı sıra ai-
lenin baş etmeye çalıştığı kronik kimi problemler, 

Giriş 

Aile, hem bireysel hem de toplumsal açıdan bir-
çok işlevi olan, bu işlevleri yerine getirebildiği ölçü-
de varlığını sürdüren ve sürdürecek olan en küçük 
toplumsal kurumdur. Ailenin sahip olduğu işlevler 
zaman içinde ve toplumdan topluma farklılık gös-
termektir. Ancak, gerek toplumun, gerekse aileye 
hizmet sunan profesyonellerin beklentisi, ailenin 
bu işlevlerini sağlıklı bir biçimde karşılamasıdır. Ai-
lenin fonksiyonelliğinde problem yaşanması duru-
munda sunulan hizmetlerden biri olarak aile terapi-
si, 1900’lü yılların başından itibaren gelişmiş; tıp ve 
sosyal bilimler alanındaki gelişmeler çerçevesinde 
de yaygınlaşmıştır. Aileye ve aile sorunlarına iliş-
kin farklı perspektifleri bünyesinde barındıran aile 
terapisi literatürü, aileye ilişkin büyük bir birikimi 
olan feminist teoriden uzak kalamamıştır. Bu ça-
lışmada, aile terapisinin temel kavram ve hareket 
noktalarının feminist teori açısından incelenmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmada, aile terapisine ilişkin 
genel bilgiler aktarıldıktan sonra, aile terapisinde 
toplumsal cinsiyet, aile terapisinin teorik temelleri, 
aile kavramı ve aile içi roller feminist bir bakış açı-
sıyla değerlendirilmiş, feminist teorinin aile terapisi 
disiplininde bulunduğu nokta ortaya konmaya ça-
lışılmıştır. 

Aile Ruh Sağlığı ve Aile Hizmetleri 

Sağlığın tanımını yaparken karşılaşılan zorluk, 
ruh sağlığının tanımını yaparken de karşımıza 
çıkmaktadır. Kakar (1984), ruh sağlığının “kişiyi 
engelleyici semptomların yokluğu, psikolojik iş-
levselliğin sağlanması, kişisel ve sosyal yaşamın 
etkili olarak sürdürülmesi, etik ve tinsel alanda tam 
bir iyilik halinin olması” ile ilişkili olduğunu ifade 
etmiştir (Kakar, 1984, akt. Fernando, 1991). Bu 
ifadeden de anlaşıldığı gibi, tıpkı ‘sağlık’ kavramı 
gibi, ‘ruh sağlığı’ da hastalığın karşıtı olarak kabul 
edilmemekte ve ruhsal hastalığın ya da semptom-
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ğişeceğine ve işlevselliğine kavuşacağına inanıl-
maktadır. Bu süreçte amaçlar, ailenin etkileşimini 
ve dinamiklerini tanımlamak ve patoloji ile ilişkisini 
keşfetmek; ailenin içsel güçlerini ve işlevsel kay-
naklarını harekete geçirmek; uyumsuz aile etki-
leşimi stillerini yeniden yapılandırmak ve ailenin 
problem çözme davranışını güçlendirmek şeklinde 
ifade edilebilir (Sholevar, 1997). 

Aile Terapisinin Gelişimi: Adı Konmamış 
Hasımlık

Aile terapisinin gelişim tarihi incelendiğinde, 
kimi zaman şaşırtıcı noktalarla karşılaşılmaktadır. 
Çoğunlukla, aile terapisinin aile kurumunu destek-
lemek üzere başlatılan yardımsever bir çaba ol-
duğu varsayılır, ancak gelişim tarihi incelendikten 
sonra bu varsayımı tekrar gözden geçirmekte ya-
rar olacaktır. Gerçekte, terapistler, aile sistemi ile 
bir hasım olarak karşı karşıya gelmişlerdir (Nichols 
ve Schwartz,2001). 

Aile terapisinin gelişmesinde en önemli etken-
lerden biri, psikiyatrik tedavide ailenin öneminin 
kavranmasıdır. Her ne kadar akıl hastaneleri, bir 
çeşit işkence ve ceza verme yeri olarak görülse 
de, kuruluş amaçlarından biri, akıl hastalarının ak-
rabalarının zulümlerinden kurtulmaları ve aileleri 
tarafından kapatılarak eziyet edilmelerini engelle-
mektir. Hastane masraflarının ödenmesi dışında, 
psikiyatristler çoğunlukla ailelerden uzak durmuş-
lardır. Ancak 1950’lerde iki gelişme, terapistlerin, 
tedavi sürecinde ailenin etkisini fark etmelerine ne-
den olmuştur. Bunlardan biri, terapistlerin, tedavi 
sürecinde olan bir hastanın iyileşmesinin, ailenin 
diğer üyelerinde kötüleşmelere neden olduğu-
nu keşfetmeleridir. Sanki ailenin semptomatik bir 
üyeye ihtiyacı var gibidir. 1954 yılında, Don Jack-
son, depresif bir kadını tedavi etmeye başlamıştır. 
Kadının durumu iyileştikçe, eşinin şikayet etmeye 
başladığını bildirmiş, kadın daha iyi olduğunda, 

yaşam döngüsü içinde aileyi zayıflatan bir etki ya-
ratabilir. Ailenin yaşadığı tüm bu kriz durumları ve 
duygusal zorlanmalar, ailenin tekrar eski dengesi-
ne kavuşabilmesi ve sağlıklı bir şekilde işlevsellik 
gösterebilmesi için aile hizmetlerinden yararlan-
malarını gerektirebilir. 

Aile hizmetleri, “aile yaşamının güçlenmesine, 
korunmasına, aile sorunlarının önlenmesine ve 
çözümüne, aile üyelerinin aile birliği içinde sağlıklı 
gelişme ve doyurucu yaşam sürmelerine” yardımcı 
olan hizmetlerdir (Koşar,1992). Ailenin kimi prob-
lemlerinde ihtiyaç duyulan tedavi ve danışma faali-
yeti, aile terapisi yoluyla sağlanmaktadır.

Aile terapisi, kimi yaşamsal problemlerin, aile 
içinde ele alınmasını ve bu bağlamda çözülmesini 
öneren, bu nedenle tüm aile üyelerinin katılımıyla 
ailenin iyilik halini artırmayı hedefleyen terapötik 
bir müdahale sürecidir (Rivett, 2003).

Aile terapisinin uygulanmasını gerektiren kimi 
durumlar şu şekilde belirtilebilir (Sholevar, 1997; 
Kılıç ve Uslu, 2004): 

• Aile üyeleri arasında açık ve gözlenir bir çatış-
ma varsa, 

• Aile içinde işlevsiz davranışa yol açan örtük 
problemler varsa, 

• Aile içinde birden çok bireyde ruhsal bozukluk 
söz konusuysa, 

• Aile üyelerinin iletişimi ve birbirini algılamasın-
da kronik ve ciddi sorunlar varsa (projektif iden-
tifikasyon, aile üyelerinden birinin günah keçisi 
olması gibi)

Aile terapisi, insan davranışına ve psikiyat-
rik bozukluklara, kişilerarası ilişkiler bağlamında 
bakmaktadır (Lansky,1989, akt. Sholevar,1997). 
Değişim, bireysel düzeyde değil, aile ilişkilerinde 
gerçekleştirilmekte ve böylelikle tüm ailenin de-
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neden olduysa da, bu dönem psikiyatristlerinin aile 
üzerine odaklanmaları (olumsuz bir bakış açısıy-
la da olsa) aile terapisinin gelişimde büyük etki-
ye neden olmuştur. Bundan böyle, önce Bowlby, 
sonrasında aile terapisinin babası kabul edilen 
Ackerman çocuk rehberlik merkezlerinde aileyi 
birincil müdahale odağı olarak aldılar (Nichols ve 
Schwartz, 2001; Gladding, 1995; Goldenberg ve 
Goldenberg, 2000).

Diğer yandan, bu dönemde toplumsal hayata 
bakıldığında, İkinci Dünya Savaşında birçok erke-
ğin evinden ayrılmak durumunda olması, kadınla-
rın çalışma yaşamına katılması, savaşın neden ol-
duğu ölüm ve sakatlıklarla karşı karşıya gelmeleri 
aileler için oldukça büyük yükler oluşturmaktaydı. 
Ailelerle, yaşanan travmalar ve değişimler ile il-
gili çalışma ihtiyacı ortaya çıkmış ve ailelerin ruh 
sağlığı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1946’da 
ABD’de ilk Ulusal Ruh Sağlığı Yasası çıkarılmıştır 
(Gladding, 1995). 

‘Ötekileştirme’den ‘İşbirliği’ne

Ruh sağlığı alanında aileye yönelik ilginin ilk 
olarak hastalıkların nedeni olduğu varsayımından 
kaynaklandığı bir önceki bölümde aktarılmıştır. 
Psikiyatristlerin aile ile ilk karşı karşıya gelişlerinin 
bir hasımlık şeklinde olduğu söylense de, özellikle 
çocuk rehberlik merkezlerinin, aile ile çalışma ko-
nusunda önemli bir zemin hazırladığı söylenebilir. 
Bu noktadan sonra ailenin hastalık nedeni olmak-
tan öteye geçip, doğrudan üzerinde çalışılacak bir 
sistem olarak algılanmasına doğru bir kayış görül-
müştür. 

Psikiyatrik tedaviyi desteklemek üzere aile ile 
çalışılması, kimi psikiyatrik bozukluklarda ailenin 
etkilerinin araştırılması ile terapinin odağı olarak 
ailenin alınması, birbirinin peşi sıra gelişen süreç-
lerdir. Her ne kadar, şizofreni ile ilgili yapılan çalış-
malarda ebeveyn rollerinin ve iletişim kalıplarının 

eşi işini kaybetmiştir. En sonunda, kadın tama-
men iyileştiğinde, eşi kendisini öldürmüştür. Görü-
nüş itibariyle, eşinin dengesi, hasta bir eşe sahip 
olma üzerine kurulmuştu. İkinci gelişme ise, has-
taların aile üzerindeki etkilerinin her zaman olum-
suz olmadığının da farkına varılmasıdır. Fisher ve 
Mendell (1958), hastaların iyileşmelerinin ailede 
olumlu değişimler yarattığını da bildirmişlerdir. De-
ğişim ister olumlu, ister olumsuz olsun, asıl önemli 
nokta, bir kişideki değişimin, diğer kişileri de etki-
lemesidir (Fisher ve Mendell, 1958, akt. Nichols ve 
Schwartz,2001). 

Aile terapisinin gelişmesinde bir diğer etken ise, 
çocuk rehberlik klinikleridir (Child Guidance Cli-
nic). Freud’un etkisiyle, Adler, yetişkin nevrozlarını 
önlemenin bir yolunun, büyümekte olan çocuğun 
izlenmesi ve tedavi edilmesi olduğunu düşünerek, 
Viyana’da ilk çocuk rehberlik kliniğini açmıştır. Sa-
yısı giderek artan klinikler, sadece çocuklarla de-
ğil, aile ve öğretmenlerle de çalışmaktaydı. David 
Levy, çocuklukta görülen psikolojik sorunların asıl 
nedeni olarak aşırı koruyucu anneleri görmektey-
di. Bu dönemde, Freida Fromm-Reichmann, psi-
kiyatri tarihinin en lanetli terimini ortaya atmıştır: 
şizofrenojenik anne. Bu anneler, genellikle ilgisiz 
ve yetersiz erkeklerle evli olan, çocuklarına karşı 
agresif, reddedici, baskıcı davranan ve şizofreni-
yi doğuran patolojik özellikler gösteren annelerdir. 
Bateson’un, şizofrenler ile ilgili çalışmalarında, 
iletişim sorunlarına dikkat çekmesi ve çifte mesaj-
ların şizofreniye neden olan bir iletişim örüntüsü 
olduğunu belirtmesi, aile ilişkilerine dikkati çekmiş-
tir. Bateson, çifte açmaz (double bind) teorisi ile 
bireye/çocuğa farklı düzeylerde iki karşıt mesajın 
aynı anda verildiğinde bunun karmaşaya ve daha 
ileri boyutta şizofreniye yol açacağını ifade etmiş-
tir. Şizofreni gibi psikiyatrik rahatsızlıklar ve ailede-
ki sorunlarla ilgili olarak ebeveynleri -özellikle de 
anneleri- suçlama, alanda yanlış bir yöne gidişe 
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biri, yüksek öğrenim gören kadınların sayısının art-
masıdır. Artan bu sayı, aile yaşam eğitimi ve evlilik 
danışmanlığına yönelik taleplerin oluşmasına yol 
açmıştır. Richter (1997)’e göre, toplumsal değişim 
içindeki ailenin psikolojik sorunlarından biri, kadın 
erkek rollerinin yeniden tanımlanmasıdır. Richter, 
beklenenin aksine, kadın özgürlüğü hareketinin 
evliliklerde genel bir bunalıma yol açmadığını, bu-
nun da başlıca nedeninin erkek rollerindeki deği-
şim olduğunu ifade etmiştir. 

İçinde bulunduğumuz çağda, küreselleşme 
akımları da aile yapısını ve işlevlerini etkileyen 
önemli bir konumdadır. Küreselleşme sürecinin 
aile kurumu üzerindeki etkisi irdelenirken, “ailenin 
azalan ve değişen işlevleri; bireylerin ve ailelerin 
psikolojisinin bozulması; sosyal adalet, sosyal dev-
let uygulamalarının azalmasıyla artan yoksulluk ve 
ailenin güvenliğine ilişkin politikalarda değişmeler” 
bunlar arasında ifade edilmiştir (Çoban, 2004). Aile 
yaşamını etkileyen bu sosyal değişimler, dolaylı 
olarak aile üyeleri arasındaki bağları da zayıflata-
bilen bir niteliğe sahiptir. Bireylerin sosyal alandaki 
tatminsizliği ya da mutsuzluğu, aile yaşantısındaki 
dengeyi de bozabilmekte; bu zayıflama bir kopuşa 
doğru gidebilmektedir. Neoliberal politikalar, kadı-
nın konumundaki değişimler, toplumsal değişimler 
ve göç gibi birçok faktör aile bütünlüğünü tehdit 
eden konumdaysa da, diğer yandan ailenin ko-
runması ve desteklenmesine yönelik politikalar da 
paralel bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Ailenin 
Korunmasına Dair Kanun, Türk Medeni Kanunu, 
Aile Mahkemeleri Kanunu gibi yasal düzenleme-
lerle, devlet, aile üzerindeki koruyucu ve denetle-
yici işlevini sürdürmektedir. Bugün aile kurumunun 
birincil olarak üstlendiği üyelerine duygusal tatmin 
sağlama sorumluluğu, aile terapilerine yönelik il-
ginin ve ihtiyacın daha da artmasına yol açmak-
tadır. 

önemi vurgulansa da, tedavinin tüm aileyi hedef 
alması bu dönemde söz konusu değildir, odak has-
tanın, ailesinin olumsuz etkilerinden kurtarılması-
dır (Gladding, 1995; Goldenberg ve Goldenberg, 
2000). 1950’lerde ise, Ackerman, ailelere yönelik 
psikoanalitik yaklaşımını geliştirmiştir. Çifte açmaz 
teorisi ve şizofreninin etiyolojisine yönelik yapılan 
araştırmalar, aile terapisinin gelişimine katkıda 
bulunmuştur (Gladding, 1995). Aile terapisinin ilk 
uygulamalarına bu yıllarda rastlanmaktadır, birbi-
rinden bağımsız dört yerde; Clark Üniversitesi’nde 
John Bell, National Institute of Mental Health’de 
Murray Bowen, New York’ta Nathan Ackerman ve 
Palo Alto’da Don Jackson ve Jay Haley aile tera-
pisi uygulamalarına başlamışlardır. Bu öncülerin 
klinik oryantasyonları ve bakış açıları birbirinden 
oldukça farklıdır. Bu farklılık, aile terapisinin teorik 
temellerinde, bugün de devam etmektedir (Nichols 
ve Schwartz, 2001). 

Aile terapileri açısından, 1960’lı ve 70’li yıl-
lar, hızlı bir gelişimi içermekteydi. Bu dönemin 
dört önemli aile terapisti Haley, Minuchin, Satir 
ve Whitaker’dır. Bu dönemde, sistem yaklaşımı 
ve iletişim modelleri aile terapisi teorilerinde etki-
li olmuştur. Diğer yandan aile terapisi eğitimi bu 
yıllarda başlamış ve geliştirilmiştir (Gladding,199; 
Nichols ve Schwartz, 2001). 

1980’li yıllarda, aile terapisi alanına kadın te-
rapistlerin büyük katkıları olmuştur. Rachel Hare-
Mustin, Peggy Papp, Cloe Madanes, Froma Walsh 
ve Betty Carter gibi teoristler aile terapisinin teorik 
temellerine yeni bakış açıları getirmişlerdir (Glad-
ding,1995). Feminist teorisyenlerin, aile terapisini 
sorgulamaları da bu dönemde başlamıştır. 

1990’lı yıllara gelindiğinde, yeni aile terapisi 
yaklaşımları ortaya çıkmış, aile terapistlerinin sa-
yısında artış olmuştur. Gladding (1995)’e göre, aile 
terapisinin popüler olmasında etkili faktörlerden 
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sine sistem içinde her bir bireyin diğerlerini etki-
lediğini ve onlardan etkilendiğini vurgular. Sistem 
içinde her bir bireyin davranışı, diğer bireylerin 
davranışlarının hem öncülü hem de sonucudur. 
Örneğin, yapısal özellikleri nedeniyle az uyuyan ve 
çok ağlayan bir bebek, annesinin de uykusunu ala-
mamasına yol açacaktır. Yeterince uyuyamayan 
ve gün boyu çok yorulan anne hem bebeğe, hem 
eşine karşı gergin ve sinirli davranabilir; eşinden 
de benzer tepkiler alabilir. Annesinin ve babasının 
gerginliğini hisseden bebeğin uykusunun daha da 
azalması ve ağlamasının artması beklenen bir so-
nuçtur. 

3. Aile, çevresiyle birlikte evrimleşen dinamik 
bir sistemdir. Hem içindeki hem de dışındaki ge-
lişmelerden etkilenir ve yaşam döngüsü içinde 
değişir. 

4. Homeostazis: Ailenin iç ve dış değişimlere 
karşı kendini düzenlemesi ve dengesini koruma-
sıdır. Bu amaçla, bir bireydeki değişim, başka bir 
bireydeki tamamlayıcı bir değişimle dengelenir. 
Buna negatif geribildirim denir. Örneğin, ergen-
lik dönemindeki gencin daha fazla bağımsızlık 
kazanma girişimlerine karşı ana baba daha katı 
kurallar getirebilirler. Bu durumu da dengelemek 
için, bir bireydeki küçük bir değişim, diğer bireyler 
tarafından büyütülebilir. Bu da pozitif geribildi-
rimdir. Örneğin, ergenin bağımsızlık girişimlerine 
karşı ana baba yeni çözüm yolları deneyebilirler. 
Bu durumda sorunlar bazen kontrolden çıkabilir, 
yararı olmayan çözümler yinelenebilir ya da yapıcı 
çözümlere ulaşılabilir.

5. Sınırlar: Sistem içindeki ilişkileri ve bir aile-
nin kimliğini belirler. Sisteme dışarıdan girmesine 
izin verilen bilgi miktarını düzenler. Alt sistemleri 
birbirinden ayırır.

6. İletişim: Ailede iletişim sözel, sözel olmayan 
ve bağlamsal olarak ayrılır. Bağlam, sözel ya da 

Aile Terapisinin Temelleri: Varsayımları ve 
Kabulleri 

Aile terapisi yaklaşımları birbirinden farklı mü-
dahaleleri ve açıklamaları içerse de, temelde aile 
terapisinin dayanak noktası tüm yaklaşımlarda 
ortaktır (Nichols ve Schwartz, 2001). “Bireylerin 
davranışları aile örüntüsünün bir uzantısıdır” var-
sayımı aile tedavilerinin temelini oluşturmaktadır 
(Bulut, 1999). Terapinin odağı olarak aileyi alma-
nın en önemli nedeni, yaşam sorunlarının büyük 
bölümünün aile içinde ortaya çıktığı ve aile içinde 
ele alınması gerektiği inancıdır (Carter ve Mcgold-
rick,1988, akt. Gladding,1995). Bu inanca göre, 
aileler, üyelerinin iyiliğini veya hüsranını sağlayan 
güçlü kaynaklardır. Aile üyeleri arasında karşılıklı 
bağlantı vardır, bu nedenle bir üyenin eylemleri, 
tüm ailenin sağlığını veya fonksiyonelliğini etki-
lemektedir. Bu bakış açısı, Bertalanffy’nin sistem 
perspektifinden doğmaktadır (Gladding, 1995). 

Genel Sistemler Kuramı, birleştirici bir kuram-
dır. Nesneleri ve insanları ayrı ayrı değil, ilişkileri 
içinde inceler. Sistemik düşüncede davranış ile o 
davranışın ortaya çıktığı ortam arasındaki ilişkiye 
odaklanılır. Sistemi oluşturan ilişkiler ağının bir 
noktasında meydana gelen değişimin, ağ boyunca 
yayılarak diğer noktaları da etkileyeceği kabul edi-
lir (Kılıç ve Uslu, 2004).

Genel Sistemler Kuramı’nın önemli temel kav-
ramları şu şekilde özetlenebilir (Kılıç ve Uslu, 
2004):

1. Bütüncüllük: Sistemin bütünü, bireylerinin 
toplamından fazladır. Bireyler arasındaki ilişkileri 
de kapsar. Örneğin, 4 kişilik bir aile, bireylere ek 
olarak her bir bireyin diğerleriyle ilişkilerini de kap-
sayan 10 birimden oluşmuştur

2. Döngüsel nedensellik: Bir belirtinin, davra-
nışın ya da sorunun bir olay ya da kişi nedeniyle 
ortaya çıktığını öneren doğrusal nedenselliğin ak-
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Aile terapisine ilişkin ilk kavramsallaştırmaların 
yapıldığı 1950’li yıllardan bu yana, değişen top-
lumsal koşulların da etkisiyle birçok aile terapisi 
yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Daha çok geçmiş or-
yantasyonu olan ve Freud’un çalışmalarının aileye 
uyarlanması ile oluşan Psikodinamik model, birin-
cil olarak aile içindeki iç görü, motivasyon, bilinçdı-
şı çatışmalar, bağlanma üzerine yoğunlaşmış, aile 
içindeki patolojilerin temelindeki bilinçdışı süreçleri 
açığa çıkarma ve aile üyeleri arasındaki ilişkide 
bu bilinçdışı süreçlere vurgu yapma amacını güt-
mektedir. Bugüne odaklanan Yaşantısal/insancıl 
yaklaşım ise, kendini geliştirme, self-determinas-
yon çerçevesinde yapılanmıştır ve aile üyeleri ara-
sındaki ilişki kalıplarını temel almıştır. Seanslar-
da, aile içindeki bireye odaklanılmakta, bireydeki 
gelişimin aileyi de geliştireceği düşünülmektedir. 
Burada, aile, tüm üyeleri eşit kabul edilen bir grup 
olarak ele alınmaktadır. Yapısal, stratejik ve siste-
mik aile terapileri, aileyi sistem olarak ele almakta 
ve transaksiyonlar, kalıplar, bağlılıklar, sınırlar üze-
rinde daha çok durmaktadır. Diğer yandan bilişsel-
davranışçı terapi yaklaşımı, aile içinde öğrenme 
ve eylemler üzerine odaklanmaktadır (Goldenberg 
ve Goldenberg, 2000; Gladding, 1995). 

Sistem yaklaşımı şemsiyesi altında, tüm aile 
terapisi yaklaşımları, aile sistemi içinde ve dışında 
neler olduğunu, girdileri ve çıktıları değerlendir-
mektedirler. Ele alışlarda farklılık olsa da tüm ekol-
ler, aile yapısını anlama ve psikolojik işlev bozuk-
luğunun kökenlerini ve doğasını ortaya çıkarma ve 
bu bozukluğa ilişkin terapötik bir müdahale geliş-
tirme çabasındadırlar Belirli durumlar ve belirli aile 
problemleri için en etkili sonuca ulaşmak üzere, 
çeşitli teoriler arasında seçim yapabilme, teorileri 
bütünleştirme ve eklektik bir yol izleme, günümüz 
aile terapisi alanında tercih edilen bir yol olmuştur 
(Goldenberg ve Goldenberg, 2000). 

sözel olmayan iletişimin gerçekleştiği yer ve zama-
na göre anlamının değişmesidir. Örneğin bir anne-
nin “Çok işim var.” demesi, yalnızca durum belirte-
bileceği gibi, ortalığı çok dağıtan çocuklarına sitem 
ya da eşine kendisinden başka bir iş istememesi 
için uyarı niteliği taşıyabilir.

7. Entropi ve negatif entropi: Entropi bir siste-
me giren bilgi ya da enerjidir. Sistemin dengesinde 
değişmeye yol açar. Negatif entropi ise entropiyi 
azaltmaya ve dengeyi korumaya yöneliktir. Aile 
sisteminin yeni durumlara uyumu bu ikisinin bir 
arada işlemesiyle gerçekleşir.

8. Eş-sonuçlanma: Bir sistemde aynı sonuca 
birçok yoldan ulaşılabilir.

9. Açık ve kapalı sistemler: Bilgi giriş ve çıkı-
şı kolay olan sistemler açık sistemlerdir. Bilgi girişi 
sistemi değişime yönlendirir. Mutlak kapalı sistem 
yoktur. Bir sistemin çok açık ya da çok kapalı ol-
ması zararlı olabilir. Her sistemin ideal değişim hızı 
farklıdır.

10. İlişki: Aile bireyleri arasındaki etkileşimi an-
latır. 

 Sembiyotik ilişki: Bir bireyin davranışının deva-
mı bir başka bireyin davranışına bağlıdır.

Tamamlayıcı ilişki: Zıt davranışlarla süren et-
kileşimdir. Birisi bağırdığında karşısındakinin sus-
ması buna örnek olabilir.

Simetrik ilişki: Benzer davranışlarla süren et-
kileşimdir. Buna örnek olarak birisi bağırdığında 
karşısındakinin bağırması ya da vurması gösteri-
lebilir.

Koşut ilişki: Hem tamamlayıcı hem de simetrik 
ilişkinin bir arada bulunmasıdır.
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ması için uygun ortam hazırlamaktadır. Aile terapi-
sine ilişkin ilk feminist eleştiriler, 1978 yılında Rac-
hel Hare-Mustin tarafından yazılan ‘Aile Terapisine 
Feminist Yaklaşım’ başlıklı makale ile başlamıştır. 
Bu tarihten sonra, feminist teorisyenler aile terapi-
si alanına büyük ilgi göstermiş, özellikle kadın aile 
terapistleri bu konuda öncü olmuşlardır (Gladding, 
1995; Luepnitz, 1988) Gilligan, Goldner, Avis gibi 
terapistler, var olan terapi yaklaşımlarını, toplumsal 
cinsiyet ve erkek-kadın arasındaki güç farklılıkları-
na duyarsız olmakla suçlamışlardır. 1977 yılında, 
4 feminist aile terapisti tarafından başlatılmış olan 
bir proje ile klinikte kadın temelli yaklaşımlar ge-
liştirilmeye başlanmıştır. Alternatif bir feminist aile 
terapisi yaklaşımı ise 1980’lerde oluşturulmuştur 
(Goldenberg ve Goldenberg, 2000). 

Literatürde, aile terapisini feminist açıdan ele 
alan yazılar “feminist aile terapisi” kavramını kul-
lansa da, bu kavram, terapide özel bir yaklaşım ya 
da modelden çok geleneksel aile terapisi alanına 
ilişkin bir eleştiri olarak kabul edilmektedir (James 
ve McIntyre,1989,akt. Freeman,1999). Daha gün-
cel literatürde, konu, feminist-temelli aile terapisi, 
aile terapisinde feminist perspektif, toplumsal cin-
siyete duyarlı terapi kavramları çerçevesinde ele 
alınmıştır. Yani, feminist teori belirli bir psikoterapi 
sistemi olarak ele alınmamakta, ancak var olan 
herhangi bir terapi ekolüne uyarlanabilen ilkeler 
olarak görülmektedir (Freeman,1999). 

Aile terapisinin doğuşu ve feminizmin gelişim 
süreci düşünüldüğünde, feministlerin, aileyi göz-
lemlemek, eleştirmek ve reform önerilerinde bu-
lunmak için fazladan bir yüzyılları olmuştur. Bu, 
aile terapistlerinin, feminist kurama katacağı bir 
şey olmadığı anlamına gelmemektedir. Feminist 
terapistler örneğin aile ve çiftlerle çalışmak için 
özgün bir beceri dağarcığı geliştirmemişlerdir, aile 
terapisinin birikiminden bu açıdan yararlanabilirler. 
Feminist teori ise aile terapisine iki açıdan katkı 

Aile Terapisinin Feminist Açıdan 
Değerlendirilmesi

“Tüm terapiler politiktir; ya statükoyu destekler ya 
da onunla çelişir....

Terapistler tarafsız olduklarını söyleyebilirler, ancak 
tarafsızlık her zaman statükoyu sürdürür” 

Rachel Hale-Mustin (2003, akt.Goodrich ve 
Silverstein, 2005)

Aile terapilerine yönelik feminist eleştirileri ak-
tarmadan önce şunu belirtmekte yarar olacaktır; 
feminist teori ve uygulama ile aile terapisi teorisi 
ve uygulaması, farklı tarihsel koşullarda ve farklı 
geleneklerde doğmuş, bu farklılıklara göre geliş-
mişlerdir. Modern feminizm, 1850’lerden bu yana, 
aydınlanmanın idealleri olan demokrasi ve eşitlik 
fikrinden beslenmiştir. Aile terapileri ise, savaş 
sonrası kişilerarası psikiyatrinin parlak buluşu ola-
rak doğmuştur (Luepnitz, 1988). İki teori arasında-
ki bağlantıyı ortaya koymadan önce bu gelişimsel 
farklılığı göz önünde tutmakta yarar vardır.

Feminizm, kadınların, cinsiyetinden dolayı sis-
tematik sosyal adaletsizliğe maruz kaldığı kabulün-
den yola çıkmaktadır. Feministlerin amacı, kadın 
ve erkek arasındaki fırsat eşitliğini ve kadınların 
kişisel, politik, kurumsal ve ekonomik güce sahip 
olmalarını sağlamaktır. Aile, kadının bu sistematik 
sosyal adaletsizliği deneyimlediği birincil alandır. 
Geleneksel aile yaşantısının yararı, erkekler ve 
çocuklar içindir; feministler, bu yararların, aslında 
kadınların aile içinde ekonomik, sosyal, cinsel ve 
psikolojik olarak baskılanmaları sonucunda oluştu-
ğunu belirtmişlerdir (Pilalis ve Anderton, 1986). 

Feminist teori ve toplumsal cinsiyet konusu, 
1970’lerden itibaren aile terapisi alanında etkili 
olmuştur (Goodrich ve Silverstein, 2005). Femi-
nistlerin aileye ilişkin görüşleri, aileyi tedavi etme 
misyonuyla yola çıkan aile terapistlerinin sorgulan-
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rını göstermesini, erkek danışanın da duygularını 
kontrol etmesini bekleyebiliriz. Bu tür beklentilerin 
etkisiyle kalıp yargısal davranışları güçlendirir, da-
nışandaki gelişimi engelleyebiliriz (Munro,2006). 

Braverman (1972, akt. Munro, 2006) klasik-
leşmiş çalışmasında, terapistlerin sağlıklı erkeği 
‘rasyonel’, ‘bağımsız’, ‘agresif’ olarak, sağlıklı ka-
dınları ise ‘pasif’, ‘duygusal’ ve ‘bağımlı’ olarak ta-
nımladıklarını ortaya çıkarmıştır. En dikkat çekici 
olan ise, bu terapistlerin, sağlıklı yetişkini, sağlıklı 
erkeğin özelliklerine sahip olma şeklinde tanımla-
malarıdır. 

Bu tanımlamalar, gelişim aşamasında aile tera-
pisi alanının erkek egemen olduğu düşünüldüğün-
de, tehlikeli bulunabilir. James (1984, akt. Carrut-
hers, 2001), aile terapisinin teori ve pratiğinin, ne 
kadının deneyimlerini yansıttığını, ne de kadının 
konumunu dikkate aldığını belirtmiştir. Ona göre 
aile terapisi, öncelikle erkekler tarafından geliştiril-
miş, bireyi birey olarak ele almaya ilişkin bir çerçe-
ve geliştirememiş ve kadınların konumuna duyar-
sız kalmıştır. 

Aile terapisine yönelik feminist temelli eleştiri-
lerin bir kısmı da, terapi sürecinde toplumsal cinsi-
yetçi bir dünya gerçeğinin farkına varılması ve top-
lumsal cinsiyetin birey ve ailelerin yaşantısını nasıl 
etkilediğinin anlaşılması ve bu farkındalığın ve an-
layışın terapötik müdahaleyi planlarken ve gerçek-
leştirirken uygulanması çerçevesindedir (Golden-
berg ve Goldenberg, 2000; Freeman,1999). Aile 
terapisi alanında aile içinde toplumsal cinsiyetin 
oynadığı rolün öneminin kavranması, görece ya-
vaş olmuştur (Goldenberg ve Goldenberg, 2000). 

Feminist aile terapistleri birçok farklı teorik or-
yantasyona sahip olsalar da, temelde, cinsiyetçili-
ğin, kadın ve erkeğin psikolojik iyilik halini sınırlan-
dırdığını, toplum içinde ve ilişkilerde kadın ve erke-
ğin eşitliğinin savunulması gerektiğini, önyargı içe-

sağlayabilir. Birincisi, toplumsal cinsiyet kategori-
lerilerine ilişkin kavramsallaştırma yolu sunar; yani 
aile içinde toplumsal cinsiyetin nasıl yapılandırıldı-
ğını keşfetmeye yardımcı olur. İkinci olarak, konu 
ile ilgili eleştirel ve tarihsel bilginin oluşmasına 
aracılık eder. Feminist teori, ailenin neden bugün 
var olduğu şekle kavuştuğunu, farklı şekillerde ya-
pılanıp yapılanamayacağını sorgular. Bu kavram-
sallaştırmalar, aile terapisinin temellerinin yeniden 
yapılandırılmasına yardımcı olur (Luepnitz, 1988).

Gladding (1995), aile terapisinde feminizmin 
etkisinin yavaş da olsa yaygınlaştığını, bunun iki 
nedeni olduğunu belirtmiştir; birincisi, feministle-
rin ortaya koyduklarının yadsınamayacak kadar 
doğru olması; ikincisi ise, aile terapisi alanında 
artan kadın terapistlerin, uygulamalarda kadınların 
deneyimlerine ve seslerine daha fazla yer verme 
ihtiyacını hissetmeleridir (Carter, 1992, akt. Glad-
ding,1995). 

Aile terapisine yönelik feminist eleştiri, izleyen 
bölümlerde; toplumsal cinsiyet; aile terapisinin te-
orik temeline ilişkin eleştiriler; normal aile kavram-
sallaştırmasına yönelik eleştiriler ve aile içi rollere 
ilişkin eleştiriler çerçevesinde ele alınacaktır. 

Aile Terapisi Uygulamasında ve Eğitiminde 
Toplumsal Cinsiyetin Yeri

Toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyete uygun 
bulunan davranışlar ile ilgili subjektif bir kavram-
dır. Unger (1990, akt. Munro, 2006)’a göre toplum-
sal cinsiyet, ‘bireylerin sosyal karakterlerine ilişkin 
bir şemadır ve biyolojik farklılığın sosyal farklılığa 
dönüştürüldüğü bilişsel ve algısal mekanizmalara 
karşılık gelir. Toplumsal cinsiyet sosyal kurumlara 
öylesine işlemiştir ki, tamamen doğal, olması ge-
rektiği gibi görünebilir. Tutumlarımız fazlasıyla yer-
leşmiş olduğundan toplumsal cinsiyet ile ilgili ko-
nulara ilişkin daha az farkındalık geliştiririz. Terapi 
söz konusu olduğunda, kadın danışanın duygula-
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• Kadının sesinin ve deneyimlerinin, erkeğin sesi 
ve deneyimleriyle aynı değerde görülmesi,

• Toplumsal ve aile içinde toplumsal cinsiyetçi 
güç eşitsizliklerinin farkına varılması,

• Erkek ve kadın danışanın güçlendirilmesi, da-
yatılan cinsiyet rolleri yerine seçim haklarının 
olduğu roller üstlenmelerine olanak vermek,

• Aile içinde eşitlikçi ilişkilere vurgu,

• Terapist ve aile arasında eşitlikçi ilişkiye vurgu 
yapılması.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini öne çıkaran femi-
nist teori, aile içinde duygusal doyumun da toplum-
sal cinsiyet eşitliğinden geçtiğini vurgulamaktadır-
lar. Araştırmalar göstermektedir ki, daha fazla top-
lumsal cinsiyet eşitliği ve esnek toplumsal cinsiyet 
rollerine sahip ailelerin, evlilik doyumu daha fazla 
olmaktadır. Bu etkisine karşın, toplumsal cinsiyet 
rolleri, majör aile terapisi yaklaşımları tarafından 
göz ardı edilmektedir (Werner-Wilson,1997, akt. 
Werner-Wilson ve diğ., 1999). Carter(1992)’a göre, 
birçok aile terapisti, aile terapisi uygulamasında da 
toplumsal cinsiyet konusunu ele almamaktadır. 
ABD’de lisanslı aile terapistleri arasında yapılan 
bir araştırmada, terapistlerin, aile içi şiddet veya 
ensest konularında dahi, tedavide feminist ilkele-
ri uygulamadıkları bildirilmiştir (Gilbert, 1995, akt. 
Werner-Wilson ve diğ., 1999). Ancak, Avis, daha 
iyimser bir tablo çizmiş, eş ve aile terapistlerinin 
toplumsal cinsiyet konusunda, 20 yıl önceye göre 
daha duyarlı olduklarını, ancak bu farkındalığın ya 
da duyarlılığın biraz da yüzeysel olduğunu belirt-
miştir. Terapistlerin farklılığı tanımlamaya yöne-
lik bir motivasyonu olduğunu, terapide toplumsal 
cinsiyet konularını ele alma ve var olan güç yapı-
sının analizini yapmada aynı motivasyonu göster-
mediklerini ifade etmiştir (Goodrich ve Silverstein, 
2005). 

ren bütün danışmanlık metotlarının ve kavramların 
reddedilmesini savunmaktadırlar (Enns,1992,akt. 
Gladding, 1995). Bu açıdan, feminist aile terapi-
si, belirli bir terapi modeli ya da tekniği olmaktan 
çok, toplumsal cinsiyet hiyerarşisi ve bunun etkisi 
üzerine bir bakış, tutum, fikir temeli sağlayan bir 
konumdadır (Gladding, 1995). 

Feminist bakış açısıyla, aile ile çalışmanın 
amacı, ‘kaynaklar üzerine kontrole sahip, güçlü, 
yetkin bir kadın oluşturmak’ olarak ifade edilmek-
tedir (Libow, Raskin ve Caust, 1982, akt. Gladding, 
1995). Femisint teori, terapi sürecinde kadın üze-
rindeki toplumsal baskıyı ve bu baskının terapötik 
süreçteki yansımalarını ele almaktadır (Simola, 
1992, akt. Freeman,1999). Toplumsal cinsiyetçi ya 
da feminist aile terapisinin özellikleri ise şu şekilde 
özetlenebilir (Freeman,1999; Haddock,1995, akt. 
Werner-Wilson ve diğ., 1999; Goldenberg ve Gol-
denberg, 2000); 

• Aile içinde kadın ve erkeğin yaşamlarını, davra-
nışlarını ve deneyimlerini şekillendiren sosyal, 
politik, ekonomik ve tarihsel bağlamların etkile-
rinin belirlenmesi,

• Yaşantımızda ve aile içinde toplumsal cinsiye-
tin merkezi bir kavram olduğunun anlaşılması 
ve erkek ve kadının yaşam deneyimlerinde top-
lumsal cinsiyetin nasıl bir rol oynadığının açığa 
kavuşturulması,

• Sosyalleşme sürecinde cinsiyet rollerinin anla-
şılması,

• Kadının deneyimlerini değersizleştiren tera-
pi uygulamalarının eleştirisi ve kadının sosyal 
rollerini pasiflik, güçsüzlük, mazoşistlik olarak 
gören bakış açılarının geçersizliği,

• Annelerin suçlandığı, danışanın patolojik kabul 
edildiği ve problemlerin sorumlusu olarak ka-
dınların görüldüğü bakış açılarından uzaklaşıl-
ması,
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özellikle azaldığı ifade edilmiştir. Ancak bu azalma, 
bu sorunların çözümlendiği şeklinde yorumlanma-
malı, daha çok sorunların örtük hale geldiği savu-
nulmaktadır (Goodrich ve Silverstein, 2005). 

