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Değerli dostlar,
Yayınlanmasını büyük bir özlem ile beklediğimiz dergimizin 6. Sayısını da yayınlamış bulunuyoruz.
Türkiye Bütüncül Psikoterapi dergisi (TBPD) Ruh sağlığvı alanında çalışan önleyici, bakım verici, tedavi edici, 
rehabilite edici ve topluma kazandırıcı tüm çalışma alanlarındaki meslek erbabımızın buluştuğu ve paylaştığı bir 
kaynak durumundadır.
Uzun yıllardır olabildiğince yurtdışındaki kongreleri takip etmeye çalışıyorum. Bu kongrelerde zamanın ruhuna 
uygun olarak iki grubun çatışması veya fikir tartışmalarına şahit oluyorum. Ruh sağlığı alanında çalışan bu 
profesyonel meslek grupları, akademik araştırmacılar ve klinik uygulayıcılar olarak ayrılmış durumdalar. Klinik 
uygulayıcılar psikoterapi açısından danışanlarına veya hastalarına uyguladıkları tekniklerin yararlı olduğunu 
iddia etmektedirler. Klinisyenler sezgilerine ve de tecrübelerine dayanarak bir çok yeni uygulamaları danışanları-
na veya hastalarına tatbik ettiklerini ifade etmektedirler. Bu uygulamaların sonucunda oldukça iyi sonuç 
aldıklarını, ancak bunu mevcut bilim paradigması açısından kanıtlayamadıklarını iddia etmektedirler.
Bunu karşılığında akademik araştırmalar yapan araştırmacılar ise: “Ölçülebilen şey bilimdir, ölçülemeyen şey ise 
şiirdir” diyerek konunun içinden çıkmaktadırlar. Buna karşılık klinisyenler araştırmacılara “Düne kadar ölçeme-
diklerinize şiir diyordunuz, geliştirdiğiniz araştırma tekniklerine göre ölçülebilir hale getirdiğiniz şiirlere artık 
bilim diyorsunuz.” diyerek kendilerini savunmaktadırlar.
Bu tatlı rekabet ve tartışmalar kongrelerin güzel esintileri olmaktadır. Araştırmacılar klinisyenlere standardize 
edilmiş terapi tekniklerini araştırabileceklerini ifade ederken, klinisyenler yaptıkları uygulamaları ölçülebilecek 
hale getirme görevinin araştırmacılarda olduğunu söylemektedir. Karşılıklı döngüsel sistem sayesinde bilim 
ilerlemektedir.
TBPD’nin amaçlarından bir tanesi araştırmacı ve klinisyenleri bir dergi bünyesinde bir araya getirerek etkileşim-
lerini sağlamaktır. Bu Türkiye için tarihi ve önemli bir misyondur.
İkinci önemli bir konu Ruh Sağlığı Profesyonellerinin bir ekip ruhu ile çalışamamasıdır. Türkiye’deki yasal 
mevzuat 70 yıl öncelere dayanan bir alt yapısı olduğu için çağın gereklerine uygun bir yasal alt yapı oluşturulama-
mıştır. Bu nedenle de Ruh sağlığı alanında faaliyet gösteren meslek mensupları arasında da işbirliği ve etkileşim 
imkanı ortadan kalkmıştır.
TBPD ekibi olarak; psikiyatristler, aile hekimleri, doktorlar, psikologlar, klinik psikologlar, Psikolojik danışman-
lar, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri, aile terapistleri, aile danışmanları, özel eğitimde hizmet 
verenler, okul öncesi eğitim görevlileri ve diğer meslek dallarında görev alanların bir araya gelip tartışacağı bir 
platform oluşmasını gerçekleştirmek istiyoruz. Parçalanmış ve bir araya gelemeyen bu meslek dallarının birikim-
lerinden diğer meslektaşlarının haberdar olması ve etkileşim içine girmesi arzuladığımız bir hedeftir.
Tüm bu hedefleri gerçekleştirebilmek için TBPD bir kilit taşı görevi görmektedir. Psikoterapi Enstitüsü Derneği 
Genel Merkezi ve Şubeleri, Hipnoz Derneği Genel Merkezi ve Şubeleri, Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongreleri, 
Ulusal Klinik Hipnoz Kongreleri ve Psikoterapi Enstitüsü Eğitim faaliyetleri bahsi geçen hedefleri ve misyonu 
gerçekleştirmek için elbirliği ile gayret göstermektedir. Tüm bu organizasyon şemasının bir ayağı ülkemizde iken 
diğer ayağı ile dünya ile temasını aktif bir şekilde sürdürmektedir.
TBPD’nin 6. Sayısı ile bu yolda ilerlediğimizi ve sizlerin desteği ile de daha da ilerleyeceğimizi, insanlığa ve 
ülkemize karşı bir nebze de olsa sorumluluklarımız ve görevlerimizi yerine getireceğimize inanıyoruz. Bu şekilde 
Dünya’yı Türkiye’ye, Türkiye’yi Dünya’ya taşımaya çalışıyoruz.
Muhabbetlerimle…
Tahir Özakkaş
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Öz 

Bu araştırmada tıp fakültesi öğrencilerinin kadın ve erkeğin çalışma alanları, toplumsal yaşam ve aile yaşamları 

içinde toplumsal cinsiyet rolleri ve ayrımcılıkla ilgili tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı 

nitelikte bir çalışmadır. Örneklem seçimine gidilmeksizin 2015-2016 eğitim öğretim yılında Erciyes Üniversitesi 

Tıp Fakültesi birinci sınıfa devam eden öğrencilerin %  96,7’sına ulaşılmıştır. Öğrencilerin % 62.8’i Türkiye’de 

toplumsal cinsiyet konusunda eşitsizlik olduğuna inanmaktadır. Eğitim, çalışma, aile, sosyal hayat, kadın erkek 

ilişkisi konularında geleneksel rol dağılımını erkekler kadınlardan anlamlı olarak fazla oranda kabullenmektedir. 

Ancak kadın öğrencilerin de eşitsiz rol dağılımını destekleyen önermelere katılma oranları yüksek bulunmuştur. 