Aile Terapisinin Teorik Temeline Yönelik 
Eleştiriler 

Aile terapisinin temelini oluşturan en önemli 
teorik temel, sistem yaklaşımıdır. Daha önce de 
belirtildiği gibi, sistem yaklaşımının gelişmesiyle, 
terapinin hedefi bireyden aileye, yani bireyin için-
de bulunduğu sisteme kaymıştır. Ancak, bu kayış, 
feminist yazarlar tarafından yetersiz bulunmuştur. 
1988’de ‘Aile Terapisinde Kadınların Projesi’ ça-
lışmasıyla, Walters, Carter, Papp ve Silverstein, 
sistem teorisinde toplumsal cinsiyetin eksikliğini 
vurgulamışlardır (Gladding, 1995). Sistem yakla-
şımının, sorunları ortaya çıktığı bağlamda ele alan 
bakış açısı (aile transaksiyonları, döngüsel olaylar, 
kuşaklararası süreçler, vb. kavramları) daha geniş 
sosyal, ekonomik ve ataerkil bağlamların gözden 
kaçırılmasına neden olmaktadır. Anne ve babala-
rın aile içinde eşit haklar ve güçler ile katılmalarını 
varsaymak, ailenin dünyasını iş yaşamı ve sos-
yopolitik düzenden bağımsız ele almak aile tera-
pistlerini tuzağa düşürmektedir (Carruthers, 2001; 
Goldenberg ve Goldenberg, 2000). 

Sistem yaklaşımında belli bir semptomun, 
bir soruna tepki olduğu ve sistem için gerekli bir 
amaca hizmet ettiği belirtilmektedir. İlk dönem 
aile terapisi araştırmalarında da, belli semptom-
lar giderildiğinde, aile sisteminin bozulduğu ifade 
edilmiştir. Sistem yaklaşımına feminist teorinin en 
büyük eleştirisi, bu sorunları kültürel bağlamda ele 
almaktan yoksun oluşuna dairdir (Munro, 2006). 

Sistem yaklaşımında sorunlu kavramlardan biri 
de ‘tamamlayıcılık’ kavramıdır. Bu kavram, siste-
min işlemesi için dengeye işaret etmektedir. İlişkide 
kadın ve erkek belirli rolleri üstlenmek durumunda-

Aile terapisinde feminizmi ve toplumsal cinsiye-
ti ele alırken, konunun eğitim boyutunu değerlen-
dirmek gerekli olacaktır. Bir disiplinin formasyonu, 
onun uygulamasını şekillendiren bileşenleri anla-
mada ve değerlendirmede öncü konumdadır. Bu 
açıdan, aile terapisi eğitiminde toplumsal cinsiyet 
ve feminizm konularının ne düzeyde ele alındığı, 
uygulamalarda da feminist ilkelerin yer alma düze-
yini belirleyecektir. 

Aile terapisi eğitim programları, Aile ve Evlilik 
Terapileri Eğitimi Akreditasyon Komisyonu (AE-
TAK) tarafından akredite edilmektedir ve söz konu-
su organ, standart eğitim müfredatını belirlemekte-
dir. Bu akreditasyon kriterleri arasında, toplumsal 
cinsiyet ve çok kültürlülük konusu ele alınmıştır. 
Eğitim programlarının farklılık, güç ve ayrıcalık 
ile ilgili konuları içermesi zorunlu tutulmuştur. Bir 
diğer maddede, klinik bilgiye ilişkin standartlar 
arasında “toplumsal cinsiyet, şiddet, bağımlılık, is-
tismar” gibi konuların yer alması şart koşulmuştur. 
Bu standartlar 1988 yılında konmuş, günümüze 
kadar revize edilerek gelmiştir. Ancak yoruma çok 
açık olmaları, açıklık içermemeleri nedeniyle be-
lirsizlik içerdikleri ifade edilmektedir (Goodrich ve 
Silverstein, 2005). 

Eğitimde toplumsal cinsiyet konusunun kendi 
başına yer alması, terapistlerin bu bakış açısını 
içselleştirmelerinde yeterli bir unsur olarak görül-
memektedir. Feminist aile terapistleri, toplumsal 
cinsiyet kavramının tüm müfredata yedirilmesinin, 
hatta bunun ötesinde, toplumsal cinsiyetin haya-
tımızı nasıl şekillendirdiğine ilişkin farkındalığın 
geliştirilmesi ve bu konuda terapi sürecinde neler 
yapılacağının da ele alınmasının gerekli olduğunu 
ifade etmişlerdir (Goodrich ve Silverstein, 2005). 

 Gerek eğitimde, gerekse uygulamada, 1990’lar-
dan bu yana, feminizm ve toplumsal cinsiyet ile ilgili 
konuların öncelikli olarak yer almadığı, son yıllarda 
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Ancak Satir, bu vurgularına rağmen, toplumsal 
cinsiyeti teorik yapılandırmasının temeline koy-
mamıştır. Daha çok sevgi, kabul, aidiyet, değer ve 
güvenlik arayışında olan ‘evrensel insan’ üzerine 
çalışmalarını şekillendirmiştir. Ona göre, ‘insan, 
insandır, bu açıdan bakıldığında, toplumsal cinsi-
yetin önemi yoktur’ (Freeman,1999). Bu açıdan, 
Satir’in yaklaşımında bile beklenen düzeyde top-
lumsal cinsiyet duyarlılığı görülememektedir. 

Şu da ifade edilmektedir ki, aslında hiçbir ge-
leneksel aile terapisi teorisi, doğası itibariyle cin-
siyetçi ya da ataerkil değildir. Cinsiyetçilik ya da 
ataerkillik, söz konusu yaklaşım/uygulama, güç ve 
ayrıcalık sorunlarını görmezden geldiğinde ortaya 
çıkmaktadır (Carruthers, 2001). 

“Normal Aile” Varsayımına İlişkin Eleştiriler

İkinci Dünya Savaşı sonrası, geleneksel çekir-
dek ailenin ‘normal’ aile olarak kabulü, aile tera-
pisinin teori ve pratiğine de işlemiştir. Parsons ve 
Bales (1955, akt. Carruthers, 2001), bu yıllarda, 
çekirdek ailenin, yalnız ‘normal’ değil, aynı zaman-
da ‘ideal’ olduğunu da ifade etmişlerdir. Endüstri 
devrimi ile aile, üretim işlevlerini terk etmiş, te-
melde iki alanda işlevsellik göstermiştir; çocukla-
rın sosyalleşmesi ve üyelerin duygusal sağlığının 
sürdürülmesi. Aile bu temel ‘fonksiyonel şartları’ 
yerine getirdiğinde, tüm sosyal sistemin dengesi 
sağlanmış olacaktır. 

Feminist yazarlar, fonksiyonelistlerin denge ve 
düzen vurgularını sorgulamaya başlamış, tek tip 
ailenin idealize edilmesine karşı çıkmış; farklı aile 
formlarının olabileceğinin üzerinde durmuşlardır 
(örneğin, tek ebeveynli, geniş aile, lezbiyen ve gay 
aileler, çocuksuz aileler, yaşlı, evlenmemiş çiftler 
vb.) (Boss ve Thorne,1989, akt. Carruthers,2001). 

Howe(1991), aile terapisinin “özel aile yaşa-
mını” kamusal yaşama çevirdiği konusunda eleş-

dır ve sistem teorisi, bu rollerin dağılımını, ataerkil 
yapının kalıp yargılarına göre yapmaktadır. Bunun 
yanı sıra, sistem teorisi, çekirdek aile kompozis-
yonuna uyarlanmıştır ve alternatif aile formlarına 
uymamaktadır (Munro, 2006).

Hare-Mustin, 1978 tarihli makalesinde, aile te-
rapisinin kadına karşı ayrımcılık yaptığını, çünkü 
statükoyu geliştirdiğini, kadının, aile içindeki rolleri 
ve görevlerine ilişkin eşitsizliğin içinde kalmasına 
neden olduğunu belirtmiştir. Hare-Mustin’in yazıla-
rı, aile terapisinin sistem yaklaşımının yeterliliğini 
sorgulayan birçok yazar için de bir fikir oluştur-
muştur. Bu eleştiriler arasında, tarihsel cinsiyetçili-
ğin ve yapısal eşitsizliklerin aile üyeleri arasındaki 
ilişkileri güçlendirerek veya yeni aile hiyerarşileri 
oluşturularak giderilemeyeceği yer almaktadır. 
Aile terapisinin teorik yeterliliği ve politik duyarlılığı 
sorgulanmış, aile terapistleri, alanın dışındaki kimi 
yazarlar tarafından, ‘insanların hayatına karışan’ 
kişiler olmakla, hatta ‘erkek egemenliğini yeniden 
inşa etmekle’ suçlanmışlardır. (Gladding, 1995; 
Luepnitz, 1988)

Aile terapisi yaklaşımları, feminist açıdan ayrı 
ayrı incelenmiş ve farklı konumlandırılmışlardır 
(bkz. Luepnitz, 1988). Bu incelemeler oldukça 
kapsamlı olduğundan, bu yazıda değinilmeyecek-
tir. Burada özellikle vurgulanmak istenen bir nokta 
vardır ki, geleneksel aile terapistleri arasında be-
yaz erkeklerin dominantlığı söz konusu iken, ka-
dın bir aile terapisti olan Virginia Satir’in, feminist 
açıdan ayrı bir yere sahip olması beklenmektedir. 
Ancak buna rağmen, onun teorisinde dahi, top-
lumsal cinsiyet duyarlılığına ilişkin şüpheler oldu-
ğu iletilmektedir (Luepnitz,1988). Freeman (1999), 
Satir’in çalışmalarında feminizm ile ilgili birçok or-
tak nokta bulduğunu ifade etmiştir; Satir, birey ve 
aileyi, daha geniş sosyal ve tarihsel bağlamlarda 
incelemiş; cinsiyet rolleri ve toplumsal cinsiyete 
ilişkin kalıp yargıları tanımlamıştır. İlişkilerde eşitlik 
sağlamaya yönelik çalışmalarını yapılandırmıştır. 
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Tarihin -ve de feministlerin- aile terapistlerine 
öğrettiği bir şey varsa, o da ‘normal aile’nin, tüm 
üyeler için eşit şekilde koruyucu olmayan bir sos-
yal formülasyon olduğudur (Luepnitz, 1998). 

Aile İçi Rollere İlişkin Eleştiriler 

Aile terapisi, daha önce de belirtildiği gibi, 
1950’lerde, geleneksel aile ilişkileri, İkinci Dünya 
Savaşı’nın travmasının da etkisiyle, altın çağını 
yaşarken ortaya çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşı bo-
yunca fabrikalarda çalışan, para kazanan (kazan-
mak zorunda kalan) kadın, savaş bitiminde, eve 
dönen erkeklerin çalışmaya başlamasıyla tekrar 
eve kapandı ve geleneksel aile yapısına bir dönüş 
gerçekleşti. 1960 ve 70’lerde, feminizm, kadın ve 
erkeğin geleneksel rollerini ve ailenin idealizas-
yonunu sorgulamaya başladığında, aile terapisi 
henüz temelini yeni yeni oluşturmaya başlıyordu 
(Jones, 1994; Luepnitz, 1988). 

Savaş sonrası sosyal bilimciler ‘ayrılmış alan-
lar’ fikrini tanımlamış, Parsons, erkek ve kadının 
rollerini buna göre açıklamıştır. Geleneksel psiki-
yatri de, alanlar arasındaki bu ayrımı tanımış ve 
aile sağlığını, bu cinsiyet rollerinin açık bir şekil-
de ayrımlaştırılmasına bağlamıştır. Aile terapisinin 
babası olarak görülen Ackerman, bu geleneksel 
inancı benimsemiştir. Sonraki terapistler ayrılan 
bu cinsiyet rollerinde ısrar etmemişlerdir, ancak 
buna karşı da çıkmamışlardır. Bu durum, aile te-
rapistlerinin geleneksel psikiyatri kökenine sahip 
olmalarına bağlanmıştır. Cinsiyet rollerini sorgula-
mak, mesleki meşruluklarını riske atmak anlamına 
gelebilecektir (Luepnitz, 1988). 

Aile içi rollere ilişkin feminist eleştirinin yoğun-
laştığı bir diğer nokta, aile terapisinin yapılanma 
döneminde vurgulanan aşırı ilgili anne ile perifer-
deki (kenardaki) baba kavramlarıdır. Feministler, 
bunun klinik bir durum olarak değil, 200 yıl süren 
tarihi bir sürecin ürünü olarak algılanması gerekti-
ğini belirtmektedirler (Goldner,1985). 

tirilerde bulunmuştur. Ona göre, aile yaşamının 
düzenlenmesi ve aile üyelerinin aile yaşamına iliş-
kin belirli rolleri üstlenmeye teşvik edilmesi, özel 
alanın kamusal alanın bir kopyası olması anlamı-
na gelmektedir. Bu bağlamda, aile terapistlerinin, 
sadece normlara uymalarını sağlamada ailelere 
yardımcı olmadıklarını, bunun yanı sıra varlıkları 
ile ‘müdahale’ ve ‘normallik’ fikrini destekleyen ko-
numda olduklarını belirtmiştir (akt. Rivett, 2003). 

Normal aile varsayımı konusunda üzerinde du-
rulması gereken bir çalışma, Timberlawn Araştırma 
Grubu’nun 1976’da gerçekleştirdikleri bir araştır-
madır. Bu çalışma, aile terapisi literatüründe sıklık-
la işaret edilen ‘normal’ aile yaşamının, ailenin tüm 
üyeleri için ‘normal’ olmadığını bulmuştur. ‘Normal’ 
ailelerdeki kadınların sorumluluklar altında ezildiği-
ni, obezite, psikosomatik rahatsızlıkları sıklıkla ya-
şadığını, cinsel açıdan tatminsiz olduklarını, buna 
rağmen ailelerin işlevselliklerini sürdürdüklerini 
dile getirmiştir (Carruthers, 2001). Bu araştırma, 
aile içinde semptomatik bir bireyin varlığının, ai-
lenin işlevselliğini sürdürmeye yardımcı olduğunu 
bulgulayan ilk dönem aile terapisi araştırmacıların 
çalışmalarına da bir noktada benzemektedir. An-
cak daha da ilginci, bu araştırmaya dahil olan aile-
lerdeki erkeklerin iyi işlevsellik gösterdiği ve cinsel 
açıdan tatminsizlik yaşamadıkları bulunmuştur. 
Yani araştırmacılara göre, yeterli bir aile, yeterli 
düzeyde işlevsellik gösteren baba ve çocuklardan 
ve işlevsellik göstermeyen annelerden oluşmakta-
dır. Bu önemli bir bulgudur ve orta sınıf Amerikan 
ailelerini tanımlayan bir bulgudan bahsedilmek-
tedir. Araştırmacıların büyük bir sorunu ortaya çı-
kardıkları düşünülebilir, ancak araştırmanın sonuç 
bölümünde, yazarlar şunu belirtmektedir; ‘aile ya-
şamaktadır ve iyi durumdadır’. Bu sözlerin altında 
yatan anlam şudur: anneler, gerçekte aile üyesi 
olarak görülmemektedir (Luepnitz,1988). 
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kanalıyla sağlanmaktadır (akt. Luepnitz,1988). 
Ferguson’un bu düşünceleri, terapistlerin rollerini 
kültürel bağlamda tanımlamak açısından oldukça 
kolaylık sağlamaktadır. 

Sonuç

Aile terapisinin gelişim sürecinin ve temel var-
sayımlarının ele alındığı bu çalışmada, odak fe-
minist teorinin aile terapisi alanına getirdiği özgün 
katkıların tartışılmasıdır. Feminist teori, aileye ve 
toplumdaki egemen yapıya getirdiği eleştiriler ile 
aile terapisi alanı ile doğrudan bağ kurma ihtiyacı 
duymuştur.

Tüm bilgi birikimine rağmen feminist kuramın 
aile terapileri alanında sınırlı bir şekilde etkinlik 
gösterdiği ifade edilmektedir. Bu durumu Werner-
Wilson ve arkadaşları iki temel nedene bağlamış-
lardır; birincisi bu eleştirilerin deneysel destekten 
yoksun olması; ikincisi ise, terapistlerinin, feminist 
terapinin erkeğe karşı kadın ile ittifakı içerdiğine 
yönelik inancıdır. Goodrich ve diğ.(1998)’e göre, 
Feminist terapi bu açıdan erkek karşıtı olmakla 
suçlanmaktadır (akt.Werner-Wilson,1999). Ancak, 
Werner-Wilson ve diğ.,(1999) yaptıkları araştırma-
da, terapide feminist ilkeler uygulandığında, erkek 
ile terapist arasındaki terapötik ilişki pozitif bir ge-
lişim sağlamış; kadın ile terapistin arasındaki te-
rapötik ilişkide ise belirgin bir fark olmamıştır. Bu 
açıdan, araştırmanın sonucunda, aile terapisinde 
feminist ilkeleri kullanmanın erkekleri güçlendirdi-
ği, kadınlara da adaletsiz bir avantaj sağlamadığı 
bulunmuş, yani belirtilen eleştirilerin geçerli olma-
dığı görülmüştür. 

Feministler, bireysel yaşantıları her zaman sos-
yal ve kültürel (dolayısıyla politik) konularla bağ-
lantılandırmışlardır (Segal, 1994). Günümüzde, 
feminist temelli aile terapisi, aile terapisinin kültü-
rel revizyonunu içermekte ve terapide ırk, kültür, 
toplumsal cinsiyet, sınıf, cinsel yönelim gibi çoklu 

Aile terapilerinin gelişiminde şizofren araştır-
malarının önemine daha önce değinilmişti. 19.yy 
sonlarında, Rousseau’nun da üzerinde durduğu, 
çocuğun yetiştirilmesinde annenin sorumluluğu, 
çocuklarda görülen çeşitli uyumsuzluklar ve has-
talıklar konusunda annelerin suçlanmasına yol 
açmıştır (Luepnitz, 1988). Bu bakış açısı, anneleri 
suçluluk duygusuyla tanıştırmıştır ve halen bu fe-
nomenin geçerli olduğu söylenebilir. Aile terapisi 
alanının öncü teorisyenleri, kavramsallaştırmala-
rında, kadını, ailedeki işlevselliğin sorumlusu ola-
rak görmüşlerdir. Feminist teorisyenler, aile terapi-
sinin bu kavramsallaştırmalarına karşı çıkmışlardır 
(Munro, 2006). 

Modern kültür inkar edilemez biçimde baba 
noksanlığı içeren bir yapıdadır. Ancak ataerkil-
lik devam etmektedir. Terapistlerin sloganı haline 
gelen ‘more father less mother’ (daha fazla baba, 
daha az anne) sözünün aslında hakimiyetin sürdü-
rülmesi olarak algılanması mümkündür. Periferde-
ki (kenardaki) baba kavramsallaştırması, aslında 
hikayenin tümünü söylememektedir. Birçok baba, 
aile içinde büyük bir otoriteye sahiptir ve literatürde 
ebeveyn-çocuk arasındaki ensestin büyük çoğun-
luğunun, çocuk cinayetlerinin ve çocuk kaçırmala-
rının çoğunlukla babalar tarafından gerçekleştirildi-
ği vurgulanmaktadır (Herman,1981; Russell,1986, 
Chesler, 1986.akt. Luepnitz, 1988). 

Ataerkillik yalnızca baba ya da koca tarafından 
değil, daha geniş kültürel yapılar tarafından da 
kadın üzerinde baskı yaratmaktadır. Feminist Ann 
Ferguson, ‘baba ataerkilliği’ ve ‘koca ataerkilliği’nin 
20.yy’da yerini ‘kamu ataerkilliği’ne bıraktığını be-
lirtmektedir. Ataerkilliğin önceki dönemlerinde, ka-
dını kısıtlayan, kontrol eden, baskı altında tutan 
erkek iken, şimdi devlet, refah kurumları ve medya 
bu kontrolü ve baskıyı sağlamaktadır. İyi anne ve 
kadın olma, önceleri eşler ve babalar tarafından 
tanımlanırken, şimdi terapistler ve yığın kültürü 



23Ocak - Şubat - Mart 2011

Aile
Toplum

ve

EĞİTİM-KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ

rak, bu alana büyük katkı sağlamışlardır. Feminist 
teori, aile tedavisi sürecinde kadın deneyiminin 
daha fazla duyulur olması ve terapistin ve terapötik 
sürecin patriarkal kabuğunun kırılmasında önemli 
bir yere sahiptir. Halen eksiklikler ya da ihmaller 
olsa da, 1980’lerden itibaren feminist bilgi biriki-
mi, aile terapisi alanına büyük katkılar yapmıştır, 
yapmaktadır. Terapistlerin rollerinin sorgulanması 
ve terapinin toplumsal cinsiyete duyarlı hale getiril-
mesi, feministlerin tartışmalarının ana başlıklarını 
oluşturmaktadır. Aile terapilerinin halen toplumsal 
cinsiyet eşitliğine dair kat edecek yolu vardır, an-
cak bu konuda en azından yaygın bir farkındalık 
oluştuğu söylenebilir. Feminist kavramların ve ilke-
lerin pratiğe aktarılmasında karşılaşılan engellerin 
ortadan kaldırılması için daha fazla farkındalık ve 
duyarlılık gerekmektedir. 

ve etkileşimli değişkenlerin dikkate alınmasını ge-
rektirmektedir (Freeman,1999). 

Feminist aile terapisi üzerine tek süreli yayın 
olan Journal of Feminist Family Therapy’nin editör-
lerinden Zimmerman, aile terapisi alanında femi-
nizm açısından önemli gelişmelerin olduğunu, an-
cak hala eksik noktaların bulunduğunu belirtmiştir; 
bunlardan biri, iş ve aile yaşamı arasındaki denge 
mücadelesidir; bir diğeri de bu güne kadar teorik 
alanda yapılan tartışmaların, kaydedilen ilerleme-
lerin pratiğe aktarılmasıdır (Goodrich ve Silverste-
in, 2005). 

Feminist teorisyenler aile terapilerinin politik 
alanda üstlendiği işlev ve tedavi sürecinde sergile-
dikleri yaklaşım açısından değerlendirmesini yapa-
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Abstract 

Designing Space Suitable for Development 

of Visual Perception in Preschool Childhood 

Period

Human is consistently in interaction with the 
environment. Thus, the environmental factors carry 
high importance, especially during the preschool 
period of childhood, when the child’s physical and 
mental development has not been completed yet. In 
this period, when the senses are used very intensively, 
the child tries to realize, to understand and to give 
meaning to his/her own self and environment with 
what s/he perceives. S/he moves, uses his/her senses, 
searches for the answers of his/her curiosities -in 
other words investigates-, thinks, improves the ability 
to understand and talks what s/he has perceived while 
experiencing the environment. Yet, the quality of the 
child’s development is related to environmental 
factors. For this reason, designing suitable spaces for 
development of visual perception that will provide for 
the changing necessities of the child, support his/her 
multi-way development with various stimuli is 
necessary. With this consciousness, visual perception 
development during preschool period of the childhood 
is researched within this study by evaluating the 
current studies in this subject and some guidelines 
are developed for designing spaces for children which 
are suitable to the development of visual perception. 

Key Words: Preschool childhood period, visual 
perception, spaces for children.

Öz 
İnsan çevresiyle sürekli etkileşim içersindedir. 

Özellikle de fiziksel ve zihinsel gelişimin henüz 
tamamlanmadığı erken çocukluk döneminde çevresel 
etkenler büyük önem taşır. Duyuların yoğun olarak 
kullanıldığı bu dönemde çocuk, kendisi ve çevresini 
algıladıklarıyla anlama, kavrama ve anlamlandırma 
çabasındadır. Çevresini deneyimlerken hareket eder, 
duyularını kullanır, meraklarına cevap arar yani 
araştırır, düşünür, anlama becerisini geliştirir ve 
kavradıklarını dile döker. Ancak gelişiminin niteliği 
çevresel etmenlere bağlıdır. Bu nedenle, çocuğun 
değişen gereksinimlerini karşılayacak, çok yönlü 
gelişimini çeşitli uyarıcılarla destekleyecek, görsel algı 
gelişimine uygun mekanların tasarlanması gereklidir. 
Bu bilinç doğrultusunda, çalışma kapsamında, erken 
çocukluk döneminde görsel algı gelişimi araştırılmış, 
bu konudaki mevcut çalışmalar değerlendirilerek 
çocuk mekanlarının görsel algı gelişimine uygun 
tasarımı için öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk dönemi, 
görsel algı, çocuk mekanları.

________________________
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(**) DEÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü.
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olduğundan oyuna olanak sunmamaktadır. Çocuk 
oyununa yönelik çocuk bahçeleri ise küçük, dört 
tarafı sınırlı, standart, fabrika ürünü (doğal malze-
meden olmayan yapay, plastik) oyun araç ve ge-
reçlerinden oluşmaktadır. Bu kısır, sıkıcı alanlar 
çocukları sınırlandırmakta; farklı oyun türlerine ve 
yaratıcılığın gelişimine olanak tanımamakta ve ço-
cukların algı gelişimine yardımcı olamamaktadır. 
Bu nedenle makale kapsamında, fiziksel ve zihin-
sel gelişmenin hızlı olduğu erken çocukluk döne-
mine odaklanılmış, çocuğun görsel algısı ortaya 
konularak; ilgili literatür bulguları ışığında çocuğun 
görsel algı gelişimine uygun mekan tasarımı üzeri-
ne öneriler geliştirilmiştir. 

2. Erken Çocukluk Dönemi Gelişim 
Özellikleri 

Makalede odaklanılan algı konusu, çocuğun 
bedensel, bilişsel, motor, dil, duygusal ve sosyal 
gelişim alanlarından en çok bilişsel gelişimle iliş-
kilidir. Ancak tüm gelişim alanları arasında etkile-
şim bulunmaktadır. Bu nedenle, öncelikle erken 
çocukluk döneminde makale konusuyla ilişkili olan 
gelişimin belirgin özellikleri, ardından ayrıntılı ola-
rak bilişsel gelişim dönemleri ele alınmıştır. Buna 
göre; 

Sütçocukluğu Dönemi (Infancy period) (0-12 
aylar): Çocuk güçsüz, edilgin ve bağımlıdır. Gözle-
ri iyi seçemeyen, kulakları sadece gürültüleri algı-
layan, ellerini kullanamayan bebek, çevresini ağzı 
yardımıyla kavramaktadır. Birinci yılın sonunda, 
çocuklar yakın çevrelerini keşfetmektedir. 

Özerklik Dönemi (Sovereignty period) (12-36 
aylar): Çocuk yürümeye ve konuşmaya başlar. 
Bakıcıya bağımlı kalma ile hareket özgürlüğünü 
sürdürme arzusu arasında gidip-gelme söz konu-
sudur. Oyun, 2 yaşın bitimine kadar tek başına, 
sonra 1–2 kişilik gruplar halinde gerçekleşmekte-
dir. Bu dönemin etkin aktivite biçimi yürüme, koş-
ma, tırmanma, zıplama, atlamadır. 

1. Giriş 

Gelişim psikolojisine göre, çocukluk döneminin 
diğer yaş dönemlerinden farklı gelişim evreleri, 
buna koşut gereksinimleri vardır ve birey, temel 
kazanımlarını bu dönemde edinmektedir. Bu ne-
denle, çocuklar için tasarlanan fiziksel çevreler-
de, bu dönemin gelişim özellikleri, gereksinimleri 
dikkate alınmalıdır. Özellikle bu dönemin görsel 
algısı, çocuk yaşam mekanları tasarımını yönlen-
dirici bir parametre olarak ele alınmalıdır. Böyle bir 
yaklaşım mekan planlama ve tasarımında insanı 
merkeze almak anlamına gelir. Oysa fiili durum-
da, erişkinler tarafından tasarlanan çocuk yaşam 
mekanları, çocuğun algı gelişimini yeterince des-
tekler nitelikte değildir. Örneğin ev içi, çoğu zaman 
güvenli bir ortam ve uyarıcı çeşitliliği sunmamak-
tadır. Özellikle orta-alt gelir düzeyindekiler, konut-
taki mekan yetersizliği nedeniyle çocuk odası ayı-
ramamakta, çocuk odası bulunan konutlarda ise 
genellikle en küçük ve ışıklığa (karanlığa) bakan 
oda çocuğa ayrılmaktadır. Çocuk odası iç mekan 
tasarımını, mobilya ve tekstil ürünlerini, tüketim 
kalıpları yönlendirmektedir. Örneğin, renk seçimin-
de cinsiyet ayrımı yapılmakta; kızlar için pembe, 
oğlanlar için mavi renk ve tonları kullanılmaktadır. 
Çok katlı apartmanlar (örneğin, toplu konutlar), ço-
cukları doğadan koparmakta ve algısal motor geli-
şimine yeterince yanıt vermemektedir (Tüfekçioğ-
lu, 2008). İlgili literatürde, çocuk için birçok yönden 
sakıncaları olan çok katlı konut bloklarının çocu-
ğun gelişimini olumsuz etkilediği vurgulanmaktadır 
(Sivri, 1993). Apartmandan bozma anaokulları da 
çocukların gereksinimlerine uygun değildir. Tek-
tip projelerle tasarlanan ilköğretim okulları algısal 
açıdan zenginlik sunmamaktadır. Özellikle büyük 
şehirlerde, çocuklar konutlarından okullarına yaya 
olarak değil, çoğunlukla okul servisleriyle ulaşmak-
tadır. Hızın artması, çevreye duyumsal katılımı 
azaltmıştır. Sokaklar, taşıt trafiği nedeniyle tehlikeli 
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ma ve deney yapma; 18–24 aylar arasında, basit 
sembolik düşünce işaretleri gösterme gözlemlenir 
(Yavuzer, 2003). Taklit, bellek ve düşünceyi kullan-
ma yeni başlamaktadır. Bebekler sadece o andaki 
yakın çevreleriyle ilgilidir; yer ve zaman açısından 
uzakta bulunan hedeflere başarıyla ulaşamazlar. 

İşlem Öncesi Dönem (Preoperational sta-
ge) (2-7 yaş arası): Bu evrede çocuklar, dile ve 
sembolik düşünce yeteneğine sahiptir. Tümüyle 
ben-merkezci bir düşünce yapısı hakimdir. Kendi 
görüşlerinin tek görüş olduğuna inanırlar; çevrele-
rindekilerin kendilerinden daha farklı bakış açıla-
rına sahip olabileceklerini anlayamazlar. Mantıklı 
düşünme işlemi henüz gelişmemiştir. Bu nedenle, 
çocuklar nesnelerin görüntülerinin etkisi altında 
kalırlar. Henüz bilişsel yapıları, korunumu (herhan-
gi bir nesnenin biçimi ya da mekandaki konumu 
değiştiğinde, miktar, ağırlık ve hacminde değişiklik 
olmayacağı ilkesidir; Erden ve Akman, 2001, s.66) 
kavrayabilecek düzeye ulaşmamıştır (Yavuzer, 
2003). “Bu evrede çocukların büyük bir bölümü, 
ayrıntıları dikkate almadan, genel olarak algılar ve 
ilişkisiz obje ve kavramları bütünleştirirler” (Yavu-
zer, 2003). Çocuk parçayla bütünü aynı zamanda 
düşünememekte ve hâlâ zihinsel kıyaslama yapa-
mamaktadır. Maddeleri tek ve belirgin özellikleriyle 
sınıflandırabilir. Ayrıca soyut kavramları da anlaya-
maz. Dönem sonuna doğru ben-merkezci düşün-
ce gitgide azalmaya ve yerini mantıklı düşünceye 
bırakmaya başlar. Bu nedenle, bu aşama, somut 
işlemler için hazırlık evresidir (Yavuzer, 2003).

Çocuklarda mantıksal düşünmenin ve sayı, 
zaman, mekan, boyut, hacim, uzaklık kavramları-
nın yerleşmeye başladığı; korunumun kavrandığı; 
sınıflama, sıralama gibi gruplamalar ile organize 
etme ve bir sistem kurma yeteneğinin geliştiği dö-
nem, “somut işlemler dönemi”dir (Yavuzer, 2003). 
Dolayısıyla, “ilk çocukluk dönemiyle son çocukluk 

Oyun Dönemi (Play period) (3-6 yaşlar): Hare-
ketlilik, anlatım gücü ve bağımsızlık artmaktadır. 
Oyunda arkadaş arama, yaşıtlarla ilişki kurma, kız 
ve erkek ayrımının gelişmeye başlaması, anaba-
baya benzeme çabası (özdeşim) söz konusudur. 
Çok yaygın oynanmakta, tüm hareketler büyük bir 
hızla yapılmakta, sürekli konum değiştirilmekte, 
3–4 kişilik gruplar oluşturulmakta, kız-erkek ayrı 
gruplaşmalar başlamaktadır. Dönemin etkin aktivi-
te biçimi, önceki dönemdekilere ek olarak, kayma, 
sallanma, kavrama, atma, ipe dizme, yazma, iç içe 
yerleştirme, yapıştırma, kesmedir (Ergin, 1982; 
Yörükoğlu, 2006). 

İsviçreli psikolog Jean Piaget’nin bilişsel geli-
şimle ilgili görüşleri güncelliğini hâlâ korumaktadır. 
Piaget ve arkadaşları, çocuğun doğumdan ergen-
liğe kadar olan bilişsel (biliş, dünyayı öğrenmeyi ve 
anlamayı içeren zihinsel faaliyetlerdir ve algılama, 
bellek, muhakeme, düşünme, kavrama süreçleri-
ni kapsamaktadır) gelişimini incelemişler ve bazı 
kavramlarla algıların doğuştan itibaren kazanıldığı-
nı belirlemişlerdir (Yavuzer, 2003). Piaget’ye göre 
bilişsel gelişim, birbirini izleyen dört dönem içinde 
ortaya çıkmaktadır. Bunlardan 7–12 yaş arası son 
çocukluk dönemine denk düşen “somut işlemler 
dönemi” ile ergenlik ve sonrası döneme denk dü-
şen “soyut işlemler dönemi” bu makalenin dışında 
bırakılmıştır. Erken çocukluk dönemine denk gelen 
“duyusal-motor dönemi” ve “işlem öncesi dönem” 
üzerinde durulmuştur. 

Duyusal-Motor Dönemi (Sensorimotor stage) 
(0-2 yaş arası): Bebek, duyuları ve motor faali-
yetleri yoluyla dış dünyayla ilişki kurmaktadır ve 
çeşitli refleksleri (en önemlileri emme ve yakala-
ma) vardır. Bebek 8–12 aylık olduğunda “nesne-
nin sürekliliği” (görüş alanları dışına çıkan nesne 
ya da kişilerin aslında yok olmadıklarını kavrama; 
Erden ve Akman, 2001, s.65) anlayışı gelişmeye 
başlar. 12–18 aylar arasında, etkin olarak araştır-
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Görsel algıyla ilişkili olarak, kullanılan nesne-
nin-mekanın (uyarıcının) rengi-ışığı, boyutu-bü-
yüklüğü (geniş-dar, yüksek-alçak), formu-biçimi 
(köşeli-yuvarlak), dokusu (sert-yumuşak), konu-
mu-yönü, fonksiyonu vb. önemlidir. Çocuğun han-
gi yaşlarda neyi öncelikle algıladığının bilinmesi 
ve mekanın buna uygun tasarlanması, çevresiyle 
daha kolay iletişime girmesini sağlayacaktır. Bu 
çerçevede makalede, çevre psikolojisi alanında 
çocuğa odaklanan ilgili literatür konu bağlamında 
ele alınmıştır. 

Talen ve Coffindaffer (1999), konuyla ilişkili 
yapılmış çalışmaları, çocukların kentsel ve ban-
liyö çevrelerini anlama (çevre bilgisi); çocukların 
çevresel tercihleri; çocukların mekansal bilgisini 
elde etme; çevrenin çocuklar üzerindeki etkisi ol-
mak üzere dört kategoride gruplandırmış ve çoğu 
araştırmanın ilk iki kategoride olduğunu belirtmiş-
tir. Sivri (1993), çocuk davranışı ve onun çevresiy-
le ilişkileri üzerine literatür çalışmalarının, sosyal 
ve fiziksel çevrenin çocuklar üzerindeki etkileri; 
çocukların tasarlanmış çevrelerdeki davranışı ve 
beklentileri üzerine yoğunlaştığını söylemiştir. 
Daha genel bir gruplandırma yapılacak olursa; 
“ilgili çalışmaların ‘mekan estetiği’ ve ‘mekan bil-
gisi’ olmak üzere temelde iki grupta toplandığı; 
ancak çalışma sonuçlarının yaş grupları, cinsiyet 
ve kültürel farklılıklar nedeniyle birbirleriyle karşı-
laştırılma olanağına sahip olmadığı görülmektedir. 
Dolayısıyla genel geçer tasarım kriterleri saptana-
mamaktadır” (Çukur, 2009, s.215). Anılan kültürel 
farklılıklar kapsam dışı bırakılarak çocuğun görsel 
algılamasına yönelik ulaşılmış çalışmaların bulgu-
ları, renk, boyut, şekil, doku, fonksiyon, perspek-
tif, mekan ilişkileri ve nirengi noktaları incelenerek 
aşağıda yer verilmiştir. 

Renk (Colour): Sıcak renklerin havadaki titre-
şimleri daha kuvvetli olduğu için, soğuk renklere 
oranla gözü daha önce etkilediği bilinmektedir ve 

dönemi, zihin ve dil gelişimi açısından büyük farklı-
lıklar gösterir. Örneğin, 5 yaşında bir çocuk için top 
oynanılan bir şeydir; onu, sadece işlevsel anlam-
da düşünür. 8 yaşa doğru çocuk, topu şekli, boyu, 
maddesi ve rengiyle tanımlar.” (Yavuzer, 2003, 
s.114). Buna göre, “okul öncesi dönemdeki çocuk, 
özellikle karmaşık bir şekli bütün olarak algılamak-
tadır. Ayrıntılara dikkat etmez. Altı yaşından sonra 
ise ayrıntılara dikkat eder. Daha sonraki dönem-
lerde çocuk birleştirici, bütünleyici bir algılamaya 
yönelmektedir. Bu durumda bütünü, parçaları, par-
çaların birbirleriyle ve parçaların bütünle olan iliş-
kilerini aynı anda algılamaya başlayabilir” (Mangır 
ve Çağatay, 1987, s.8).

3. Erken Çocukluk Döneminde Görsel Algı 
ve Mevcut Çalışmalar 

Genel anlamda zihinsel bir süreç olan algılama, 
duyu organlarına/alıcılara gelen uyarıcılara zihin-
de anlam verilmesi; uyarıcıların yorumlanması ve 
örgütlenmesidir (Mangır ve Çağatay, 1987; Tuğrul 
vd., 2001). Algılamanın sadece duyumların bir iş-
levi olmadığı; birbirleriyle etkileşim içinde olan iki 
boyutun sonucunda oluştuğu üzerine görüş birliği 
bulunmaktadır. Buna göre, dış dünyayı oluşturan 
nesnelerin gerçek öz nitelikleri ile bireyin geçmiş 
deneyimleri, değer yargıları, gereksinimleri, dav-
ranışları, beklentileri algılamasını etkiler (Genç ve 
Sipahioğlu, 1990; Morval, 1985).

Algılama, tüm duyuların etkileşimi ile gerçekle-
şir, ancak görsel algılama diğer algılar içinde en 
etkili ve en güçlü olanıdır. Algı yeteneği üzerinde 
çalışan araştırmacılar, bebeklik döneminde en çok 
görsel ve işitsel algının etkili olduğunu belirtmişler-
dir. Bebekler yaşamın ilk yılı içinde öğrenmelerinin 
% 98’ini görsel algıyla sağlarlar (Ataman 2004’den 
aktaran; Kılıç, 2004). Göz; renk, ışık, konum, boyut, 
hareket, perspektif gibi çeşitli duyumları algılamayı 
sağlayan bir organdır ve görsel algılama, bireyin 
gördüğünü kavrama yeteneğidir (Kılıç, 2004). 
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ve koyu renkler algıyı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, 
daha sakin bir ortam yaratmak, hareketi kontrol 
etmek için soğuk renk tonlarının kullanımı öneril-
mektedir (Olds, 1989’dan aktaran; Read, et al., 
1999). Renk dışında gün ışığının, özellikle çocuk 
odası için önemi sıkça vurgulanmaktadır. Renk-
le birlikte daha parlak ışığın, yakın iletişimi daha 
fazla teşvik edebildiği de söylenmektedir (Gifford, 
1988’den aktaran; Read, et al., 1999). 

Boyut (Dimention): Fiziksel çevrenin çocuk 
boyutlarına uygun olmasının (ergonomi) önemi 
sıkça vurgulanmaktadır. Örneğin çocuklar arasın-
da güvenlik duygusunu sağlamak ve kendilerine 
saygılarını artırmak için tavan yüksekliklerinin ço-
cuk ölçeğine uyarlanması önerilmiştir (Weinstein, 
1987 ve Moore et.al, 1979’dan aktaran; Read, et 
al., 1999). Alçaltılmış tavan yüksekliği daha hare-
ketsiz/sakin oyunları, yüksek tavanlar daha aktif 
oyunları teşvik edebilmektedir. Read et al. (1999) 
çalışmalarında, duvar rengi ve tavan yüksekliğin-
deki değişikliklerin (ayrı ayrı ve bunların kombinas-
yonları biçiminde) çocukların işbirlikçi davranışları 
üzerindeki önemini/etkisini araştırmıştır. Bulgu-
lara göre, alçak tavan yüksekliğine veya kontrast 
renklerden oluşan duvarlara sahip mekanlarda, 
okulöncesi çocuklar arasında işbirlikçi davranışın 
daha yüksek seviyede olduğu görülmüştür. 

Şekil (Shape): Görsel düzeyde bir şeklin algı-
lanabilmesi için diğer şekillerden ya da zeminden 
farklı nitelik ve nicelikte renk ve parlaklık özellikleri 
göstermesi gerekir. Görsel ayrımlaştırma, nesne-
lerin renk, şekil, hacim, boyut vb. özelliklerine göre 
ayırt edilmesidir. İki-iki buçuk yaşındaki çocuklar, 
birbirinin aynı olan şekilleri eşleştirebilirler. Üç-dört 
yaşlarında ise renk ve şekil benzerliği gösteren iki 
nesneyi, bu özelliklerine göre eşleştirebilir; basit 
şekilleri birbirinden ayırt eder ve yardımla bunla-
rı birleştirerek bir şekil oluşturmayı öğrenebilir-
ler (Baykoç Dönmez vd. 1997’den aktaran; Kılıç, 

bu doğrultuda çocukların ilk ilgilendikleri renk kırmı-
zıdır (Güller, 2007). “The Surrey Baby Lab.”, 2000 
yılında, bebeklikte ve erken çocuklukta renk algı-
sını araştırmak amacıyla kurulmuştur. Bebeklerin, 
beynin hangi tarafıyla rengi sınıflandırdıkları; bey-
nin rengi nasıl sınıflandırdığı; niçin bebeklerin ke-
sin/mutlak renkleri tercih ettikleri, çeşitli tekniklerle 
(göz izleme makinesi, bebeğin başına yerleştirilen 
elektrotlar gibi) ölçülmektedir. Laboratuarın araş-
tırma bulgularına göre bebekler ana (örn. mavi, 
yeşil, kırmızı) ve ikincil (örn. pembe, mor) renkleri 
dördüncü aydan itibaren sınıflandırabilir ve kırmızı, 
mavi, mor ve turuncu renkler yeşil, sarı, pembe ve 
kahverengiden daha dikkat çekici olmaktadır (The 
Surrey Baby Lab.). Bu bilgiler ışığında, bebeklik 
döneminde cinsiyete göre renk ayrımı yapılması 
algısal açıdan anlamlı görünmemektedir.

Renklerin fizyolojik ve psikolojik etkileri (beyin 
dalgalarını, sinir sistemi fonksiyonlarını, hormonel 
aktiviteleri etkiler; duygusal ve estetik değerleri 
uyarır; diğer duyuların uyarılmasını sağlar; Gül-
ler, 2007) göz önünde bulundurulduğunda, mekan 
algısındaki önemi ortadadır. Genel olarak ifade 
edecek olursak; “sıcak renkler, mekânın küçük ve 
sıcak, ses düzeyinin yüksek, dokunun yumuşak, 
işlevin aktif ve dışa dönük, sarf edilen fiziksel gü-
cün az, mekânda geçirilen sürenin kısa algılanma-
sını sağlar. Uyarıcı bir etki yaratır. Soğuk renkler 
ise tam tersi koşullarda, dikkat ve konsantrasyon 
gerektiren işler için uygundur” (Güller, 2007, s.21). 
Soğuk renklerin sakinleştirici, sıcak renklerin he-
yecanlandırıcı-canlandırıcı etkisi vardır. Bu bilgiler 
ışığında renklerin işlevsel, estetik ve simgesel kul-
lanımı önem kazanmıştır. Fonksiyonları birbirinden 
ayırma, ölçeği vurgulama, hareketlilik, yön bulma, 
simgesel anlam, güvenlik, kimlik kazandırma vb. 
amaçlı kullanımı tasarlanmalıdır. Örneğin çocuk 
hastanelerinde korkunun önüne geçme, ilgiyi 
başka yöne çekme amaçlı kullanılabilir. Kontrast 
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bakan iki gözlemciye farklı görüneceği kuralıdır. 
Üçüncüsü, bir homojen cepheli objenin (bu çalış-
mada siyah, ahşap bir silindir) farklı taraflardan ba-
kan iki gözlemciye aynı görüneceği kuralıdır. Araş-
tırma bulguları, her üç perspektif kuralının bu yaş 
süreçlerinde iyi kavrandığını göstermiştir. 

Mekan ilişkilerinin algılanması (Perception 
of space relations): Mekan ilişkilerinin algılan-
ması, “iki ya da daha fazla objenin kendisiyle ve 
birbiriyle olan ilişkilerini algılama olarak tanımlan-
maktadır. Objelerin birbirlerine olan uzaklıklarının, 
açılarının, birbirinin içinde, üstünde, yanında olma 
gibi ilişkilerinin farkedilmesidir. Mekan ilişkilerinin 
algılanması daha geç oluşmakta, mekanla konu-
mun algılanmasından sonra gelişmektedir. Ço-
cuklar ilk olarak kendilerinin bulundukları yerdeki 
konumlarını farkeder, daha sonra yakın çevrele-
rindeki nesnelerle kendileri arasındaki ilişkileri, 
uzaklıkları, boyutları görsel algılama yoluyla de-
ğerlendirmeyi öğrenirler. Mekan ilişkilerinin algı-
lanması şekil zemin ayırımını içermektedir. Şekil 
zemin ayırımında bütün dikkatin verildiği şekil ve 
belirli olmayan zemin bulunurken, mekan ilişkile-
rinin algılanmasında, birbiriyle ilişkili olan ve aynı 
oranda dikkat gerektiren bölümler bulunmaktadır” 
(Reinartz ve Reinartz, 1975’ten aktaran; Kılıç, 
2004, s.58). Örneğin Pillow ve Flavel (1986) ça-
lışmalarında, çocukların okulöncesi dönemde, iz-
düşümsel büyüklük ve şekildeki değişiklikleri fark 
etmeye ve büyüklük ve şeklin mekansal değişimle 
ilişkisinin görsel sonuçlarını anlamaya başladıkla-
rını saptamışlardır. Hem büyüklük-uzaklık ilişkisi 
hem de şekil-yönlenme ilişkisinin bilgisi dört yaş 
sırasında elde edilmektedir. Üç yaşında çocukların 
büyüklük ve şekildeki değişikliklere dikkat etmede 
bazı yeteneklere sahip oldukları görülmüştür. Ço-
cuklar sistematik anlamaya sahip olmaksızın görü-
nümdeki değişiklikleri fark edebilirler. 

2004). Dört-beş yaş sonrasında çocukların nesne-
leri ve biçimleri açılarına ve dış boyutlarına göre 
ayırma yetenekleri gelişmeye başlar. Beş buçuk 
yaşlarında çocuklar, haç ve yıldız biçimlerini, eşke-
nar dikdörtgeni ve yamuğu da ayırabilecek bir ye-
teneğe erişmektedir (Sökmen, 1994’den aktaran; 
Kılıç, 2004). Yapılan bir araştırma, gerçek görüntü 
ile şekil ve boyut kavramlarının gelişiminin en az 
yedi yaşına kadar algılanabildiğini göstermektedir 
(Flavell ve Pillow 1986’dan aktaran; Kılıç, 2004). 
Piaget’ye göre de, dört ve altı yaş çocukları ara-
sında form fonksiyonunun mantıksal oluşumu ge-
lişmeye başlar (Pillow ve Flavell, 1986). 

Doku (Texture): Streri ve Pecheux (1986)’un 
araştırma sonuçları, dokunumsal alışkanlığın ve 
dokunsal ayrımın görsel alışkanlıkta olduğu gibi, 
dört–altı aylık bebeklerde meydana geldiğini gös-
termiştir. Ancak uyarıcıların bilgileri, dokunmanın 
görmeden daha yavaş işleme tabi tutulduğunu 
göstermektedir. Elle ilişkili keşif, esasen ardışıktır 
ve görsel algılamada olduğu gibi bütünsel değildir. 
Bu, neden alışma koşulu-tutma zamanının görsel 
alışkanlık zamanından üç kere daha uzun oldu-
ğunu açıklayabilmektedir. Ancak hangi nitelikte 
dokunun (sert-yumuşak) daha kolay algılandığına 
ilişkin bir bilgiye ulaşılamamıştır. 

Fonksiyon (Function): Çocuklar yetişkinlere 
göre, temel fonksiyondan çok daha fazla doku ve 
çeşidi algılamaktadır (Matthew, 1992’den aktaran; 
Talen ve Coffindaffer, 1999). 

Perspektif (Perspective): Flavell et al. (1981) 
çalışmalarında, dört buçuk, beş ve beş buçuk ya-
şındaki 48 okulöncesi çocuğun üç boyutlu pers-
pektif kuralları bilgisini test etmiştir. Bunun için üç 
kural öğrencilere uygulanmıştır. Birincisi, bir obje-
nin, aynı pozisyondan bakan herkese aynı görüne-
ceği kuralıdır. İkincisi, bir heterojen cepheli objenin 
(bu çalışmada bir telden heykel) iki farklı taraftan 
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ve bireysel öğrenme, bireyin mekansal şemasının 
oluşmasında/bilişsel haritalar inşa etmelerinde rol 
oynayan etkenlerdir. Mekansal yeteneğin oluşma-
sında eğitim önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla 
mekan algısı, üst beynin eğitilme biçimiyle yakın-
dan ilişkilidir. Bu çerçevede fiziksel çevrenin sun-
duğu algısal zenginlik önemlidir. 

4. Erken Çocukluk Dönemi Mekanlarının 
Görsel Algı Gelişimine Uygun 
Tasarlanması

Çocuklar “alıcı” konumda olduklarından çev-
renin olumlu ve olumsuz tüm etkilerine açıktır. Bu 
bağlamda fiziksel çevre, çocuğun gelişiminde etkin 
role sahiptir. Bilindiği gibi, çocukların yaşam çevre-
leri yetişkinler tarafından tasarlanır ve çocuklar bu 
tasarıma katılamazlar. Bu nedenle, inşa edilmiş bu 
çevreyle çocukların gereksinimleri arasında çoğu 
zaman uyuşmazlık vardır. Aynı ortamın çocuklar 
ve yetişkinler için yorumu ve anlamı, başka bir de-
yişle, bir çevreyi nasıl gördükleri, ne hissettikleri ve 
verdikleri tepkiler farklıdır (Matthews’ten aktaran; 
Sivri, 1993).

Çocuğun gelişim dönemlerine koşut gelişen 
görsel algısı özellikle, çocuğun varlık alanını oluş-
turan “oyun” eyleminde, yani oyun malzemeleri 
ve oyun mekanı tasarımında göz önünde bulun-
durulmalıdır. Çünkü oyun, çocuğun içinde bulun-
duğu yaşamı kavramasıdır ve oynadıkça çocuğun 
duyuları keskinleşmektedir. Piaget’ye göre oyun, 
bir uyumdur ve oyun gelişimiyle bilişsel gelişim 
arasında yakın bir ilişki vardır (Yavuzer, 2003). Bu 
nedenle yaşlara göre oyun eğilimlerini bilmek ve 
çocuğun içinde bulunduğu her mekanda kesinti-
siz oyun ortamı sağlayarak, oyun gereksinimini 
en iyi şekilde karşılamak gereklidir. Bu doğrultuda, 
endüstriyel tasarım ölçeğinde oyun araçları tasa-
rımında; mimari ölçekte (bina ölçeği) çocuk odası, 
kreş, anaokulu, çocuk hastanesi gibi yapıların iç 

Nirengi Noktaları (Landmarks): Bebeğin 
araştırma davranışı, nirengi noktalarının olmadı-
ğı ortamda büyük ölçüde benmerkezci görünür 
ve nesnelerin veya olayların yer seçimi öznenin 
kendi bedenine referansla yapılır. Çevresel niren-
gi noktalarının yokluğunda, tahminen, başarılı yer 
seçimin açıkça meydana gelmesi yaklaşık 14-18 
aylara kadar gerçekleşmez (Reiese ve Heiman, 
1982’den aktaran; Keating et al., 1986). Yapılan 
bir çalışmada altı aylık bebekler nirengi noktala-
rının varlığında, pozisyonlarındaki bir değişimden 
sonra bir olayın yerini belirleyememişlerdir. Fakat 
yüksek derecede göze çarpan nirengi noktaları 
sunulduğu zaman, benmerkezci tepki gösterme-
de bir azalma görülmüştür. Dokuz aylık bebekler, 
büyük ölçüde nirengi noktaları sağlandığı zaman 
nesnel tepki göstermeyi tutarlı olarak değiştirmiş-
tir (Acredolo ve Evans, 1980’den aktaran; Keating 
et al., 1986). Rieser (1979), altı aylık bebeklerin 
mekansal yönlenmesini test etmek için 72 bebek-
le bir araştırma tasarlamıştır. Bebekler, referans 
bilgisi olmadığı zaman, benmerkezci tepki göster-
mişler ve hareketlerinin izini kaybetmişlerdir. Elde 
edilen sonuç, Piaget’nin düşünceleriyle koşutluk 
içindedir. Piaget, bebeklerin birinci yaşları sırasın-
da ya bedenleriyle ilişkili ya da geçmişteki yararlı 
olayların temelindeki önemli yerleri hatırladıklarını 
belirtmiştir. Yaşamın ikinci yılı boyunca mekansal 
yönlenme yeteneği yavaş yavaş oluşmaktadır (Ac-
redolo, 1978’den aktaran; Rieser, 1979). Özetle 
iki ve yedi yaş arası çocuklar mekan kavramında 
benmerkezcidirler (Piaget ve Inhelder, 1967’den 
aktaran; Talen ve Coffindaffer 1999).

Harvey (2003), çocuklarda mekansal bilincin 
nasıl geliştiğini araştıran birçok çalışmaya gönder-
me yaparak, özellikle mekansal bilginin şematize 
edilmesi konusunda çocukların her kültürde aynı 
mekansal beceriyi edinemediklerini söylemekte-
dir. Kültürel koşullandırma, grup halinde öğrenme 
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icat evreleri önemli yer tutmaktadır. Bu nedenle, 
çocuklara çevresini keşfetme ve deneme fırsatı 
verilmelidir. Bu gereksinimleri doğrultusunda ço-
cuklar, farklı boyutlardaki blokları inşa etmekten ve 
çeşitli oyuncakları birleştirerek şekil oluşturmaktan 
haz duyarlar. Çeşitli boyutlardaki plastik ya da kar-
ton kutular, oyun hamuru, kil, çamur gibi malzeme-
ler çocukların şekil algısını; renkli boncuklar, top-
lar, resimli küpler, renkli makaralar renk algısını; 
üst üste ve iç içe koyulabilen kutular şekil ve boyut 
algısını geliştirirken sökülüp takılabilen oyuncak-
lar, renkli plastik çivi ve çivi tahtası setleri, nesneler 
arasında ilişki kurabilme becerisini geliştirir (Bay-
koç Dönmez vd 1997’den aktaran; Kılıç, 2004). 
Mekanda da farklı form, farklı renk ve dokularda 
zengin uyarıcıları deneyimlemeleri sağlanmalıdır. 
Örneğin oyun alanlarında toprak, kum ve su (su ve 
kum havuzu) kullanımı, deneyim ve keşif olanakla-
rını arttırır. Aynı zamanda su, dokunma duyusunun 
gelişimini sağlayan önemli bir oyun aracıdır (Yavu-
zer, 2003). Yaratma ve kurma edimi için bitmemiş-
tamamlanmamış, hareketli (sabit olmayan) objeler 
ile yaratıcı oyuna olanak sunan donatı ve peyzaj 
önemlidir. Çocuk somut düşündüğünden ve nesne-
lerin görüntülerinin etkisinde kaldığından nesnele-
rin özellikleri önemli olmaktadır. Genellikle üç yaş 
çocuğu bir nesnenin ayrıntı ya da parçalarından 
çok bütünü algılamaktadır. Nesneleri tek ve be-
lirgin özelliklerine göre sınıflandırabildiği için oyun 
malzemeleri, çocuk odası, kreş, anaokulu ve çocuk 
bahçesi tasarımında ayrıntısı olmayan (tek parça 
halinde) farklı şekil, doku ve renklerlerde (özellikle 
ana renkler) nesneler kullanılabilir. Duvar rengi ve 
tekstilinde de bunlar göz önünde bulundurulmalı-
dır. Çocukların yürüyebildikleri bu dönemde doğal 
dürtülerini (hareket, bulaştırma, kirletme, saldırma 
dürtüleri) karşılayacak oyun araçları kullanılabilir. 
Örneğin, su, kum havuzu ve doğal öğelerden (örn. 
tırmanma için ağaç) oluşan oyun araçları, renkli, 
gürültü çıkaran oyuncaklar, çekilen ve itilen teker-

mekan ve dış cephe tasarımlarında; kentsel tasa-
rım ölçeğinde çocuk bahçesi tasarımında çocuğun 
görsel algısı ve gelişim özellikleri dikkate alınma-
lıdır. 

Sütçocukluğu döneminde (0-12 aylar) mekan-
sal açıdan oyunun önemi yoktur. Kullanılan mekan 
çocuk odasıdır. Özerklik döneminde (12-36 aylar) 
doğal aksiyon çapı 50-100 metredir ve kullanılan 
mekanlar çocuk odası, apartman girişi, çocuk bah-
çesi, kreştir. Oyun döneminde (3-6 yaşlar) doğal 
aksiyon çapı 100-200 metredir ve kullanılan me-
kanlar çocuk odası, apartman girişi, çocuk bahçesi, 
anaokuludur. Görüldüğü gibi, bakıcısına bağımlılığı 
nedeniyle görüş ve duyma mesafesi içinde olması 
gerektiğinden doğal aksiyon çapı sınırlı olan erken 
çocukluk dönemindeki çocuk için konut ve yakın 
çevresi birincil derecede önemlidir. Bu çerçevede, 
çocuğun ilk algı ortamı konuttur. Çocukların ko-
nutlarında kendilerine ait bir mekana gereksinim 
duydukları ilgili çalışmalarda tekrarlanmıştır (Sivri, 
1993). Çocuk odaları çocuğun gözlemlenebilir bir 
şekilde yetişkinlerden bağımsız, özgürce oynaya-
bileceği mahremiyet mekanları olarak önemlidir. 
Bu nedenle, çocuk odası başta olmak üzere konut 
genelinde uyarıcı zenginliği çok önemlidir (Aydo-
ğan, 2006).

Bilişsel gelişim dönemlerinden duyusal-motor 
dönemi (0-2 yaşlar), süt çocukluğu ve özerklik 
dönemine denk düşmektedir. Bu dönemde ana 
renklerden ve farklı dokulardan oluşan doğal oyun 
malzemeleri (ağzı ile çevreyi kavradığı için) önem-
lidir. İlk aylarda bebek ses, şekil ve renklere karşı 
duyarlı olduğu için görsel ve işitsel duyulara yöne-
len oyuncaklar tercih edilmelidir (Yavuzer, 2003). 
Ayrıca çocuk odası duvar renginde, tekstilinde ana 
renkler kullanılmalıdır. 

İşlem-öncesi dönem (2-7 yaşlar), oyun dönemi-
ne denk düşmektedir. 18. aydan itibaren keşif ve 
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bu kullanıcı grubu için büyük önem taşır. Yuvarlak 
formda mobilyalar kullanılması yaralanmaları azal-
tacaktır. Çevre algısını ve mekansal tanımlamaları 
kolaylaştıracak mimari düzenlemeler yapılmalıdır. 
Mekan tasarımı ve mekandaki donatılar çocuk 
ölçeğine uygun olmalıdır. Başka bir deyişle, ço-
cukların antropometrik ölçüleri göz önünde bulun-
durulmalıdır. Örneğin altı yaşındaki bir çocuğun 
boyu ortalama, 1.130 mm; göz seviyesi (görüş 
yüksekliği) yerde oturduğu zaman 475 mm, ayakta 
durduğu zaman 1.051 mm.dir (Mills, 1976’dan ak-
taran; Sivri, 1993). Dolayısıyla çocuklarla yetişkin-
lerin görüş açıları farklıdır. Örneğin altı yaşındaki 
bir çocuğun görüş açısı 12 derece iken, bir yetişki-
nin görüş açısı 54 derecedir (Sharonov, 1980’den 
aktaran; Sivri, 1993). Kısaca, çocukların görüş/
görme alanı yetişkinlere göre daha dardır. Örneğin 
çocuk odasında göz seviyesinde pencereler tasar-
lanmalı, mobilyalar çocukların boyutlarına uygun 
olmalıdır. “Çocuklara uygun boyutlarda seçilen 
donatılar çocukların yeteneklerini erkenden keş-
fetmelerine, çevrelerini kolay kullanmalarına ve 
böylece özgüvenlerini pekiştirmelerine olanak ve-
rir” (Öymen ve Zorlu, 2002, s.23). Çok büyük ve/
veya yüksek mekanlar çocukta korku ve endişe 
doğurabilmektedir. 

Mekan tasarımında bir diğer kriter estetik fak-
törlerle ilgilidir. Çocuğun estetik değerlerinin oluş-
ması açısından mekan genel organizasyonuyla 
harmonik bir bütüne ulaşılmalıdır. Örneğin, sıcak 
ve soğuk renklerin bir arada, uyum içersinde kul-
lanımı, optik, fizyolojik ve psikolojik olarak dengeli 
bir ortam yaratır. 

Öte yandan, mekan kullanımı (deneyimi) üze-
rinden çocuğa bazı değerler (örn. güven, cesaret, 
başarı, aidiyet, özgürlük vb.) kazandırılabilir ve 
böylece çocuğun kendini keşfetmesi, kişiliğini ve 
kimliğini oluşturması sağlanabilir. Örneğin, mekan-
da renk kullanımı çocuk kimliğinin yansıtılmasın-

lekli oyuncaklar, çeşitli büyüklükte toplar, üst üste 
konabilen plastik ve tahta küpler, üç tekerlekli bisik-
let, vb. Hareket etme dürtüsü ile ilişkili olarak kan 
dolaşımını hızlandırıcı-yavaşlatıcı renkler önem 
arz etmektedir. Bu dürtüye yönelik olarak farklı 
düzlemler ve yükseklikler (yapay yükseltiler) oluş-
turulabilir. Mekanı ve mekandaki nesneleri değişik 
açılardan farklı perspektif algılarıyla görmeleri 
sağlanabilir. Düz, eğri, eğik yüzeyler, dikey, yatay 
objeler görsel ayırt etme kolaylığı sağlayacaktır. 
Mekanda benzer ve farklı algılar yaratılması görsel 
eşleştirme yaparak mekanı tanımlamada yardım-
cı olabilir. Örneğin görsel ayırt etme, eşleştirme, 
sınıflandırma, şekil zemin ayırımı, nesneler arası 
mekan ilişkisi ve görsel bellek alanlarına yönelik 
renk kullanımı, mekanda görsel algıyı güçlendire-
rek, çocuğun gelişimi ve eğitiminde uyarıcı bir etki 
yaratır. Renklerin uyumu, karşıtlığı veya kontrast-
lığı mekan tasarımında (binalarda renk, zeminde/
döşemede, duvarda, tavanda, köşelerde ve ayrıca 
donatılarda) amaca uygun kullanılabilir. Böylece 
hayal gücünü destekleyen, yaratıcı, aynı zamanda 
da eğlenceli mekanlar yaratılmış olur. Ayrıca, ta-
sarlanan mekanlar dikkat yoğunlaştırmaya yönelik 
çözümler de içermelidir. Örneğin, çocuğun uyara-
na karşı konsantre yeteneğini geliştirebilmesinde 
şekil zemin ayrımına ait çalışmaların etkili oldu-
ğu ileri sürülmektedir (Reinartz ve Reinartz 1975, 
Frostig, et al.1966’dan aktaran; Tuğrul vd., 2001). 
Su, çocuğun dikkatini bir konu üzerine toplaması-
na yardımcı olur (Yavuzer, 2003). Uygun renk kul-
lanımıyla da dikkat yoğunlaştırma sağlanabilir. 

Çocuğun sürekli gelişim ve büyüme sürecinde 
oluşu, çocuğun ve ailenin zaman içinde değişen 
gereksinimleri mekan tasarımını yönlendiren ana 
etkenlerdir. Fonksiyonellik, güvenlik (çevrenin 
tehlike ve risklerinden koruma) ve amaca uygun-
luk olarak tanımlanabilecek engelsiz tasarım, et-
rafındaki tehlikelerin henüz farkında bile olmayan 
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geliştirebilmesine olanak tanımalı; çocuğun oyun 
gereksinimini en iyi şekilde karşılamalıdır. Örne-
ğin, erken çocukluk döneminde gelişim dönemi 
özellikleri ve görsel algı gelişimi incelendiğinde, 
çocukların yaşam evrenini oluşturduğu için oyu-
nun ve benmerkezci ve “alıcı” konumda olmaların-
dan ötürü yakın çevrelerinde sunulan uyarıcı zen-
ginliğinin önemli olduğu görülmektedir. Çocukların 
yaşam çevrelerinde keşif ve merak duygularına, 
yaratma ve kurma edimlerine, hareket etme dür-
tülerine yanıt vererek farklı deneyimler yaşatacak, 
tüm duyularının gelişimini sağlayacak tasarımlar, 
oyun araçları, iç mekan ve dış mekanda ele alına-
rak yapılmalıdır. Parçadan çok bütünü algıladıkla-
rından ötürü ayrıntısı olmayan çeşitli şekiller, ön-
celikle algıladıklarından ötürü özellikle ana renkler, 
uyarıcı olma veya konsantrasyon gerektirme ihti-
yacına göre sıcak veya soğuk renkler, dokunma 
duyusunun gelişimi açısından su öğesi, mekanı ve 
nesneleri değişik açılardan farklı perspektif algıla-
rıyla görmelerini ve mekan ilişkilerini kavramalarını 
sağlayacak farklı yüzey ve konumlar, yaratıcılıkla-
rını geliştirecek tamamlanmamış ve doğal öğeler, 
hareket etme dürtülerine yanıt verecek hareketli 
objeler ve doğal öğeler, kendilerine güven ve say-
gılarının gelişmesini sağlayacak çocuk boyutlarına 
uygun öğe ve mekanlar, güvenliklerini sağlayacak 
biçimde engelsiz ve trafikten arındırılmış dış me-
kanlar tasarıma yön vermelidir. Ayrıca yetişkinler, 
konut ve yakın çevresi ile ilgili tasarımlarda çocu-
ğun kullanıcı olarak gereksinimlerini göz önüne 
almalı; hatta onları bu sürecin içine dahil etmelidir. 

Çocukluk döneminde nesnelerle-fiziki çevreyle 
etkileşim sonucu edinilen deneyim, ileriki yaşlarda 
bireyin algısının ikinci boyutuna zemin oluşturmak-
tadır. Bireyin çocukluk döneminde gördüğü/ kul-
landığı/ deneyimlediği mekan, zihninde referans 
olarak kalmakta; ileriki yaş dönemlerinde birey 
sürekli bu referanslara dönerek, karşılaştırma ya-

da da etkilidir. Ergonomik boyutlandırma çocuğa 
özgürlük duygusu vermektedir. Maceraya, yaratı-
cılığa dayalı, zengin uyarıcılar içeren oyun mekan-
ları çocukların potansiyellerini ve sınırlarını keşfe-
derek kendilerini tanımalarına olanak vermektedir. 
Kum ve su, iki yaşından itibaren tüm yaşlar için te-
mel oyun malzemeleridir ve çocukların güven ka-
zanmalarına yardımcı olur (Yavuzer, 2003). Uluğ’a 
(2007) göre, çocuğun duyu organları ile uyarıları 
alıcılığı arasında bir denge, uyum olursa çocukta 
güven duygusu gelişir. 0-2 yaş arasında güven ve 
güvensizlik duygusunun temeli atılmakta ve bun-
da, çocuğun çevresi ile ilişkileri önemli rol oyna-
maktadır.

Mekan, iletişimi artırma ve dil (kavram) ge-
lişimi için de önemlidir. Mekanın insancıl yönü 
güçlendikçe çocuğun mekanla ve çevresindeki 
kişilerle iletişimi artar. Mekanın görsel nitelikleri 
işitme, koklama, dokunma duyularını kullanabile-
ceği düzenlemelerle pekiştirilerek çocuğun mekan 
deneyimi zenginleştirilmelidir. Bu sayede çocuk 
çevresiyle sürekli iletişim içersinde olacaktır. Oda-
sına, evine, okuluna, mahallesine, yaşadığı kente 
ve doğaya sevgiyle yaklaşırken, çevreye duyarlı 
olmayı da öğrenecektir. 

5. Sonuç 

Çocuk belli bir olgunlaşma sürecinden geçer-
ken gelişiminin farklı aşamalarında farklı beceriler 
kazanır. Yeteneklerini geliştirebilmesi için doğru 
zamanda yeterli ilgi, uyarılma ve desteği çevre-
sinde bulabilmelidir. Çocuğun gelişim alanlarını 
olumlu etkileyecek yani bedensel, bilişsel, motor, 
dil, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyecek 
mekanlar tasarlanmalıdır. Gereksinimleri karşıla-
yan, çocuğa ait olduğunu hissettiren, hareketini 
özgür kılan güvenli mekanlar yaratılmalıdır. Mekan 
çocuğun düşünmesine, merakla araştırıp dene-
yimleyerek öğrenmesine, yeteneklerini keşfedip 
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kendi kişilik özelliklerini, hayata karşı iyimser veya 

kötümser tavrını geliştirecektir. Bu nedenle çocuk 

yaşam (oyun) mekanlarında görsel algı ve gelişim 

dönemi özelliklerine uyumlu tasarımlar yapılmalı-

dır. Böylece çocuğun bedensel, ruhsal ve zihinsel 

gelişimine olumlu katkı yapılmış olacaktır. 

parak çevresini algılamakta ve buna göre bireyin 
estetik beğenisi/yargıları biçimlenmektedir. Dolayı-
sıyla mekanın belirleyici özelliği vardır. Ayrıca, me-
kan çocuğa sunduğu olanaklar ve verdiği değerle, 
ait olduğu toplumun kültürel, ekonomik ve sosyal 
koşullarını sergiler. Çocuk bu koşullar, güven veya 
güvensizlikler, kolaylık veya zorluklar karşısında 
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Öz 

Türkiye'de Kadın Hareketinin Kurumsallaşma 
Süreci: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

Bu çalışma, Türkiye’de son yıllarda önem 
kazanan kadın çalışmaları alanının, resmi bir kurum 
örneği olan KSGM’den (Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü) yola çıkılarak, günümüzdeki durumunun 
araştırılmasını kapsamaktadır. Seçmiş olduğumuz 
kurumda çalışanlarla farklı görünümlere bürünen 
“kadın çalışmaları” alanı, iki yıl süreyle üniversite 
ve gönüllü kuruluşlar da dahil farklı kurumlarda 
yapılan görüşmeler ve gözlemlerle antropolojik alan 
araştırmasına dayanarak değerlendirilmiştir. Bu 
nedenle çalışmada zaman zaman karşılaştırmalar 
yapılsa da, bu yazı kapsamında KSGM’de  uzman, 
memur ve genel müdür statüsünde çalışan toplam 
sekiz kadınla yapılan görüşme sonuçları Türkiye’de 
kadın hareketinin kurumlaşma süreci çerçevesinde 
değerlendirilmiştir. Makale, Osmanlı döneminde 
kadın konusunda yaşanan gelişmelerin özetiyle 
başlayarak, Cumhuriyet sonrası yaşananların kısa bir 
değerlendirmesini sunmaktadır. Çalışma, günümüzde 
resmi kurumlaşma örneği olan KSGM’den yola çıkarak 
Türkiye’de kadın hareketi sürecini ve bugün geldiği 
noktayı değerlendirmektedir.      

Anahtar Kelimeler: Kadın Hareketi, Feminizmin 
Kurumlaşma Süreci, KSGM.

Abstract
This study covers the research on the present 

situation of the women’s studies in Turkey which has 
become an important issue in recent years. The whole 
study is a wide-ranging work, resulting from a two 
year-anthropological fieldwork. KSGM (Directorate 
General on the Status of Women) as an official 
institution, and its activities are thoroughly evaluated. 
This study examines women’s movement based on 
KSGM. In the research, interviews have been made 
with women in different institutions (universities and 
non-governmental organizations, etc.). Even though 
comparisons have been made in the study, results 
of the interviews which have been made with eight 
women who work as experts, civil servants and 
manager at KSGM is evaluted within the framework 
of the process of institutionalization of Turkish 
women’s movement. The article is a summary of the 
developments concerning women’s rights starting with 
a brief assessment of what happened in the Ottoman 
period and after the Republic. The essay evalutes the 
process of women’s movement in Turkey by studying 
KSGM as an example of official institutionalization.

Key Words: Women’s Movement, Institutional 
Process of Feminism, KSGM Türkiye’de Kadın 
Hareketinin Kurumlaşma Süreci: Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü (KSGM).

Institutional Process of Women’s 
Movement in Turkey: Turkish Republic 
Prime Ministry Directorate General on the 
Status of Women (KSGM)1 
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of the developments concerning women’s rights 
starting with a brief assessment of what happened 
in the Ottoman period and after the Republic. The 
essay evalutes the process of women’s movement 
in Turkey by studying KSGM as an example of of-
ficial institutionalization. 

1.2. Method 

The fieldwork was prepared with the data col-
lected by personal interviews with the working 
people in the chosen institution, with notes taken 
in the conferences and panels summoned, in the 
internal meetings, and with our observations dur-
ing a two-year period. 

The method of the questionnaire was not ap-
plied and numerical data was not used. A tape 
recorder was used in the personal interviews, 
mostly for a two hour period, with semi-structured 
questions. Interviews were recorded and then 
transcribed; sometimes a tape recorder was not 
used, just notes were taken. The names of some 
interviewees were hidden due to respect for their 
personal rights.

2. Development of the Women’s Movement 
in Turkey:

2.1. Ottoman Period 1

The women’s movement is a freedom and 
equality movement by origin. Its beginning in Tur-
key was assumed to be the end of the 19th cen-
tury and the beginning of the 20th century because 
women’s rights were first started to be mentioned 
in these times. It is a common view that feminism 
became visible as a movement in 1980s2 (Abadan-
Unat, 1998; Tekeli, 1995; Berktay, 1994; Berktay 
vd. 2004).

2  for comparision, vide: Tekeli, 1995: 29. 

1. Introduction: 

1.1. Subject and Scope 

The basic purpose of the research is to look at 
the studies prepared from a feminist point of view 
and by the people with an anthropological per-
spective. Women’s studies appeared in different 
aspects due to the working people in the institution 
we have chosen. We have tried to comparatively 
analyze the observations and conversations with 
institution workers and authorities on behalf of the 
institution. 

The questions that have constituted the focal 
point of this study are: 

What problems appeared during the institu-•	

tional process initiated with the entrance of the 
women’s movement into different institutions? 

What are the reasons for the restricted aspects •	

in this field at present day? 

What is the relationship between the different •	

institutions and how do the working people in 
these institutions evaluate this topic? 

Based on the basic questions mentioned 
above, interviews have been made with women 
working at KSGM (Directorate General on the Sta-
tus of Women,) data have been collected by ob-
servations and interviews participating in meetings 
for 2 years period since September 2001. In the 
research, interviews have been made with women 
in different institutions (universities and non-gov-
ernmental organizations, etc.). Even though com-
parisons have been made in the study, results of 
the interviews which have been made with eight 
women who work as experts, civil servants and 
manager at KSGM is evaluted within the frame-
work of the process of institutionalization of Turk-
ish women’s movement. The article is a summary 
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period was 1980 and after the 1980’s. However, 
according to Tekeli, the discovery and Turkey’s ex-
pression of feminism were after the 1980 military 
coup. 

According to some researchers the period is 
named as “neo-feminist movement” or the “second 
wave women’s movement” in Turkey started in the 
1970s. Many researchers assume that the 1980s 
as a strong initial date of the women’s movement in 
Turkey because it was the decade in which wom-
en started to question their oppression and iden-
tities in “a stronger and deeper voice” than they 
had done before. Although the interest in women 
studies in Turkey is recent, the questioning of the 
woman’s position in Turkey and the background of 
the women’s movement are much older. 

2.3. Developments After 1990: Institutional 
Process of Women’s Movement in 
Turkey 

Directorate General on the Status of Women 
was established in 1990 with the name of “Prime 
Ministry, Status and Problems of Woman Admin-
istration” in order to stop all kinds of discrimina-
tion against women, improve human rights, help 
women to be effective on economical, social and 
cultural fields, give support to all kinds of studies 
to raise up the educational level of women, de-
velop strategies about this topic, constitute plans 
and programs, contribute to determination of basic 
policies, etc. Institution became “General Director-
ate” six months later. KSGM, established with the 
efforts of the state minister İmren Aykut in Mother-
land Party (ANAP) period which was the 47th gov-
ernment of Turkish Republic, was the first official 
organization in the stage of institutionalization of 
the women’s movement. The institution was re-
structured in 2004 with the Teşkilat Kanunu [para-
mount law]. Acuner (1999: 138), specifies that the 

The Ottoman Empire was not incurious with the 
developments in western countries with the ad-
ministrative reforms period. The intellectuals who 
were familiar with western countries were trying to 
find a solution to this problem on the one hand; 
and on the other hand they started to make an ef-
fort to change the position of women in society.

In the Ottoman period, the discussions related 
to the women’s rights were initiated with the “Tan-
zimat” [political and administrative reforms]. Social 
transformation process was initiated with the Tan-
zimat declaration in 1839. The Ottoman Empire 
experienced a structural transformation resulted in 
changes on political, social, economical, education-
al, judicial and intellectual fields; Ottoman women 
were also affected by this transformation. During 
the 2nd Constitutional Period (II. Meşrutiyet) the 
years (1908-1918) in which the women’s move-
ment reached its peak; women expressed their 
desire to join the social life with many publications 
and many associations they established (Tekeli, 
1995: 30, 31). 

2.2. After the Republican Developments 

Many important processes occurred in the pe-
riod from Tanzimat to the early years of the proc-
lamation of the Republic (Cumhuriyet). Feminism 
in Turkey did not appear for the first time until the 
1980s. The women’s movement in our country has 
a historical background starting from the end of the 
19th century. Tekeli (1995: 30-35) discusses the 
women’s movement in Turkey in three main parts. 
First was in the magazines published and associa-
tions established by the women in the 2nd Con-
stitutional Period, and the second was the state 
feminism period. This period covers the Kadınlar 
Birliği [Women Association] which was established 
in 1924, and closed in 1935, and the right to vote 
and be voted were given in 1934. And the third 
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academic work is guilty! They exited the action 
basis in academies and today a lot of women are 
studying in accordance with the academic devel-
opment and career at universities. Politics-praxis-
application: the combination and organization of 
these three is important. Conveying research to 
political organizations and communication is im-
portant. METU has covered much distance about 
this issue.” 3 

The KSGM and universities like METU have 
been working cooperatively. The KSGM studies 
collectively with universities, especially when the 
projects need an expert support.

The relations of the KSGM with other institu-
tions and how the projects are undertaken by it are 
put into practice. For instance, Serpil Sancar Üşür, 
who is another academician from Ankara Univer-
sity and specifies that “the process and the system 
have to be known well”, draws attention to the im-
portance of the poverty research of the World Bank. 
Saying that the World Bank has been following a 
political line in that research, she emphasizes that 
it is not enough to study only in the universities in 
order to create policies, but is compulsory to coop-
erate all associations and institutions. Mentioning 
also the difficulties of studying on this issue at the 
universities, Üşür says “We cannot express what 
our complaint actually is”. Üşür, who mentions the 
problems of theses and methodologies, assesses 
the format of the Institution and, adds that the pe-
riodicals like Feminist İktisat [Feminist Economics] 
have been using statistical information and this 
harms the studies. 

A researcher who says that the Directorate 
General could not be institutionalized and the 
problems have been grown out of the “personal 
aspects” continues as:

3 2 Yakın Ertürk, April 1 2002, KSSGM. The meeting about 
the decisions United Nations took in New York 

institutions are established to find solutions to the 
problems that cannot be solved by personal ef-
forts and these problems as various as the ones 
troubling individuals. She continues to say that the 
KSGM was established in order to find solutions 
to women’s problems in an organized way (ibid). 
According to Acuner, by creating policies to the 
governments and making these policies rule, the 
KSGM constitute one part of the process of behav-
ioral organization. 

Researchers, who express that the KSGM 
lacks enough human resources, say that the num-
ber of projects increased in order to solve financial 
problems emerged. Currently with the increase of 
funds on the international level, “feminist projec-
tion” has come to the forefront. However feminism 
which moves with projects has caused various 
handicaps along with it. KSGM, has become an in-
stitution that oversees projects. The fact that fewer 
people have been studying feminism, and in the 
course of time, the number of volunteers has be-
gun to decrease has affected the institution work 
in negative way. 

Due to the KSGM’s official relations, taking on 
international projects and preparing collective proj-
ects, it is observed that the institution has been 
studying cooperatively with academicians. Yakın 
Ertürk, a sociologist at METU says that:

- “Turkey’s membership in CEDAW is officially im-
portant. United Nations’ Woman Status Commis-
sion is political. Woman case has already been a 
political issue. Woman point of view is important. 
We come into such affairs accidentally! The pref-
erential deals have to be ordered, then, research 
centers, universities and United Nations have to 
take into hand the issue by the agency of KSGM. 
Today women studies are in crisis all over the 
world. In the politics-application-theory triangle, 
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The researchers say that the things related to 
women are a part of other policies; there should be 
a place where only feminine issues are discussed 
in parliament; and this is the only way. They also 
emphasize the importance of the development of 
women’s issues is taking short steps.   

 3. Women’s Studies In The Official 
Institution: 

 Directorate General on the Status of 
Women (KSGM)

The founding objective of the Directorate Gen-
eral as determined by law is “to study for the aim of 
keeping and improving the human rights of wom-
en; to strengthen the social, economical, cultural 
and political positions of women in life; to provide 
equality of opportunity and right; and to arrange 
the elements related to organization, assignment 
and authority.” 