Erkekler geleneksel rol dağılımını daha fazla benimsemektedir ancak kadınlarda da düşük olmayan oranlarda 

eşitsiz rol dağılımına katılım bulunmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Cinsiyet Rolleri, Ayrımcılık, Öğrenci 

Opinions on Social Gender of Medical Students of Erciyes University 

Abstract 

In this study, it is aimed to determine the attitudes of medical faculty students about gender roles and discrimination 

in the working areas of men and women, social life and family life. It is a descriptive study. Regardless of the 

sample selection, 96.7% of the students attending the first year of Erciyes University Faculty of Medicine in the 

2015-2016 academic year has been reached. 62.8% of students believe that the issue of gender inequality in 

Turkey. Traditional role distribution in education, work, family, social life, women-men relationship is considered 

to be significantly higher than women. However, female students also found high rates of participation in 

propositions supporting unequal role distribution. Men adopt traditional role distribution more, but women also 

participate in unequal role distribution at low rates. 

Keywords: Gender, Gender Roles, Discrimination, Student 
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Giriş 

Cinsiyet, bireyin doğuştan getirdiği, kadın veya erkek olarak sahip olduğu genetik, fizyolojik 

ve biyolojik özellikleri; toplumsal cinsiyet ise, toplumun ve kültürün kadın veya erkeğe sosyal 

olarak yüklediği anlam ve beklentileri ifade etmektedir (Akın ve Özvarış, 2006; Dünya Sağlık 

Örgütü, 1998). Toplumsal cinsiyette biyolojinin kodladığı maddi bedenlere manevi anlamlar 

yüklenerek kültürel olarak bir tanımlama ve ayırma yapılmaktadır (Bingöl ve Orhan, 2014). 

Evde, topluluk içinde veya iş ortamlarında her iki cinsiyete nasıl davranmaları gerektiğini 

içeren uygun normlar ve davranışlar öğretilmektedir. Bireyler veya gruplar, kurulan toplumsal 

cinsiyet normlarına "uymuyorsa", genellikle damgalanma, ayrımcı uygulama veya sosyal 

dışlanma ile karşı karşıya kalmaktadır. Toplumsal cinsiyet normları güçlendiğinde diğer 

cinsiyet için güç ve fırsatların kullanımında farklılıklar olmakta ve bu durum eşitsizlikleri 

beraberinde getirmektedir (DSÖ, 2018). Toplumsal cinsiyet farklılığı toplumsallaşma ve 

sosyalleşme süreçleri içerisinde oluşmaktadır. Nesilden nesile aktarılmakta ama zamanla 

değişebilmekte ve farklı kültürler ve popülasyonlar arasında farklılık gösterebilmektedir. 

Toplumsal cinsiyet kavramı içinde yer alan toplumsal cinsiyet rolleri; geleneksel olarak kadın 

ve erkekle ilişkili olduğu kabul edilen rolleri ifade etmekte olup kültürel olarak her iki cinse 

uygun görülen kişilik özelliklerinin sonucu yapılması beklenen davranışları içermektedir 

(Dökmen, 2014). Pek çok toplumda kadın ve erkek farklı varlıklar olarak görülmekte ve her 

birinin kendine ait imkânları, rolleri ve sorumlulukları olduğu kabul edilmektedir. Erkeklere 

verilen rollerin, ataerkil sistemdeki değerler sebebiyle daha önemli olduğu düşünülmekte, 

kadınların rolleri ikinci planda ve erkeğin tamamlayıcısı konumunda kalmaktadır. Kadınlara 

pasif, edilgen bir rol uygun görülürken; erkeklere aktif, etken bir rol uygun görülmektedir 

(Burger, 2006). Genel olarak kadına ev işlerinden sorumlu olma, bakım verme ve iş hayatında 

aktif olmama rolleri uygun görülmekte; sevecen, duygusal, hassas, bağımlı, şefkatli, boyun 

eğen, narin kişilikte olması beklenmektedir. Erkeklere ise evin reisi ve geçiminden sorumlu 

olma rolü uygun görülmekte; atılgan, korkusuz, akılcı, güvenli, bağımsız, soğukkanlı, ihtiraslı, 

güçlü olmaları beklenmektedir (Akın ve Özvarış, 2006; Birleşmiş Milletler, 1999;  DeLisi ve 

Soundranayagam, 1990). 

Toplumsal cinsiyet rollerinin sonucu olarak gelişen toplumsal cinsiyet ayrımcılığı mesleki 

alanda, aile hayatı ve sosyal yaşamda kendini göstermekte, her iki cinsiyeti de olumsuz 

etkileyebilmektedir. Fırsatları kullanmada, hizmetlere erişimde, kaynakların ayrılmasında ve 

kullanımında bireyin cinsiyeti nedeniyle ayrımcılık yapılabilmektedir. Toplumsal yaşamın 

çoğu alanında kadına ve erkeğe yüklenen roller, daha çok kadın aleyhine bir ayrımcılık 
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yaratarak; toplum yaşantısında sıklıkla kadınların ikinci plana atılmalarına ve erkeğe kadından 

daha fazla değer veren bir eşitsizlik modelinin devam etmesine neden olmaktadır. Bu eşitsizlik 

modeli özellikle çalışma/fırsat eşitliği, kararlara katılım, seçme özgürlüğü, sağlık 

hizmetlerinden faydalanma, ücret dağılımı, eğitim ve meslek seçiminde daha fazla göze 

çarpmaktadır. Erkeğe yüklenen kalıp yargılar da bu cinsiyete gereksiz psikososyal yük 

yüklemekte, toplumun beklentilerinin yerine getirilemediği durumlarda, bu cinsiyette ciddi 

sonuçlar olabilmektedir (Akın, 2007). 