As in the women studies programs at univer-
sities, in the KSGM which is the only institution 
studying on women issues at an official level in our 
country, there are signs of the “problematic origin” 
of the women movement in Turkey and “rapid in-
stitutionalization” without any healthy discussions. 
The fact that the idea of official institutionalization 
was not developed and it had today’s restrictions 
in the institution that it train. Together with the soli-
darity among women, career concerns and the is-
sue of otherness, restrictive rules due to working 
conditions in an official institution has been speci-
fied as another problem which limits the areas of 
study for the researchers. 

When the initial stages of the institutionaliza-
tion process were thought, wringing water from 
a flint was expected with the organization struc-
ture of the institution. The working people in the 
institution say that the problems in the beginning 
are continuing now too. A researcher working in 

- “It is a secret language; perhaps woman move-
ment might be come out when is took an interest 
deeply. Women were frayed… Maybe I am taking 
it too much seriously…” 

The people, who work in the institution, think 
that if the problem of dialogue among different in-
stitutions is solved, and if cooperation framework 
is adopted in principle, they would be successful 
to a great extent. They also emphasize that the 
role of KSGM, which is the only official institution 
on the institutionalization process of the women’s 
movement, should not be disregarded. The previ-
ous director general Selma Acuner says that: 

- “How do the institutions affect the women’s stud-
ies? I think it is an important question. Women 
have firstly an equality problem among them-
selves. Disorder of different woman definitions is 
point at issue. How is the relation between woman 
and woman? There is not such thing as ‘women 
discuss the woman issue’. Men discuss too. They 
have to. I think that the woman policies have to 
spread all over the place.” 

Acuner’s solution formula is to intensify the re-
lationships among institutions. Acuner, who speaks 
about the necessity of well rounded organized 
work with a holistic point of view in women’s stud-
ies, utters that a certain institutionalization, human 
resource, forensic arrangement and transformer 
policies are required as the parts of the solution: 
“Problems are solved over long term. Firstly the 
demands coming from the public body should be 
entered the field of politics. There are intermedi-
ary institutions. One of those is KSGM. Perhaps 
these are dreams, yet facts could not exist without 
dreams!” 4  

4 January 14 2003, ATAUM. 



42 Ocak - Şubat - Mart 2011

Aile
Toplum

ve

EĞİTİM-KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ

other power will not be a solution. However you 
should constitute the superstructure. I am more 
realistic because when I came here I was expe-
rienced. And here is the effect of the institutions. 
Institutions limit this exciting, radical position. Be-
cause you see that the things are not go like the 
way you suppose or imagine. Something like you 
behave like the way of the management of the 
affairs there! Institutions are blocks! Entering the 
institutions means becoming blocks! Because talk-
ing about the institutions means talking about cer-
tain block ideas. Power of lying outside the sphere 
of this is great! However this does not bring an of-
fer. That is to say it is not a solution.” 

- “Most of the women studying women issues –but 
we cannot generalize- come into play saying that 
‘I have something, I assume the chair’. Even the 
professors are abstaining from talking about the 
woman issue. However the women’s studies de-
partments and woman centers in universities are 
very important for training human sources. In-
crease of knowledge is ok but cannot be spreading 
over politics, it is very difficult. There are problems 
even in the international politics. Woman is stand-
ing at the same place; the field of problem is the 
same.” 

Therefore it is observed that there are ‘abra-
sive’ career concerns and a ‘competition process’ 
grown out of these concerns as well as the solidar-
ity among women.

Member of the parliament Oya Akgönenç 
thinks that the politicians’ lack of gracefulness af-
fect women negatively: 

- “Is behaving of woman like a man a necessity 
of politics? It seems politics requires harshness! 
This may be discussed. A vision is compulsory in 
politics. Ethical values should be honored. Women 
may equal to men only by the equality of opportu-

KSGM expresses her reasons for studying women 
issues as: 

- “I have chosen this field because I think it’s a po-
litical issue. In accordance with the feminist point 
of view, I am talking about a point of view which 
consists asking questions of feminism, taking back 
an answer and association of these two. It is a chal-
lenging trip. Discussing the methodological prob-
lems is also a wide discussion. Ankara University 
– KASAUM arranged a meeting. The questions of 
what the methodological issues basically are and 
how a network structure we can constitute with the 
people studying this issue came to order.” 

The difference between “being voluntary” and 
“being professional” is a serious matter. When the 
specialization in the projects of NGOs (non-gov-
ernmental organization) is a case in point, this has 
had damaging effects on feminism and women’s 
movement:

- “feminism was not like that. The choice of pro-
fessionalism instead of volunteerism! ‘Livelihood 
feminists’, in other words there are people pick-
ing up a livelihood from this. Since there are few 
people working on this issue, number of NGOs 
increased, especially in Ankara. The fact that the 
structures of the institutions and working people 
change with the changing governments is very im-
portant. I am really wondering where the supports 
of KSGM go. The project will finish at the end of 
March. The link between thinking and behaving is 
too much far away from each other both in KSGM 
and in women studies. Being interested is also im-
portant as for me.”

Many researchers’ state, “We have changed 
with joining KSGM” express their ideas related to 
the institution and their identity as:

- “Sometimes I say myself that how I am doing an 
unneeded mockery. Building power against an-



43Ocak - Şubat - Mart 2011

Aile
Toplum

ve

EĞİTİM-KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ

special position among other fields of the women’s 
movement. This position is different from NGOs 
or government agencies. In universities there is 
the factor of education and human resources. At 
this point we may evaluate the women’s studies in 
two groups: one is the research centers, the other 
is the programs training specialists (universities). 
Especially the master theses are very important, 
because they question the issues from the view 
point of gender. 

It is possible to say that (it cannot be consid-
ered that) the hopeless speeches related to the 
women’s movement are not peculiar to Turkey, 
and the movement is an obstruction all over the 
world. 

Ayşe Karaduman from State Institute of Statis-
tics, mentioned in a seminar related to gender sta-
tistics that the determination of the issues that have 
to be researched could not be separated from the 
international stage. For instance, for Turkey sani-
tary arrangements should be primary and living 
standards should be secondary issue. Internation-
al institutions ask for the population and labor data 
every year. The education of girls is one of those. 
An information network has been constituted for 
the data related to the woman issue. State Institute 
of Statistics has an important role especially on the 
organization and collecting the data. 

Karaduman specifies that the statistics in Tur-
key are made in respect of sexuality and the par-
ticipant methods are applied mostly by feminists 
says that they provide technical information for 
studies in State Institute of Statistics, but there 
are problems in the application of quantitative and 
qualitative techniques. 

Yıldız Ecevit, academician at METU, says that 
“I feel the existence of women’s unemployment 
and wage inequality but I cannot prove them” and 

nity… We cannot be like a man, if we were wanted 
to be like a man, a man would be chosen. KSGM 
is very successful, I am proud of it. Even the Civil 
Law is a ‘silent revolution’!” 5 

It has been observed that there are ‘traumatic 
separations’ in the women’s studies field. It can be 
claimed that answers to the questions as to why 
they separated, and the messages of the women 
who separated with soreness, are the key points of 
the problems in the field. In any case the history of 
the women movement is full of such separations. 
Perhaps it is necessary to get at the bottom of this 
matter. There may be both psychological and po-
litical reasons. A researcher in the institution says 
related to this issue that:

- “We are powerless! Most of our dreams came 
to nothing! Well, the external effects (politics, the 
difficulty of the system, being inexperienced) are 
important but the most serious problem and the 
separation are experienced as a result of the re-
lations among women themselves: Elitism, career 
desire, not being radical adequately, doing this as 
a hobby, ethnical issues (ethnical discrimination), 
class distinction and etc.” 

The working people in the institution specifying 
that the general problems of the women’s studies 
especially in the KSGM are ‘organization’, ‘educa-
tion’ and ‘lack of communication among women’, 
think that the fact that new people in this field are 
unexcited and the institutionalization of the move-
ment caused a ‘stagnancy’. As emphasizing the 
education, they specify that universities have dif-
ferent position among the institutions studying 
women’s issues. 

Now, it can be said that the women’s studies 
at universities are at the center. Universities have 

5 March 8, 2002, “Woman Rights and Politics in Turkey”, 
Başkent University. 
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much the women have overcome their patriarchal 
concerns in real life in order to fight against the pa-
triarchal system. As expressed by an academician; 
“authority and hierarchy are caused by patriarchy; 
the hierarchy we have faced even in the meetings 
of women’s studies is the patriarchy”. The con-
scious level hidden in these words is the striking 
evidence of the awareness of the problem.6 

The connection between the KSGM we dis-
cussed and the universities is remarkable. It 
seems that the problems arose in the initial state 
of establishment and in every change of adminis-
trative board, of KSGM which was established to 
find a solution in national level to the problems of 
women have also affected the working people in 
the institution. The researchers, seems to be la-
bored under a ‘burden’ due to working in an official 
women’s institution emphasizes that working ‘vol-
untarily’ and working ‘professionally’ are too differ-
ent from each other. As far as the Kadın Danışma 
Merkezi [Women Consultation Center] is con-
cerned it is important to emphasize that working 
voluntarily represents a different position. Despite 
the problems, the KSGM’s leadership on having 
official character of women’s movement makes 
it inevitable to be evaluated in a different manner 
from other institutions. 

It has been understood that the structural prob-
lems arising out of being included in state, has been 
dramatically interfered with the women’s move-
ment as seen in the examples from the choice of 
the studying topic to the results of the study. For 
getting over the problems in KSGM, promoting 
relations among institutions may be thought as a 
formula.

Despite all its problems, treated within the 
context of this study, the KSGM has tried to find 

6 for comparision about patriachy in Turkey, vide: Kandiyo-
ti, 1995. 

adds the requirement for focusing on the research 
related to wage inequality. 

4. Conclusion and Evaluation 

The KSGM, which conducts research on wom-
en’s issues and collective studies with internation-
al institutions such as the UN, UNICEF and UNDP, 
is a governmental institution. One of the objectives 
of this study is to compare the women’s point of 
views working in an official institution which stud-
ies women’s issues. We have tried to evaluate uni-
versities’ studies, volunteer organizations’ studies, 
official institutions’ studies and their conceptions, 
together with our observations and conversations 
we had with the working people in sample chosen 
institutions. 

Besides the academicians assuming the exis-
tence of a hierarchy among women and taking this 
into account as a problem, the number of women 
emphasizing that the hierarchy is not something 
done in a calculated manner and it is very difficult 
to transform a confirmed structure is not inconsid-
erable. 

Here is the question that we have to ask: What 
is the origin of the problems of career, authority, 
otherness, hierarchy, elitism, etc. that the people 
fighting against all kind of discriminations such as 
sex, class, ethnical origin, race, religion, language, 
experience among themselves? As we empha-
sized at the study, as an observer looking at ‘in-
side’ from ‘outside’, we can say that the problems 
arising out of the reflection of basic humanitarian 
characteristics to relations should be passed. 

It is mandatory that the women who are, set out 
for finding a solution to the woman issue, have to 
evaluate how they apply the values they stand for. 
For instance, the first thing to do is to understand 
clearly what the patriarchy is, and to revise how 
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questions which are the key points of this study. 
However all of the questions are unanswered. 
These are the questions insinuated even in their 
own meetings. Today, the women’s movement in 
Turkey has been said to come to an appropriate 
level. Despite all the problems experienced in the 
institutions, certainly no steps could be taken with-
out the studies made by them. 

In the evaluation of the present situation, one 
should take into account the neglect which is de-
liberate, or not deliberate for the basic problems 
which are responsible for the powerlessness of the 
women’s movement. With the help of this study, 
we expect that the problems will be more visible, 
or the solution process will be accelerated.

solutions to the problems of women, like all other 
woman institutions. As thought independently from 
the institutions, the difference between the ‘men-
tion’ and the ‘action’ is generally seen as one of 
the reasons for the obstruction in this field. How 
could it be possible that the working people in the 
women’s field are not affected from the culture they 
were born in and the society they live in? As indi-
viduals, how much are they able to constitute the 
values they stand for in their own lives? If they are 
not able to do this, how will they modify the system 
and be successful in contributing to the solutions 
of the women’s problems? 

The ‘feminists’, - with whom I have been work-
ing them for two years, - are also aware of the 
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Abstract
Female Students’ Problems Who Study In 

General Hıgh Schools

Students who study in general high schools and 
are in their adolescence face with certain problems 
like; taking alcohol, narcotic substance, suicide, harm 
themselves, early sexual experience, sexual exploiting, 
and violence. In this study, the problems that female 
students who study in general high schools face with 
will be examined. 530 students form the sampling of 
this study, and questionnaire technique is used in this 
study. The findings are interpreted in the dimension of 
family situation, individual situation, the situation of 
schools, and the situation of opposite sex, sexual 
situation, using substances, and psychological 
situations. The results of the study indicate that 
female students who study at secondary schools in 
Kayseri sometimes think about running away from 
home due to the argument that they have with their 
parents but could not do it. They could not communicate 
with their teachers well, starting to have boyfriends in 
the eight grade, they get sexual information from their 
mothers and written documents, and they get annoyed 
mostly from sexual harassment. It is proved that they 
have worried about the future. 

Key Words: Female students, adolescence, 
sexual harassment, harming themselves.

Öz
Amaç: Genel liselerde öğrenim gören kız 

öğrencilerin karşılaştıkları sorunları ortaya koymaktır.

Yöntem: Çalışma tarama modelindedir. Bu 
araştırmanın çalışma evrenini Kayseri’de genel 
liselerde, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında öğrenim 
gören kız öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma evrenini 
oluşturan kız öğrencilerin sayıca çok fazla olması 
nedeniyle, örnekleme yöntemine gidilmiştir. Tesadüfî 
örneklem yoluyla 530 kız öğrenci örnekleme alınarak 
yapılan bu çalışmada anket tekniği kullanılmıştır. Elde 
edilen sonuçlar, bireysel, psikolojik, aile, okul, madde 
kullanımı, cinsellik ile ilgili boyutlarda ele alınarak 
yorumlanmıştır. 

Sonuç: Kayseri’de ortaöğretimde okuyan kız 
öğrencilerin anne-babasıyla tartışmaları nedeniyle 
zaman zaman evden kaçmayı düşündüklerini ama 
gerçekleştirmediklerini; öğretmenleriyle yeterince 
iletişim kuramadıklarını; sekizinci sınıftan itibaren 
erkek arkadaş edinmeye başladıklarını; cinsellikle 
ilgili bilgileri annelerinden ve yazılı kaynaklardan 
öğrendiklerini; en çok cinsel tacizlerden rahatsız 
olduklarını; gelecek kaygısı taşıdıklarını ortaya 
koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Kız öğrenciler, ergenlik 
dönemi, ergenlik problemleri.

Genel Liselerde Öğrenim Gören 
Kız Öğrencilerin Problemleri
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Problemlerin sayısı ve ciddiyeti çocuktan ço-
cuğa farklı olduğu gibi baskıcı ailelerde büyüyen 
çocuklarda daha çok görülmektedir. Kopmuş aile 
bağları, boşanma ve ölümle parçalanmış aile du-
rumları, mali durumdaki zorluklar problemleri art-
tırmakta ve daha da ciddileştirmektedir. Ergenliğin 
sonlarına doğru bu dönemde birey, daha önceki 
dönemde olduğu gibi problemlerle karşılaşır. Bu 
dönemdeki problemler genellikle kişisel çekicilik, 
aile ya da toplumsal uyum, iş, gelir, eğitim başa-
rısı ve cinsel ilişkiler çevresinde toplanır. Genç 
erkek için, gelir ve cinsiyet en önemli problemleri 
içerirken, genç kız için en önemli problemler ki-
şisel çekicilik, aile ve toplum uyumunda toplanır 
(Onur,1987 ).

Fizyolojik gelişme ve değişikliklerin bünyede 
oluşturduğu yorgunluk ve psikolojik yönden yerini 
bulamamanın verdiği sıkıntı ve bunalımlar, bir hu-
zursuzluk dönemini yaratır ve çoğu zaman sosyal 
çevrenin tutumu bu huzursuzluk dönemini daha da 
yoğun hale getirir. Çünkü gencin çevre ile kurduğu 
ilişkilerde, duygular ön planda gelmekte, hayalle-
rin yarattığı beklentiler, gerçeklere uymamaktadır. 
Dolayısıyla duygusal çatışmalar ve beklentilerin 
gerçeklerden farklı oluşu, uyumsuzluk sorununa 
ve çevreye ilginin azalmasına hatta gencin çevre-
yi reddetmesine kadar gider. Çevreyi tanımamak, 
hiçe saymak, otoriteye karşı gelmek, saldırgan 
davranışlar benimsemek, aileden bağımsız fakat 
kendi seçtiği arkadaş grubuna bağımlı hareket 
etmek gibi kararsızlığın, güvensizliğin, yerini bu-
lamamışlığın verdiği dengesiz hareketler, gençlik 
döneminin özelliklerini karakterize etmektedir. Bu 
çağın özellikleri de bağımsız bir gençlik kültürü 
oluşturmaktadır. Bu hareketleri gencin özdeşleş-
me, özerklik ve sorumluluk duygularını geliştirme 
yani kişiliğini bulma çabalarının doğal sonucu ola-
rak kabul etmek gerekir (Gökçe, 1984). 

Eğer birey çevreden fazla tepki görmemişse 
yavaş yavaş engellemelerin yarattığı süreli mut-

1. Giriş

Ergenlik dönemi fiziksel, duygusal, entelektüel 
değişikliklerle karakterize olduğu gibi, sosyal roller, 
ilişkiler ve beklentilerde de karakterize olan kritik 
dönemdir (Adolescent and School Health, 2005). 
Ergenlik dönemine girilmesiyle birlikte görülme-
ye başlayan değişimler, beraberinde sorunları da 
getirirler. Sağlıklı bir çocukluk geçirmeyen, çevre-
sinde kendine uygun kabul edebileceği modeller 
bulunmayan, çevresiyle özellikle anne babasıyla 
düzeyli bir iletişim kuramayan, baskıcı, sınırlandı-
rıcı ve yargılayıcı bir ortamda yaşamak durumun-
da olan ergenlerde normal denilen problemler ko-
layca ve kısa zamanda psiko-patolojik problemlere 
dönüşebilir. Ergenlerin yaşadığı bütün sorunların 
ortak unsuru “uyum”’dur. Uyuma, yeni gelişen kim-
liğe, yeni toplumsal beklentilere ve sosyal rollere, 
beliren yeni ihtiyaçlara uyum gibi durumlar örnek 
verilebilir. Aydın (2002), ergenlik döneminin prob-
lemlerini şu başlıklar çerçevesinde toplamıştır:

• Ev ve aile ile ilgili sorun ve kaygılar (ergen an-
ne-baba çatışmaları, ergenin otoriteye karşı 
olumsuz tutumları vb.),

• Toplumdaki yeriyle ilgili sorun ve kaygılar,

• Kız-erkek arkadaşlığı ile ilgili sorunlar,

• Okulla ilgili sorunlar (arkadaş edinme, bir gruba 
üye olmak isteme, öğretmen-öğrenci arasında-
ki çatışmalar vb.),

• Gelecek ve meslek seçimiyle ilgili sorunlar (se-
çeceği üniversite ve alana ulaşmak için stresli 
bir çabalama sürecine girmiş olmanın yarattığı 
kaygılar vb.),

• Ahlak ve değerlerle ilgili sorunlar (içinde yaşa-
dığı toplumun özelliklerine bağlı kalarak yaşa-
dığı kaygı ve çatışmalar),

• Sağlıkla ilgili sorun ve kaygılar. 
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le alkol ve madde alt kültürünün içine düşebilmek-
tedir (Köknel, 1998). Gençlik çağında basın yayın 
araçlarının etkisinde kalma ihtimali daha yüksektir. 
Bu çağda alkol alma genellikle çevrenin etkisiyle 
merak ve taklit nedeni ile alkolsüz ya da çok az al-
kollü olduğu ileri sürülen bira ile başlamaktadır. Ay-
rıca bazı arkadaş ilişkileri de alkolle başlar. Genç-
ler birbirlerine benzemek, birlikte olmak için bira 
içmeye ve böylelikle alkolle tanışmaya başlarlar. 
Bir süre sonra ya miktar arttırılır ya da alkol oranı 
yüksek içkiler içilmeye başlanır. Özellikle duygusal 
bakımdan iyi gelişmemiş, kaygı ve sıkıntı içinde 
yaşayan gençler, alkole başladıktan sonra bunu 
sığınak olarak görüp aldıkları miktarı zamanla art-
tırmaktadır (9 Eylül Üniversitesi, 1987). 

Şaşmaz ve arkadaşları (2006), kız öğrencilerin 
% 20.9’unun yaşamı boyunca en az bir defa alkol 
içtiğini belirtmiştir. Sınıf düzeyi açısından bakıl-
dığında, bu oranlar 9.sınıftaki kız öğrencilerde % 
33, 10.sınıftakilerde % 51.4, 11.sınıftakilerde ise 
% 41.5 olarak bulunmuştur. Alkol içme yoğunluğu 
bakımından ise, kız öğrencilerin % 0.6’sı haftada 
en az bir kez, % 3.4’ü ayda en az bir kez alkol 
içtiği saptanmıştır. Ayda en az bir kez alkol içenler 
‘aktif alkol içicisi’ olarak değerlendirildiği zaman, 
kız öğrencilerde bu oran % 4.0 olarak bulunmuş-
tur. Yapılan bu çalışmada kızların alkol içiciliği 
erkeklere göre düşük çıkmıştır. Ancak kızlarda, 
sınıf derecesi ilerledikçe yaşamı boyunca en az 
bir kez alkol içme yaygınlığının, erkeklere yaklaş-
tığı görülmektedir. Bu durum ülkemizde kadınlar 
arasında alkol içme oranının giderek arttığını gös-
termektedir.

2.2. Uyuşturucu Madde Kullanma

Uyuşturucu maddeler farmakolojik özellikle-
ri nedeni ile merkezi sinir sisteminde uyuşukluk 
meydana getiren, çok kuvvetli ağrı giderici özellik-
leri olan, kişide ruhsal ve fiziksel bağımlılık yapan 

suzluğa, yüzü gülmeyen biri olmamak için yeni 
davranış türleri bulur. Uygun amaçlar bularak zıt 
duygularını kontrole alır. Ergen, çeşitli güdülerini 
ahenkli bir düzene sokarken kendi iç kontrollerini 
de geliştirir. Bu çağda önemli olan bireyin davra-
nışının olumlu veya olumsuz olabileceğine karar 
verebilme yeteneğinin geliştirebilmesidir (Yavuz, 
1986). 

Balat ve Akman (2006), ergenlerin, cinsiyet, 
sosyo-ekonomik düzey ve devam ettikleri sınıflara 
göre çeşitli sorunlu davranışlar ortaya koydukları-
nı bildirmişlerdir. Genel olarak artan yaşla birlikte 
sorunlu davranışlarının arttığı görülmüştür. Kız öğ-
renciler somatik sorunlar (% 3.5), anksiyete-dep-
resyon (%10.3), içe yönelim (%17.8) ve toplam 
problemde (%47.3) daha fazla sorun bildirmişler-
dir. Suça yönelik ve saldırgan davranışlar kızlarda 
düşük çıkmıştır. Ergenlerin anti sosyal davranışlar 
veya suça yönelik davranışlar göstermelerinde, ai-
lesel etkiler, bir gruba ait olma, akran grupları ta-
rafından kabul görme gibi etkiler de söz konusu 
olduğu belirtilmiştir. Bunun sonucunda, ülkemizde 
çocuk suçluluğunun oluşumunda yakın çevre ko-
şullarının, ailenin sosyo-ekonomik ve kültürel yapı-
sının, yöresel gelenek ve göreneklerle bazı kültür 
kalıplarının etkisinin önemli olduğu da bildirilmek-
tedir. 

2. Ergenlik Döneminde Görülen Problemler

Ergenlik döneminde görülen problemler, alkol 
kullanma, uyuşturucu madde kullanma, intihar, 
kendine zarar verme, erken cinsel deneyim ve cin-
sel istismar, çocuk işçiliği ve şiddet olarak sırala-
nabilir. Bunlar; 

2.1. Alkol Kullanma

Genç insan, çağına özgü özelliklerinin, alkol 
ve madde kullanmaya yatkın kişilik yapısının, onu 
dışlayan, olumsuz aile, çevre ve ortamının etkisiy-
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en yüksek esrar kullanımı % 7.1 ile Diyarbakır’da 
görülmüştür. Esrar kullanan öğrencilerin ailelerinin 
gelir düzeyleri açısından önemli bir fark bulunmaz 
iken, özel okullarda öğrenim gören ortaöğretim öğ-
rencilerinde esrar kullanım riskinin iki kat daha faz-
la olduğu bulunmuştur. Esrar kullandığını belirten 
öğrencilerde sigara, alkol ve diğer maddelerin kul-
lanımının yaygın olduğu saptanmıştır. Esrar kulla-
nan ortaöğretim öğrencilerinin çevrelerinde madde 
kullanan kişilerin olma olasılığının kullanmayanla-
ra göre yedi kat daha fazladır. Esrar kullanan orta-
öğretim öğrencilerinin % 68.3’ü, hiçbir uyuşturucu 
ya da uyarıcı madde kullanmayanların % 51.9’u, 
riskli şeyler yapmaktan hoşlandıklarını belirtmiş-
lerdir. Cinsiyete göre esrar kullanım yaygınlığına 
bakıldığında; esrar kullanım riski, erkeklerde kız-
lara göre üç kat daha fazladır. Ortaöğretimde son 
bir ay içinde 10 kereden fazla esrar kullanımı ise % 
36.9’dur. Son bir ay içinde 10 kereden fazla esrar 
kullanım riski erkeklerde kızlara göre iki kat daha 
fazladır. Ortaöğretim öğrencileri arasında ilk olarak 
esrar deneme yaş ortalaması ise 13.8 ± 1.9 olup, 
bu oran kızlarda 14.0 ± 1.8 olarak bulunmuştur 
(Ögel ve arkadaşları, 2003).

15-17 yaş grubunun oluşturduğu bir başka 
araştırma ise 2004 yılında Yeniden Sağlık ve Eği-
tim Derneği tarafından yürütülmüştür. Bu araştırma 
bulguları, başta “ecstasy” olmak üzere yasal olma-
yan maddelerin kullanım yaygınlığında bir artış 
olduğunu göstermektedir. Herhangi bir madde kul-
lanan öğrencilerin yarıya yakınının ilk kullandıkları 
maddeyi bir aile büyüğünden aldığı görülmüştür. 
Öğrencilerin % 22’sinin ilk madde kullandığında 
bunu arkadaş grubu tarafından paylaştığı, beşte 
birinin maddeyi bir arkadaşından aldığı, sadece 
5’de 4’ünün ilk kullandıkları maddeyi hiç tanıma-
dıkları birinden aldıkları saptanmıştır. Öğrenci-
ler arasında yaşam boyu en az bir kez kullanım 
yaygınlığı en yüksek olan madde alkoldür. Yaşam 

maddeler olarak tanınırlar. Günümüzde psikoaktif 
maddelerin (alkol, eroin, esrar, ilaç vb.) kullanımı 
ve bu maddelere bağımlılığın, başta sanayileşmiş 
ülkeler olmak üzere tüm dünyada özellikle gençlik 
kesimini etkileyen önemli bir sorun olduğu gerçek-
tir. Avrupa ülkelerinde 1970’lerin başlarında adeta 
bir patlama biçiminde başlayan bu sosyal sorun, 
1975’den sonra ülkemizde de artmaya başlamıştır. 
Başlangıçta toplumsal sorun boyutlarına ulaşma-
yan kötü kullanım ve bağımlılığın bugün için gittik-
çe arttığını özellikle büyük kentlerde, gençlik ke-
siminde, eğitim kurumlarında, gelir düzeyi yüksek 
aile çevrelerinde ve gecekondu semtlerinde çok 
yönlü toplumsal sorun boyutlarına ulaştığı kabul 
edilmektedir (Kerimoğlu, 1987). Uyuşturucu kulla-
nımının temelinde moda ve özenti yanında, kişi-
sel ve sosyal nedenleri olan olumsuz davranışlar 
da yer almaktadır (Ulu, 1987). İyi aile ilişkileri er-
genlikte sürekli olarak madde kullanımı ve madde 
kullanım başlangıcına karşı korumasına rağmen, 
olumsuz aile ilişkileri madde ve madde kullanı-
mını yaratmaktadır (Hüsler, Blakeney ve Werlen, 
2005).

Kullanımının yaygınlaşarak uluslararası bir so-
run haline gelen esrar, bütün dünyada beklenme-
dik bir önem kazanmıştır. Ancak toplumun gençlik 
kesimi, çağlarının kendine özgü toplumsal, biyolo-
jik ve psikolojik özellikleri nedeni ile tüm dünyada 
risk grubu olarak ele alınmaktadır. Esrar, dünyanın 
birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de kullanımı 
yaygın olan bir maddedir (Ögel ve arkadaşları, 
2003). 2001 yılında Ögel ve arkadaşlarının 9 büyük 
ili (Adana, Diyarbakır, Eskişehir, Mersin, İstanbul, 
İzmir, Kocaeli, Sivas, Trabzon) kapsayan çalışma-
larında ortaöğretim öğrencileri de bulunmaktadır. 
Araştırma sonuçları, ortaöğretim öğrencilerinde 
yaşam boyu esrar kullanımı % 4.0 olarak belirt-
mektedir. Yaşam boyu en az bir kez esrar kullanım 
yaygınlığının illere göre dağılımına bakıldığında ise 
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öğrenci sayısı 931 olarak bulunmuştur. İntihara 
kalkışanların %20.3’ü cinsel ilişkiye zorlandıklarını 
belirtmişler, intiharı denemeyenlerde ise bu oran 
%5.7 çıkmıştır (Bae ve diğerleri, 2005).

Küba’da eğitim kurumları (ortaokul, kolej, üni-
versite), acil servis birimleri, iş çevresi, spor alan-
larını kapsayan çok yönlü çalışmaya 85’i kız olmak 
üzere 124 ergen katılmıştır. Çalışmaya katılan 
ergenler 14-25 yaşlarındadır. Çalışmada 3 farklı 
grup oluşturulmuştur. Bu gruplar intihar girişiminde 
bulunanlar, intiharı düşünenler ve intiharı düşün-
meyenlerdir. 17 kız intihar girişiminde bulunmuş, 
intiharı düşünen ve düşünmeyen kızların sayısı 34 
olarak bulunmuştur (Seguin ve diğerleri, 2004).

Türkiye’de son zamanlarda sosyal ve ekono-
mik koşullardaki sıkıntıların da etkisiyle suç, inti-
har, madde kullanımı vb. gibi ergen gelişimini ve 
sağlığını tehdit eden risklerin artmakta olduğu bi-
linmektedir. MEB’in 1997-1998 ile 2001-2002 öğ-
retim yılları arasında intihar eden, intihar girişimin-
de bulunan ve adli kayıtlı suçu olan öğrencilerin 
sosyo-demografik özelliklerinin taranmasını içeren 
araştırmasında 207 intihar, 1238 intihar girişimi ve 
608 adli kayıtlı suç olmak üzere toplam 2053 vaka 
değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları, intihar, in-
tihar girişimi ve adli kayıtlı suçta İstanbul, Ankara, 
İzmir, Bursa, Konya ve Adana gibi büyük illerin ilk 
sıralarda olduğunu göstermektedir. Lise çağı er-
genler arasında intihar girişiminin daha fazla oldu-
ğu ve özellikle 9. sınıfta bu riskin arttığı görülmüş-
tür. Erkeklerde kızlara oranla daha fazla oranda 
adli kayıtlı suç bulunmaktadır. Son beş öğretim yılı 
verilerini kapsayan bu çalışmada intihar ve intihar 
girişimlerindeki artışın, yıllık nüfus artışından daha 
fazla olduğu ve ergen intiharlarının, okulların açık 
olduğu dönemlerde daha fazla olduğu saptanmış-
tır. Ayrıca değerlendirilen 2.053 vakanın 326’sı-
nın sigara, alkol, ilaç, uçucu madde ve esrar gibi 

boyu en az bir kez tütün, alkol ve madde kullanımı 
riski cinsiyete göre karşılaştırıldığında erkeklerin 
benzodiazepin kullanımı hariç diğer tüm maddeler 
için kızlardan daha fazla risk taşıdığı görülmüştür. 
Madde kullanım riski kızlarda eroin kullanımı için 
10 kat, esrar için yaklaşık 4 kat, ecstasy için ise 
yaklaşık 3 kat daha düşüktür (Ögel, Taner ve Eke, 
2006). 

2.3. İntihar

Avustralya’da 1996-2000 yılları arasında yapı-
lan 12-17 yaşlarındaki ergenlerin intihar ve ölüm 
riskini göze alma araştırması, tehlikeyi göze alma 
durumu, aşırı dozda ilaç alımı, araba ve tren ölüm-
leri, düşme, alkol ve ilaçlardan etkilenerek boğul-
mayı içermektedir. Çalışmada 187 kişinin % 29’unu 
(54 kişi) kızlar oluşturmaktadır. İntiharı düşünmüş 
111 kişiden 37’si; tehlikeyi göze almış 66 kişiden 
15’i kızdır (Sankey ve Lawrence, 2005).

İsviçre (1999)’de yapılan çalışmada intihar ile 
ilgili bulgular da yer almaktadır. 321 kızda intihar 
eğilimi erkeklere göre daha yüksek bulunmuştur. 
Ayrıca 16-20 yaş arasındaki kızlar(197 kişi), 11-15 
yaşındaki(124 kişi) kızlara göre intiharı daha çok 
düşünmektedirler. Yine aynı çalışmada depresyon 
ve anksiyeteye göre değişen ruh durumu yaşları 
11-20 arasında değişen kızlarda erkeklerden daha 
yüksek olduğunu göstermektedir (Hüsler ve diğer-
leri, 2005). 

Amerika’da 38 eyalet ve 19 şehirde Şubat 
2001’den Aralık 2001’e kadar yürütülen çalışmada 
13.601 lise öğrencisi yer almaktadır (9-12.sınıflar). 
Bu çalışmanın amacı ergenlerde intiharı deneme-
de ilgili risk faktörlerini ve cinsiyetler arası ilişkileri 
belirlemedir. Ergenlerin bir veya birden fazla riskli 
davranışı rapor edilmiştir. Katılan 4959 kız öğren-
ciden 848’i (%63.9) intihara kalkışmıştır. İntiharı 
deneyen öğrencilerden 281 kişi (%21.3) kız/erkek 
arkadaşı tarafından dövülmüş, toplamda dövülen 
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2.5.  Erken Cinsel Deneyim ve Cinsel 
İstismar

Sosyo-kültürel değişmelere paralel olarak, er-
genlik dönemi de farklılaşmakta ve ilk cinsel birleş-
menin gerçekleşmesi gitgide ergenliğin ilk yıllarına 
doğru kaymaktadır. Erken cinsellik, istenmeyen 
hamilelikler ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi 
riskleri de beraberinde getirebilmekte, bunun yanı-
sıra psiko-sosyal boyutta çeşitli problemler yarat-
maktadır. Madde kullanımı olan ergenler arasında 
cinselliğin daha erken yaşanmaya başlandığı, pek 
çok araştırmada gösterilmektedir. Özellikle mad-
de etkisindeyken, risk alma davranışı artmakta ve 
planlanmamış cinsel davranışların sergilenme ola-
sılığı yükselmektedir. Çoğunlukla madde kullanımı 
ve erken cinsellik, benzer risk faktörlerinden etki-
lenmektedir. Bunlar arasında dürtüsellik, duygula-
nımlarını düzenlemede ve davranış yönetiminde 
güçlükler sayılabilir. Ayrıca bazı aile özellikleri, bu 
davranışların gelişmesinde risk faktörü olabilir. Bu 
özellikler etkili disiplin ve gözetimdeki yetersizlik, 
aile içi destek ve iletişimin kısıtlılığı ve aile yapısın-
daki çeşitli fonksiyonsuzluklar olarak sıralanabilir 
(Yücel, 2006).

İstanbul’da “Gençler Arasında Cinsellik Araştır-
ması Raporu”na katılan 2961 öğrencinin % 45.5’i 
kız öğrencileri kapsamaktadır. Elde edilen bulgu-
larda ilk cinsel deneyim yaşı 14-15 olarak bulun-
muştur. 14-15 yaş kızlar için bu oranın % 24.7, 
16 yaş için % 32.3 olduğu görülmektedir. Yine bu 
araştırmada kız öğrencilerin % 1’i hayatları bo-
yunca en az bir kez hamile kaldıklarını, kızların % 
25’nin cinsel ilişkide hiçbir korunma yöntemi kul-
lanmadıkları, % 5.6’sının doğum kontrol hapı kul-
landıkları bulunmuştur. Kız öğrencilerin % 63.7’si 
karşı cinsten biriyle çıktığını, % 4.5’i de cinsel iliş-
kiye girdiğini belirtmişlerdir. Kız öğrencilerin karşı 
cinsten arkadaş edinme, birisi ile çıkma olasılığı 
erkeklere göre 1,5 kat; karşı cinsle ilişkiye girme 

maddeleri kullandıkları belirtilmiştir (Ulusal Eylem 
Planı, 2003). Ayrıca gençlerin intiharlarında ateşli 
silahların kolay elde edilebilir olması da bir neden 
olarak ortaya çıkmaktadır (Aktepe, Kandil ve Top-
baş, 2005).

2.4. Kendine Zarar Verme

Gençlikte rastlanan bir diğer problem ise kendi-
ne zarar vermedir. Kendine zarar verme davranışı 
kişinin bilinçli ölüm isteği olmadan, isteyerek ve 
amaçlı olarak yapılan, doku hasarı ile sonuçlanan, 
kendi bedenine yönelik girişimidir. Ayrıca, kişinin 
ortama uyamamasının ve tahammülsüzlüğünün 
yarattığı baskıya karşılık kendini keserek rahatla-
ma durumu olarak tanımlanmaktadır. Kendine za-
rar verme davranışının nedenlerine bakıldığında 
istismarın ve biyolojik nedenlerin önemli olduğu, 
kendini kesmeyi en çok etkileyen faktörün istismar 
olduğu belirtilmiştir (Aksoy ve Ögel, 2003). 

Ögel ve Aksoy (2006)’un kendine zarar verme 
davranışı üzerine 2004’te yaptıkları araştırmada 
kızların kendine zarar verme davranışı erkeklere 
göre 1,5 kat; vücudunda tütün söndürme 2 kat; si-
nirlendiğinde başını, yumruğunu vurduğunda ya-
ralanma riski yaklaşık 3 kat daha düşük çıkmıştır. 
Kendine zarar verme davranışı gösterenlerin dört-
te biri bu davranışı madde etkisindeyken yaptık-
larını belirtmişlerdir. Ayrıca, İstanbul’da lise 2.sınıf 
öğrencilerine uyguladıkları 3483 anket sonucunda 
genel olarak kendine zarar verme davranışı % 
25.1, kızlarda ise bu oran % 21.2 olarak bulunmuş-
tur. Hayatı boyunca vücudunda tütün söndürenler 
genelde % 9.5, kızlarda % 6.9, sinirlendiğinde ba-
şını, yumruğunu vurduğundan yaralanalar genel-
de % 41.4, kızlarda ise % 28.3 çıkmıştır. Madde 
etkisindeyken kendine zarar verme davranışına 
bakıldığında oranın genelde % 9.5, kızlarda % 6.6 
olduğu görülmektedir 
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2.7. Şiddet

Kız öğrencilerde görülen bir diğer problem de 
şiddet içeren davranışlarda bulunmadır.Lockwood 
(1997), kızların diğer kızlarla olduğu kadar erkek-
lerle de kavgaya yöneldiklerini, suçlu kızların tüm 
olaylarda bıçak kullandıklarını belirtmektedir. Villa-
nueva (2006) 2003 yılında yaptığı araştırmasında 
lisedeki öğrenim gören şiddet davranışı gösteren 
kızların sayısının 7538, silah taşıyanlar 7431, 
okulda madde kullananla 7483, okul dışında mad-
de kullanan 7541, son 30 günde ilaç kullananlar 
7526 olduğunu belirtmektedir 

Yukarıda belirtildiği gibi ergenlik döneminde ya-
şanan problemler alkol kullanma, uyuşturucu mad-
de kullanımı, intihar, kendine zarar verme, cinsel 
istismar, çocuk işçiliği ve şiddet olarak kendini gös-
termektedir. Bu bağlamda bu araştırmanın proble-
mi genel liselerde öğrenim gören kız öğrencilerin 
problemlerinin neler olduğunu ortaya koymaktır. 

3. Yöntem

Genel liselerde öğrenim gören kız öğrencilerin 
karşılaştıkları problemleri ortaya koymak amacıyla 
yapılan bu çalışma tarama modelindedir. Bu araş-
tırmanın çalışma evrenini Kayseri ilinde bulunan 
genel liselerde, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 
öğrenim gören kız öğrenciler oluşturmaktadır. Araş-
tırma evrenini oluşturan kız öğrencilerin sayıca çok 
fazla olması nedeniyle, örnekleme yöntemine gidil-
miştir. Tesadüfî örneklem yoluyla 530 kız öğrenci 
bu araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.