Toplumda kadına ve erkeğe yüklenen rollerin, üniversite öğrencileri için nasıl bir anlam 

taşıdığının araştırılması, öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki görüşlerinin 

ortaya çıkartılması, gelecek neslin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri eşitlikçi bir 

biçimde şekillendirmesi bakımından anlamlı olacaktır. Öğrencilerin toplumsal cinsiyet 

konusundaki algılarının belirlenmesi araştırmacılara, eğitim programcılarına ve uygulayıcılara 

veri sağlayacağından dolayı çok önemlidir. Bu araştırmada Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 

birinci sınıf öğrencilerinin kadın ve erkeğin çalışma alanları, toplumsal yaşam ve aile yaşamları 

içinde toplumsal cinsiyet rolleri ve ayrımcılıkla ilgili tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Araştırma tanımlayıcı nitelikte bir çalışmadır. Örneklem seçimine gidilmeksizin 2015-2016 

eğitim öğretim yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıfta kayıtlı olan tüm 

öğrencilerin araştırmaya alınması planlanmıştır. Kayıtlı 305 öğrenciden 30’u yıl boyunca 

derslere devamsız olduğundan örneklemden çıkarılmış ve 275 öğrencinin 266 (% 96,7)’sına 

ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmış; anket iki kısımdan 

oluşturulmuştur. İlk kısımda sosyodemografik özellikler ve toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin 

21 soru, ikinci bölümde öğrencilerin toplumsal rol ve cinsiyet eşitliğine genel bakışlarını içeren 

22, çalışma yaşamına ait 18, toplumsal yaşama ait 20, aile yaşamına ait 14; toplamda 74 

önermeye katılım durumları incelenmiştir. Katılım durumları hiç katılmıyorum/ katılmıyorum/ 

kararsızım/ katılıyorum/ kesinlikle katılıyorum şeklindedir. Analizler sırasında katılıyorum ile 

kesinlikle katılıyorum seçenekleri katılanlar olarak ve hiç katılmıyorum ile katılmıyorum 

seçenekleri katılmayanlar olarak birleştirilmiştir. Öğrenciler ekonomik durumlarını ‘çok iyi’, 

‘iyi’, ‘orta’, ‘kötü’, ‘çok kötü’ olarak değerlendirmişlerdir. Anket formu bir uygulama dersi 

sırasında öğrencilere dağıtılmış, cevaplandıktan sonra geri toplanmıştır. Araştırma için Erciyes 

Üniversitesi etik kurulundan onay alınmıştır. Verilerin sunumunda nicel veriler için frekans 

tabloları, kategorik verilerin değerlendirilmesinde ki kare testi kullanılmıştır. İstatistiksel fark 

için p<.05 değeri anlamlı kabul edilmiştir. 
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Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrenci sayısı 266, yaş ortalaması 19.1 ± 0.9 yıldır, % 51.1‘i kadındır. 

Çekirdek aileye sahip olduğunu belirtenlerin oranı % 86.4’dür. Araştırma grubunun tanımlayıcı 

özelliklerine göre dağılımı Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Araştırma Grubundaki Öğrencilerin Tanımlayıcı Özellikleri 

Özellikler       Sayı % 

Cinsiyet (n=264) Erkek 129 48.9 

Kadın 135 51.1 

Annenin öğrenim düzeyi (n=265) 8 yıl ve daha az 117 44.2 

8 yıldan fazla 148 55.8 

Annenin çalışma durumu (n=263) 
Ev hanımı 194 73.8 

Emekli 14 5.3 

Çalışıyor  55 20.9 

En uzun süre yaşadığı yer (n=260) 
Şehir merkezi 195 75.0 

İlçe merkezi 54 20.8 

Kasaba/köy 11 4.2 

Aile yapıları (n=257) 
Eşitlikçi 147 57.2 

Babaerkil 100 38.9 

Anaerkil 10 3.9 

Ekonomik durum (n=265) 
İyi 137 51.7 

Orta 122 46.0 

Kötü 6 2.3 

Öğrencilerin annelerinin % 55.8’inin öğrenim düzeyi lise veya üzeri iken, % 73.8’i ev 

hanımıdır. Türkiye’de toplumsal cinsiyet konusunda eşitsizlik olduğuna inanan öğrenci oranı 

% 62.8’dir. Kadın ve erkeğe eşit fırsat verilmediğini düşünenlerin oranı % 52.3’dür (erkekler 

%   38.0, kadınlar % 65.2). Öğrencilerin % 74.9’u cinsiyete dayalı rol dağılımının yetiştirilme 

sırasında öğrenildiğini düşünmektedir. Tablo 2’de öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 

nedeni olabilecek bazı düşüncelere katılma durumları gösterilmiştir. 

Tablo 2. Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Nedeni Olabilecek Düşüncelere Katılım 

Durumları ve Cinsiyete Göre Karşılaştırılması (%) 

Düşünceler    (n=266) Toplam Erkek Kadın p 

Cinsiyete dayalı rollerin yetiştirilme sırasında öğrenildiği 74.9 65.1 84.4 .001 

Aile içi rol dağılımında dini inançların referans olduğu 44.4 50.4 38.5 .117 

Aile içi rol dağılımında gelenek göreneklerin referans 

olduğu 
44.0 50.4 37.8 .079 

Aile içi rol dağılımında ihtiyaç kaynaklı mantıksal 

esasların referans olduğu 
41.1 39.1 43.0 .290 

Aile içi rol dağılımında toplumsal yaptırımlar ve baskıların 

referans olduğu 
22.7 20.9 24.8 .622 

 

Araştırma grubunun % 21.1’i kadın ve erkeği eşit olarak düşünmediklerini, % 15.8’i bu konuda 

kararsız kaldığını ifade etmiştir. Kadın ve erkeğin günlük yaşamdaki rol ve sorumlulukları eşit 
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olarak paylaşabileceklerine inanmadıklarını belirtenler % 20.0 iken % 20.4’ü kararsız 

kalmaktadır. 

Öğrencilerin toplumsal cinsiyete bakış açılarını belirlemek amacıyla kadının eğitim, çalışma, 

aile, sosyal hayat içindeki rolleri ve kadın erkek ilişkileri konusundaki önermelere katılma 

durumları incelenmiştir. Tablo 3, 4 ve 5’de öğrencilerin kadının eğitim, çalışma, aile ve sosyal 

hayatı içindeki rol ve sorumlulukları ile ilgili, Tablo 6’da kadın erkek ilişkileri konusundaki 

önermelere katılma oranları verilmiştir. 