Veri toplama aracı olarak kullanılan anket, 
araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Kapsam ge-
çerliliği, alanyazın taraması ve uzman görüşüne 
başvurularak sağlanan anketle, genel lisede öğ-
renim gören kız öğrencilerin problemlerini ortaya 
koymak amaçlanmıştır. Anket maddeleri, konunun 
özelliği gereği, literatür taramasına dayalı olarak 

olasılığı ise 11,7 kat; madde kullanımı 1,7 kat daha 
düşüktür. Okul başarısına bakıldığında kız öğren-
cilerin başarı durumlarının daha düşük olduğu 
görülmektedir. Bunun yanında okulda başarısı iyi 
olan erkekler kızlardan 3 kat daha fazladır (Ögel 
ve diğerleri, 2005).

2004 yılında İzmir’de lise son sınıf öğrencileriyle 
yapılan çalışmada 861 öğrencinin % 47.4’ünü kız-
lar oluşturmaktadır. İlk cinsel ilişkiye yönlendiren 
etkenler arasında ‘aşk’ kızlarda daha fazla oranda 
bulunmuştur. İlk cinsel ilişkiden sonra hissedilenler 
arasında ‘utanç’, ‘pişmanlık’ ve ‘tiksinme’ kızlarda 
anlamlı düzeyde daha fazla oranda bulunmuştur. 
İlk cinsel ilişkiyi ‘özel erkek arkadaşla’ yaşama ora-
nı kızlarda % 94,7, birden fazla partnerli olma ora-
nı % 40 bulunmuştur (Aras ve diğerleri, 2005).

2.6. Çocuk İşçiliği

1999 yılı itibariyle Türkiye’de yaşları 6-17 ara-
sında olan her 10 çocuktan 4’ü (biri ekonomik iş-
lerde, 3’ü ev işlerinde olmak üzere) çalışmaktadır. 
Ekonomik etkinlik olasılığı yaşla birlikte artmakta-
dır; bu olasılık kentsel alanlarda daha yüksektir ve 
kızlara göre erkeklerin çalışma olasılıkları daha 
fazladır. 15-17 yaş grubunun payı % 68.8’dir (Ulu-
sal Eylem Planı, 2003). DİE tarafından 1999 yılın-
da yapılan “Türkiye’de Çalışan Çocuklar” araştır-
masında, Türkiye genelinde 6-17 yaş grubundaki 
okula devam etmeyen çocukların okula gitmeme 
veya okulu yarıda bırakma sebepleri incelenmiş-
tir. 6-17 yaş grubundaki çocukların okula gitmeme 
veya okulu yarıda bırakma sebepleri cinsiyet ayrı-
mında incelendiğinde; okula ilgi duymamanın kız 
çocuklar için % 27, okul masraflarının fazla olması 
kız çocuklar için % 25.5’dir. Ailesi izin vermediği 
için okula gitmeyen kız çocuklarında bu oran % 
10.1’e yükselmektedir. Ailesine ev işlerinde yar-
dım etmekten dolayı okula devam etmeyen kız ço-
cuklarında bu oran % 11’dir (Ulusal Eylem Planı, 
2003). 
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dır (% 51’i anne ve babasının birlikte, % 33’ü tüm 
aile üyeleri birlikte olarak belirtirken, % 9’u babası-
nın tek başına, % 7’si annesinin tek başına aldığını 
belirtmiştir). Kız öğrencilerin kendilerini ilgilendiren 
konularda karar alma konusunda net bir durum or-
taya koyamadıkları gözlenmiştir. Kız öğrencilerin 
ancak % 24’ü kendi başına karar aldıklarını be-
lirtirken diğerleri anne ve babasıyla birlikte karar 
aldıklarını belirtmişlerdir (% 38’i anne ve babasının 
birlikte, % 23’ü tüm aile üyelerinin birlikte aldığı-
nı belirtirken, % 7’si annesinin tek başına, % 8’i 
de babasının tek başına aldığını belirtmiştir). Kız 
öğrenciler, herhangi bir sorunla karşılaştıklarında 
annesine (% 63), babasına (% 10) arkadaşlarına 
(%17), kardeşlerine (% 10) başvurmaktadırlar. 
Burada kız öğrencilerin sorunlarını babalarından 
daha çok anne ve arkadaşlarına anlattıkları gö-
rülmektedir. Kız öğrenciler ailelerin en çok arka-
daş seçimine (%19), disiplin ve düzen konusuna 
(%18), ders çalışmaya (%17), kılık kıyafet (%23), 
cinsellik (%10) ve para harcama (% 13) konularına 
fazla karıştıklarını belirtmişlerdir.

birden fazla seçeneği belirtecek biçimde hazırlan-
mıştır. Böylece, öğrencilerden karşılaştıkları prob-
lemleri işaretlemeleri istenmiştir. Bu nedenle an-
ketle toplanan verilerin çözümlenmesinde frekans 
ve yüzdelikler esas alınmıştır. Anket 50 maddeden 
oluşmaktadır.

4. Bulgular ve Yorumlar

Anketteki maddeler yedi başlık altında topla-
narak yorumlanmıştır. Bunlar; aile ile ilgili durum-
lar, bireysel durumlar, okul ile ilgili durumlar, kar-
şı cinsle ilgili durumlar, cinsellikle ilgili durumlar, 
madde kullanımı ile ilgili durumlar ve psikolojik 
durumlardır. 

4.1. Aile İle İlgili Durumlar

Bu boyutta kız öğrencilere yedi soru sorulmuş-
tur. Bu sorulara verilen yanıtlar ve yüzdelikleri tab-
lo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1’e göre, kız öğrencilerin bu sorulara ver-
dikleri yanıtlara göre, aileyle ilgili kararlar anne, 
baba ve diğer aile üyelerinin katılımıyla alınmakta-



55Ocak - Şubat - Mart 2011

Aile
Toplum

ve

EĞİTİM-KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ

Tablo 1. Aile ile İlgili Durumlar

Sıra Maddeler Yanıtlar %

1 Ailenin tümünü ilgilendiren önemli 
kararları kim alır?

Anne-Babam 51
Babam 9
Annem 7
Tüm Ailem 33

2 Sizinle ilgili kararları kim alır?

Anne-babam 38
Kendim 24
Babam 8
Annem 7

3
Herhangi bir sorunla 
karşılaştığınızda genellikle kime 
başvurursunuz?

Kardeşlerime 10
Arkadaşlarıma 17
Babama 10
Anneme 63

4 Aileniz size en çok hangi konularda 
karışır?

Arkadaş seçimime 19
Disiplin-Düzene 18
Ders Çalışmaya 17
Kılık-Kıyafete 23
Cinselliğe 10
Para Harcamaya 13

5

Anne ve babanızın size karşı en 
çok hangi tutumu ve davranışı 
yanlıştır?

Davranışları Olumlu 43
Özgürlüğüme karışmaları 26
Çocuk yerine koyma 9
Fikirlerime önem vermeme 9
Kırıcı Davranmaları 6
Kendine benzetmeye çalışmaları 5
Aşırı istekte bulunmaları 2

6 Annenizle aranızda bir anlaşmazlık 
çıktığı zaman ne olur?

Konuşuruz 27
Annem kızar ve bağırır 22
Zaman içinde çözülür 17
Nasihat verir 15
Annem unutur 9
Babama şikayet eder 5
Anlaşmazlık çıkmaz 3
Annem ilgisiz kalır 2

7 Babanızla aranızda bir anlaşmazlık 
çıktığı zaman ne olur?

Konuşuruz 17
Babam kızar ve bağırır 14
Zaman içinde çözülür 16
Nasihat verir 30
Babam unutur 4
Annem yardım eder 7
Anlaşmazlık çıkmaz 9
Babam ilgisiz kalır 3
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Tablo 2’e göre,“Evden kaçtığınız ya da kaçmayı 
düşündüğünüz oldu mu” sorusuna öğrencilerin % 
76’sı “hayır hiç düşünmedim” ve “kaçmadım” se-
çeneğini işaretlerken, % 22’si “evet düşündüğüm 
oldu ama kaçmadım” seçeneğini işaretlemiştir. % 
2’si ise “evet kaçtığım oldu” demiştir. Evden kaç-
mayı düşünenlerin ise nedenleri anne-babayla tar-
tışma ve aile içi geçimsizlik nedenlerini belirtmiş-
lerdir. Bir sonraki soruda “aileniz karşı çıkmasına 
rağmen dilediğinizi yapar mısınız” sorusu sorul-
muş, öğrencilerin % 58’i ara sıra, % 28’i hayır, % 
14’ü evet olarak yanıtlamışlardır. “Yetişkinlere ne 
kadar güveniyorsunuz” sorusuna öğrencilerin % 
56’sı orta, % 18’i fazla, % 12’si az, % 9’u çok az, % 
5’i çok fazla olarak belirtmiştir.

“En yakın arkadaşlarınız hangi çevredendir” so-
rusuna öğrencilerin % 67’si okuldan, % 8’i mahal-
leden, % 6’sı akrabalardan, % 4’ü dershaneden, 
%3’ü diğer seçeneklerini işaretlerken, % 12’si de 
yakın arkadaşının olmadığını söylemiştir. “Arka-
daşlarınızı seçerken en çok neye dikkat edersiniz” 
sorusuna öğrencilerin % 80’i kafa dengi olmasına 
derken, % 13’ü belli bir ölçüte göre seçmediğini, 
% 5’i diğer seçeneğini, % 2’si de çalışkan olma-
sına dikkat ettiklerini belirtmişlerdir. “Aileniz nasıl 
kişilerle arkadaşlık etmenizi istiyor” sorusuna % 
58’i terbiyeli ve saygılı olanlarla, % 21’i güvenleri 
olduğu için karışmazlar, % 8’i iyi aileden olanlarla, 
% 7’si ailesini tanıdık kimselerle, % 3’ü çalışkan, 
% 2’si diğer, % 1’i onlar için fark etmez seçeneğini 
işaretlemiştir. Sosyo-ekonomik durumu iyi olanlar-
la seçeneğini hiç kimse işaretlememiştir.

Öğrencilerin % 43’ü anne ve babasının dav-
ranışlarının genellikle olumlu olduğunu, % 26’sı 
özgür davranmasını engelleyerek her şeyine ka-
rıştıklarını, % 9’u çocuk yerine koyduklarını, % 9’u 
fikirlerine ve düşüncelerine saygı ve önem göster-
mediklerini, % 6’sı fiziksel ve ruhsal açıdan kırı-
cı davrandıklarını, % 5’i kendilerine benzetmeye 
çalıştıklarını, % 2’si ise gücünü ve isteklerini aşan 
şeyler istediklerini belirtmişlerdir. Bir başka ifadey-
le kız öğrencilerin % 57’si ailelerinin davranışların-
dan memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. 

Kız öğrencilerin anneleriyle aralarında bir an-
laşmazlık çıktığında % 27’si konuşup tartıştıkları-
nı, % 22’si kızıp bağırdığını, %17’si zaman içinde 
kendiliğinden çözüldüğünü, % 15’i nasihat ettiğini, 
% 9’u annesinin bir süre sonra unuttuğunu, % 5’i 
annesinin babasına şikâyet ettiğini, % 3’ü anlaş-
mazlık çıkmadığını, % 2’si ilgisiz olup, sessiz kal-
dığını belirtmişlerdir. Devamındaki soruda yer alan 
“babanızla aranızda bir anlaşmazlık çıktığı zaman 
ne olur” sorusuna ise, öğrencilerin % 30’u nasihat 
ettiğini, % 17’si konuşup tartıştığını, % 14’ü kızıp, 
bağırdığını, % 16’sı zaman içinde kendiliğinden çö-
züldüğünü, % 9’u anlaşmazlık çıkmadığını, % 7’si 
annesinin yardımcı olduğunu, % 4’ü babasının bir 
süre sonra unuttuğunu, % 3’ü ilgisiz, sessiz kaldı-
ğını belirtmişlerdir. Buradan kız öğrencilerin anne 
ve babasıyla aralarında bir anlaşmazlık çıktığında 
belirgin bir çözüm yolunun olmadığı söylenebilir.

4.2. Bireysel Durumlar

Bu boyutta kız öğrencilere yedi soru sorulmuş-
tur. Bu sorulara verilen yanıtlar ve yüzdelikleri tab-
lo 2’de gösterilmiştir. 



57Ocak - Şubat - Mart 2011

Aile
Toplum

ve

EĞİTİM-KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ

tan hoşlanmadığını, % 8’i öğretmenlerin ders veriş 
biçimlerinden yararlanamadığını, % 15’i derslerin 
ilgisini çekmediğini, % 4’ü de aile sorunlarım nede-
niyle kendini derslere veremediğini belirtmişlerdir. 

“Başarısızsanız, başarısızlığınızın en önem-
li nedenini işaretleyiniz” sorusuna öğrencilerin % 
44’ü başarısız olmadığını, % 21’i eğitim sisteminin 
yaşamdan kopuk olduğunu, % 8’i ders çalışmak-

Tablo 2. Bireysel Durumlar

Sıra Maddeler Yanıtlar %

1 Evden kaçtığınız ya da kaçmayı 
düşündüğünüz oldu mu?

Hayır 76
Düşündüm ama kaçmadım 22
Kaçtım 2

2 Aileniz karşı çıkmasına rağmen 
dilediğinizi yapar mısınız?

Bazen 58
Hayır 28
Evet 14

3 Yetişkinlere ne kadar güveniyorsunuz?

Çok Fazla 5
Orta derecede 56
Fazla 17
Az 12
Çok az 9

4 En yakın arkadaşlarınız hangi 
çevredendir?

Okuldan 67
Mahalleden 8
Akrabalardan 6
Dershanelerden 4
Yakın Arkadaşım Yok 12
Diğer 3

5 Arkadaşlarınızı seçerken en çok neye 
dikkat edersiniz?

Kafa Dengi Olmasına 80
Belli ölçütüm yok 13
Çalışkan Olmasına 2
Diğer sebepler 5

6 Aileniz nasıl kişilerle arkadaşlık 
etmenizi istiyor?

Terbiyeli 58
Ailem bu konuda bana karışmaz 21
İyi ailesi olanlarla 8
Tanıdık kimselerle 7
Çalışkan kişilerle 3
Onlar için fark etmez 1
Diğer 2

7 Başarısızsanız, başarısızlığınızın en 
önemli nedenini işaretleyiniz?

Başarısız değilim 44
Eğitim sisteminin yaşamdan kopuk olmasına 21
Ders çalışmaktan hoşlanmıyorum 8
Öğretmenin ders verme yöntemleri 8
Dersler ilgimi çekmiyor 15
Aile sorunlarım 4
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kurmadığını, % 21’i her konuda, % 10’u toplum ve 
dünya sorunlarıyla ilgili, % 9’u para kazanma ve iş 
bulma ile, % 2’si aile sorunlarıyla ilgili konularda 
iletişim kurduklarını belirtmişlerdir. “Okulda hak-
sız yere cezalandırıldığınız oluyor mu” sorusuna 
öğrencilerin % 73’ü hayır, % 16’sı ara sıra, % 11’i 
evet olarak cevap vermiştir. “Şimdiye kadar disiplin 
cezası aldınız mı? Eğer aldıysanız nedenini işa-
retleyiniz” sorusuna öğrencilerin % 96’sı hiç ceza 
almadığını söylerken, % 4’ü de kavga çıkartmak 
nedeniyle ceza aldığını söylemiştir. 

4.3. Okulla İlgili Durumlar

Bu boyutta kız öğrencilere altı soru sorulmuş-
tur. Bu sorulara verilen yanıtlar ve yüzdelikleri tab-
lo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3’e göre, “Öğretmenlerin öğrencilere kar-
şı genel tutumunu nasıl buluyorsunuz” sorusunu 
öğrencilerden % 62’si orta, % ‘5’i iyi, % 21’u kötü, 
% 9’u çok kötü, % 3’ü çok iyi olarak belirtmişlerdir. 
“Öğretmenlerinizle hangi konularda iletişim kuru-
yorsunuz” sorusuna öğrencilerin % 58’i hiç iletişim 

Tablo 3. Okulla ilgili Durumlar

Sıra Maddeler Yanıtlar %

1 Öğretmenlerin öğrencilere karşı 
genel tutumunu nasıl buluyorsunuz”

Orta 62
İyi 5
Kötü 21
Çok kötü 9
Çok iyi 3

2 Öğretmenlerinizle hangi konularda 
iletişim kuruyorsunuz?

İletişim Kurmam 58
Her konuda 21
Dünya ve toplum konularıyla 10
Para kazanma ve iş bulma 9
Aile sorunlarıyla 2

3 Okulda haksız yere 
cezalandırıldığınız oluyor mu?

Hayır 73
Bazen 16
Evet 11

4
Şimdiye kadar disiplin cezası 
aldınız mı? Eğer aldıysanız 
nedenini işaretleyiniz

Hayır 96

Kavga çıkartmak 4

5
Sizce yükseköğrenim yapmanızı 
engelleyebilecek en önemli etmen 
nedir?

Sınav için yeterli bilgim yok 53
Maddi olanaksızlık 12
Şansızım 10
Hiçbir engelim yok 25

6 Şu durumlardan hangisi sizi en çok 
korkutuyor?

Üniversiteye girememek 53
İstediğim bölüme gidememek 33
Kararsızlık 8
Liseyi bitirememek, iş bulamamak 2
 Karşı cinsten arkadaş edinememek 1
Diğer 3
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4.4. Karşı Cinsle İlgili Durumlar

Bu boyutta kız öğrencilere altı soru sorulmuş-
tur. Bu sorulara verilen yanıtlar ve yüzdelikleri tab-
lo 4’de gösterilmiştir. 

Tablo 4’e göre,“En çok kimlerle daha iyi anlaşı-
yorsunuz” sorusuna kız öğrencilerden % 65’i kız-
larla, % 29’u erkeklerle, % 5’i yetişkin bayanlarla, % 
1’i yetişkin erkeklerle anlaştığını belirtmiştir. “Karşı 
cinsten arkadaşınız var mı” sorusuna öğrencilerin 
% 42’si hayır, % 39’u evet, % 19’u vardı ama şimdi 
yok seçeneğinde işaretleme yapmıştır. “Karşı cins-
ten ilgi duyduğunuz, arkadaşlık kurmak istediğiniz 
biri var mı” sorusuna öğrencilerin % 56’sı hayır, % 
44’ü ise evet seçeneğini işaretlemiştir. 

“Sizce yükseköğrenim yapmanızı engelleyebi-
lecek en önemli etmen nedir” sorusuna öğrencile-
rin % 53’ü üniversiteye giriş sınavını kazanabilecek 
yeterli bilgisinin olmayışı, %12’si maddi olanaksız-
lıklar, % 10’u şansız oluşunu belirtmiştir. Geri kalan 
% 25’si ise hiçbir engelin olmadığını belirtmişlerdir. 
“Aşağıdaki durumlardan hangisi sizi en çok korku-
tuyor” sorusuna öğrencilerin % 53’ü üniversiteye 
girememek, % 33’i üniversitede istediğim bölüme 
girememek, % 8’i yüksek tahsil ya da hayata atıl-
ma konusunda kararsızlık, % 3’ü diğeri seçeneğini 
işaretlemiştir. % 2’si ise sırasıyla okuduğu okulu 
bitirememek, iş bulamamak, ailemin gelecek hak-
kındaki kararlarımı etkilemesi, kendime iyi bir eş 
seçememek seçeneklerinde işaretleme yapmıştır. 
% 1’i de karşı cinsten arkadaş edinememek seçe-
neğini işaretlemiştir.
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mek korkusunu, % 2’si karşı cinsten arkadaşlarla 
tanışma olanağımın bulunmamasını, % 2’si çirkin 
olmasını, % 1’i cinsel istekleri ve birlikte gidilecek 
yerlerin olmamasını işaretlemiştir. “İlk defa ne za-
man karşı cinsten arkadaşınız oldu” sorusuna öğ-
rencilerin % 31’i lise 1, % 18’i lise 2, % 7’si lise 3, 
% 16’sı ilköğretim 8.sınıf, % 8’i ilköğretim 7.sınıf, 

“Karşı cinsle arkadaşlık ilişkisi kurmada karşı-
laştığınız sorunlar nelerdir” sorusuna öğrencilerin 
% 45’i hiçbir sorunla karşılaşmadığını belirtmiştir. 
% 21’i ailesinin baskı yapmasını, % 15’i dedikodu, 
% 7’si çekingenliğinin buna olanak vermemesini, % 
4’ü kendini yeteri kadar başkalarına sevdiremediği 
düşüncesini, % 3’ü başarısız olmak ve küçük düş-

Tablo 4. Karşı cinsle ilgili durumlar

Sıra Maddeler Yanıtlar %

1 En çok kimlerle daha iyi 
anlaşıyorsunuz?

Kızlarla 65
Erkeklerle 29
Yetişkin bayanlarla 5
Yetişkin erkeklerle 1

2 Karşı cinsten arkadaşınız var mı?

Hayır 42
Evet 39
Vardı ama bitti 19

3 Karşı cinsten ilgi duyduğunuz, arkadaşlık 
kurmak istediğiniz biri var mı?

Hayır 56
Evet 44

4 Karşı cinsle arkadaşlık ilişkisi kurmada 
karşılaştığınız sorunlar nelerdir?

Hiçbir sorunla karşılaşmadım 45
Ailemin baskısı 21
Dedikodu 15
Çekingenlik 7
Kendini sevdirememe 4
Küçük düşme korkusu 3
Karşı cinsle tanışma olanağı bulamama 2
Çirkin olma 2
Cinsel istekler 1

5 İlk defa ne zaman karşı cinsten 
arkadaşınız oldu?

Lise 1’de 31
Lise 2’de 18
Lise 3’de 7
İlköğretim 8 16
İlköğretim 7 8
İlköğretim 6 5
 İlköğretim 5 3
 İlköğretim 4 2
 İlköğretim 1-2-3 10

6
Karşı cinsle olan ilişkilerinizde 
koymanız gereken sınırlar olduğunu 
düşünüyor musunuz?

Evet 80
Kısmen 17
Hayır 3



61Ocak - Şubat - Mart 2011

Aile
Toplum

ve

EĞİTİM-KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ

suna öğrencilerin % 41’i arkadaşlarından, % 24’ü 
internetten, % 15’i annesinden, % 8’i hiç kimseden 
ve hiçbir kaynaktan bilgi almadığını, % 5’i akraba-
larından, % 6’sı radyo, tv, % 1’i öğretmenlerden 
öğrendiklerini belirtmişlerdir. “Cinsel konular hak-
kında şu anki bilginizden daha çok bilgi edinmek 
ister misiniz” sorusuna öğrencilerin % 42’si evet, 
% 25’i fazla bilgi edinmeyi henüz erken bulduğunu, 
% 15’i bu konuda bilgi edinmeyi gereksiz bulduğu-
nu, % 12’si bu konuda yeterli bilgisi olduğunu, % 
6’sı bu tür konuları duymak bile istemediğini belirt-
mişlerdir. 

% 5’i ilköğretim 6.sınıf, % 3’ü ilköğretim 5.sınıf, % 
2’si ilköğretim 4.sınıfı, % 10’u ilköğretim 1-2-3 ola-
rak belirtmişlerdir. “Karşı cinsle olan ilişkilerinizde 
koymanız gereken sınırlar olduğunu düşünüyor 
musunuz” sorusuna % 80’i evet, % 17’si kısmen, 
%3’ü hayır olarak işaretlemiştir. 

4.5. Cinsellikle İlgili Durumlar

Bu boyutta kız öğrencilere beş soru sorulmuş-
tur. Bu sorulara verilen yanıtlar ve yüzdelikleri tab-
lo 5’de gösterilmiştir. 

Tablo 5’e göre,“Cinsel konularda ilk bilgileri kim-
lerden ya da hangi kaynaklardan öğrendiniz” soru-

Tablo 5. Cinsellikle İlgili Durumlar

Sıra Maddeler Yanıtlar %

1 Cinsel konularda ilk bilgileri kimlerden 
ya da hangi kaynaklardan öğrendiniz?

Arkadaşlarımdan 41
İnternetten 24
Annemden 15
Hiç kimseden öğrenmedim 8
Akrabalarımdan 5
Televizyondan 6
Öğretmenlerimden 1

2 Cinsel konular hakkında şu anki 
bilginizden daha çok bilgi edinmek ister 
misiniz?

Evet 42
Henüz erken 25
Gereksiz buluyorum 15
Yeterli bilgim zaten var 12
Bu konuları duymak bile istemiyorum 6

3 Cinsel konuları daha çok kimlerle 
konuşuyorsunuz?

Arkadaşlarımla 69
Konuşacak kimsem yok 15
Annemle 10
Akrabalarımla 3
Kardeşlerimle 3

4 İsteğiniz dışında size dokunulması 
durumuyla karşılaştınız mı?

Hayır 73
Evet 27

5 Size yapılan ve en fazla rahatsızlık 
duyduğunuz davranışlar nelerdir

Sözlü taciz 93
Fiziksel taciz 7
Kısmen 17
Hayır 3



62 Ocak - Şubat - Mart 2011

Aile
Toplum

ve

EĞİTİM-KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ

Tablo 6’ya göre, “Madde kullanım alışkanlığınız 
var mı” sorusuna öğrencilerin % 97’si hayır, % 3’ü 
ise evet seçeneğini işaretlemiştir. “Sizce gençlerin 
madde kullanmaya başlama nedeni ne olabilir” 
sorusuna öğrencilerin % 56’sı arkadaş ortamı, % 
23’ü özenti, % 8’i aile sorunu, % 5’i merak, % 2’si 
kendi isteği, % 1’i ebeveynden örnek ve yine % 5’i 
duygusal ilişkide bulunma seçeneğini işaretlemiş-
tir. “Alkol kullanım alışkanlığınız var mı” sorusuna 
öğrencilerin % 94’ü hayır, % 6’sı evet seçeneğinde 
işaretleme yapmıştır. “Sizce gençlerin alkol kul-
lanmaya başlama nedeni nedir” sorusuna öğren-
cilerin % 47’si arkadaş ortamı, % 29’u özenti, % 
10’u merak, % 3’ü ebeveynden örnek, % 3’ü kendi 
isteği, % 8’i duygusal ilişkide bulunma ve ayrılma 
seçeneğini işaretlemiştir. “Sigara kullanım alışkan-
lığınız var mı” sorusuna öğrencilerin % 93’si hayır, 
% 7’si evet seçeneğini işaretlemiştir. 

“Cinsel konuları daha çok kimlerle konuşuyor-
sunuz” sorusuna öğrencilerin % 69’u arkadaşlarıy-
la, % 15’i böyle bir kimsenin olmadığını, % 10’u 
annesiyle, % 3’ü akrabalarından bazılarıyla ve 
diğer % 3’ü ise kardeşleriyle konuştuğunu belirt-
mişlerdir. “İsteğiniz dışında size dokunulması du-
rumuyla karşılaştınız mı” sorusuna öğrencilerin % 
73’ü hayır, % 27’i evet olarak işaretlemiştir. “Size 
yapılan ve en fazla rahatsızlık duyduğunuz davra-
nışlar nelerdir” sorusuna öğrencilerin % 93’ü sözlü 
taciz, % 7’si ise fiziksel taciz olarak belirtmişlerdir. 

4.6. Madde Kullanımı ile ilgili Durumlar

Bu boyutta kız öğrencilere sekiz soru sorulmuş-
tur. Bu sorulara verilen yanıtlar ve yüzdelikleri tab-
lo 6’da gösterilmiştir. 
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çeneğini işaretlemiştir. “Sizce gençler kendilerine 
ne tür zarar vermektedirler” sorusuna öğrencilerin 
% 43’ü kesici bir aletle vücuda zarar verme, % 40’ı 
sinirlenince yumruğunu duvara/masaya vurma, % 
5’i sinirlenince başını masaya/duvara vurma ve % 
12’si diğer seçeneğini işaretlemiştir.

“Gençlerin sigara kullanma nedeni ne olabilir” 
sorusuna öğrencilerin % 41’i arkadaş ortamı, % 
36’sı özenti, % 12’si stres, % 5’i merak, % 3’ü ka-
bul görme isteği, % 3’ü ebeveynden örnek olarak 
işaretleme yapmıştır. “Kendinize zarar verdiniz mi” 
sorusuna öğrencilerin % 81’i hayır, % 19’u evet se-

Tablo 6. Madde Kullanımı ile ilgili Durumlar

Sıra Maddeler Yanıtlar %

1 Madde kullanım alışkanlığınız var mı?
Hayır 97
Evet 3

2 Sizce gençlerin madde kullanmaya 
başlama nedeni ne olabilir?

Arkadaş ortamı 56
Özenti 23
Ailevi sorun 8
Merak 5
Kendi isteği 2
Ebeveynin örnek olması 1
Duygusal ilişkide bulunma ve ayrılma 5

3 Alkol kullanım alışkanlığınız var mı?
Hayır 94
Evet 4

4 Sizce gençlerin alkol kullanmaya 
başlama nedeni nedir?

Arkadaş ortamı 47
Özenti 29
Merak 10
Kendi isteği 3
Ebeveynin örnek olması 3
Duygusal ilişkide bulunma ve ayrılma 8

5 Sigara kullanım alışkanlığınız var mı?
Hayır 93
Evet 7

6 Gençlerin sigara kullanma nedeni ne 
olabilir?

Arkadaş ortamı 41
Özenti 36
Merak 5
Kabul görme isteği 3
Ebeveynin örnek olması 3
Stres 12

7 Kendinize zarar verdiniz mi?
Hayır 81
Evet 19

8 Sizce gençler kendilerine ne tür zarar 
vermektedirler?

Kesici bir aletle vücuda zarar verme 43
Yumruğunu duvara/masaya vurma 40
Başını masaya/duvara vurma 5
Diğer 12
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her zaman seçeneğini işaretlemiştir. “Kendimden 
memnun değilim” maddesine öğrencilerin % 46’sı 
hiç, % 36’sı bazen, % 14’ü sıklıkla, % 4’ü de her 
zaman seçeneğini işaretlemiştir. “Hiç kimse bana 
yardım edemez” maddesinde belirtilen düşünceye 
öğrencilerin % 51’i hiçbir zaman, % 42’si bazen, % 
4’ü sıklıkla, % 3’ü her zaman kapıldığını belirtmiş-
lerdir. “İnsanlardan nefret ediyorum” maddesine 
öğrencilerin % 45’i hiç, % 35’i bazen, % 10’u sık-
lıkla, % 10’u her zaman seçeneğini işaretlemiştir.

“Kızlarla arkadaşlık ilişkilerinizde karşılaştığı-
nız sorunlar nelerdir” sorusuna öğrencilerin %25’i 
hiçbir sorunla karşılaşmadığını belirtirken, % 20’si 
gruplaşma, % 25’i kıskançlığı, % 10’u çekemezliği, 
% 8’i dedikoduyu, % 7’si bencilliği, % 5’i de iftirayı 
işaretlemiştir. “Sizce lisede okuyan kız öğrencile-
rin en önemli sorunu nedir” sorusuna öğrencilerin 
% 39’u psikolojik sorunlar, % 23’ü anne-baba, aile 
baskısı, % 21’i toplumsal baskılar, % 15’i karşı 
cinsten arkadaş edinememe, % 2’si cinsel sorun-
lar seçeneğini işaretlemiştir.

4.7. Psikolojik Durumlar

Bu boyutta kız öğrencilere onbir soru sorulmuş-
tur. Bu sorulara verilen yanıtlar ve yüzdelikleri tab-
lo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7’ye göre, “Gelecekle ilgili aşırı korkula-
rım var” ifadesine öğrencilerin % 37’si bazen, % 
54’ü her zaman, % 9’u hiç korkusunun olmadığını 
belirtmişlerdir. “Kendime hiçbir konuda güvenemi-
yorum” için öğrencilerin % 56’sı bazen, % 34’ü hiç, 
% 8’i sıklıkla, % 2’si her zaman seçeneğini işaret-
lemiştir. “İntihar etmeyi düşünürüm” maddesine 
öğrencilerin % 72’si hiç, % 23’ü bazen, % 3 sık-
lıkla, % 2’si her zaman seçeneğini işaretlemiştir. 
“Kendimi çok yalnız hissediyorum” maddesine öğ-
rencilerin % 53’ü bazen, % 23’ü hiç, % 11’i sıklıkla, 
% 13’ü her zaman seçeneğini işaretlemiştir. 

“Tanımlayamadığım kaygılarım var” maddesine 
öğrencilerin % 37’si bazen, % 24’ü sıklıkla, % 19’u 
hiç, % 20’si her zaman seçeneğini işaretlemiştir. 
“Hiç kimse beni anlamıyor” maddesine öğrencilerin 
% 50’si bazen, % 22’si hiç, % 14’ü sıklıkla, % 14’ü 
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Tablo 7. Psikolojik Durumlar

Sıra Maddeler İfadeye katılma durumu %

1 Gelecekle ilgili aşırı korkularım var.
Her zaman 54
Bazen 37
Hiç korkum yok 9

2 Kendime hiçbir konuda 
güvenemiyorum.

Bazen 56
Sıklıkla 8
Her zaman 2

3 İntihar etmeyi düşünürüm.

Hiç düşünmedim 72
Bazen düşünürüm 23
Sıklıkla düşünürüm 3
Her zaman düşünürüm 2

4 Kendimi çok yalnız hissediyorum.

Bazen 53
Hiç 23
Sıklıkla 11
Her zaman 3

5 Tanımlayamadığım kaygılarım var.

Bazen 37
Sıklıkla 24
Hiç 19
Her zaman 20

6 Hiç kimse beni anlamıyor.

Bazen 50
Hiç 22
Sıklıkla 14
Her zaman 14

7 Kendimden memnun değilim.

Hiç memnun değilim 46
Bazen 36
Sıklıkla 14
Her zaman 4

8 Hiç kimse bana yardım edemez.

Hiçbir zaman 51
Bazen 42
Sıklıkla 4
Her zaman  3

9 İnsanlardan nefret ediyorum.

Hiç 45
Bazen 35
Sıklıkla 10
Her zaman 10

10 Kızlarla arkadaşlık ilişkilerinizde 
karşılaştığınız sorunlar nelerdir?

Hiçbir sorunla karşılaşmadım 25
Gruplaşma 20
Kıskançlık 25
Çekememezlik 10
Dedikodu 8
Bencillik 7
İftira 5

11 Sizce lisede okuyan kız öğrencilerin en 
önemli sorunu nedir?

Psikolojik sorunlar 39
Aile baskısı 23
Toplumsal baskı 21
Karşı cinsten arkadaş edinememe 15
Cinsel sorunlar 2
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karşılaştığını belirtmişlerdir. Kız öğrenciler, er-
keklerle arkadaş edinmeye başlamaları değişiklik 
arzetmektedir. Ama en fazla lise yıllarında yoğun-
laştığı görülmektedir. Yine öğrencilerin neredeyse 
tamamı karşı cinsle ilişkilerde sınır koymak gerek-
tiğine inanmaktadırlar. 

Kız öğrencilerin cinsellikle ilgili bilgi edinme 
kaynakları arkadaşları, internet ve anne olmak 
üzere sıralanmaktadır. Ancak öğrencilerin yakla-
şık yarısı cinsellikle ilgili daha fazla bilgi edinmeyi 
ya gereksiz ya da erken bulmaktadırlar. Cinsellikle 
ilgili konuları genellikle arkadaşlarıyla konuştukla-
rını belirtirken, % 15’lik bir kesim bu konuda konu-
şacak kimsesi olmadığını belirtmiştir. 

Kız öğrencilerin dörtte biri isteğinin dışında cin-
sel duygularla kendine dokunulduğunu belirtmiştir. 
Kızlar en çok sözlü cinsel tacizlerden rahatsız ol-
maktadırlar. 

Kız öğrencilerin hemen hemen hepsi madde 
kullanımı, alkol ve sigara kullanım alışkanlığı-
nın olmadığını belirtmişlerdir. Bu tür alışkanlıkları 
gençlerin başlamasının nedenini arkadaş ortamı-
na ve özentiye bağlamaktadırlar. 

Kız öğrencilerin yarıdan fazlası gelecek kaygısı 
taşıdıklarını ve kendine güvenmediğini belirtmiş-
lerdir. Öğrencilerin dörtte biri intihar etmeyi düşün-
düğünü belirtmiştir. Yaklaşık yarısı ise kendini çok 
yalnız hissettiğini belirtmiştir. Yine yaklaşık yarısı 
tanımlayamadığı kaygılarının olduğunu, hiç kimse-
nin kendini anlamadığını, kendisinden memnun ol-
madığını belirtmekte ve insanlardan nefret ettiğini 
belirtmişlerdir. 

Kız öğrenciler kız arkadaşlarıyla karşılaştıkla-
rı sorunları gruplaşma, kıskançlık, çekememezlik, 
dedikodu, bencillik olarak belirtmişlerdir. Kız öğ-
renciler lisede öğrenim gören kız öğrencilerin so-
runlarını psikolojik, anne-baba baskısı, toplumsal 

5. Sonuç ve Öneriler

Kayseri İlinde bulunan ortaöğretim okullarında 
öğrenim gören kız öğrencilerin ailelerinde, karar-
ları genellikle anne ile babanın birlikte aldığı gö-
rülmektedir. Bunun yanı sıra kendilerini ilgilendiren 
konularda sadece dörtte biri kendi başına karar 
almaktadır. Kız öğrenciler, herhangi bir sorunla 
karşılaştıklarında öncelikle anne ve arkadaşlarına 
başvurmaktadırlar. Ayrıca kız öğrencilerin aileleri, 
kılık-kıyafetlerine, arkadaş seçimlerine, disiplin ve 
düzen konularına ve ders çalışmalarına karışmak-
tadırlar. Öte yandan, kız öğrencilerin yarıdan faz-
lası anne-babalarının davranışlarının olumlu olma-
dığını belirtmişlerdir. Anne-babalarıyla aralarında 
bir anlaşmazlık olduğunda belirgin biz çözüm yolu 
ortaya koymadıkları da bir diğer önemli sonuçtur. 

Kız öğrencilerin yaklaşık dörtte biri evden kaç-
mayı zaman zaman düşündüğünü ama kaçmadı-
ğını belirtmiştir. Evden kaçmayı düşünenlerin ne-
denleri anne ve babasıyla tartışmaları ve aile içi 
geçimsizliktir. Öte yandan kız öğrencilerin dörtte 
biri yetişkinlere güvenmediklerini belirtmişlerdir. 

Kız öğrencilerin arkadaş çevresinin genellikle 
okuldan olduğu gözlenmiştir. Arkadaş seçiminde 
kafa dengi olmasına dikkat etmektedirler. Öğren-
cilerin dörtte biri öğretmenlerin kendilerine kar-
şı tutumlarının olumsuz olduğunu belirtmişlerdir. 
Yarıdan fazlası ise öğretmenlerle hiç iletişim kur-
madığını belirtmişlerdir. Üniversite ile ilgili olarak 
öğrenciler üniversiteye girememekten çok rahatsız 
olduklarını belirtmişlerdir. Kız öğrenciler daha çok 
kızlarla anlaştıklarını belirtmişlerdir. Yaklaşık üçte 
biri ise erkeklerle daha iyi anlaştıklarını belirtmiş-
lerdir. Yaklaşık yarısının erkek arkadaşı bulunma-
maktadır. Yine yarından fazlası şu an karşı cinsten 
birisine ilgi duymadığını belirtmişlerdir. Kız öğren-
cilerin karşı cinsle arkadaşlık kurmada genellikle 
aile baskısı, dedikodu, çekingenlik gibi sorunlarla 
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ları sağlanmalıdır. Özellikle cinsel konularda daha 
sağlıklı bilgiler edinmeleri sağlanmalıdır. Bu açı-
dan cinsel sağlık bilgisi dersleri okullarda artırılma-
lıdır. Kendine güven sağlamaları ve arkadaşlarıyla 
karşılaştıkları problemleri çözümleyebilmeleri açı-
sından sosyal aktivitelere katılmaları sağlanmalı, 
bu konuda özellikle okullarda etkinliklerin sayısı 
artırılmalı ve teşvik edilmelidir. 

baskı ve karşı cinsten arkadaş edinememe olarak 
belirtmişlerdir 

Elde edilen sonuçlara göre şu öneriler ileri sü-
rülebilir; Gerek aileler gerekse öğretmenler kız 
öğrencilerle daha fazla yakından ilgilenmelidir. 
Sosyal ve psikolojik sorunlar başta olmak üzere 
tüm sorunları dinlenilmeli ve etkili çözümler bulma-
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Abstract 
The Role of Sociodemographic Factors and 

Perceived Social Support in the Prediction of 
Self-Concept of the Elderly Living in Nurising 
Homes

Objective: Aging may bring about psychologically 
distressing changes to the individual’s life. Continuation 
of the social interactions and social support has an 
adaptive function for the elderly. Considering that 
self-concept builds upon the social interactions, 
the importance of social support for the elderly 
becomes even clear. When the changes in biological, 
psychological and social life due to aging overlap 
with the social isolation due to moving into a nursing-
home, a cumulative negative effect on the elderly’s 
self-concept may ocur as a result. The current study is 
interested in the prediction of self-concept of the elderly 
living in nursing-homes, using sociodemographics and 
perceived social support as the predictive variables. 
Method: The sample is composed of 76 elderly living 
in nursing-homes in İstanbul. The data was collected by 
using a battery composed of ‘Sociodemographic Form’, 
‘Multidimensional Scale of Perceived Social Support’ 
and ‘Social Comparison Scale’. Results: It was found 
that sociodemographics and perceived social support 
significantly contribute to the prediction of self-concept 
in the elderly. Conclusion: This study contributes to the 
understanding of the risk and protective factors in terms 
of self-concept of the elderly living in nursing-homes.

Key words: nursing home, elderly, aging, 
perceived social support, self-concept.

Öz
Amaç: Bu araştırmanın amacı, huzurevinde 

yaşayan yaşlı bireylerin benlik algılarının, sosyo-
demografik özellikler ve algılanan sosyal destek 
düzeyi açısından yordanmasıdır. Araştırmanın temel 
hipotezi, huzurevinde yaşayan yaşlıların sosyo-
demografik özellikleri ve algılanan sosyal destek 
düzeylerinin, benlik algısını ölçen Sosyal Karşılaştırma 
Ölçeği puanlarındaki varyansa katkıda bulunacağı 
yönündedir. 

Yöntem: Araştırmanın örnekleminde, İstanbul 
ilindeki huzurevlerinde yaşamakta olan 65 yaş ve 
üstü 76 kişi yer almaktadır. Veriler ‘Sosyo-Demografik 
Bilgi Formu’, ‘Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek 
Ölçeği’ ve ‘Sosyal Karşılaştırma Ölçeği’ kullanılarak 
toplanmıştır. 

Bulgular: Yapılan analizler, sosyo-demografik 
özellikler ve sosyal desteğin, huzurevindeki yaşlılarda 
benlik algısının yordanmasına anlamlı düzeyde katkı 
sağladığını göstermektedir. 

Sonuç: Bu çalışma, yaşlılarda benlik algısının 
şekillenmesinde rol oynayan risk etkenleri ve koruyucu 
etkenleri anlamak açısından katkı sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Huzurevi, yaşlı, yaşlılık, 
algılanan sosyal destek, benlik algısı.
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maktadırlar (Cavlak ve ark. 2001). Yaşlı bireyler 
için, kendilerine nitelikli bir bakım sağlanması ve 
sosyal ilişkilerinin devam etmesi bu dönemin kabul-
lenilmesi açısından önemlidir. Yaşlı bireyin, bu ge-
lişimsel dönemdeki sorunların üstesinden gelerek 
uyum sağlamasında, kendisini sevilen, önem veri-
len ve saygı duyulan bir birey olarak algılamasın-
da, sosyal çevrenin kendisine sağladığı destek son 
derece önemlidir (Kırdı ve ark. 2009, Kurt 2008). 
Bazı yazarlara göre, yaşlı bireyler sosyal desteğe 
en çok gereksinim duydukları bu dönemde çoğu 
zaman yalnız başlarına bırakılmaktadırlar(Cavlak 
ve ark. 2001).

Yaşlı birey açısından bakıldığında, aile, psiko-
lojik temelli destek sistemlerinin başında gelmek-
tedir. Günümüz toplumları içinde yaşlı bireylerin 
daha uzun ve sağlıklı bir şekilde yaşamasına katkı 
sağlayacak her türlü destek ve yardım çoğunluk-
la aile tarafından sağlanmaktadır Aynı zamanda, 
yaşlı bireylerin psikolojik ve sosyal destek gerek-
sinimlerini karşılamak için en çok ailelerine güven-
dikleri de belirtilmektedir (Fadıloğlu ve Özer 2006, 
Aksüllü ve Doğan 2004). Ayrıca, yaşlı bireylerin ar-
kadaş ve yakınlarından aldıkları sosyal destek de, 
stresle baş edebilmelerine yardımcı olmaktadır. 
Aynı zamanda, bu sosyal destek akışına bağlı ola-
rak bireylerin moralleri ve yaşam doyumları yük-
selmekte, benlik saygıları artmaktadır (Aksüllü ve 
Doğan 2004). Sosyal etkileşimler sonucunda bire-
yin zihninde kendisi hakkında oluşan birtakım dü-
şünceler ve imgeler benlik algısını oluşturmaktadır 
(Bayat 2003). Bireyin, benlik algısının, sosyal çev-
re ile olan etkileşimleri sırasında şekillendiği gözö-
nünde bulundurulduğunda (Taylor ve ark. 2006), 
yaşlılık döneminde sosyal desteğin önemi daha 
da açıklık kazanmaktadır (Arslan ve ark. 2004). 
Benlik algısı ve buna paralel olarak gelişen benlik 
saygısının, bireyin iyilik durumu açısından önem 
taşıdığı vurgulanmaktadır (Gilespie ve ark. 2004). 

Giriş

Yaşlılık, kronolojik, sosyal, biyolojik ve psikolo-
jik boyutları olan gelişimsel bir süreçtir. Bu dönem-
de yaşanan fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal 
değişimler bireyin yeniden bir denge sağlayarak 
uyum yapmasını zorunlu kılar (Özer ve Karabulut 
2003).

Yaşam koşullarının zorlaştığı ve stresin gide-
rek arttığı günümüzde, yaşlı bireylerin zorlayıcı 
değişimler karşısında uyum sağlamasını kolay-
laştıran koruyucu etmenler üzerinde giderek daha 
fazla durulmaktadır (Thoits 1995). Sosyal destek, 
psikolojik sağlamlığı arttıran en önemli koruyucu 
etmenlerden biri olarak kabul edilmektedir. Sosyal 
destek, genel psikolojik durumu iyileştirmek ve psi-
kolojik sorunları azaltmak yoluyla hemen her birey 
için potansiyel bir yarar sağlamaktadır (Gillespie 
ve ark. 2004).

Yaygın olarak kabul gören tanıma göre sos-
yal destek, ‘kişinin sevildiğine, değer verildiğine, 
önemsendiğine ve karşılıklı yükümlülüklerin ol-
duğu bir sosyal ağın üyesi olduğuna inanmasını 
sağlayan bilgi’dir (Cobb 1976). Sosyal destek, 
bireylerin aldıkları ve algıladıkları sosyal destek 
olarak iki boyutta değerlendirilmektedir. Son za-
manlarda üzerinde daha fazla durulan ‘algılanan 
sosyal destek’, bireyin gereksinim duyduğunda 
başkaları tarafından kendisine yardım edileceği-
ne yönelik inancını içermektedir (Gillespie ve ark. 
2004). Sosyal destek, zor durumdaki bireye aile, 
arkadaşlar ve yakın çevre tarafından sağlanan fi-
ziksel ve psikolojik yardımı içermekte ve bireylerin 
sevgi, bağlılık, benlik saygısı ve bir gruba ait olma 
gibi temel sosyal gereksinimlerini karşılamaktadır 
(Langford ve ark. 1997, Patterson 1995). Algılanan 
sosyal destek, yaşlanmayla birlikte bireyin yaşan-
tısında çok daha önemli bir yer tutmaya başlar. 

Yaşlılık döneminde, bireyler, psikolojik açıdan 
zorlayıcı olabilecek değişimlerle karşı karşıya kal-
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benlik algısında farklılıklar yaratabileceği düşünü-
lebilir. Bununla birlikte bu alandaki yazın gözden 
geçirildiğinde, huzurevinde yaşayan bireylerin 
benlik algılarını inceleyen araştırmaların sayısının 
azlığı dikkat çekmektedir.

Bu araştırmanın amacı, huzurevinde yaşayan 
65 yaş üstü yaşlılarda, benlik algısının yordanma-
sıdır. Araştırmada ele alınan yordayıcı değişkenler 
sosyodemografik özellikler ve farklı kaynaklardan 
alınan algılanan sosyal destek düzeyidir. Araştır-
manın temel hipotezi, huzurevinde yaşayan yaş-
lıların sosyodemografik özellikleri ve algılanan 
sosyal destek düzeylerinin, benlik algısını ölçen 
Sosyal Karşılaştırma Ölçeği puanlarındaki varyan-
sa katkıda bulunacağı yönündedir. 

Bu çalışmada, ayrıca, sosyodemografik değiş-
kenler ile algılanan sosyal destek düzeyi ve benlik 
algısı arasında nasıl bir ilişki olduğu; huzurevinde-
ki yaşlıların algılanan sosyal destek düzeyleri ve 
benlik algılarının cinsiyete göre farklılık gösterip 
göstermediği gibi diğer araştırma sorularına da ya-
nıt aranmaktadır.

Yöntem
Örneklem

Bu araştırmanın örnekleminde, İstanbul ilinin 
farklı bölgelerindeki, altı huzurevinde yaşamakta 
olan 65 yaş ve üstü 76 kişi yer almaktadır. Örnek-
lem grubunun yaş ortalaması 77.58’dir. Örneklem 
grubunun % 55.3’ü (n=42) kadınlardan, %44.7’si 
(n=34) ise erkeklerden oluşmaktadır. Alzheimer ve 
demans gibi zihinsel işleyişi etkileyen hastalıkları 
olan yaşlılar örneklem grubuna dahil edilmemiştir. 
Örnekleme ilişkin betimleyici bilgiler Tablo 1’de ay-
rıntılı olarak sunulmaktadır.

Yaşlı bireyin kendisini diğer insanlar arasında de-
ğerli bir varlık olarak görmesi, yaşlılığın getirdiği 
değişimleri kabul etmesi ve bu değişimlere uyum 
sağlamasında benlik algısı önemli bir belirleyicidir 
(Özer ve Karabulut 2003).

Hem gelişimsel hem de çevresel değişiklikler, 
yaşlıların kendilerine yönelik algıları üzerinde etkili 
olabilmektedir (Kurt 2008). Yaşlılık döneminde bi-
reylerin yaşadıkları en önemli çevresel değişiklik-
lerden biri huzurevine yerleşmektir. Kendi evinden 
ayrılıp huzurevine yerleşmek yaşlı bireyin yaşan-
tısında oldukça büyük bir değişim yaratmaktadır. 
Huzurevinde yaşayan yaşlıların sevdiklerinden 
uzak olmaları, yeni insanlarla yakın ve sıcak iliş-
ki geliştirmede güçlükler yaşamaları, dolayısıyla 
sosyal desteğin yetersiz kalması sonucu psikolojik 
olarak sorunlar yaşadıkları belirtilmektedir (Cavlak 
ve ark. 2001). Yaşanan pek çok psikosoyal deği-
şimle birlikte, huzurevindeki yaşlı bireylerin toplum 
içindeki etkinlikleri, güçleri, çevrelerindeki insanlar-
la ilişkileri ve sosyal yaşantılarının giderek azaldığı 
gözlenmektedir (Şahin ve Yalçın 2003).

Özetle, yaşlılıkla birlikte meydana gelen fizik-
sel, psikolojik ve sosyal birçok değişimin yanısıra, 
huzurevine yerleşmekten dolayı birincil sosyal des-
tek sistemlerinden uzak kalma ve sosyal çevreyle 
etkileşimin kısıtlanmasına bağlı olarak, yaşlı birey-
lerin benlik algılarının olumsuz yönde etkilenebile-
ceğini varsaymak yanlış olmayacaktır. Huzurevleri 
yaşlılara pek çok olanak sağlamakla birlikte, içinde 
bulundukları sosyal ağ ile olan etkileşimlerinde de-
ğişikliklere yol açmaktadır. Bireyin benlik algısının 
büyük oranda sosyal etkileşimlerinden etkilendiği 
gerçeğinden yola çıkarak, huzurevine yerleşmeyle 
birlikte değişen sosyal etkileşimlerin yaşlı bireyin 
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Tablo 1. Araştırmanın Örneklemine İlişkin Betimsel Özellikler

 Örneklem (n=76)

Yaş Aralığı 65-100
Yaş Ortalaması 77.58 (ss = 8.73)
Eğitim Durumu

Okur- yazar değil
Okur-yazar
İlkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Üniversite ve üzeri

%9.2
%6.6
%21.1
%11.8
%28.9
%22.9

Gelir Düzeyi
2000 TL’den az
2000-4000 TL
4000-6000 TL
6000-8000 TL
8000 TL ve üzeri

%86.8
%6.6
%3.9
-
%2.6

Medeni durum
Bekâr
Evli
Dul
Boşanmış

%19.74
%5.3
%56.6
%18.4

Kalınan Huzurevi
 Özel/Vakıf 
 Devlete bağlı

%59.2
%40.8

Huzurevinde Bulunma Süresi
1 yıldan az
1-3 yıl
4 yıl ve üzeri

%31.6
%43.4
%25.0

Huzurevinden Önce Yaşadığı Yer
Kendi evi
Çocuklarının evi
Akrabalarının evi
Diğer

%78.9
%5.3
%6.6
%9.2

Huzurevinden Önce Kimle Yaşadığı 
Yalnız
Yalnızca eşi ile
Eşi ve çocuklarıyla
Çocuklarıyla
Akrabalarıyla
Diğer

%46.1
%19.7
%1.3
%11.8
%1.3
%19.7

Huzurevine Kendi İsteğiyle Gelme
Evet
Hayır

%78.9
%21.1
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ların dışında olan kişi (örneğin, flört, nişanlı, akra-
ba, komşu, doktor) ‘ifadesi kullanılmıştır (Eker ve 
ark. 2001). Ölçeğin Türkçe formunun faktör yapısı, 
güvenirliği ve yapı geçerliği, ülkemizde kullanımı 
açısından, genel olarak tatmin edici bulunmuştur 
(Eker ve Arkar 1995, Eker ve ark. 2001). Yapılan 
Temel Bileşenler Analizi sonucunda Türkçe form-
daki maddeler de, özgün formla benzer biçimde, 
“aileden alınan sosyal destek”, “özel bir insandan 
alınan sosyal destek” ve “arkadaştan alınan sosyal 
destek” olmak üzere varyansın %75’ini açıklayan 
3 faktör altında toplanmıştır. Ölçeğin iç-tutarlığı 
üç ayrı örneklem grubu üzerinde test edilmiş ve 
Cronbach alfa değerlerinin 0.80 ile 0.95 arasında 
değiştiği saptanmıştır (Eker ve ark. 2001). 

Sosyal Karşılaştırma Ölçeği (Social Compa-
rison Scale): Sosyal Karşılaştırma Ölçeği kişilerin 
benlik algılarını ölçmek amacıyla Gilbert, Allan, ve 
Trent tarafından geliştirilmiştir. Ölçek kişinin baş-
kalarıyla karşılaştırıldığında kendisini çeşitli bo-
yutlarda nasıl gördüğüne ilişkin algılarını ölçmek-
tedir. Ölçek iki kutuptan oluşan toplam 18 madde 
içermektedir. İki kutuplu maddeler 6 dereceli ölçek 
üzerinden alınan puanlara göre değerlendirilmek-
tedir. Yüksek puanlar olumlu benlik algısına; düşük 
puanlar ise olumsuz benlik algısına işaret etmek-
tedir. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması Şahin ve Şa-
hin tarafından yapılmıştır. Farklı örneklem grupla-
rıyla yapılan çalışmalarla Türkçe formun geçerliği 
ve güvenirliği desteklenmiştir. Ölçeğin iç tutarlığını 
gösteren Cronbach Alfa değeri, 0.79-0.89 arasın-
da değişmektedir. Ölçüt bağıntılı geçerliliğine ba-
kıldığında, ölçeğin, Beck Depresyon Envanteri ile 
korelasyonu -0,19 (p<.001) olarak bulunmuş; Kısa 
Semptom Envanterinin alt ölçekleriyle korelasyon-
larının ise 0.14 ile -0.34 arasında değiştiği görül-
müştür. Yapı geçerliliği bağlamında bakıldığında 
Beck Depresyon Envanteri’nden 9 altı ve 17 üstü 
puan alan grupların Sosyal Karşılaştırma Ölçeği’ne 

Veri Toplama Araçları

Araştırmada verileri toplamak üzere oluşturu-
lan batarya, ‘Sosyo-Demografik Bilgi Formu’ , yaş-
lıların algıladıkları sosyal destek düzeylerini ölçen 
‘Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’ ve 
benlik algısını ölçen ‘Sosyal Karşılaştırma Ölçeği’ 
olmak üzere üç ayrı form içermektedir.

Sosyo-Demografik Bilgi Formu: Çalışmada 
yaşlıların yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim duru-
mu, gelir düzeyi gibi sosyo-demografik özelliklerini 
ve huzurevine geliş nedenleri, huzurevinden önce 
nerede ve kiminle yaşadıklarını anlamayı amaçla-
yan soruların yer aldığı 12 maddeden oluşan sos-
yo-demografik bilgi formu kullanılmıştır.

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçe-
ği (Multidimensional Scale of Perceived Social 
Support – MSPSS): Özgün formu, Zimet, Dah-
lem, Zimet ve Farley tarafından geliştirilmiş, üç 
farklı kaynaktan alınan sosyal desteğin yeterliliğini 
değerlendiren, bir ölçektir. Toplam 12 maddeden 
oluşan ölçekte, her madde ‘kesinlikle hayır’ ile ‘ke-
sinlikle evet’ arasında değişen 7 aralıklı bir ölçek 
kullanılarak derecelendirilmiştir. Ölçeğin aile, arka-
daş ve özel bir insandan (akraba, komşu, doktor 
vs.) alınan desteği belirlemek üzere 4’er madde-
den oluşan üç alt ölçeği vardır. Ölçekten elde edi-
lecek en düşük toplam puan 12, en yüksek toplam 
puan 84’tür (Zimet ve ark. 1988). Elde edilen pu-
anların yüksek olması, algılanan sosyal desteğin 
yüksek olduğunu ifade eder. Ölçeğin geçerlik ve 
güvenirliği çeşitli çalışmalarda desteklenmiştir (Zi-
met ve ark. 1988, Kzarian ve McCabe 1991, Zimet 
ve ark. 1990). Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama çalış-
ması Eker ve Arkar tarafından gerçekleştirilmiştir 
(Eker ve Arkar 1995a, Eker ve Arkar 1995b). Kül-
türel olarak daha uygun bir ölçek elde etmek için, 
Türk kültüründe kullanımı yaygın olmayan ‘özel bir 
insan’ terimi çıkarılmış, yerine ailenin ’ve arkadaş-
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dikleri konusunda görüşleri sorulmuştur. Ulaşılan 
85 bireyden 8’i, kurumun araştırmayı kabul etme-
sine karşın bireysel nedenlerden dolayı araştırma-
ya katılmayı reddetmiştir. Ayrıca araştırmaya ka-
tılmayı kabul etmesine rağmen, ölçek uygulaması 
sırasında yoğun duygusallık yaşaması nedeniyle 1 
kişiyle yapılan uygulama tamamlanamamıştır. Do-
layısıyla, araştırmanın örnekleminde 76 katılımcı 
yer almıştır. Katılmaya onam veren kişilere batar-
yadaki sorular araştırmacı tarafından okunmuş ve 
yanıtlamaları istenmiştir. Formların doldurulması 
ortalama 15-20 dakikada tamamlanmıştır.

Bulgular

Bu bölümde, araştırmanın amaçları doğrultu-
sunda, elde edilen verilere uygulanan istatistiksel 
analizlerin sonuçları ele alınmaktadır. 

Araştırmada yer alan iki temel değişken, algı-
lanan sosyal destek düzeyi ve benlik algısıdır. Bu 
değişkenlere ilişkin ortalamalar, standart sapma-
lar, en düşük ve en yüksek değerler Tablo 2’de 
sunulmaktadır.

göre ayrıştırılabildiği (p< .001) saptanmıştır (Sava-
şır ve Şahin 1997).

İşlem

Bu araştırma Nisan-Mayıs 2009 tarihleri ara-
sında İstanbul ilinin çeşitli bölgelerindeki huzurev-
lerinde yaşayan, Demans gibi zihinsel bir rahatsız-
lığı olmayan 65 yaş ve üstü bireylerle yapılmıştır. 
Araştırmanın örneklemini oluşturmak üzere 20 hu-
zurevi ile iletişime geçilmiştir. Bu huzurevlerinden 
8 tanesinde yalnızca demansı olan yaşlıların bu-
lunması nedeniyle çalışma yapılamamıştır. Kurum-
lardan 6’sında, yetkililerinin araştırmaya katılmayı 
kabul etmemesi nedeniyle veri toplanamamıştır 
Araştırma verileri, gerekli izinlerin alındığı beşi 
özel ya da vakfa bağlı, biri ise devlete bağlı olan 
6 huzurevinde toplanmıştır. Araştırmaya katılmayı 
kabul eden huzurevlerinde yetkililerle görüşülerek, 
araştırmanın kapsama ölçütlerini karşılayan birey-
ler belirlenmiştir. Çalışmada bilgilendirilmiş onam 
alınmasına özen gösterilmiştir. Bireylere araş-
tırmanın amacı ve içeriği araştırmacı tarafından 
açıklanmış ve araştırmaya katılmak isteyip isteme-

gılanan sosyal destek düzeyi ile gelir durumu ve 

huzurevinde kalış süresi arasında ise anlamlı ilişki 

gözlenmemiştir.

Tablo 3’te görüldüğü üzere algılanan sosyal 
destek düzeyinin, eğitim durumuyla (r= .32; p<.01) 
ve yaş değişkeni ile ( r= .31; p< .01) pozitif yönde 
ve anlamlı düzeyde ilişkili olduğu saptanmıştır. Al-

Tablo 2. Araştırmada Yer Alan Temel Değişkenlere İlişkin Betimleyici İstatistikler

Değişken Ölçek
Ranj

(en düşük-en yüksek 
değerler)

Ortalama SS

Benlik Algısı  Sosyal Karşılaştırma Ölçeği 57-108 85.69 13.26

Algılanan 
Sosyal Destek 

 Çok Boyutlu Algılanan Sosyal 
Destek Ölçeği 15-84 47.78 15.50
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Örneklemdeki kadın ve erkek katılımcıların al-
gılanan sosyal destek ve benlik algısı puanları açı-
sından farklılık gösterip göstermediklerini anlamak 
üzere iki ayrı bağımsız örneklem t-testi yapılmıştır. 
Analiz sonuçlarına göre kadınlar ve erkekler ara-
sında söz konusu iki değişken açısından anlamlı 
bir fark bulunmamaktadır. 

Tablo 4’te görüldüğü üzere benlik algısının, eği-

tim durumuyla (r= .30; p< .01) ve gelir düzeyi ile (r= 

.25; p< .05) pozitif yönde ve anlamlı düzeyde ilişkili 

olduğu saptanmıştır. Benlik algısı ile yaş değişkeni 

ve huzurevinde kalış süresi arasında ise anlamlı 

ilişki gözlenmemiştir.

hem aileden alınan sosyal destek (r=,45; p<0.01), 

hem arkadaşlardan alınan sosyal destek (r= .24; 

p<.05), hem de özel birinden alınan sosyal destek 

(r= .23; p<.05) ile istatistiksel olarak anlamlı ilişki-

ler gösterdiği görülmüştür.

Tablo 5’te görüldüğü üzere, algılanan sosyal 
destek düzeyi ile benlik algısı arasında istatistiksel 
olarak anlamlı ve pozitif yönde ilişki saptanmış-
tır (r= .44; p<.01). Çok Boyutlu Algılanan Sosyal 
Destek Ölçeği’nin alt-ölçekleri ile benlik algısı ara-
sındaki ilişkilere bakıldığındaysa, benlik algısının 

Tablo 3. Sosyo-demografik Değişkenler ile Algılanan Sosyal Destek Düzeyi Arasındaki İlişkiler

Değişken (2) (3) (4) (5)

(1) Eğitim Durumu .17 .33** .11 .32**

(2) Gelir Düzeyi .39** .26* .17

(3) Yaş .26* .31**

(4) Huzurevinde Bulunma Süresi .13

(5) Algılanan Sosyal Destek Düzeyi 1.00

** p <0.01

Tablo 4. Sosyo-demografik Değişkenler ile Benlik Algısı Arasındaki İlişkiler

Değişken (2) (3) (4) (5)

(1) Eğitim Durumu .17 .33** .11 .30**

(2) Gelir Düzeyi .39** .26* .25*

(3) Yaş .26* .21

(4) Huzurevinde Bulunma Süresi -.01

(5) Benlik Algısı 1.0

* p<0.05, ** p <0.01 
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sosyodemografik değişkenler, ikinci adımda farklı 
kaynaklardan alınan algılanan sosyal destek dü-
zeyi ayrı bloklar halinde alınmıştır. Bu yöntemle iki 
değişken grubunun, benlik algısındaki varyansa 
ne düzeyde katkıda bulunduğu test edilmiştir (Tab-
lo 6). 

Huzurevinde yaşayan yaşlılarda benlik algısını 
yordayan değişkenleri incelemek üzere aşamalı 
regresyon analizi (stepwise regression) yürütül-
müştür. Sosyal karşılaştırma ölçeği puanının ba-
ğımlı değişken (criterion variable) olarak ele alın-
dığı regresyon denklemine sırasıyla birinci adımda 

Tablo 5. Algılanan Sosyal Destek Düzeyi ile Benlik Algısı Arasındaki İlişki 

 (2) (3) (4) (5)

(1) Benlik Algısı .44** .45** .24* .23*

(2) Algılanan Sosyal Destek .73** .65** .78**

(3) Aileden Alınan Sosyal Destek .101 .29**

(4) Arkadaştan Alınan Sosyal Destek .47**

(5) Özel Birinden Algılanan Sosyal Destek 1.00

* p < 0.05; ** p < 0.01

Tablo 6. Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Benlik Algılarının Yordanmasına Yönelik Regresyon 
Analizi Sonuçları

Yordayıcı Değişken
(Resgresyon denklemine giriş 
sırasına göre)

Blok F 
(Değişim) Sd t

Set içi Β Model
R2

Sosyo-demografik Özellikler
Cinsiyet
Yaş
Eğitim Durumu
Gelir Düzeyi

1 3.30* 4,71
71
71
71
71

---
-1.42
0.20
1.92
1.49

---
-.16
.03
.23
.18

.11

Algılanan Sosyal Destek
Aileden Alınan
Arkadaşlardan Alınan
Özel Birinden Alınan

2 3.78* 3,68
68
68
68

---
0.08
2.78*
1.44

---
.01
.34
.17

.20

*p< .05; ( cinsiyet için kadın=1, erkek=2) 
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Bu araştırmada, huzurevinde yaşayan yaşlılar-
da benlik algısının yordanmasında, sosyodemog-
rafik özellikler ve farklı kaynaklardan alınan algı-
lanan sosyal destek düzeyinin rolü incelenmiştir. 
Bu bölümde, elde edilen bulguların tartışılması ve 
genel değerlendirilmesi yer almaktadır.

Yapılan analizler sonucunda algılanan sosyal 
destek düzeyinin, eğitim durumu ve yaş değişkeni 
ile pozitif yönde ve anlamlı düzeyde ilişkili olduğu 
saptanmıştır. Bu bulgu, eğitim düzeyi yüksek olan 
yaşlıların ailelerinin de eğitim düzeyinin yüksek ol-
masıyla açıklanabilir. Yüksek eğitimli ailelerin daha 
bilinçli oldukları dolayısıyla ailedeki yaşlı bireylerin 
fiziksel, psikolojik ve sosyal gereksinimlerine kar-
şı daha duyarlı olduklarına bağlanabilir. Ayrıca bu 
bulguların, yaşlıların eğitim düzeyi yükseldikçe, 
araştırmanın amacını daha rahat kavramaları, bu 
nedenle araştırmanın amacına yönelik, sosyal ola-
rak daha kabul görecek yanıtlar vermeleriyle ilgili 
olabileceği de düşünülebilir. 

Yaş arttıkça, yaşlı bireyin algıladığı sosyal des-
tek düzeyi de artmaktadır. Bu bulgu, yaş ilerledik-
çe, yaşlı bireylerin, gereksinimlerinin artması so-
nucu diğer insanlara daha bağımlı hale geldikleri; 
dolayısıyla bu bireylere çevre tarafından verilen 
bakımın da bu oranda arttığı şeklinde yorumlana-
bilir. Ayrıca, yaşlılığın ilerleyen dönemlerinde, yaş-
lı bireyin kendisine sunulan en küçük bir yardıma 
bile büyük değer atfetmesine bağlı olarak, algıla-
nan sosyal destek düzeyinin arttığı düşünülebilir. 

Bu bulgular, Aksüllü ve Doğan’ın huzurevinde 
yaşayan yaşlılarla yaptıkları çalışmanın bulguları 
ile hem benzerlikler hem de farklılıklar göstermek-
tedir. Söz konusu çalışmada huzurevinde yaşayan 
60-69 yaş grubunda olan ve eğitim düzeyi yüksek 
olanların yaşlı bireylerin algıladıkları sosyal destek 
ortalama puanlarının daha ileriki yaşta ve eğitim 
düzeyi düşük olan bireylere göre anlamlı düzey-
de yüksek olduğu bulunmuştur (Aksüllü ve Doğan 
2004). Yaş değişkeni ile sosyal destek arasındaki 

Sosyodemografik özellikleri temsil eden ilk 
blokta cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve gelir duru-
mu yer almaktadır. Bu blok toplam varyansın % 
11’ini açıklamıştır. (F(4,71) =3.30, p<.05); bunun-
la birlikte blok içindeki değişkenlerle benlik algısı 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Algılanan 
sosyal destek düzeyini temsil eden ikinci blokta ai-
leden alınan sosyal destek, arkadaşlardan alınan 
sosyal destek ve özel birinden alınan sosyal des-
tek yer almaktadır. Bu bloğun denkleme girilmesiy-
le açıklanan toplam varyans % 20’ye yükselmiştir 
(F(3,68) = 3.78, p<.05). Bu blok değişkenlerinden 
yalnızca aileden alınan sosyal destek benlik algı-
sını anlamlı olarak yordamaktadır (β= .01, t(68) = 
0.08, p<.05). Aileden alınan sosyal destek artması, 
benlik algısındaki yükselmeyi yordamaktadır.

Tartışma

Günümüzün sosyoekonomik açıdan zorlayıcı 
koşulları karşısında, bazı yaşlı bireyler huzurlu bir 
ev ortamı içinde yaşamlarını sürdürmek, fiziksel 
ve psikolojik gereksinimlerini karşılamak ve sosyal 
ilişkilerini devam ettirebilmek üzere huzurevlerine 
yerleşmektedirler. Huzurevlerinin sağladığı pek 
çok olanağa karşın, ailesinden, sosyal ilişkilerin-
den uzaklaşarak yeni bir çevreye adım atan ve 
burada yaşamını devam ettirmeye başlayan yaşlı 
bireylerin zaman zaman soyutlanma, yalnızlık ve 
kendini değersiz hissetme gibi duygular yaşayabil-
dikleri görülmektedir (Akça ve Şahin 2008). Birçok 
değişimlerin yaşandığı bu dönemde yaşlılar, çev-
relerindeki sosyal ağlarından destek beklemek-
tedirler. Yaşlı bireylerin çevreden aldıkları sosyal 
destek onların bu zor dönemlerinde, yaşadıkları 
bu değişimlerle başa çıkabilmek için yeni çözüm-
ler bulabilmelerinde ve bu döneme uyum sağla-
yabilmelerinde koruyucu bir etken olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu destek sonucunda bireylerin ken-
dilerine yönelik algılarının olumlu yönde artacağı 
düşünülmektedir.
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Sosyodemografik değişkenler ve farklı kaynak-
lardan alınan algılanan sosyal destek düzeyinin, 
huzurevinde yaşayan yaşlıların benlik algılarını ne 
düzeyde yordadığını anlamak amacıyla regres-
yon analizi yapılmıştır. Yapılan regresyon analizi 
sonucuna göre bu değişkenler yaşlıların benlik 
algısındaki varyansın % 20’sini açıklamaktadır. 
Analizdeki ilk değişken kümesindeki sosyodemog-
rafik değişkenler birarada, benlik algısını anlamlı 
düzeyde yordamaktadır. Ancak, bu sosyodemog-
rafik özellikler arasından hiçbiri benlik algısı açı-
sından tek başına yordayıcı değere sahip değildir. 
Sosyodemografik özellikler ile benlik algısı arasın-
daki ilişkiye işaret eden başka araştırma bulguları 
da bulunmaktadır (King ve ark. 2006). Ancak bu 
konuda yaşlılardan oluşan örneklem grupları ile 
yapılmış başka bir araştırmaya rastlanılmamıştır. 

Regresyon analizindeki ikinci değişken kümesi 
olan algılanan sosyal destek düzeyinin de huzure-
vindeki yaşlılarda benlik algısını anlamlı düzeyde 
yordadığı saptanmıştır. Bu kümedeki değişkenler 
içerisinden, yalnızca aileden alınan sosyal destek, 
yaşlılarda benlik algısı açısından yordayıcı değere 
sahiptir. 

Benlik algısı, bir bireyin çevresindekilerden al-
dığı geribildirimler, pekiştirmeler ve atıflarla birlikte, 
kendi deneyimleri ve çevreyi yorumlaması sonu-
cunda şekillenen kendisi hakkındaki düşünceleri 
olarak tanımlanmaktadır (Bayat 2003). Bu bulgu-
lar, huzurevinde yaşayan bireylerin kendileriyle 
ilgili algılarının oluşmasında, en çok aile çevresiy-
le olan etkileşimlerinin belirleyici olduğuna işaret 
etmektedir. Aile bağlarının yoğun olduğu toplum-
larda, yaşlıların bakımının aile içinde sağlanması 
yönünde bir genel eğilim söz konusudur (Fadıloğlu 
ve Özer 2006, Aksüllü ve Doğan 2004). Aile, yaşlı 
bireyler için psikolojik temelli destek sistemlerinin 
başında gelmektedir. Bununla birlikte toplumsal 
değişimlere paralel olarak, kurum bakımı da son 
dönemlerde bir aileler için bir seçenek olarak orta-

ilişki ile ilgili çelişik bulgular, bu alanda daha fazla 
çalışma yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Çalışmada, algılanan sosyal destek düzeyi ile 
gelir düzeyi arasında anlamlı ilişki gözlenmemiş-
tir. Bu bulguyu yorumlarken, örneklemde yer alan 
kişilerin gelir düzeyi açısından homojen bir grup 
olduğu bilgisi göz önünde bulundurulmalıdır.

Yapılan analizler sonucunda, huzurevinde ya-
şayan yaşlıların benlik algılarının, eğitim durumu 
ve gelir düzeyi ile pozitif yönde ve anlamlı düzeyde 
ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu araştırmada benlik 
algısı sosyal karşılaştırma ölçeği ile değerlendiril-
miştir. Eğitim durumu ve gelir düzeyi yüksek olan 
bireyler, yaptıkları sosyal karşılaştırmalarda ken-
dilerini daha düşük eğitim durumu ve gelir düze-
yi olan kişilerle kıyasladıkları için benlik algılarına 
ilişkin daha olumlu bildirimlerde bulundukları dü-
şünülmektedir. 

Analiz sonuçlarına göre, huzurevinde yaşayan 
yaşlıların algılanan sosyal destek düzeyleri ve 
benlik algılarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 
göstermediği bulunmuştur. Benzer bir şekilde, Ar-
kar, Eker, Yaldız’ın yetişkin örneklem ile yapmış ol-
duğu çalışmada, cinsiyetler arası karşılaştırma so-
nucunda, erkekler ile kadınlar arasında algılanan 
sosyal destek toplam puanı açısından anlamlı fark 
bulunmamıştır (Eker ve ark. 2001). Yazında benlik 
algısının cinsiyete göre farklılık gösterip gösterme-
diği konusundaki araştırmalar yetersizdir.

Yapılan analizler sonucunda hem algılanan 
sosyal destek toplam puanı hem de alt ölçeklerden 
(aile, arkadaş, özel biri) alınan puanlar ile benlik 
algısı arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişki bu-
lunmuştur. Yazında yaşlı bireylerde sosyal destek 
düzeyi ile benlik algısı arasındaki ilişkiyi inceleyen 
yeterince araştırma bulunmamakla birlikte, bu iki 
değişken arasındaki ilişkiyi yetişkin örneklemler 
üzerinde inceleyen çalışmalar benzer sonuçlar or-
taya koymuştur (King ve ark. 2006).
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çalışma, yaşlılarda benlik algısının şekillenmesin-
de rol oynayan risk etkenleri ve koruyucu etkenleri 
anlamak açısından katkı sağlamaktadır.

Algılanan sosyal desteğin yaşlı bireyin benlik 
algısı açısından önemi göz önünde bulunduruldu-
ğunda, özellikle huzurevinde kalan yaşlıların aile-
leri ve sosyal çevreleri ile olan ilişkilerini güçlen-
dirmeye yönelik etkinliklerin planlanmasının önemi 
ortaya çıkmaktadır. Ayrıca ailelerin bu konuda bil-
gilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini içeren psiko-
eğitim çalışmalarının da, huzurevindeki yaşlılara 
yönelik koruyucu ruh sağlığı programları içerisinde 
ele alınmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Bu araştırma sosyal etkileşimlerin çok önemli 
bir öğesi olan sosyal destek ile huzurevinde yaşa-
yan bireylerin benlik algıları arasındaki ilişkiyi in-
celeyen sayılı çalışmalardan biridir. Bu özelliği ile 
hem bilimsel yazına katkı sağlayacağı hem de bu 
çalışmalardan elde edilen sonuçların huzurevinde 
yaşlılara yönelik koruyucu ve destekleyici psiko-
sosyal hizmetlerin düzenlenmesinde yol gösterici 
olabileceği düşünülmektedir. Ancak, bu çalışmada, 
katılımcı sayısının kısıtlılığı ve İstanbul örneklemi-
nin ülke genelindeki huzurevlerinde yaşayan yaşlı 
bireyleri temsil etmiyor olması gibi bir takım sınırlı-
lıklar da söz konusudur. Bundan sonraki çalışma-
larda, bu konunun daha geniş örneklem gruplarıy-
la ve farklı değişkenleri de içerecek şekilde, daha 
derinlemesine incelenmesi yararlı olacaktır.

ya çıkmaktadır. Huzurevi gibi bir kurum ortamında, 
yaşamak yaşlılar için olumlu yanları yanında olum-
suzluklara da neden olabilir. Kuruma yerleştirilmek 
yaşlı bireylerde aileleri tarafından istenmedikleri 
düşüncesine yol açabilmekte, bu durum da ken-
dilerine yönelik algılarını olumsuz yönde etkileye-
bilmektedir. Huzurevi yaşantısıyla birlikte, ailesi ve 
arkadaşlarından uzaklaşan yaşlı birey, sosyal des-
tek göremediği durumda kendini yalnız, dışarıda 
bırakılmış ve değersiz hissedebilmektedir (Aksüllü 
ve Doğan 2004). Dolayısıyla, huzurevine yerleş-
tikten sonra aileden alınan sosyal desteğin, yaşlı 
bireyin benlik algısı açısından koruyucu bir role 
sahip olduğu söylenebilir. 

Toplumdan uzakta yaşayan, aileleri ve sevdik-
leri insanlar tarafından hatırlanmayan bireylerde 
yaşlılığın getirdiği değişimlerle birlikte benlik algı-
larında düşüş olabilmektedir.

Benlik algısı yaşamın tüm dönemlerinde, özel-
likle de yaşlılık dönemindeki uyuma yönelik süreç-
lerin önemli bir bileşenidir. Benlik algısı uyumun 
niteliği, iyilik hali, yaşam doyumu ve sağlıkla yakın-
dan ilişkilidir. Yaşlanma, tek başına, benlik algısın-
da bir olumsuzlaşmaya neden olmaz. Benlik algısı 
kronolojik yaşla doğrudan ilişkili olmamakla birlik-
te, yaşa bağlı olarak ortaya çıkan bazı risk etken-
leri ve bunlar karşısında psikolojik sağlamlığı arttı-
ran koruyucu etkenler yaşlı bireyin benlik algısının 
biçimlenmesinde rol oynar (Alaphilippe 2008). Bu 

Gillespie NA, Heath AC, Martin NG, “Perceived Social 
Support in A Large Community Sample: Age and 
Sex Differences”. Social Psychiatry and Psychiatric 
Epidemiology, 2004, Cilt: 39, Sayı: 8, Ss: 625-636.

Cobb S, “Social Support As a Moderator of Life Stres”. 
Psychosomatic Medicine, 1976, Sayı: 38, Ss: 
300-314.

KAYNAKLAR

Özer M, Karabulut Ö, “Yaşlılarda Yaşam Doyumu”, Türk 
Geriatri Dergisi, 2003, Cilt: 6, Sayı: 2, Ss: 72-74. 

Thoits PA, “Stres, “Coping and Social Support Process: 
Where Are We? What Next?”, Journal of Health 
and Social Behavior, 1995, (Extra issue): Ss: 
53-79.



80 Ocak - Şubat - Mart 2011

Aile
Toplum

ve

EĞİTİM-KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ

Journal of Personality Assessmant, 1988, Sayı: 
52, Ss: 30-41.

Kazarian S, McCabe SB, “Dimensions of Social Support 
in The MSPSS: Factor Structure, Seliabilty and 
Theoretical İmplications”, Journal of Community 
Psychology, 1991, Sayı: 19, Ss: 150-160.

Zimet GD, Powell SS, Farley GK ve ark, “Psychometric 
Characteristics of The Multidimensional Scale of 
Perceived Social Support”, Journal of Persoality 
Assessment, 1990, Sayı: 55, Ss: 610-617.

Eker D, Arkar H, “Psychometric Properties of the MSPSS 
in Normal and Pathological Groups in a Develo-
ping Country”. Social Psychiatry and Psychiatric 
Epidemiology, 1995, Sayı: 30, Ss: 121-126.

Eker D, Arkar H, “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek 
Ölçeği’nin Faktör Yapısı, Geçerliği ve Güvenir-
liği”, Türk Psikoloji Dergisi, 1995, Sayı: 34, Ss: 
45-55.

Eker D, Arkar H, Yaldız H, “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal 
Destek Ölçeği’nin Gözden Geçirilmiş Formunun 
Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirliği”, Türk Psi-
kiyatri Dergisi, 2001, Cilt: 12, Sayı: 1, Ss: 17-25.