Tablo 3. Öğrencilerin “Kadının Eğitim ve Çalışma Hayatı İçindeki Rol ve Sorumlulukları” İle İlgili 

Önermelere Katılımlarının Cinsiyete Göre Karşılaştırılması (%) 

Önermeler   (n=266) Toplam Erkek Kadın p 

Erkekler matematik ve fen konularında daha iyilerdir 13.6 23.4 4.5 <.001 

Kadınlar dil ve sosyal konularında daha iyilerdir 33.6 33.3 34.3 .90 

Erkekler sporda kadınlardan daha iyilerdir  28.8 48.0 11.0 <.001 

Kız çocukları ağır yarışma sporlarından uzak 

tutulmalıdır 
22.6 32.6 13.3 <.001 

Meslek seçimi cinsiyete göre yapılmalıdır 19.2 26.4 12.7 .007 

Kadınlar öğretmenlik, eczacılık, hemşirelik gibi 

meslekleri seçmelidir 
22.6 34.1 11.9 <.001 

Terfilerde erkeğe öncelik verilmesi normaldir 11.0 17.1 5.3 <.001 

Siyaset daha çok erkeklerin işidir 23.8 31.8 16.4 <.001 

Kadınlar biyolojik özellikleri nedeniyle siyasete 

uygun değillerdir 
15.9 23.4 9.0 <.001 

Kadınların liderlik vasıfları yoktur 9.1 14.8 3.7 <.001 

Kadınlar yöneticilik yapamazlar 7.5 12.4 3.0 <.001 

Erkekler para ile ilgili konularda kadınlardan daha 

iyilerdir 
22.3 36.4 9.0 <.001 
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Tablo 4. Öğrencilerin “Kadının Aile Hayatı İçindeki Rol ve Sorumlulukları” İle İlgili Önermelere 

Katılımlarının Cinsiyete Göre Karşılaştırılması (%) 

Önermeler    (n=266) Toplam Erkek Kadın p 

Erkek ailenin reisidir 23.9 38.9 9.2 <.001 

Kadının temel görevi anneliktir 30.0 34.4 26.3 .001 

Kadın her şeyden önce iyi bir ev kadını ve anne 

olmalıdır 
45.8 53.9 28.8 .048 

Bir kadın kendinden önce eşinin ve çocuklarının 

gereksinimlerini karşılamalıdır 
22.0 28.9 15.7 .008 

Kadın eğitimli olsa dahi kadınlığını bilerek kocasına 

hizmet etmelidir 
15.7 28.6 10.5 <.001 

Ev içi düzenin sağlanması babadan çok annenin 

görevidir 
29.1 37.6 20.6 .01 

Bebeğin altını değiştirmek, banyosunu yaptırmak, 

beslemek annenin sorumluluğundadır 
23.9 35.7 13.0 <.001 

Çocukların yetiştirilmesi babadan çok annenin 

görevidir 
29.6 37.6 21.5 .006 

Kadınlar anne olduktan sonra çalışmamalıdır 10.6 18.6 3.0 <.001 

Evde yaşlı bakımı kadının görevidir 7.7 14.3 1.5 <.001 

Evde engelli bireylerin bakımı kadının görevidir 7.8 13.6 2.3 <.001 

Ev işleri, çocuk bakımı gibi işler kadının iş 

ortamındaki başarısını düşürür 
21.4 26.8 15.8 .01 

Çalışan kadın çocuklarına yeterince zaman ayıramaz 29.5 39.8 20.1 .002 

Gebelikten korunma temel olarak kadının 

sorumluluğundadır 
13.7 16.3 11.5 <.001 

Evi geçindirmek erkeğin temel görevidir 40.5 53.6 28.5 <.001 

Ev içi onarımlara bakmak babanın görevidir 48.4 58.4 38.9 .006 

 

Tablo 5. Öğrencilerin “Kadın ve Erkeğin Toplumsal ve Sosyal Hayat İçindeki Rol ve Sorumlulukları” 

İle İlgili Önermelere Katılımlarının Cinsiyete Göre Karşılaştırılması (%) 

Önermeler    (n=266) Toplam Erkek Kadın p 

Toplumun liderliği erkeklerin elinde olmalıdır 18.3 31.5 6.0 <.001 

Toplumsal düzen açısından kadının erkek tarafından 

sahiplenilmesinde yarar vardır 
40.2 48.8 32.6 .02 

Kadının akşam tek başına dışarı çıkması doğru 

değildir 
23.4 36.4 11.2 <.001 

Dul, boşanmış kadınların yalnız yaşamaları doğru 

değildir 
11.0 15.5 6.8 <.001 

Kadınlar erkek doktorlara muayene olmamalıdır 8.3 13.3 3.7 <.001 

Aile izni ile 18 yaşından küçük kızlar evlendirilebilir 9.3 10.3 8.4 .04 

Erkekler toplum içinde ağlamamalıdır 15.2 23.6 7.5 <.001 
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Tablo 6. Öğrencilerin “Kadın Erkek İlişkileri” Konusundaki Önermelere Katılımlarının Cinsiyete 

Göre Karşılaştırılması (%) 

Önermeler      (n=266) Toplam Erkek Kadın p 

Alınacak kararlarda son sözü erkek söylemelidir 15.5 25.6 6.1 <.001 

Kadın her zaman uyumlu davranmalı ve 

anlaşılamayan konularda susmayı tercih etmelidir 
10.2 18.1 3.0 <.001 

Kadınlar erkeklere boyun eğmeyi öğrenmelidir 6.5 10.2 3.0 <.001 

Kızlarla erkekler ayrı okullarda eğitim görmelidir 27.6 27.1 28.4 0.8 

Kadın kocasından izin almadan çalışmamalıdır 30.0 44.2 16.7 <.001 

Kocası zengin ise kadının çalışmasına gerek yoktur 21.5 24.8 17.9 .02 

Kadın kocasıyla aynı siyasi görüşü paylaşmalıdır 10.6 15.5 6.0 .001 

Kadının kocasından fazla para kazanmamalıdır 12.5 18.8 6.7 .008 

Çalışan kadın kazandığı geliri eşine vermelidir 5.3 9.4 1.5 <.001 

Erkeğin kollayıcı bir rolü olmalıdır 58.2 66.1 51.5 .054 

Kadının çocuğu olmuyorsa erkek tekrar evlenebilir 9.5 15.9 3.7 <.001 

Kadının evlenme teklifinde bulunmasını uygun 

karşılıyorum 
38.6 39.2 37.9 0.5 

Evli bir erkek eşini aldatabilir 4.2 8.7 0.0 <.001 

Evli bir kadın eşini aldatabilir 4.6 9.5 0.0 <.001 

Erkeğin evleneceği kadının mutlaka bakire olması 

gerekir 
29.3 47.2 12.4 <.001 

Evlilikte erkeğin öğrenim düzeyin kadından yüksek 

olmalıdır 
9.7 15.2 4.6 .002 

Kadının şiddeti hak ettiği zamanlar vardır 5.0 9.6 0.8 <.001 

Kadın eşinden şiddet görüyorsa bunu saklamalıdır 3.9 7.3 0.8 .001 

 