Savaşır I, Şahin NH, “Bilişsel Davranışçı Terapilerde De-
ğerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler”. Türk Psi-
kologlar Derneği Yayınları, 1997, Ss: 110-114.

Akça F, Şahin G, “Huzurevinde Yaşayan Yaşlılar ile Aile 
Ortamında Yaşayan Yaşlıların Psikolojik Belirtile-
rinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenme-
si”, Türk Geriatri Dergisi, 2008, Cilt: 11, Sayı: 4, 
Ss: 190-199.

King G, Willoughby C, Shecht JA ve ark, “Social Sup-
port Processes and The Adaptation of İndividuals 
With Chronic Disabilities, Qualitative of Health 
Research, 2006, Cilt: 16, sayı: 7, Ss: 902-925.

Alaphilippe D, “Self-esteem in the elderly”, Journal of 
Psychology and Neuropsychiatry Vieil, 2008, 
Cilt: 6, Sayı: 3, Ss: 167-176. 

Langford CPH, Bowsher J, Maloney JP ve ark, “Social 
Support: A Conceptual Analysis”. Journal of Ad-
vanced Nursing, 1997, Sayı: 25, Ss: 95-100. 

Patterson BJ, “The Process of Social Support: Adjusting 
to Life in A Nursing Home”. Journal of Advanced 
Nursing, 1995, Sayı: 21, Ss: 682-689. 

Cavlak U, Kerem M, Kırdı N ve ark. , “Ev Ortamında 
ve Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Değişik Yön-
lerden Değerlendirilmesi”. Türk Geriatri Dergisi, 
2001, Cilt: 4, Sayı: 3, Ss: 106-112.

Kırdı N, Can F, Karaduman A ve ark (2009, Temmuz 10). 
“Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulu-
sal Eylem Planı”. Devlet Planlama Teşkilatı. 30 
Mayıs 2009. http://ekutup.dtp.gov.tr/nufus/yasli-
lik/eylempla.pdf.

Kurt İ, Yetişkin Psikolojisi. Asil Yayın Dağıtım, Ankara 
2008. 

Fadıloğlu Ç, Özer S, “65 Yaş ve Üzeri Bir Grup Yaşlının 
Aile Sağlıklarının, Sosyal Ağlarının ve Algıladık-
ları Aile Sistemlerinin Değerlendirilmesi”. Türk 
Geriatri Dergisi, 2006, Cilt: 9, Sayı: 3, Ss: 158-
164.

Aksüllü N, Doğan S, “Huzurevinde ve Evde Yaşayan 
Yaşlılarda Algılanan Sosyal Destek Etkenleri ile 
Depresyon Arasındaki İlişki”. Anadolu Psikiyatri 
Dergisi, 2004, Sayı: 5, Ss: 76-84.

Bayat B, “Bireylerin Benlik Algısı Sistemi ve Bu Sistemin 
Davranışları Üzerindeki Rolü”. Kamu-İş, 2003, 
Cilt: 7, Sayı: 2, Ss: 2-11.

Taylor SE, Peplau LA, Sears DO (2006) Sosyal Psikoloji 
(Çev. A Dönmez). İmge Kitapevi Yayınları, Anka-
ra, 2007, Ss: 107.

Arslan G, Çınar Ş, Eşer İ ve ark., “Huzurevinde Kalan 
Yaşlıların Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi”. 
Türk Geriatri Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, Ss: 45-50.

Şahin M, Yalçın M, “Huzurevinde veya Kendi Evlerinde 
Yaşayan Yaşlılarda Depresyon Sıklıklarının Kar-
şılaştırılması”, Türk Geriatri Dergisi, 2003, Cilt: 6, 
Sayı: 1, Ss: 10-13.

Zimet GD, Dahlem NW, Zimet SG ve ark., “The Multi-
dimensional Scale of Perceived Social Support”, 



81Ocak - Şubat - Mart 2011

Aile
Toplum

ve

EĞİTİM-KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ

________________________
(*) Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü.

Yrd. Doç. Dr. Levent ERASLAN*

Bireysel Sosyal Sorumluluk Ölçeğinin (BSS) 
Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik 
Çalışması

Absract
Development of Individual Social 

Responsibility Scale (IRS): Validity and 
Reliability Study

Objective: The purpose of this study, is to develop 
individual social responsibility (BSS) scale. In this 
study the concept of individual social responsibility is 
tried to explain and an individual social responsibility 
scale which is expected to benefit from in the further 
studies in this area is developed. 

Method: The study group consists of 262 people 
including 187 female, 75 male Items of the scale are 
formed through the literature and similar instruments 
on this subject. 

Conclusion: Validity is analyzed through KMO 
and Bartlett test values and through the reliability 
search the inner consistency is tested. According to 
the analyze results the KMO value is .797 and Bartlett 
test is significance. The items are incorporated in one 
factor. % 23,149 of total variance is explained in this 
factor. The Cronbach’s Alpha reliability coefficientof 
the scale is .86; split half reliability coefficients are 
respecively .73 and .77. The correlation between half 
forms is .74. Spearman Brown reliability coefficient 
of the scale is .85 and Guttman internal consistency 
calculated .85. According to these results, the individual 
social responsibility scale cnsisting of 28 items has 
psychometric properties in the expected level and it 
can be used in further individual social responsibility 
researches.

Key Words: Individual social responsibility, social 
responsibility, scale.

Öz
Amaç: Bu çalışmanın temel amacı, bireysel sosyal 

sorumluk (BSS) ölçeği geliştirmektir. Bu çalışmada 
bireysel sosyal sorumluluk kavramı açıklanmaya 
çalışılmış ve bu alanda yapılacak çalışmalarda 
kullanılması beklenen bireysel sosyal sorumluluk 
ölçeği geliştirilmiştir.

Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu, 187’si 
kız, 75’i erkek olmak üzere 262 kişi oluşturmaktadır. 
Ölçek maddeleri, literatür taramasından ve farklı 
araştırmalarda kullanılan bazı ölçme araçlarından 
yararlanarak oluşturulmuştur. 

Sonuç: Ölçeğe ilişkin gerçekleştirilen geçerlik 
çalışması doğrultusunda veriler üzerinde KMO 
ve Bartlett testi değerleri hesaplanmıştır. Analiz 
sonuçlarına göre; ölçekte yer alan maddelerin madde-
test korelasyonları büyük oranla 0,40 ve üzerindedir. 
Ölçeğe ilişkin KMO değeri, 797; Bartlett Testi değeri 
p<0,001 olarak belirlenmiştir. Faktör analizi sonunda 
ölçekteki maddelerin tek faktör altında toplandığı 
saptanmıştır. Bu faktör toplam varyansın % 23,149’unu 
açıklamaktadır. Diğer taraftan, ölçeğin Cronbach alpha 
güvenirlik katsayısı, 86 ve iki yarı güvenirliği, 73 (birinci 
yarı) ve 77 (ikinci yarı) olarak belirlenmiştir. İki yarı form 
arasındaki korelasyon, 74 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca 
Spearman Brown güvenirlik katsayısı, 85; Guttman iç 
tutarlık katsayısı, 85 çıkmıştır. Bu sonuçlara göre 28 
maddeden oluşan bireysel sosyal sorumluk ölçeğinin 
psikometrik özelliklerinin beklenen düzeyde olduğu ve 
yapılacak bireysel sosyal sorumluk araştırmalarında 
ölçme aracı olarak kullanılabileceği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bireysel sosyal sorumluk, 
sosyal sorumluk, ölçek.
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“İnsanın edindiği ve ürettiği bilgi, ancak yaşam 
ve toplumsal çevre ile açıklanabilir. Bu şekilde in-
san toplumda yalnız olmadığını, eğer koşullarını 
dert ediyorsa kendisi gibi bir çok insanın benzer 
koşullarda olduğunu fark eder. Toplumsal çevrenin 
bir parçası olarak insan, yaşadığı çevrenin değer-
lerini, izlerini ve etkilerini taşır.” Bu etkiler, bireyin 
toplumla ilgili, ilişkili ve hatta topluma karşı sorum-
lu olduğunun göstergesidir ki bu sürecin bir yönü 
bireysel sosyal sorumluluktur.

1.1. Bireysel Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk, önceleri devletin temel gö-
revleri arasında görülmekteyken daha sonra da 
gelişen iş piyasası ile birlikte işletmelerde kurumsal 
sosyal sorumluluk şeklinde ele alınmaya başlamış-
tır. Avrupa Topluluğu Komisyonu’nun (Commission 
of the European Communities) kurumsal sosyal 
sorumluluk tanımına göre; “İşletmelerin, gönüllülük 
esasına dayalı olarak sosyal çevresel meselelerini, 
örgütsel faaliyetleriyle ve sosyal paydaşlarıyla olan 
etkileşimleriyle bütünleştirebildiği bir kavramdır. 
Sosyal sorumluluk sahibi olmak sadece resmi bek-
lentileri yerine getirmek değil, gönüllülükten ileriye 
giderek, insan sermayesine, çevreye ve hissedar-
larla ilişkilere daha çok yatırım yapmak” şeklinde-
dir (Argüden, 2002). Devletlerin geniş ve karmaşık 
toplumsal gereksinim ve isteklerine karşın zaman 
zaman yetersiz kalması, yukarıda belirtildiği gibi 
işletmeleri ve şirketleri toplumsal gereksinimlere 
karşı sorumluluk geliştirmeye yöneltmiştir. Bu gi-
rişimler devletin çıkarttığı yasalar ile kimi zaman 
zorlayıcı bir şekilde, kimi zaman da özel sektörün 
geliştirdiği projeler ile gerçekleşmektedir. Devletin 
ve özel sektörün sosyal sorumlulukları dışında bu 
araştırmada yapılmak istenen temel vurgu, birey-
sel sosyal sorumluluktur. 

Bireysel sosyal sorumluluk pek çok bileşeni 
içeren bir kavramdır. Schlenker ve ark. (1994) bi-
reysel sosyal sorumluluğa ilişkin üç açılı bir mo-
del ortaya koymuşlardır. Bu modele göre bireysel 

1. Giriş

Birey çevresinden etkilendiği gibi çevresini de 
etkileme özelliği gösterebilen bir varlıktır. Bu özel-
liği ile birey, diğer canlılardan ayrılır ve toplum adı 
verilen birliktelikte yaşar. Fichter (2004)’e göre 
“sosyal gereksinimlerini karşılamak için etkileşen 
ve ortak bir sosyal kültürü paylaşan çok sayıda-
ki insanın oluşturduğu bir birliktelik” olan toplum-
sal yaşamda bireyler ve toplum birbirini besler ve 
olumlu-olumsuz yönlerinden etkilenir. Bu etkilen-
me hali; toplumun bireyden beklentilerini “toplum-
sallaşma” olarak, bireyin toplumdan beklentilerini 
ise “bireysel istek ve beklentiler” olarak ortaya çı-
karmaktadır. Bu etkileşim ve iletişim aynı zamanda 
birey ve toplumun varlığı için son derece önemlidir. 
Bu etkileşimin zayıflığı, toplumsal uzaklık kavramı 
ile açıklanabilir. “Toplumsal uzaklık; bireyler ara-
sında, bireyle gruplar arasında, bireyle gruplar ya 
da değişik toplumların bireyleri arasında var olan 
kopukluktur”. Bu kopukluk daha sonrasında top-
lumsal yalnızlığa sebep olabilir. “Toplumsal yalnız-
lık; kentte kalabalık içinde yaşayan insanın kendi-
sini yalnız olarak hissetmesi durumudur” (Coşkun, 
2009). 

Toplumla birey arasında yaşanan kopuklukların 
ve uzaklaşmaların hem bireyde hem de toplumsal 
yapıda oluşturacağı tahribat; toplumsal yakınlık 
kavramının güçlendirilmesi ile giderilebilir. Buna 
göre toplumsal yakınlık “bireyler arasında bireyle 
gruplar ya da değişik toplumların bireyleri arasın-
da ilişkiler bakımından duygu, ilgi ve kültür yakın-
lığıdır” (Coşkun, 2009). Bu yakınlık aynı zamanda 
bireylerde toplumsal sorumluluğun gelişmesini 
sağlar. Toplumsal yalnızlık ve uzaklaşma yabancı-
laşmanın giderilmesi bireylerde sorumluluk duygu-
sunun geliştirilmesi ile mümkün olabilir. Bu durum 
Doğan’ın da belirttiği gibi bizatihi sosyolojik bir sü-
reçtir (2007);
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2. Toplumsal yaşamda olup bitenlere karşı bir 
farkında olma halidir. Bireylerin iletişim içinde 
olduğu toplumun çeşitli sorun alanlarını hisset-
mesi, farkında olması ve sonuç olarak oluşan 
toplumsal ilgililiktir. 

3. Duyuşsal bir süreç içerir ve öğretilebilirdir. Bi-
reylere toplumsal faydaya dönük olarak bilinç 
kazandırma okul ve aile işbirliği ile bireylere öğ-
retilebilir. Bireyin toplumsal sorunları görmesi 
ve buna dönük okullarda projeler geliştirmesi, 
bireysel sosyal sorumluluğun geliştirilmesini 
sağlar1. 

4. Bir proje yönetimi ve işbirliği sürecidir. Bireysel 
sosyal sorumluluk, bir durum saptama değil 
projeler yolu ile sonuç almayı içeren bir süreçtir. 
Doğal çevreden paydaş bulma, ortaklıklar tesis 
etme ve etkili sonuç alabilme gibi özellikleri 
kapsar2. 

5. Toplumun genel ve özel tüm alanlarına dönük-
tür. Eğitim, çevre, sağlık gibi genel alanların 
yanı sıra; hayvan hakları, afet organizasyon, 
çocuk ve spor eğitimi, el sanatları, emekliler, ka-
dın hakları, engelliler, tarih, kültür bilinci, felse-
fe, tüketici hakları, yardım koordinasyon, sokak 
çocukları ve insan hakları gibi özel alanlara dö-
nük gerçekleşebilir. 

Bireysel sosyal sorumluluk, yukarıda verilen 
özelliklerin etkileşimi ile oluşan ve çeşitli aşama-
lardan oluşan bir süreçtir. Aşağıda bu sürecin aşa-
maları verilmiştir. 

1 2005 yılında MEB tarafından çıkartılan bir yönetmelikle 
resmî, özel ilköğretim ve ortaöğretim okul, kurumlarında 
ders programlarının yanında öğrencide güven ve sorum-
luluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya 
ve beceriler kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kül-
türel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ile 
toplum hizmeti çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır.

2 Hayata Artı Vakfı proje ve çalışma prensipleri bu 
doğrultudadır. Vakıf, çevresel probleme dönük bireysel 
sosyal sorumluluk projelerini desteklemekte, paydaş bul-
mada ve kaynak oluşturmada bireyleri desteklemektedir.

sosyal sorumluluk; etkinlik, yönetmelik ve kimlik 
bileşenlerine dayanır. Etkinlik sosyal sorumluluk 
kapsamında gerçekleştirilen eylem birimlerini ve 
projeleri, yönetmelik bu eylem birimlerinin ger-
çekleştirilmesi ve yönetilmesi için gerekli kuralları, 
kimlik sosyal sorumluluk etkinliklerini gerçekleşti-
ren kişilerin rollerini, niteliklerini, yükümlülüklerini 
ve haklarını ifade etmektedir. 

 Bireysel sosyal sorumluluk, bireylerin toplum-
sal sorunlara dönük bilinçlilik halidir ve eylemlerin 
gerçekleştirildiği grubun veya toplumun ihtiyaç-
larına ve taleplerine bağlı olarak ortaya çıkar ve 
kapsamı değişebilir. Çankaya (2010)’ya göre so-
rumluluk insanın sosyal hayata dönük yönüdür 
ve bu nedenle sorumluluk bireyin; öteki bireylerin 
psikolojik, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını dikkate 
alması kendi beklentilerini toplumun beklentileri ile 
karşılaştırması davranışlarında toplumsal çıkarları 
gözetmesi esaslarını içerir. 

Özetle bireysel sosyal sorumluluk devletin ya 
da işletmelerin sosyal sorumluluk başlığı altında 
yaptıkları etkinliklerin dışındadır. Bireylerin top-
lumun değer yargılarına ve normlarına uygun bir 
şekilde hareket ederek, herhangi bir şekilde yarar 
beklemeksizin gönüllü olarak faaliyette bulunma-
sıdır. Bireysel sosyal sorumluluğun özellikleri şu 
şekilde sıralanabilir;

Bireysel sosyal sorumluluk;

1. Zorunluluk değil, gönüllülük temellidir. İnsanın 
yakın çevresinden uzak çevresine içinde bu-
lunduğu toplumun sorun alanlarına dönük du-
yarlık geliştirmesi ve çözüme dönük etkinlikler 
içerisinde olmasıdır. Bireysel sosyal sorumluluk 
zorlayıcı etkenlerle gerçekleşmeyecek kadar 
üst düzey bir davranıştır. Bireylerin gönüllü ola-
rak daha iyi bir toplum için katkıda bulunmaya 
karar vermesini sağlayan gerekli bir kavramdır.
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pe, Kırıkkale Üniversiteleri) 2010-2011 öğretim yı-
lında öğrenim gören 187’si kız (%72), 75’i erkek 
(%28) olmak üzere 262 katılımcı oluşturmaktadır. 
Tüm öğrencilerin 114’ü iktisadi idari bilimler fakül-
tesinden mezun durumda veya son sınıfta öğrenim 
gören, geri kalan 148’i eğitim fakültesinde öğrenim 
gören son sınıf öğrencileridir. İktisadi idari bilimler 
fakültesinden araştırmaya katılan öğrencilerin 70’i 
mezun durumda geri kalan 44’u ise son sınıf öğ-
rencisidir. 

2.2. Veri toplama aracının geliştirilmesi

Veri toplama aracı öğrencilerin yaşadıkları top-
luma ilişkin sosyal sorumluluk ile ilgili düşüncele-
rini belirlemeyi amaçlamaktadır. Denemelik ölçek 
hazırlanırken sosyal sorumluluk kavramı ile ilgili 
makale, kitap ve tezler taranmış, sosyal sorum-
luluğa ilişkin kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. 
Ayrıca çeşitli kaynaklardan ölçülmek istenen dav-
ranış ve ölçek geliştirmek ile ilgili dikkat edilmesi 
gereken noktalar belirlenmiştir. Ancak toplumsal 
sosyal sorumluluk başlığı altında bir ölçeğe veya 
ölçek geliştirme çalışmasına rastlanmamıştır. Nak-
mura ve Watanabe-Muraoka (2006)’nın gerçekleş-
tirdiği çalışmada sosyal sorumluluk global sosyal 
sorumluluk başlığı altında ele alınmış, geliştirilen 
ölçekte global özgecilik, topluma aktif katılım, da-
yanışma anlayışı olmak üzere üç boyuta yer ve-
rilmiştir. Yavuzer, İşmen, Gazioğlu, Yılsız, Demir, 
Meşeci, Kılıçaslan ve Sertelin (2006)’nın geliştir-
diği “Öğretmen Özgeciliği Ölçeği”nde sosyal so-
rumluluk sosyal sorumluluk/paylaşma, boyutunda 
ele alınmıştır. Bu çalışmalar dışındaki konu ile ilgili 
yapılan yurt içi ve yurt dışı ölçek geliştirme çalış-
maları da incelenmiş ve bu çalışmalardan madde 
yazımında yararlanılmıştır. Sonuçta denemelik öl-
çekte tek boyutlu olması beklenen 45 madde (yarı-
sı olumlu yarısı olumsuz) yazılmıştır. 

1.2.Bireysel Sosyal Sorumluk Aşamaları 

Schelenker ve arkadaşlarının (1994) ortaya 
koyduğu sosyal sorumluluğun üç açılı yapısına da-
yalı olarak bireysel sosyal sorumluluğun aşamaları 
şu şekilde sıralanabilir:

1. Sorunun farkında olma (Toplumsal sorunun 
hissedilmesi ve belirlenmesi)

2. Soruna ilişkin veri toplama ve soruna dönük 
farkındalık geliştirme

3. Çözüme dönük ortaklar bulma (Paydaşlar ve 
ortaklıklar bulma ve etki alanını genişletme)

4. Çözüme dönük proje stratejisinin geliştirme 
(Çözümün uygulama yöntemlerinin etkili seçil-
mesi ve düzenlenmesi)

5. Projeyi uygulama (Toplumsal sorun alanına dö-
nük sahaya inme ve çözüme dönük uygulama-
ların gerçekleştirilmesi)

6. Projeyi değerlendirme (Sürdürülebilirlik bağla-
mında elde edilen sonuçların değerlendirilmesi)

Bireysel sosyal sorumluluğun kavramsal anali-
zi ile birlikte çalışmanın temel amacı olan bireysel 
sosyal sorumluluğun ölçülebilirliğine dönük ölçek 
geliştirme süreci aşağıda belirtilmiştir. 

2. Yöntem

Bu bölümde çalışma grubu, veri toplama ara-
cının geliştirilmesi, verilerin toplanması ve çözüm-
lenmesi konularına yer verilmiştir.

2.1. Çalışma Grubu 

Çalışma bir ölçek geliştirme çalışması olduğu 
için evren ve örneklem seçimine gerek duyulma-
mış, veriler doğrudan çalışma grubundan elde 
edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu çeşitli 
üniversitelerde (Ankara, Gazi, Başkent, Hacette-
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3. Bulgular ve Yorumlar

Bu bölümde deneme uygulamasından elde edi-
len verilerin analizi ile ulaşılan bulgulara ve bulgu-
lara ilişkin yorumlara yer verilecektir. 

3.1. Maddelerin Psikometrik Özelliklerine Ait 
Bulgular ve Yorumlar

Yapılan analizlere göre maddelerin toplam puan 
ile korelasyonu ,549 ile ,094 arasında değerler al-
maktadır. Madde-toplam puan korelasyonunun yo-
rumlanmasında mutlak ölçüler dikkate alınmıştır. 
Buna göre korelasyonu ,30 ve daha yüksek olan 
maddelerin bireyleri iyi derecede ayırt ettiği, ,20-
,30 arasında kalan maddelerin zorunlu görüldüğü 
takdirde ölçeğe alınabileceği, ,20’den düşük mad-
delerin ise ölçeğe alınmaması gerektiği söylene-
bilir (Büyüköztürk, 2009). Buna göre korelasyonu 
,30’dan düşük olan m2, m4, m12, m13, m16, m18, 
m20, m26, m28, m33, m36 ve m38 ölçekten çıka-
rılacaktır. Ayrıca bu maddelerden m4 ve m36’nın 
madde ayırıcılığına ait t değerleri de maddelerin 
manidar olmadığını (p>0.05) gösterdiğinden öl-
çeğe alınmaması gerektiği görüşünü destekle-
mektedir. Ölçeğin geneline ilişkin madde puanları 
ortalamalarının ölçek genelinde 3.00 ve üzerinde 
olduğu görülmüştür. Buna göre öğrencilerin sosyal 
sorumluluğa ilişkin görüşlerinin olumlu olduğu söy-
lenebilir. Maddelerin ortalamaları, standart sapma-
ları, madde- toplam puan korelasyonları ve madde 
ayırt edicilikleri Tablo 1’de gösterilmiştir.

2.3. İşlem

Ölçekler gönüllü katılımcılara sınıflarda uy-
gulanmıştır ve kişisel bilgileri istenmemiştir. Katı-
lımcılara öncelikle hem araştırmanın amacı hem 
de uygulama aşamasında nelere dikkat etmeleri 
gerektiği konusunda bilgi verilmiş, ardından uygu-
lama yapılmıştır. Ölçeklerin uygulanması yaklaşık 
15-20 dakikalık bir süreyi kapsamıştır

2.4. Verilerin Analizi

262 kişiye uygulanan ölçekten doğru ve eksik-
siz doldurulmamış olan 19 form ve çift yönlü uç 
değerleri veren 66 form çıkartılmış kalan 177 form 
üzerinde analizler gerçekleştirilmiştir. Likert şeklin-
de oluşturulan ölçekte olumlu maddeler tamamen 
katılıyorum (5), katılıyorum (4), kararsızım (3), ka-
tılmıyorum (2), tamamen katılmıyorum (1) şeklin-
de; olumsuz maddeler tamamen katılıyorum (1), 
katılıyorum (2), kararsızım (3), katılmıyorum (4), 
tamamen katılmıyorum (5) şeklinde puanlanmıştır. 
Buna göre, ölçekten alınabilecek en yüksek puan 
225, en düşük puan 45 olacaktır. Veriler bilgisa-
yar ortamına aktarıldıktan sonra, SPSS 15.0 paket 
programı ile analizler yapılmıştır. Bu analizlerde 
maddelerin psikometrik özellikleri (madde ayırı-
cılık gücü ve madde-toplam puan korelasyonları) 
ve testin psikometrik özellikleri (yapı geçerliği ve 
güvenirlik) belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan ana-
lizlerde anlamlılık düzeyi ,05 kabul edilmiştir. 
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Tablo 1: Maddelerin Ortalaması, Standart Sapması, Madde-Toplam Puan Korelasyonu ve Ayırıcılık 
Gücü

Madde Ort. SS r t
Sig.

(2 tailed)
Madde Ort. SS r t

Sig.
(2 tailed)

m1 4,3785 ,681 ,333 -3,450 ,001 m24 4,5480 ,521 ,328 -4,515 ,000

m2 4,3785 1,110 ,276 -3,150 ,002 m25 4,0508 1,041 ,434 -5,336 ,000

m3 4,3616 ,800 ,421 -5,485 ,000 m26 3,1808 1,041 ,094 -1,553 ,123

m4 4,3785 1,226 ,114 -1,839 ,069 m27 4,5480 ,972 ,317 -3,192 ,002

m5 4,2768 ,759 ,309 -3,809 ,000 m28 2,1977 ,879 ,260 3,092 ,003

m6 4,2655 ,763 ,449 -5,919 ,000 m29 4,0000 ,797 ,525 -7,158 ,000

m7 3,7458 ,940 ,319 -4,500 ,000 m30 4,1921 ,521 ,478 -5,384 ,000

m8 4,3785 ,951 ,490 -5,818 ,000 m31 4,1751 ,752 ,344 -4,842 ,000

m9 3,2147 1,065 ,410 -5,302 ,000 m32 4,2429 ,995 ,508 -7,963 ,000

m10 4,4915 ,776 ,450 -5,152 ,000 m33 3,3785 ,998 ,214 -2,732 ,007

m11 3,7232 ,998 ,485 -5,948 ,000 m34 3,7910 1,047 ,475 -6,350 ,000

m12 3,1356 1,124 ,188 -2,336 ,021 m35 4,0395 ,725 ,409 -5,324 ,000

m13 2,6102 1,060 -,170 3,025 ,003 m36 3,2090 1,126 ,144 -1,958 ,053

m14 3,8757 1,105 ,420 -4,563 ,000 m37 4,3785 ,817 ,402 -5,605 ,000

m15 4,7232 ,473 ,478 -5,720 ,000 m38 3,2034 1,018 ,217 -2,379 ,019

m16 3,1073 1,354 ,284 -4,151 ,000 m39 3,9209 ,807 ,479 -5,794 ,000

m17 4,3729 ,654 ,384 -5,246 ,000 m40 4,2147 ,782 ,549 -7,254 ,000

m18 4,1469 1,398 ,225 -3,494 ,001 m41 3,7514 1,003 ,343 -3,749 ,000

m19 4,8023 ,399 ,368 -3,757 ,000 m42 4,2486 ,787 ,487 -6,295 ,000

m20 2,8305 1,135 ,210 -2,072 ,041 m43 4,5932 ,577 ,515 -6,497 ,000

m21 4,0847 ,714 ,461 -6,104 ,000 m44 4,3503 ,716 ,429 -6,016 ,000

m22 2,9492 1,275 ,311 -3,531 ,001 m45 3,3164 1,332 ,386 -4,686 ,000

m23 4,0056 1,041 ,315 -4,084 ,000
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sayıda örnekleme ulaşılması gerekmektedir. KMO 
katsayısı, 1’e yaklaştıkça verilerin analize uygun 
olduğu, 1 olmasında ise mükemmel bir uyum ol-
duğu anlamına gelir ve ,70’in üzerinde değer ve-
ren veri kümeleri faktörleşme için uygundur (Pett, 
Lackey ve Sullivan, 2003; akt: Di Lorio). Bartlett 
küresellik testi korelasyon matrisinin faktör analizi 
için uygun olup olmadığını değerlendirmek amacı 
ile kullanılır. Bartlett testi sonucunda elde edilen 
değerler istatistiksel açıdan anlamlı olduğu durum-
da verilerin faktör analizi için uygun olduğu kabul 
edilmiş olur (Munro, 2005). Araştırmanın verileri 
ile gerçekleştirilen KMO ve Bartlett testi sonuçları 
Tablo 2’de verilmiştir. 

3.2. Ölçeğin Psikometrik Özelliklerine 
İlişkin Bulgular ve Yorumlar

3.2.1. Ölçeğin Geçerliğine İlişkin Bulgular 
ve Yorumlar 

Ölçeğin yapı geçerliğini analizlerini gerçekleş-
tirmeden önce örneklem uygunluğunu incelemek 
amacıyla Kaiser-Meyer Olkin (KMO) ve Bartlett 
testi yapılmalıdır. Bir ölçme aracının geçerliliği, 
aracın ölçmeyi amaçladığı özelliği ne denli doğ-
ru ölçtüğüne işaret etmektedir. Faktör analizi aynı 
zamanda yapı geçerliliği hakkında bizi bilgilendi-
recektir. Faktör analizinin yapılabilmesi için yeterli 

düşürmektir (Jolliffe, 2002). Bu amaçla madde top-

lam puan korelasyonu düşük olan maddeler çıkar-

tılarak yapılan temel bileşenler analizinin sonuçla-

rına göre, 33 madde özdeğeri 1’den büyük olan 

10 bileşen içermektedir. Bu 10 bileşen tüm varyan-

sın %59,939’unu açıklamaktadır. Temel bileşenler 

analizinin sonuçları Tablo 3’de gösterilmektedir.

Test sonuçlarına göre KMO katsayısı ,797; 
Bartlett testi ki-kare değeri 1435,581 (df=496) ve 
istatistiksel açıdan anlamlı (sig.=.000) bulunmuş-
tur. Bu sonuçlara göre veriler temel bileşenler 
analizi için uygundur. Temel bileşenler analizinin 
amacı birbiriyle ilişkili pek çok değişkenden oluşan 
veri kümesinin boyutluluğunu, açıklanan varyansın 
mümkün olduğunca yüksek olmasını sağlayarak, 

Tablo2: KMO ve Bartlett Testi Sonuçları

KMO Measure of Sampling Adequacy ,797

Bartlett Testi

Ki-Kare 1435,581

Serbestlik 496

Sig. ,000
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dir. Bu durumda grafik maddelerin tek bir yapıyı 
ölçtüğüne ilişkin görüşü desteklemektedir. 

Maddelerin yer aldıkları faktördeki yük değerle-
rinin yüksek olması ölçek geliştirmede dikkat edil-
mesi gereken bir özelliktir. Bu sebeple faktör yük 
değerinin ,45 ya da daha yüksek olması istenir an-
cak az sayıda madde için bu değer ,30’a çekilebilir 
(Büyüköztürk, 2009). Aşağıdaki tabloda temel bi-
leşenler analizine göre maddelerin birinci boyutta 
verdikleri faktör değerleri görülmektedir.

Tabloya göre birinci boyutun öz değeri, 6,719, 
ikinci boyutun öz değeri ise 1,825’tir. Üçüncü ve di-
ğer bileşenlerin öz değerleri de 1,825; 1,805; 1,555 
gibi birbirine yakın değerler seyretmektedir. Ayrıca 
birinci ikinci ve üçüncü boyutların açıkladıkları var-
yans yüzdeleri sırasıyla 20,996; 5,703 ve 5,642’dir 
ve birinci boyutta diğer boyutlara oranla oldukça 
yüksek varyans açıklanmaktadır. Öz değer bileşen 
grafiğindeki birinci öz değerden sonraki sert iniş, 
sonrasında ise birbirine yakın eğim gözlenmekte-

Tablo3: Temel Bileşenler Analizine Göre faktörler İlişkin Elde Edilen Bulgular

Faktör Öz değer Varyans yüzdesi Toplam varyans yüzdesi

1 6,719 20,996 20,996

2 1,825 5,703 26,699

3 1,805 5,642 32,341

4 1,555 4,860 37,201

5 1,462 4,569 41,770

6 1,330 4,157 45,928

7 1,180 3,688 49,616

8 1,146 20,996 53,199

9 1,109 3,465 56,664

10 1,048 3,275 59,939
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Tabloda da görüldüğü gibi 23 maddenin faktör 
yükü .40’ın, 6 maddenin faktör yükü ise .30’un üze-
rindedir. Ancak m5, m7, m22 ve m45 birinci boyut-
ta .30’un altında faktör değeri vermektedir. Buna 
göre, bu dört maddenin nihai ölçeğe alınmaması 
uygundur. m5, m7, m22 ve m45 ölçekten çıkarıla-
rak yapılan faktör analizi sonucunda birinci boyutta 
açıklanan varyans %22,615’e çıkmaktadır. 

3.2.2. Ölçeğin Güvenirliğine İlişkin Bulgular 
ve Yorumlar 

Ölçeğin iç tutarlığını belirlemek için göz önün-
de bulundurulacak birkaç istatistiksel katsayı 
vardır. Bu sebeple ölçeğin güvenirlik çalışması 
çeşitli güvenirlik katsayıları hesaplanarak gerçek-
leştirilmiştir. Bu katsayılardan en çok kullanılanı                  
Cronbach Alfa katsayısıdır. Cronbach Alfa katsayı-
sı, testteki maddelerin öğrencilerin davranışları ile 
tutarlı olma derecesini ölçmeyi sağlar. Bu sebeple 
Cronbach Alfa katsayısı madde homojenliğine işa-
ret eden bir ölçü olarak karşımıza çıkar (Wells ve 
Wollack, 2003:4). .00 ile 1,00 arasında değer alan 
Cronbach Alfa katsayısı düşük ise, ölçeğin iç tu-
tarlığının düşük olduğu ve ölçek maddeleri birden 
fazla özellik ölçtüğü sonucuna varılabilir. Cronbach 
Alfa katsayısı yüksek (1,00’a yakın) değere sahip-
se ölçek homojen, maddeler kendi içinde tutarlıdır 
yorumu yapılabilir (Nunnally, 1978). Bu çalışma-
da öncelikle 45 maddelik ölçeğin Cronbach alfa 
katsayısı hesaplanmış, ,796 bulunmuştur. Ancak 
madde toplam puan korelasyonu ,30’dan küçük 
ayırt edici olmayan maddeler ile bulunan tek bo-
yutta faktör yükü ,30’un altındaki maddeler çıka-
rılarak güvenirlik hesaplandığında alfa güvenirlik 
katsayısı ,861 bulunmuştur. Genel olarak ölçekler-
den istenen iç tutarlık katsayısının ,70’in üzerinde 
olmasıdır (Nunnally, 1978). Elde ettiğimiz bu de-
ğerin de ,86’nın üzerinde olması ölçeğin güvenilir 
bir yapıda olduğunu göstermektedir. Testi yarılama 
yöntemi uygulaması ile ölçekte kalan 29 maddenin 

Tablo 4: Temel Bileşenler Matrisi (Özdeğeri 1’in 
üzerinde)

Madde No Faktör Yükü

m43 ,627
m15 ,574
m29 ,627
m39 ,627
m40 ,627
m21 ,545
m42 ,528
m35 ,526
m8 ,520
m30 ,510
m25 ,505
m32 ,493
m17 ,490
m11 ,489
m19 ,489
m44 ,463
m24 ,453
m10 ,453
m34 ,446
m6 ,441
m3 ,433
m37 ,426
m1 ,421
m31 ,392
m9 ,386
m41 ,375
m27 ,370
m14 ,362
m23 ,319
m5 ,296
m45 ,276
m7 ,238
m22 ,193
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maddeli (19’u olumlu, 9’u olumsuz), Cronbach Alfa 
geçerlik katsayısı, 861 olan ve toplam varyansın 
%23,149’sini açıklayan tek boyutlu bireysel sosyal 
sorumluluk ölçeği geliştirilmiştir. Çalışmaların yü-
rütüldüğü araştırma grubu 262 kişiden oluşan üni-
versite öğrencilerinden oluşmaktadır. 

Bu çalışma bir ölçek geliştirme çalışması oldu-
ğundan üzerinde çalışılan örneklemin sosyal so-
rumluluk düzeyine bakılmamıştır. Araştırmacılar 
gerçekleştirecekleri ileri çalışmalarda daha geniş 
ve farklı örneklemler üzerinde çalışabilir ve bu ör-
neklemlerin sosyal sorumluluk düzeylerini farklı 
değişkenler açısından inceleyebilirler. Ayrıca ger-
çekleştirilecek sosyal sorumluluk etkinliklerinden 
önce ve sonra yapılacak uygulamalar ile grupların 
sosyal sorumluluk düzeylerinde oluşabilecek fark-
lar araştırılabilir. 

Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının 
yürütüldüğü araştırma grubu üniversite öğrencile-
ridir. Dolayısıyla ölçeğin geçerlik ve güvenirliği için 
farklı örneklemler üzerinde yapılacak çalışmalar 
da son derece önemlidir. Çeşitli öğretim kademe-
lerinde (ilköğretim, ortaöğretim) ölçek uygulana-
bilir. Ayrıca çeşitli meslek grupları mensuplarının 
bireysel sosyal sorumluluk düzeyleri bu ölçek ile 
belirlenebilir. 

Sonuç olarak bireylerin sosyal sorumluluk dü-
zeylerinin belirlenmesi hem bireysel farkındalık 
düzeyinin hem de bireysel sosyal sorumluluk dü-
zeyinin katkı sağlayabilir. Bu ölçek bu konuda ya-
pılabilecek diğer çalışmalarla geliştirilebilir. 

iki yarı güvenirliği ,736 (birinci yarı) ve ,778 (ikinci 
yarı) bulunmuştur. İki yarı form arasındaki korelas-
yon ,744 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca Spearman 
Brown güvenirlik katsayısı ,853; Guttman iç tutarlık 
katsayısı ,852 bulunmuştur. Bu değerler ışığında 
ölçeğin güvenilir olduğu sonucuna varılabilir. 

4. Sonuç ve Öneriler

Bireysel sosyal sorumluluk, toplumsal bir varlık 
olarak insanın yaşadığı toplumla ilgili olarak üst-
lendiği mesuliyetlerdir. Bireylerin geniş anlamda 
toplumla birlikte çalışarak yaşanabilir bir toplumun 
gelişmesine katkıda bulunmak için içsel yükümlü-
lükler tesis etmesidir.

Ülkemizde sosyal sorumluluğun bireysel boyu-
tunda akademik çeşitlilik bulunmamaktadır. Lite-
ratürde kurumsal sosyal sorumluluk bazında çok 
yoğun çalışmalar yapılmakta ancak bu akademik 
yoğunluk bireysel sosyal sorumluluk boyutunda 
görülmemektedir. Oysa kurumsal boyutta ve/veya 
kamusal boyutta var olan sosyal sorumluluğun 
çıkışı bireysel sosyal sorumluluk bilincidir. Bu ne-
denle bireysel sosyal sorumluğun çeşitli boyutları 
ile araştırılması gereklidir. Bireysel sosyal sorum-
luluk değerlendirilmelerine yönelik bir ölçme aracı-
na duyulan gereksinimlerden hareketle yürütülen 
bu çalışmanın amacı; bireylerin sosyal sorumluluk 
düzeylerini ortaya koyan geçerli ve güvenilir bir 
ölçme aracı geliştirmek ve psikometrik özellikleri-
ne ilişkin bilgileri saptamaktır. 

Bireysel sosyal sorumluluğun ölçülmesine yö-
nelik gerçekleştirilen bu çalışmanın sonucunda 28 
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Ergenlerin Öznel İyi Oluşlarıyla 
Aile Ortamları Arasındaki İlişki

Abstract
The Relationship Between Adolescents’ 

Subjective Well-Being and Family Environment

This study examines the association between 
family environment and subjective well-being among 
Turkish adolescents. The participants of the study 
include a total of 252 adolescents (128 male and 
124 female). The ages of them range between 14 
and 17. The data of the study were obtained through 
the use of the Adolescents’ Subjective Well-Being 
Scale and Family Environment Scale. The data 
were analyzed through using of multiple regression 
analysis method. The findings obtained indicate 
that the unity in the adolescents’ family was related 
with adolescents’ subjective well-being, and also 
control in the adolescents’ family was not related with 
adolescents’ subjective well-being. These variables 
explain 26 % variance of adolescents’ subjective 
well-being. The findings of the study suggest that 
there is a statistically significant relationship between 
adolescents’ subjective well-being and their family 
environment. Results of this study may be used for 
improving subjective well being program. 

Key Words: Adolescent, Subjective Well Being, 
Family Environment.