Geniş aileye mensup olan öğrencilerin, kadınların boğun eğmeyi öğrenmesi gerektiği 

(p=0.007), meslek seçiminin cinsiyete göre yapılması gerektiği (p=0.01), kadınların yöneticilik 

yapamayacağı (p=0.02), kadının kocasından fazla para kazanmaması gerektiği (p=0.04), 

erkeklerin para ile ilgili konularda daha iyi olduğu (p=0.04) önermelerine katılımları çekirdek 

aileye mensup olanlara göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 

Aile yapılarını babaerkil olarak tanımlayan öğrencilerin kadın ve erkeğin eşit olmadığı 

(p=0.007), meslek seçiminin cinsiyete göre yapılması gerektiği (p=0.03), toplumsal düzen 

açısından kadının erkek tarafından sahiplenilmesinde yarar olduğu (p=0.03), erkeğin evleneceği 

kadının bakire olması gerektiği (p=0.003), erkeğin ailenin reisi olduğu (p=0.04), alınacak 

kararlarda son sözü erkeğin söylemesi gerektiği (p=0.009), çocukların yetiştirilmesinin annenin 

görevi olduğu (p=0.01) ) önermelerine katılımları aile yapılarını eşitlikçi olarak tanımlayanlara 

göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 

En uzun süre yaşadıkları yerleşim yeri (kentsel/kırsal)’ne göre karşılaştırıldığında; kırsal 

bölgede yaşamış öğrencilerde, “kocası zengin olan kadının çalışmasına gerek olmadığı” ve 

“kadın okumuş olsa da kadınlığını bilerek kocasına hizmet etmesi gerektiği” önermelerine 
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katılma oranları kentsel bölgede yaşamış olanlara göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur 

(sırasıyla p=0.013 ve p=0.02). 

Annelerinin öğrenim düzeylerine göre karşılaştırıldığında anneleri lise altı mezun olan grupta; 

“kadının her zaman uyumlu davranması gerektiği, anlaşılamayan konularda susmayı tercih 

etmesi gerektiği (p=0.002), kız çocuklarının ağır yarışma sporlarından uzak tutulması gerektiği 

(p=0.03), kadının kocasından izin almadan çalışmaması gerektiği (p=0.04), siyasetin daha çok 

erkeklerin işi olduğu (p=0.01), kadınların biyolojik özellikleri nedeniyle siyasete uygun 

olmadıkları (p=0.01), kadınların yöneticilik yapamayacağı (p=0.02), kadınların anne olduktan 

sonra çalışmaması gerektiği (p=0.03), dul ve boşanmış kadınların yalnız yaşamalarının doğru 

olmadığı (p=0.04), ev içi düzenin sağlanmasının annenin görevi olduğu (p=0.04)” önermelerine 

katılma oranları anneleri lise ve üzeri mezun olan gruba göre anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuştur. 

Babalarının öğrenim düzeylerine göre karşılaştırıldığında babaları lise ve üzeri mezun olan 

grupta “evliliğin kadının çalışmasına engel olmadığı (p=0.02)” önermesine katılma durumu 

babaları lise altı mezun olan gruba göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 

Anneleri çalışmayan grupta “kızların dil ve sosyal konularda erkeklerden daha iyi olduğu 

(p=0.02), kadının kocasından izin almadan çalışmaması gerektiği (p=0.03), kocası zengin olan 

kadının çalışmaması gerektiği, siyasetin daha çok erkek işi olduğu (p=0.04), gebelikten 

korunmanın temelde kadının sorumluluğunda olduğu (p=0.04), çalışan kadının çocuklarına 

yeterince zaman ayıramayacağı (p=0.03), kadının her şeyden önce iyi bir ev kadını ve anne 

olması gerektiği (p=0.03), ev içi düzenin sağlanmasının annenin görevi olduğu (p=0.04)”  

önermelerine katılımları anneleri çalışan gruba göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 

Evliliğin kadının çalışmasına engel olmayacağını düşünenlerin oranı % 69.7’dir. Annesi çalışan 

veya emekli olanlarda bu oran % 73.9’dur. Evliliğin kadının çalışmasına engel olmayacağına 

inanmalarına rağmen öğrencilerin % 20.2’si çalışan kadının çocuklarına yeterince zaman 

ayıramadığı önermesine katıldıklarını belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin ekonomik durum değerlendirmeleri iyiden kötüye doğru değiştikçe  “kadın her 

zaman uyumlu davranmalı, anlaşılamayan konularda susmayı tercih etmelidir” önermesine 

katılma oranları anlamlı olarak artmaktadır (p=0.005). 

Araştırma grubunun % 62.8’i, erkeklerin % 53.9’u, kadınların % 71.1’i, kadın erkek eşitliğine 

inandığını belirtmişlerdir (p=0.01). Kadın erkek eşitliğine inanan öğrencilerin  % 6.6’sı kadının 

her zaman uyumlu davranması ve anlaşılamayan konularda susmayı tercih etmesi gerektiği, % 
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7.8’i erkeklerin fen ve matematik konularında kadınlardan daha iyi olduğu, % 31.3’ü kızların 

dil ve sosyal konularında erkeklerden daha iyi olduğu, % 13.8’i kız çocuklarının ağır sporlardan 

uzak tutulması gerektiği, % 19.9’u erkeklerin sporda daha iyi olduğu, % 25.9’u kızların 

erkeklerle ayrı okullarda okuması gerektiği, % 12.0’si meslek seçiminin cinsiyete göre 

yapılması gerektiği, % 19.3’ü kadınların öğretmenlik, hemşirelik, eczacılık gibi meslekleri 

seçmeleri gerektiği, % 22.3’ü kadının kocasından izin almadan çalışmaması gerektiği, % 7.3’ü 

terfilerde erkeklere öncelik verilmesi gerektiği % 17.5’i kadının kendinden önce eşinin ve 

çocuklarının gereksinimlerini karşılaması gerektiği, % 9.0’u toplumun liderliğinin erkeklerin 

elinde olması gerektiği, % 14.5’i erkeğin ailenin reisi olduğu, % 8.4’ü kadının kocasından fazla 

para kazanmaması gerektiği, % 17.5’i erkeklerin para ile ilgili konularda daha iyi olduğu, % 

11.5’i kadının ne kadar okusa da kocasına hizmet etmesi gerektiği, % 11.0’i alınacak kararlarda 

son sözü erkeğin söylemesi gerektiği, % 9.6’sı kadının kocasıyla aynı siyasi görüşü paylaşması 

gerektiği, % 12.1’i kadınların biyolojik özellikleri nedeniyle siyasete uygun olmadıkları 

önermelerine katılmaktadır. 