Öz
Bu çalışmada ergenlerin öznel iyi oluşları ile 

aile ortamları arasındaki ilişkilerin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmaya Ankara’da genel lise 
öğrenimine devam eden, 14–17 yaşları arasında 124 
(% 49.2) kız ve 128 (%50.8) erkek olmak üzere toplam 
252 lise öğrencisi katılmıştır. Çalışmada Ergen Öznel 
İyi Oluşu Ölçeği ve Aile Ortamı Ölçeği kullanılmıştır. 
Verilerin analizi, çoklu regresyon tekniğiyle analiz 
edilmiştir. Çalışmada, aile ortamındaki birlik düzeyinin 
yükselmesine paralel olarak ergenlerin öznel iyi 
oluş düzeylerinin de yükseldiği bulunmuştur. Aile 
ortamındaki kontrolün, ergen öznel iyi oluşu ile ilişkili 
olmadığı sonucuna varılmıştır. Aile ortamının ergen 
öznel iyi oluşunu %26 oranında açıkladığı bulgusuna 
ulaşılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, öznel iyi oluş ve 
aile ortamı arasında istatistikî açıdan anlamlı ve önemli 
bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın 
bulguları, öznel iyi oluşu artırma programlarında 
kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Ergen, Öznel İyi Oluş, Aile 
Ortamı.
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öznel iyi oluşu arasında, yüksek düzeyde ilişkiler 
bulunmuştur. Ulusal literatürde ise, ergen öznel iyi 
oluşu; öznel iyi oluş açısından normal ve sorunlu 
ergenlerin (Köker, 1991), suç işleyen ve işleme-
yen ergenlerin karşılaştırılmaları (Nalbant, 1993); 
öznel iyi oluş ile cinsiyet, sosyometrik statüler gibi 
değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Sa-
föz-Güven, 2008); ergen öznel iyi oluşu ölçeğinin 
(Eryılmaz, 2009) geliştirilmesi gibi alanlarda ince-
lenmiştir. 

Literatür incelendiğinde, ergenlerin öznel iyi 
oluşları üzerinde ailenin önemli etkisinin olduğu 
görülmektedir (Rask, Kurki ve Paavlianien, 2003). 
Bu bağlamda, ailenin işlevi ve yapısı üzerinde 
durulmaktadır. Aile, bireylere toplumsal değerleri, 
tutumları ve ailenin ait olduğu alt kültürün değer-
lerini öğretir (Hoopes, 1987). Aile, bireyleri toplum-
sallaştırırken aynı zamanda bireylerin bedensel, 
bilişsel ve ahlakî açıdan gelişimlerine de katkıda 
bulunur. Aile yapısı, bireylerin topluma uyum sağ-
lamlarına aracılık eden ve aile değerlerini kuşak-
tan kuşağa aktaran aile kompozisyonudur (Zinn 
ve Eitzen, 1990). Aile yapısını oluşturan iletişim, 
birlik, yönetim, yetkinlik, duygusal bağlam, doyum 
ve direnç olmak üzere yedi önemli boyut bulun-
maktadır (Kağıtçıbaşı, 1996). Aile ortamı ise, aile 
yapısı içerisindeki kişiler arası ilişkilerin niteliğine 
bağlı olarak gelişen kişiler arası atmosfer olarak 
tanımlanmaktadır (Fowler, 1982). Aile ortamı, aile 
üyelerinin ortak amaçlarını, stratejilerini, kaynakla-
rını ve deneyimlerini içeren bir kavramdır. Aile or-
tamının iki önemli alt boyutu vardır. Bunlardan ilki, 
birlik-beraberliktir. Birlik-beraberlik, aile üyelerinin 
birbirlerine bağlılıklarını ve birbirlerine karşı açık 
olmalarını ifade eder. Aile kontrol boyutu ise, aile 
kurallarında, düzeninde katılık ve planlı bir örgütle-
meyi belirtir (Fowler, 1980). 

Literatürde, aile yapısının ve aile ortamının er-
genlerin olumlu ve olumsuz davranışlar sergileme-

Gi̇ri̇ş

Mutlu olmak, insanlar için önemli ve ulaşılmak 
istenen bir amaçtır. Psikolojide mutluluk, öznel iyi 
oluş kavramıyla ele alınır (Deiner, 1984; Hyborn, 
2000). Öznel iyi oluş, bireylerin yaşam doyumu, 
olumlu ve olumsuz duygulanım açısından yaşam-
larını ve kendilerini değerlendirmeleri ve yargı 
bildirmeleri anlamına gelmektedir (Deiner, 2001). 
Bireylerin, olumlu duygulara sıklıkla ve olumsuz 
duygulara çok az sahip olmaları ve yaşamlarından 
da doyum almaları, onların yüksek düzeyde öznel 
iyi oluşa sahip olduklarını göstermektedir (Lyubo-
mirsky, Sheldon ve Schkade, 2005).

Öznel iyi oluş literatürü incelendiğinde, daha 
çok yetişkinler üzerinde çalışmaların yapıldığı 
görülmektedir (Deiner, 2001). Buna karşın ergen 
öznel iyi oluş literatürü de yavaş yavaş gelişmekte-
dir. Uluslar arası ve ulusal ilteratür incelendiğinde, 
ergen öznel iyi oluşunun pek çok değişkenle ilişkili 
olduğu bulunmuştur. Uluslar arası literatürde ergen 
öznel iyi oluşunun demografik, çevresel ve kişisel 
değişkenlerle ilişkisi incelenmiştir. Yapılan çalış-
malara göre, cinsiyet, yaş ve eğitim gibi demog-
rafik değişkenlerin ergenlerin öznel iyi oluşlarıyla 
düşük düzeyde ilişkili olduğu belirlenmiştir (Gil-
man ve Huebner, 1997; Huebner, Drane ve Valois, 
2000). Komşularla olan ilişkiler (Morris ve Winter, 
1978), amaçlı etkinliklere katılma (Gilman ve Hu-
ebner, 2006), annenin ve babanın ölümü, deprem 
gibi geçici ve sürekli olan yaşam olayları (McCul-
lough, Huebner ve Laughlin, 2000), çevresel fak-
törler bağlamında ele alınmıştır. Bu değişkenlerin 
ergenlerin öznel iyi oluşlarıyla orta düzeyde ilişki-
li olduğu sonucuna varılmıştır. Özsaygı, denetim 
odağı (Huebner, 1991), duygusal dengesizlik ve 
dışa dönüklük kişilik özellikleri (Mcknight, Huebner 
ve Suldo, 2002), bağlanma (Nichkerson ve Nag-
le, 2005) gibi değişkenler kişinin içindeki psikolojik 
yapılar olarak ele alınmıştır. Bu faktörlerle ergen 
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lara göre, aile yapısındaki değişiklikler (Huebner 
ve Drane, 2005), ebeveynlik davranışları (Hueb-
ner, 2004) ile ergen öznel iyi oluşu anlamlı düzey-
de ilişkili bulunmuştur. 

Aile ortamının çeşitli değişkenlerle ilişkisinin ele 
alındığı çalışmalar, ulusal literatürde de bulunmak-
tadır. Bu bağlamda Türkiye’de aile ortamı ile sağ-
lıklı gençlerde öz bakım gücü (Nahcivan, 1993), 
duygu durum bozukluğu ve psikotik hastaların 
hastaneye yatış sıklığı (Dündar, 1999) ve duy-
gusal zekâ (Özabacı, 2006) gibi değişkenler ara-
sındaki ilişkiler incelenmiştir. Tüm bu çalışmalara 
karşın ulusal literatürde, ergen öznel iyi oluşu ile 
aile ortamı arasındaki ilişkilerin incelendiği çalış-
maların olmadığı görülmektedir. Oysaki ergenlik, 
bedensel, bilişsel, toplumsal ve ahlakî açıdan çe-
şitli değişikliklerin yaşandığı bir dönemdir (Hueb-
ner, 1991). Bu dönemdeki değişimlerin sonucun-
da gerçekleşen gelişim, ergenler için, okula karşı 
ilgisizlik, depresyon, çaresizlik, madde bağımlılığı 
gibi uyum sorunlarını da beraberinde getirmekte-
dir (McCullough, Huebner ve Laughlin, 2000; Mck-
night, Huebner ve Suldo’nun, 2002). Ergenlerin bu 
süreci sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için, aileden 
kaynaklı ruh sağlıklarını koruyucu özelliklerin be-
lirlenip uygulamaya konması gereklidir. Öznel iyi 
oluş ve aile ortamı arasındaki ilişkileri inceleyen 
çalışmalara bakıldığında, bu çalışmaların büyük 
bir çoğunluğunun ergenler üzerinde gerçekleştiril-
mediği görülmektedir. Bu bilgilerden ve bulgular-
dan hareketle, bu çalışmada ergenlerin öznel iyi 
oluşları ile aile ortamları arasındaki ilişkilerin ince-
lenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem

Bu çalışma, ilişkisel tarama modelinde yürütül-
müştür. Çalışmada, aile ortamı ile ergen öznel iyi 
oluşu arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlan-
mıştır. Çalışmada, aile ortamının ergen öznel iyi 

leriyle ilişkisinin incelendiği çalışmalar bulunmak-
tadır. Yapılan çalışmalara göre, ailesi tarafından 
anlayış ve destek görmeyen, çatışmalı bir aile or-
tamında yaşayan ergenlerin problemli davranışlar 
sergiledikleri sonucuna varılmıştır (Barrera ve Li, 
1996; Stevens, 2002). Bu sonucun nedeni olarak, 
ailedeki tutarsızlıklar ve düzensizlikler görülmüştür. 
Bu nedenler, ergenlerin uyumlarını bozarak onla-
rın gelişimlerini olumsuz yönde etkilemiştir (Rey ve 
Plapp, 1989). Öte yandan, ailesiyle olumlu ilişkileri 
olan, ailesi tarafından desteklenen ve kabul gören 
ergenlerin, şiddet, depresyon ve kaygı gibi psiko-
patolojileri daha az sergiledikleri sonucuna varıl-
mıştır (Buist, Dekovic, Meeus ve Van Aken 2004; 
Estevez ve ark., 2005). 

Ergenler, yaşamlarının büyük bir kısmını aile-
leriyle geçirmektedirler. Bu noktada, ergenlerin ai-
leleriyle kurmuş oldukları ilişkileri, diğer insanlara 
ve tüm yaşama yönelik göstermiş oldukları tutum-
larının ve davranışlarının temelini oluşturmakta-
dır (Yavuzer, 2003). Bu nedenle, ergenlerin öznel 
iyi oluşları üzerinde, onların ailelerinin önemli ve 
doğrudan bir etkisi bulunmaktadır. Örneğin; aile 
içerisinde açık iletişimin, karşılıklı duygusal yakın-
lığın olması, ergenin kendisini aileden yalıtılmış 
hissetmemesi, etkileşimde güvenin olması duru-
munda ergen öznel iyi oluş düzeyinin yükseldiği 
bulunmuştur (Rask, Kurki ve Paavlianien, 2003). 
Ergen öznel iyi oluşu üzerinde etkili olan, güvenli 
ev ortamı, sevgi atmosferi, açık iletişim, aile üyesi-
nin aileye katılımı (ait olma), dışsal ilişkiler ve aile 
içerisinde kişisel önem duygusunun hissedilmesi 
gibi aile ile ilgili altı faktör bulunmuştur (Joronen 
ve Kurki, 2005). Zor işlerin üstesinden gelmek, 
destekleyici anne-babaya sahip olmak, olumlu ya-
şam olaylarını deneyimlemek ve önemli bireylerle 
gerçekleştirilen ilişkiden yüksek düzeyde doyum 
almak, ergenlerin öznel iyi oluşlarını olumlu yönde 
etkilemektedir (Park, 2004). Yapılan diğer çalışma-
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lendirmede, ölçeğin alt boyutları ve toplam puanı 
kullanılabilmektedir. Ölçekten alınan toplam puan 
yükseldikçe bireylerin öznel iyi oluş düzeyleri de 
yükselmektedir. 

Aile Ortamı Ölçeği (Family Environment Qu-
estionnaire): Aile ortamı ölçeği, Fowler (1982) ta-
rafından geliştirilmiştir. Ölçeğin, Türkçe geçerlilik 
ve güvenirlik çalışması, Usluer tarafından (1989) 
yapılmıştır. Ölçeğin Türkçe Formunda birlik-be-
raberlik ve kontrol (denetim) olmak üzere iki alt 
boyut bulunmaktadır. Ölçeğin iç tutarlık değerleri, 
birlik-beraberlik alt boyutu için 0.82 ve kontrol alt 
boyutu için 0.74 bulunmuştur. Ölçeğin faktör yapısı 
ve güvenirliği bu çalışma grubunda da incelenmiş-
tir. Ölçeğin faktör yapısı, açımlayıcı faktör analizi 
yöntemiyle incelenmiştir. Faktör analizinde iki bo-
yutlu ölçeğin açıkladığı varyans, % 43.79 olarak 
bulunmuştur. Birlik-beraberlik boyutu için ölçeğin 
Cronbach Alfa değeri 0.73 ve kontrol boyutu için 
Cronbach Alfa değeri 0.68 olarak bulunmuştur. 

Bulgular

Araştırma bulguları, iki ana başlık altında ele 
alınmıştır. Öncelikle araştırma kapsamında ele 
alınan değişkenlerin betimsel istatistikleri incelen-
miştir. Daha sonra, çoklu regresyon analizi sonuç-
larına değinilmiştir. 

Araştırmada Yer Alan Değişkenlere İlişkin 
Betimsel İstatistikler 

Araştırmada, ergen öznel iyi oluş ölçeği toplam 
puanı ve aile ortamı ölçeği kontrol ve birlik-bera-
berlik alt boyutları toplam puanları ele alınan de-
ğişkenlerdir. Bu değişkenlere ilişkin ortalama de-
ğerleri ve standart sapma değerleri Tablo-1’de ele 
alınmıştır. 

oluşunu ne düzeyde açıkladığını belirlemek ama-
cıyla çoklu regresyon analizi yönteminden fayda-
lanılmıştır. 

Çalışma Grubu

Bu çalışmaya, 2010–2011 Eğitim-Öğretim Yı-
lında, Ankara’da genel lise öğrenimine devam 
eden, 14–17 yaşları arasında 124 (% 49.2) kız ve 
128 (%50.8) erkek olmak üzere toplam 252 lise 
öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin 157’si (%62.3) 
dokuzuncu sınıf, 80’i (%31.7) onuncu sınıf ve 15’i 
(%6) on birinci sınıf öğrencisidir. Lise öğrencileri-
nin 98’i (%38.9) 14 yaşında, 110’u (%43.7) 15 ya-
şında, 33’ü (%13.1) 16 yaşında ve 11’i (%4.4) 17 
yaşındadır. 

Araştırmada Kullanılan Ölçme Araçları

Araştırmada Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği ve 
Aile Ortamı Ölçeği kullanılmıştır. Aşağıda, ölçekle-
rin psikometrik özellikleri yer almaktadır. 

Ergen Öznel İyi Oluşu Ölçeği: Ergen Öznel İyi 
Oluş Ölçeği, Eryılmaz (2009) tarafından gelişti-
rilmiştir. Ölçek, ergenlerin yaşamın çeşitli alanla-
rındaki doyumlarını ve olumlu duygulanımlarını 
içeren 15 maddeden oluşmaktadır. Ergen Öznel 
İyi Oluş Ölçeği, aile ilişkilerinde doyum, yaşam 
doyumu, olumlu duygular ve önemli kişilerle iliş-
kilerde doyum olmak üzere dört alt faktörden 
oluşmaktadır. Bu dört boyutun açıklanan varyansı 
61,64’tür. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik değeri 
0.87, Sperman–Brown değeri ise 0.83’tür. Ölçeğin 
uyum geçerliğine Eryılmaz ve Atak (2011) yaşam 
doyumu ölçeği ile bakmışlardır. Yapılan analizlerin 
sonucunda, yaşam doyumu ve ergen öznel iyi olu-
şu arasında (r = 0.47, p<.01) orta düzeyde bir ilişki 
bulunmuştur. Bireylerin öznel iyi oluşlarını değer-
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Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Çalışmada, ergenlerin öznel iyi oluşları ile aile 

ortamı ölçeği alt boyutları arasındaki ilişkiler çoklu 

regresyon analizi yöntemiyle incelenmiştir. Analiz 

sonuçları, Tablo–2’ de gösterilmiştir. 

Tablo–1 incelendiğinde, araştırma grubunda yer 
alan ergenler için ergen öznel iyi oluş ölçeği puan-
ları ortalamasının 51,07 ve standart sapmasının 
6,38; aile ortamı ölçeği birlik-beraberlik boyutu pu-
anları ortalamasının 45,44 ve standart sapmasının 
5,59; kontrol boyutu puanları ortalamasının 25,83 
ve standart sapmasının 4,05 olduğu görülmektedir. 

ler, ergenlerin öznel iyi oluşlarındaki varyansın % 
26’sını açıklamaktadır.

Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışmada, ergenlerin öznel iyi oluşları ile 
aile ortamları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Ça-
lışma sonuçlarına göre, aile ortamında aile birliği-
ni-beraberliğini hisseden ergenlerin, öznel iyi oluş 
düzeylerinin de anlamlı ve önemli düzeyde yüksel-
diği sonucuna varılmıştır. Öte yandan, ailede sıkı 
bir denetimin ve kontrolün olması, ergen öznel iyi 

Tablo–2 incelendiğinde, çoklu regresyon analizi 
sonuçları görülmektedir. Sonuçlara göre, aile or-
tamının ergenlerin öznel iyi oluşlarını anlamlı ve 
önemli düzeyde açıkladığı görülmektedir (R=,51; 
R2=,26; F=29,52; p<.01). Regresyon eşitliğinde 
aile ortamı birlik-beraberlik boyutunun (β= ,54; 
p<.01) ergen öznel iyi oluşu ile anlamlı düzeyde 
ve pozitif yönde ilişkili olduğu sonucuna varılmış-
tır. Öte yandan aile ortamı kontrol boyutu ile ergen 
öznel iyi oluşu arasında anlamlı düzeyde bir ilişki 
bulunmamıştır. Bu sonuçlara göre, ilgili değişken-

Tablo 1- Araştırmada Yer Alan Değişkenlere İlişkin Betimsel İstatistik Sonuçları

Ortalama Standart Sapma

Öznel İyi Oluş 51,07 6,38

Birlik-Beraberlik 45,44 5,59

Kontrol 25,83 4,05

Tablo 2- Aile Ortamı Birlik ve Denetim Ergenlerin Öznel İyi Oluşlarını Yordama Düzeyi

 B SEB Beta t p

Birlik-Beraberlik 1,22 ,18 ,54 6,61 ,00

Kontrol -,22 ,26 -,07 -,85 ,39
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farklı bir aile yapısı sergilemektedir. Sanayileşme 
ile birlikte çocuğun ekonomik değerinden ziyade 
psikolojik değeri önemsendiği için aile yapısı dönü-
şüme uğramıştır. Bu değişimin bir sonucu olarak, 
aile çocuğun sevgi, ait olma, özerklik gibi psikolo-
jik ihtiyaçlarının karşılandığı kurum haline dönüş-
müştür (Kağıtçıbaşı, 1996; 2000). İlişkisel-özerk 
benlikten dolayı, özellikle ilişkiselliğin etkisiyle, 
aile ortamında grup bütünlüğünü sağlamak adına 
aile birliği ve beraberliği önemlidir. Bütünlüğün ve 
birliğin bozulması, ilişkiselliğe zarar vermektedir. 
Ailede bireyler, bu birliği ve bütünlüğü sağlaya-
rak mutlu olmaktadırlar (Kağıtçıbaşı, 1996; 2000; 
Markus ve Kitiyama, 1991). Sonuçta bir grup orta-
mında yaşanan mutluluk, grubun üyelerinden olan 
ergenleri de mutlu etmiş olabilir. İlerleyen süreçte 
bireyci-toplulukçu kültür bağlamında ergen öznel 
iyi oluşu ve aile ortamı arasındaki ilişkiler incelene-
rek bu konuya açıklık getirilebilir. 

Çalışmada kontrol boyutunun ergen öznel iyi 
oluşu ile anlamlı düzeyde ilişkili olmaması, bu ça-
lışmanın ilginç bir bulgusudur. Ergenlerin öznel 
iyi oluşlarının, aile ortamı kontrol boyutuyla ilişkili 
olmamasının nedeni, ergenlerin gelişimsel açıdan 
elde ettiği kazanımlar olabilir. Bilindiği gibi, ergenlik 
döneminde ergenlerde pek çok yönden değişiklik 
gerçekleşmektedir. Bu dönemde ergenler, bilişsel, 
sosyal, bedensel ve psikolojik açıdan önemli deği-
şimler ve dönüşümler yaşamaktadırlar. Psikolojik 
açıdan ergenlikte değişimin yaşandığı kimlik ve 
özerklik gelişimi olmak üzere iki önemli alan bulun-
maktadır (Bjorklund, 2000; Erikson, 1984; Yavu-
zer, 1993). Ergenlikte kimliğin ve özerkliğin gelişi-
mi ile birlikte ergenler, seçenekler oluşturma, kendi 
başlarına karar alma, aldıkları kararların sorumlu-
luklarını üstlenme durumuyla karşı karşıyadırlar. 
Ergenlerin bu gelişim sürecini sağlıklı bir şekilde 
atlatmaları için kontrol edilmekten ziyade destek-
lenmeye, rehberlik edilmeye ve cesaretlendirilme-

oluşunu anlamlı bir düzeyde açıklamamıştır. Çalış-
manın bu bölümünde bulgular, literatür bağlamın-
da ele alınıp tartışılmıştır. 

Literatür incelendiğinde, ergenlerin ailelerinin, 
onların öznel iyi oluşları üzerinde önemli düzey-
de etkileri olduğuna ilişkin çalışma bulguları gö-
rülmektedir (Huebner, 2004; Huebner ve Drane, 
2005; Joronen ve Kurki, 2005; Park, 2004; Rask, 
Kurki ve Paavlianien, 2003). Bu çalışmanın bulgu-
ları, genel olarak anılan çalışmanın bulgularıyla 
paralellik göstermektedir. Farklı kültürlerde de olsa 
ergenlerin yaşadıkları aile ortamlarının onların öz-
nel iyi oluşlarında etkili olduğu görülmektedir. Bu 
noktada bu çalışmanın bulguları, literatüre katkı 
sağlamıştır. İlerleyen süreçte, kültürler arası çalış-
malarla alanın zenginleşmesine katkıda bulunula-
bilir. 

Bu çalışma bulgularına bakıldığında, aile orta-
mındaki birliğin-beraberliğin ergen öznel iyi oluşu 
ile önemli ve anlamlı düzeyde ilişkili olduğu görül-
mektedir. Literatürde aile ortamında, birliğin-be-
raberliğin önemine ilişkin kuramsal açıklamalar 
bulunmaktadır. Örneğin; “Aile Sistemi Kuramı” na 
(Minuchin ve Fishman, 1981) göre, ailede birlik 
duygusunun olması aile bütünlüğü için önemlidir. 
Aile bütünlüğü içerisinde yer alan bireyler, karşı-
lıklı saygıya dayalı olarak ihtiyaçlarını giderdikleri 
için mutlu bir yaşam sürdürmektedirler. Bu çalışma 
bulguları, sistem yaklaşımının kuramsal açıklama-
larını doğrular niteliktedir. 

Ergen öznel iyi oluşunun aile ortamındaki bir-
lik-beraberlik boyutuyla ilişkili olması, Türk toplu-
mundaki ilişkisel-özerk benlik özellikleriyle açıkla-
nabilir. Bilindiği gibi kültürler bireyci ve toplulukçu 
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Markus ve Kitiya-
ma, 1991). Türkiye sanayileşme ile birlikte daha 
çok bireyci özellikler sergileyen toplumlar sınıfına 
yaklaşırken, bireyci ve toplulukçu toplumlardan da 
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ğiştirebilmelerine yardımcı olunabilir. Anneler ve 
babalar, ergenleri aile ortamında kontrol etmek 
yerine onların özerkliklerini destekleyici, onlara 
güven verici ve onları cesaretlendirici iletişimde ve 
davranışta bulunabilirler. Anneler ve babalar, ço-
cuklarıyla birlikte, aile birliğine katkıda bulunacak 
ortak etkinlikler düzenleyebilirler. 

Bu çalışmanın en önemli sınırlılığı, çalışmanın 
lise öğrenimi gören ve herhangi bir psikiyatrik tanı 
almamış ergenler üzerinde gerçekleştirilmiş olma-
sıdır. Bundan sonra gerçekleştirilecek çalışmalar-
da, lise öğrenimi gören, görmeyen ve psikiyatrik 
tanısı olan, olmayan ergenlerin öznel iyi oluş dü-
zeylerinin aile ortamı boyutları açısından karşılaş-
tırılmalı olarak incelenmesi, literatüre katkı sağla-
yabilir. 

Sonuç olarak, ergenlerin öznel iyi oluşları için 
aile ortamı önemlidir. İlerleyen süreçte, farklı ça-
lışma gruplarıyla ve farklı değişkenlerle çalışmalar 
gerçekleştirilebilir. 

ye ihtiyaçları bulunmaktadır. Aile ortamındaki aşırı 
kontrol, ergenlerin bu gelişim alanlarında rahat de-
nemeler yapmalarını engellemiş olabilir. Bu duru-
mun bir sonucu olarak, ergenlerin öznel iyi oluşları 
ile aile ortamındaki kontrol boyutu arasında anlamlı 
ve pozitif yönde ilişkiler çıkmamış olabilir. İlerleyen 
süreçte, ergenlerin kimlik, özerklik gelişimleri, aile 
ortamları ve öznel iyi oluşları arasındaki ilişkilerin 
incelenmesi literatüre katkı sağlayabilir. 

Bu çalışmanın sonuçlarına bakıldığında, ergen-
lerin öznel iyi oluşun düzeyini yükseltmek için, aile 
ortamında birlik-beraberlik duygusunu yaşamaları 
önemlidir. Bu bulgudan hareketle, birtakım öneri-
ler geliştirilebilir. Öncelikle aile terapistleri ve aile 
danışmanları, bu çalışmanın bulgularından fayda-
lanabilirler. Aile üyelerinin ailede birlik-beraberlik 
duygusu oluşturmalarını sağlayabilirler. Bu nokta-
da, ergenlerin aileleri ile olan ilişkilerini sorgulayıp, 
düzenleyebilirler. Aile üyelerinin birbirlerine karşı 
hissettikleri olumsuz duyguları terapötik ortamda 
ifade etmelerine, bu duyguları olumlularıyla de-
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      Yayın Kuralları

A1. ile ve Toplum dergisi, Başbakanlık, Alile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından Ocak-
Şubat-Mart, Nisan-Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos-Eylül ve Ekim-Kasım-Aralık aylarında olmak 
üzere yılda dört kez yayınlanmakta olan hakemli bir dergidir.

Dergide, Genel Müdürlüğümüzün kuruluş amacı (Türk ailesinin bütünlüğünün korunması, güçlendiril-2. 
mesi ve sosyal refahının artırılması için gerekli araştırmaları yapmak ve projeler geliştirmek, bunların 
uygulamaya konulmasını sağlamak, aile ile ilgili milli bir politikanın oluşmasına yardımcı olmak) doğ-
rultusunda aile odaklı telif ve tercüme makaleler, araştırma makaleleri, bildiriler, yayın değerlendirme 
tartışma yazıları Türkçe ya da bir yabancı dilde yayınlanmaktadır.

Dergi, “hakemli” bir yayındır. Dergiye gönderilen yazı, yayın kurulu tarafından incelendikten sonra 3. 
konusu ile ilgili hakeme gönderilir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, 
gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları gizlidir. 
Hakemlerden olumlu rapor alamayan makaleler yayınlanmaz ve yazarına iade edilmez; bu konuda 
idari ve adli sorumluluk kabul edilmez. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar ise gerekli deği-
şiklikler için yazar(ları)na geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içerisinde dergiye ulaştırmak 
yazar(lar)ın sorumluluğundadır. 

Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir dergide yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere 4. 
gönderilmemesi gereklidir. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış yazılarda, 
toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

Dergide yayımlanacak olan eserler daha önce bir başka dergide yayınlanmamış, yayınlanmak üzere 5. 
gönderilmemiş ya da yayın için kabul edilmemiş olmalıdır.

Çalışma, Genel Müdürlük adresine ikisi isimsiz olmak üzere üç nüsha basılı ve bir de CD’de kayıtlı (bir 6. 
isimli, bir isimsiz) olarak posta ile ya da editöre bir isimli bir isimsiz iki nüsha halinde elektronik posta 
adresine mail ile gönderilebilir. 

Gönderilen Yazıların Yayınlanma zorunluluğu yoktur. Dergiye gelen yazılar yayınlansın ya da yayın-7. 
lanması geri iade edilmez.

Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazara aittir.8. 

Eserin yayınlanmasına karar verilmesi durumunda yazarlar yayın haklarını Aile ve Sosyal Araştırmalar 9. 
Dergisi’ne devretmiş olurlar.

Yazım Kuralları

Çalışmanın başlığı büyük harfle ve sayfanın ortasına gelecek şekilde “Times New Roman” yazı ka-1. 
rakteriyle 14 punto ve bir aralıkla “koyu” olarak yazılmalıdır. Ana başlık yazısının sol alt tarafına yazar 
veya yazarların adları, akademik ünvanlarıyla birlikte yazılmalı ve çalıştığı kurum (üniversite, fakülte, 
bölüm) adları ise (*) işaretiyle dipnot şeklinde sayfanın alt kısmında verilmelidir. Yapılan çalışma her-
hangi bir kurum tarafından destek görmüşse, makalenin ana başlığının son kelimesi üzerine (*) konu-
larak destek veren kurumun adı aynı sayfada dipnot olarak verilmelidir.

Dergiye gönderilecek çalışmalar, Apple Mac Word 5.1 veya Ms Word Windows 95 ve üstü programla 2. 
yazılmalıdır.
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Makalenin yazarı, adını, s3. oyadını, görev yaptığı kurumu ve akademik unvanını tam ve açık olarak 
belirtmeli; kendisiyle doğrudan iletişim kurulabilecek açık adres, telefon numarası ve elektronik posta 
adresini vermelidir.

Aday makalede, başlıktan sonra bir aralık ve 12 puntoyla her biri 80-100 kelimeyi geçmeyen ve beş 4. 
ana alt başlıktan oluşan Türkçe ve İngilizce yapılandırılmış özler bulunmalıdır. Makalenin başlığının 
İngilizce karşılığı ilgili özün başlığı olarak koyu ve küçük harflerle yer almalıdır. Yapılandırılmış özler: 
görgül araştırmalar için;  Problem Durumu, Araştırmanın Amacı, Yöntem, Bulgular ve Sonuçlar, Öne-
riler; diğer çalışmalar için; Araştırmanın Temelleri, Araştırmanın Amacı, Veri Kaynakları, Ana Tartışma 
ve Sonuçlar başlıklarını içermelidir.

 Yapılandırılmış özün altında 1 satır boşluk bırakılarak en az 3 anahtar kelime verilmelidir. Anahtar 
kelimeler Türkçe ve İngilizce hazırlanmalıdır.

Metin yazımı, A4 boyutundaki kağıda Times New Roman karakteriyle 1.5 aralıklı olarak 12 puntoyla ve 5. 
2.5 cm. kenar boşluklarıyla yazılmalıdır. Çalışma, giriş bölümüyle başlamalı, burada yazının hipotezi 
belirtilmeli, Gelişme bölümü (ana ve alt başlıklarla desteklenebilir) veri, gözlem, görüş, yorum ve tar-
tışmalardan oluşmalı, sonuç bölümünde de varılan sonuçlar, önerilerle desteklenerek açıklanmalıdır.

Bölüm başlıkları büyük harfle, alt başlıklar küçük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır. Numaralandırma 6. 
1, 1.1, 1.2, 1.3 şeklinde olmalıdır.

Örnek:

3. YÖNTEM

3.1 Veri Toplama Teknikleri

Çizelge, grafik, resim vb. derginin sayfa boyutları dışına taşmamalı ve bunların hazırlanmasında Ti-7. 
mes New Roman 8 puntodan küçük yazı kullanılmamalıdır. Çizelge, grafik, resim vb.lerine sıra ile 
numara ve başlık verilmelidir. Kaynak ve gerekli durumlarda açıklayıcı dipnotlar ve kısaltmalar, şekil 
ve çizelgelerin hemen altında gösterilmelidir. 

Dergiye gönderilecek çalışmalar otuz sayfayı aşmamalıdır.8. 

Kaynaklar APA (American Sociological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir.9. 

• Göndermeler

Tek Yazarlı

Yazarın adı ifadenin bir parçası değilse cümlenin sonunda yer alır.• 

Örnek:  Bilgisayar okuryazarlığı, bir dildeki okuryazarlıkla eş anlamlı olarak, bir dili kullanma, okuma ve 
yazma yeteneği olarak tanımlanabilir (Kınık, 1991).

Yazarın adı ifadede geçiyorsa ismin hemen yanında yer alır.• 

Örnek:  İğdir (1991), bilgisayar okuryazarlığını, bir dildeki okuryazarlıkla eş anlamlı olarak, bir dil kullan-
ma, okuma ve yazma yeteneği olarak tanımlar.

İki Yazarlı

Yazarların adı ifadenin bir parçası değilse cümlenin sonunda, ifadede geçiyorsa hemen yanında yer • 
alır.
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Örnek: Yapılan bazı çalışmalar bu veriyi doğrular niteliktedir (Berk ve Altun, 1992).

Üç-Beş Yazarlı

İlk göndermede yazar soyadları eserdeki sıraya göre verilir.• 

Örnek: Bu alanda yapılan araştırmalar (Sarıkoç, Türkarslan, Demirkan ve Ergun, 2011) göstermiştir 
ki…

Aynı eserde ikinci ve daha fazla kez gönderme yapmak gerekirse, sadece ilk yazarın soyadı yazılır; 
diğerleri için Türkçe makalelerde “vd.”, İngilizce makalelerde “et al.” kısaltması kullanılır.

Örnek: (Yıldırım vd., 1999)          
(Hall et al., 1992)     

6 ve Daha Fazla Yazarlı

Sadece ilk yazarın soyadı ile “vd./et al.” kısaltması kullanılır. Kaynaklarda kısaltma kullanmaksızın tüm • 
yazarların isimleri yazılır.

Örnek: (Ayyıldız vd., 1997). (Henry et al., 1993).

Kurum Yazarlı

İlk göndermede kurumun açık adı, yanında kısaltması ve tarih verilir.• 

Örnek: (Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü [ASAGEM], 2003)(Further Reduction Unit [FEU], 
1998).

İkinci ve daha sonraki göndermelerde sadece kısaltma ve tarih verilir.• 

Örnek: (TSE, 1999). (FEU, 1998).                        

Yazarı Olmayan Eser

Yazarı olmayan yayınlara, eser adıyla gönderme yapılır. • 

Örnek: (“Computer Literacy Handbook”, 1997).

Aynı Soyadını Taşıyan Birden Fazla Yazar

Aynı soyadını taşıyan yazarları birbirinden ayırmak için adlarının baş harfleri de kullanılır.• 

Örnek: G.Underwood (1998) ve J.D. Underwood (1999) araştırmalarında bu konuya değinmiştir.

Aynı  Yazarın Aynı Tarihli Birden Fazla Eseri

Yayın tarihine bir harf eklenerek ayrım sağlanır.• 

Örnek: (Underwood, 1998a)          
(Underwood, 1998b)

Birden Fazla Yayına Aynı Anda Gönderme

Yazar soyadına göre alfabetik sıra izlenir.• 

Örnek: Bu konuda yapılan araştırmalar (Aşkar, 1997; Erden, 1996; Sanemoğlu, 1996) göstermiştir ki…
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• Alıntılar

Alıntılar çeşitli biçimlerde olabilir. Aşağıda bazı alıntı şekillerine örnek verilmiştir. Eğer alıntı yapılan • 
metinde bazı sözcükler atlanıyorsa bu durum üç nokta (…) kullanılarak belirtilir.

Örnek:  Eğitimi çeşitli şekillerde tanımlamak mümkündür. Örneğin, Ertürk (1998) eğitimi, “bireyin davra-
nışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişiklikler meydana getirme süreci” 
olarak tanımlamaktadır (s.12).

Örnek: “Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişiklik meyda-
na getirme sürecidir. Kültürlemenin belli bir çeşidi olduğunu söylediğimiz eğitim, yani kasıtlı kül-
türleme ile kasıtsız kültürleme bir arada ve birbirini etkileyerek vuku bulmaktadır” (Ertürk, 1998).

• Kaynakların Düzenlenmesi

Kitap• 

Bulunması gereken bilgi:

Yazarın adı (soyadı, adının baş harfi)• 
Yayın tarihi (ayraç içinde)• 
Eser adı (kelimelerin ilk harfleri büyük harf)• 
Basım kaydı (ayraç içinde; birinci basımlar belirtilmez)• 
Yayın yeri• 
Yayınevi• 

Çeşitli Örnekler 

Tek Yazarlı:  

Güvenç, B. (1979). İnsan ve Kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi.

İnan, F. (1997). Uzman Sistemler. (3.Basım). İstanbul: Kök Yayınevi.

Çok Yazarlı:   

Fidan, N. ve Erden, M. (1986). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Editörü Olan Kitap: 

Hackman, J.R. (1992). Group Influences on Individuals in Organizations. In M. D. Dunnette & L. M. 
Hough (Eds.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology (2nd ed., Vol. 3, pp. 199-267). 
Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

Kurum Yazarlığı Olan Kitap: 

Türk Standartlar Enstitüsü. (1992). Toplam Kalite. Ankara: Türk Standartlar Enstitüsü.           

• Makale

Bulunması gereken bilgi:

Yazar adı (soyadı, adının baş harfi)• 
Yayın tarihi (ayraç içinde)• 
Makale adı • (tırnak içinde)
Der• gi adı (altı çizilerek)



109Ocak - Şubat - Mart 2011

Aile
Toplum

ve

EĞİTİM-KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ

Cilt numarası• 
Sayısı• 
Sayfa Numaraları• 

Çeşitli Örnekler

Dergi: 

Akman Y. ve Korkut, F. (1993). “Umut Ölçeği Üzerine Bir Araştırma”. Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 
193-203.

Acun, R. (2000). “İnternet ve Telif Hakları”. Bilgi Dünyası, 6 (3), 56-73.

Gazete:

Aydın, C. (13 ocak 1999). “Bilgisayarlar ve İletişim”. Radikal. s.4.

• Diğer Basılı Kaynaklar

Ansiklopedi:

Donanım. (1998). Bilgi Dünyasına Yolculuk (2.Basım, Cilt 15, ss. 413-418). Ankara: 3B Yayıncılık.

Rapor:

Draude, B. ve Brace, S. (1998) Assessing The Impact of technology on Teaching and Learning: Stu-
dent Pespectives. (HMMS Report. No.81). Washington, DC: U.S. Department of Education .

Tezler:

Wilfley, D.E. (1989). Interpersonel Analysis of Bulimia. Unpublished Doctaral Dissetation, University 
of Missouri, Colombia.

Yağcı, E. (1997). Sınıf İçi Demokratik Öğretimin Öğrenci Erişisi ve Akademik Benlik Etkisi. Yayımlan-
mamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi: Ankara.

Elektronik Kaynaklar: Web Sitesi:

Bulunması Gereken Bilgi:

Yazar adı (soyadı, adı)• 
Yayın tarihi veya son gözden geçirilme tarihi (ayraç içinde)• 
Belgenin adı• 
URL (Üçgen ve ayraç içinde)• 
Erişim tarihi (bizim bu sayfaya eriştiğimiz tarih, ayraç içinde).• 

Kişisel Web Sitesi: 

Öztürk, S. (24 Ekim 1999). Homepage. <http://www.english.eku.edu/PELLEGR/personal.htm>  (1997 
November 12).

Genel Web Sitesi: 

Shade, L. R. (1994, February 14). Gender Issuesin Computer Networking. <http://www.mit.edu:8001/
people/sorakin/women/Irs.html> (1997, November 26)
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Elektronik Kitap:

Darwin, C. (1845; 1997, June). The Voyage of the Beagle. Project Gutenberg. <ftp://uiarchieve.cso.
uiuc.edu/pub/etext/Gutenberg/etext97/vbgle10.txt> (1997, November 26).

Elektronik Mesaj:

Franke, N. <franke@llnl.gov> (1996, April 9). SoundApp 2.0.2 [Personal mail]. (1996, May 3).

V. Dipnotlar

Araştırmayı destekleyen kuruluşlarla ilgili olarak ya da yazarın özel bilgiler verebilmesi amacıyla kul-
lanılır. Yazılarda dipnotlarına yer vermekten olabildiğince kaçınılması ve burada söyleneceklerin metin 
içinde özümlenmesi tercih edilmelidir. Ancak zorunlu olarak dipnot verilmesi gereken yerlerde üstte küçük 
punto rakam kullanılmalı, aynı sayfanın sonunda ana metinden sonra bir çizgiyle ayrılmış olarak yazıl-
malıdır.

VI. Şekiller

Diyagram ve grafikler beyaz bir kağıt üzerine basılabilecek nitelikte 13*18 cm’den büyük olmayacak 
şekilde çizilmiş olmalı; mikograflar, radiograflar ve fotoğraflar siyah beyaz parlak kağıda basılmış olma-
lıdır. Bütün şekillerin bir numarası ve alt yazısı olmalı; kaynak kullanılmış ise parantez içinde şekil altına 
yazılmalıdır.

VII. Tablolar

Tablo yazısı üstte solda numara gelecek şekilde yazılmalı ve içeriği tablo numarasından sonra : ko-
nularak başlık olarak açıklanmalı ve koyu renk yazılmalıdır. Tablolar metin içinde tablo numarasıyla (ör. 
Tablo 3.1’de görüldüğü gibi…) verilmelidir.