Kadın ve erkeğin günlük yaşamdaki rol ve sorumlulukları eşit olarak paylaşabileceklerine 

inananların oranı tüm grupta % 59.6, erkeklerde % 46.1, kadınlarda % 71.9’dur (p<.01). Bu 

düşünceye sahip öğrencilerin dahi % 26.1’i kadının temel görevinin annelik olduğu, % 17.1’i 

erkeğin ailenin reisi olduğu, % 13.9’u siyasetin erkek işi olduğu, % 52.6’sı çocukların küçükken 

cinsiyetlerine göre yetiştirilmesi gerektiği, % 15.9’u kız çocuklarının ağır sporlardan uzak 

tutulması gerektiği, % 22.2’si erkeklerin sporda daha iyi olduğu, % 37.3’ü kızların dil ve sosyal 

konularda daha iyi olduğu, % 20.9’u kadınların öğretmenlik, hemşirelik gibi meslekleri 

seçmeleri gerektiği, % 36.8’i toplumsal düzen açısından kadının erkek tarafından 

sahiplenilmesinde yarar olduğu ve % 9.5’i toplumun liderliğinin erkeğin elinde olması gerektiği 

önermesine katıldığını belirtmişlerdir. 

Araştırma grubunda evliliğin kadının çalışmasına engel olmayacağını düşünenler tüm grupta % 

69.7, erkeklerde % 58.9, kadınlarda % 79.7’dir (p=0.001). Annesi çalışan veya emekli olanlarda 

ise bu oran % 73.9’dur. Evliliğin kadının çalışmasına engel olmayacağına inanmalarına rağmen 

öğrencilerin % 17.6’sı kadının kocasından izin almadan çalışmaması gerektiğini, % 21.7’si 

kadınların öğretmenlik, hemşirelik gibi meslekleri seçmeleri gerektiğini, % 8.6’sı kocası zengin 

ise kadının çalışmasına gerek olmadığını, % 32.3’ü kadının her şeyden önce iyi bir ev hanımı 

ve anne olması gerektiğini, % 21.7’si kadının kendinden önce eşinin ve çocuklarının 

gereksinimlerini karşılaması gerektiği, % 13.0’ü ev işleri ve çocuk bakımının kadının iş 
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ortamındaki başarısını düşürdüğü, % 20.2’si çalışan kadının çocuklarına yeterince zaman 

ayıramadığı önermelerine katıldıklarını belirtmişlerdir. 

En az bir kız kardeşe sahip erkeklerin % 11.1’i kadının şiddeti hak ettiği zamanların olduğunu, 

% 8.3’ü şiddet gören kadının bunu saklaması gerektiğini, % 28.9’u meslek seçiminin cinsiyete 

göre yapılması, % 55.3’ü kadının kocasından izin almadan çalışmaması, % 53.3’ü kadının her 

şeyden önce iyi bir ev hanımı ve anne olması gerektiği, % 24.3’ü kadın ne kadar okusa da 

kadınlığını bilip kocasına hizmet etmesi gerektiği, % 16.4’ü kadının çocuğu olmuyorsa erkeğin 

tekrar evlenebileceği, % 11’i evli bir erkeğin eşini aldatabileceği, % 27.8’i alınacak kararlarda 

son sözü erkeğin söylemesi gerektiğini önermesine katılmışlardır. 

Toplumumuzda kadının yükünün ağır olduğunu düşünen öğrenciler arasında % 19.6’sı kadının 

kendinden önce eşinin ve çocuklarının gereksinimlerini karşılaması gerektiğini, % 27.2’si ev 

içi düzenin sağlanmasının babadan çok annenin görevi olduğunu, % 17.8’i bebek bakımının, % 

24.1’i çocuk yetiştirmenin annenin sorumluluğunda olduğunu belirtmiştir.  

Cinsiyet tercihi yapma şanslarının olabildiği bir durumda erkelerin %  96.7’si yine erkek olmak 

istediğini belirtirken, kadınların ise % 74.2’si tekrar kadın olmak istediğini belirtmektedir. 

Grubun % 62.0’si toplumda kadının yükünün ağır olduğuna inandığını belirtirken erkek olmak 

isteyen kadınların %  82.9’u bu düşünceye katılmaktadır. 

Tartışma 

Toplumsal cinsiyet, kadınların ve erkeklerin sosyal olarak oluşturduğu özellikleri, aralarındaki 

normları, rolleri ve ilişkileri ifade etmektedir. Tarihsel süreç içinde, toplumdan topluma 

farklılık gösterse de kadınlık ve erkeklik kurguları, toplumun kültürüyle, gelenekleriyle, 

görenekleriyle ve mevcut ideolojik aygıtlarıyla inşa edilmektedir. Kadınlık ve erkeklik 

durumlarının belirleyicisi olan toplumsal cinsiyet rolleri, cinsiyetleri, kimlikleri ve aidiyetleri 

inşa ederek kadınların ve erkeklerin nasıl davranıp nasıl hissedeceğini belirlemektedir (Kaylı, 

2017). 

Toplumsal cinsiyette eşitlik denildiğinde, fırsatları kullanma, kaynakların ayrılması ve 

kullanımında, hizmetleri elde etmede bireyin cinsiyeti nedeniyle ayrımcılık 

olmaması/yapılmaması ifade edilmektedir (Kahraman ve diğ., 2014). Toplumsal cinsiyet 

rollerinin toplumsal yaşama yansımaları kadın ve erkeklerin yaşamını farklı yönlerde 

şekillendirmektedir. BM tarafından 1979 yılında yayınlanan, Türkiye’de 1985 yılında 

yürürlüğe konan ‘kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi’ (CEDAW) 

toplumun her alanında kadın ve erkeğe eşitlik sağlanmasını önermektedir. Dünya Ekonomik 
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Forumu’nun yayımladığı 2015 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu, Türkiye’nin kadın-erkek 

eşitliği sıralamasında 145 ülke arasında 130’uncu sırada yer aldığını göstermektedir (Gülsoy, 

2017). Bu nedenle gençlerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının belirlenmesi büyük 

önem arz etmektedir. 

Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla 

yapılan bu araştırmada geleneksel norm ve kültürel değerlerin öğrenciler üzerinde etkisini 

sürdürmekte olduğu gözlenmiştir. Öğrencilerin yarıdan fazlası ülkemizde kadın ve erkeğe eşit 

fırsat verilmediğini ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu düşünmektedir. En büyük nedeni 

cinsiyete dayalı rol dağılımının yetiştirilme sırasında öğrenilmesi olarak görmüşlerdir. 

Kadınların bu düşünceye katılma oranı erkeklere göre anlamlı düzeyde yüksek olmuştur 

(p<.05). Grubun yarıya yakını dini inançlar ve gelenek göreneklerin de etken olabileceğini 

düşünmektedir. Tüm bu etkenler erkek ve kadına yönelik kalıplaşmış yargıların oluşmasına 

neden olmuş olabilir. Bireylerin cinsiyet kalıplarını ve tutumlarını belirleyen esas faktörlerden 

biri kültürdür ve kadın ile erkeğe yönelik belirlediği rol ve modeller zaman içinde, eğitimle, 

kadının sosyal ve iş hayatındaki aktif rolü ile değişebilmektedir. Üsküdar üniversitesinde 

yapılan bir çalışmada öğrencilerin cinsiyet rollerine ilişkin tutumları eşitlikçi bulunmuştur 

(Gümüş, 2109). Toplumsal cinsiyet rolleri bir toplumun kültürüyle, ahlak sistemleriyle, dini 

yapılanmasıyla, gelenek ve görenekleriyle, cinsiyet rejimiyle, demokratik sistemlerin 

işleyişiyle biçimlendirilmekte ve hangi cinsiyetin hangi kaynaklara ve ayrıcalıklara sahip 

olacağını belirlemektedir (Kaylı, 2017). 

Öğrencilerin yaklaşık üçte biri kadın ve erkeğin eşit olmadığını ve günlük yaşamdaki rol ve 

sorumlulukları eşit olarak paylaşabileceklerine inanmadıklarını belirtmiş ya da bu konuda 

kararsız kalmışlardır. Bu oranın yüksek olmasının sebebi kadın ve erkeğin fiziksel açısından 

eşit olmadığı düşüncesinden kaynaklanabilir. Cinsiyetçi iş bölümü ile kadın ve erkek olma 

durumları iki cinsiyetin birbirinden farklı alanlarda, farklı işleri deneyimlemesine yol 

açmaktadır. Erkekler güç, erk/iktidarla ilişkili kamusal alana yönlendirilirken, kadınlar 

fizyolojileriyle ilişkilendirilerek ev içi alanın hizmet ve bakım ağırlıklı işlerine 

yönlendirilmektedirler (Kaylı, 2017). 

Araştırmada kadın ve erkek öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin farklı tutum içinde 

oldukları belirlenmiştir. Erkekler kadın öğrencilere göre geleneksel rol dağılımını daha fazla 

benimsemektedir ancak kadınlarda da düşük olmayan oranlarda eşitsiz rol dağılımına katılım 

bulunmaktadır. Erkek öğrencilerin yarısı, kadının her şeyden önce iyi bir ev kadını/anne olması 

gerektiği, kadının kocasından izin almadan çalışmaması gerektiği,  toplumsal düzen açısından 



Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 3(6),1-17        Zeynep BAYKAN vd. 

 

12 
 

kadının erkek tarafından sahiplenilmesinde yarar olduğu ve erkeğin evleneceği kadının bakire 

olması gerektiği önermelerine kadınlardan anlamlı düzeyde fazla katılmaktadır (p<.05). Üçte 

biri de toplumun liderliğinin erkeklerin elinde olması gerektiğini düşünmektedir. Bu yüksek 

oranlar erkek tarafından kadına atfedilen sorumluluğun öncelikle evin içinde olduğunu 

göstermektedir. Özellikle sporda, para konularında, meslek dağılımında, terfilerde, siyasette, 

yöneticilikte, aile reisliğinde, evi geçindirmede erkeklerin daha iyi olduğu; erkeğin kollayıcı, 

kadının uyumlu bir rolde olması ve alınacak kararlarda son sözü erkeğin söylemesi gerektiği 

önermelerine erkekler kadınlardan daha fazla oranda katılmaktadır. Gaziosmanpaşa ve Kocaeli 

Üniversiteleri sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinde yapılan bir çalışmada ‘erkeğin evde her 

dediği yapılmalıdır’, ‘kadının yaşamıyla ilgili kararları kocası vermelidir’, ‘evin reisi erkektir’, 

‘ailede kazancın nasıl kullanılacağına erkek karar vermelidir’, ‘kadınlar kocalarıyla 

anlaşamadıkları konularda tartışmak yerine susmayı tercih etmelidir’, şeklindeki önermelere 

kadın öğrencilerin tamamına yakını katılmazken erkek öğrencilerin yarısı katılmıştır. Ancak 

bizim çalışmamızdan faklı olarak evi geçindirmenin babanın, ev içi görevlerin annenin 

sorumluluğunda olması gerektiği konularında kadın ve erkek öğrenciler hemfikir olmuşlardır 

(Seçgin ve diğ., 2011). Benzer şekilde Kafkas, Hacettepe, Uludağ, Karabük, Ege, İnönü, 

Atatürk, Dokuz Eylül Üniversitelerinde öğrenim gören, Başkent Üniversitesi Öğrenci Yurdu, 

Erzurum Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilerde yapılan çalışmalarda 

da erkek öğrencilerin toplumsal cinsiyet algısının geleneksel olduğu belirlenmiştir (Aylaz ve 

diğ., 2014; Aytaç, 2013; Çelik ve diğ., 2013; Çetinkaya, 2013; Esen ve diğ., 2017; Gül ve diğ., 

2008; Öngen, Uçtu ve Karahan, 2016; Varol ve diğ., 2016; Vefikuluçay, 2007; Yılmaz ve diğ., 

2009). Erkek öğrenciler kültürün kendilerine sunduğu rol dağılımının kendi lehlerine 

olmasından fazla rahatsızlık duymamaktadır. Kız kardeş sahibi olanlarda dahi benzer oranların 

görülmesi cinsiyete dayalı ayrımcılığın aile içinde başladığının bir göstergesi olabilir. Kültürel 

değerler ile kız ve erkek çocuklar farklı yönlendirilerek sonuçta toplumsal cinsiyet eşitsizliğine 

onay veren kadın ve erkekler yetiştirilmektedir. Bu çalışmada da her dokuz kadından biri 

meslek seçiminin cinsiyete göre yapılması gerektiğini, kadınların öğretmenlik, eczacılık, 

hemşirelik gibi meslekleri seçmeleri gerektiği, siyasete uygun olmadıkları, para konularında iyi 

olmadıkları, akşam tek başına dışarı çıkmalarının doğru olmadığı, erkeğin evleneceği kadının 

mutlaka bakire olması gerektiğini belirtmişlerdir. Kadınların dörtte biri temel görevlerinin 

annelik olduğu, her şeyden önce iyi bir ev kadını olmaları gerektiği, ev içi düzenin ve çocuk 

yetiştirmenin kendi görevleri olduğu, eğer çalışan kadınsa çocuklarına yeterince zaman 

ayıramayacağı ve kocasından izin almadan çalışmaması gerektiğini düşünmektedir. Kadınların 

üçte biri erkek tarafından sahiplenilmeleri gerektiğine, yarısı erkeğin kollayıcı rolde olması 
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gerektiğine katılmaktadır. Bu yüksek katılım oranları kadınların bazı konularda erkeklerden 

daha fazla eşitlikçi rol dağılımını savunmalarına rağmen geleneksel bakışı da içselleştirdiklerini 

göstermektedir. Eşitsiz cinsiyet ilişkileri, iki cinsin toplumsal olanak ve fırsatlardan farklı 

düzeylerde yararlanabilmelerini; gelir, iş, eğitim, sağlık, beslenme, mülkiyet gibi alanlara 

kadınların erkeklerle eşit bir biçimde ulaşabilmelerini ve kendi potansiyellerini özgürce 

kullanarak toplumsal yaşamda eşit ve gelişkin bireyler olabilmelerini engellemektedir (Kaylı, 

2017). 

Tıp fakültesinde öğrenim görmekte olan erkek öğrencilerin %13’ünün, kadın hastaların erkek 

doktorlara muayene olmaması gerektiğini düşünüyor olmaları oldukça düşündürücüdür. Bu 

durum sadece tıp eğitiminin yeterli olmadığını göstermektedir. Doktor hasta ilişkisinde 

cinsiyetçi yaklaşımın doğurabileceği zararlar konusunda farkındalığın arttırılması, hastanın 

cinsiyetinin olmadığı olgusunun temel eğitimde yer almasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Benzer şekilde grubun yaklaşık üçte biri kızlarla erkeklerin ayrı okullarda eğitim görmeleri 

gerektiğine katılmış ve bu konuda kadın ve erkekler hem fikir olmuşlardır. Tek başına bu 

düşünce, araştırmaya katılan öğrencilerin % 27’sinin cinsiyet ayrımcılığını savunduklarını ve 

bunun gelecek nesillerde devam etmesi gerektiğini düşündüklerini gösterme açısından 

manidardır. Bu düşünceye kadın ve erkeklerin aynı ve yüksek olarak kabul edilebilecek bir 

oranda katılmış olmaları gelecek için büyük bir kaygı nedenidir. Öğrencilerimizde böyle bir 

düşünce yapısının olması içinde bulunduğumuz bölgenin kültürel, dini ve geleneksel yapısının 

gençlerin zihin dünyasına nüfus edebildiğini göstermektedir. Kültür, din, gelenek ve görenekler 

zorunlu değerlerdir ancak insanoğlunun onları zaman zaman yanlış yorumlayarak nesilden 

nesile aktarması da bir gerçektir. Toplumların ilerlemesi doğru değerler eşliğinde eğitim, bilim, 

teknoloji, sosyal ve aile hayatlarında eşitlikçi rol dağılımı ile mümkündür. Kadın ve erkeğin her 

alanda birbirinden uzaklaştırılması sadece toplumun çağın gerisinde kalmasına fayda 

sağlamaktadır. 

Geniş ailelerde yetişen öğrencilerin eğitim, meslek ve para konularında erkek cinsiyet lehine 

olan önermelere katılma durumları çekirdek ailede yetişenlere göre anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuştur (p<.05). Benzer şekilde Karabük, Başkent, İnönü Üniversitelerinde yapılan 

çalışmalarda da geniş aileden gelmek erkekler lehine önermelere katılımı arttırmaktadır (Aylaz 

ve diğ., 2014; Gül ve diğ., 2008; Uçtu ve Karahan, 2016). Cinsiyete ilişkin rol ve sorumluluklar 

öncelikle aile içinde, ebeveyn tutumları ile öğrenilmektedir. Geniş aile içerisindeki aile 

büyükleri, cinsiyet rol dağılımında hem önder hem model olabilmekte, kadın aleyhine dağıtılan 

rollerin kabullendirilmesi daha kolay olmaktadır. Yetişen çocuklar için bu rol dağılımı doğal 
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bir süreç olarak kabul edilmektedir. Babaerkil yapıdaki ailelerin çocuklarının erkek cinsiyetin 

baskınlığını vurgulayan önermelere katılma oranlarının fazla olması bu görüşü 

desteklemektedir. Annelik, kadın kimliğini denetleme, kontrol altına alma noktasında eril 

ideolojinin en önemli argümanı olmaya devam etmektedir (Kaylı, 2017). 

Kırsal bölgede uzun süre yaşamış öğrencilerde kadının geri planda olması gerektiğini 

vurgulayan önermelere katılma durumları daha fazladır. Benzer bulgu Uludağ, Başkent, İnönü 

Üniversitelerinde yapılan çalışmalarda da belirlenmiştir (Aylaz ve diğ., 2014; Gül ve diğ., 2008; 

Öngen ve Aytaç, 2013). Kırsal bölgede ataerkil ve geniş aile yapılarının daha fazla olması, 

kültürel ve sosyal kuralların daha baskın uygulanması; kişilerin yetişirken bu normları 

içselleştirmesine yol açabilmektedir. Uzun süredir il de yaşayan öğrencilerin geleneksel 

yönlerinin azalması beklenmektedir.  

Annenin eğitim seviyesi, toplumsal cinsiyet algısının gelişimini etkileyen faktörlerden biridir. 

Bu araştırmada öğrencilerin annelerinin öğrenim süreleri azaldıkça kadına uygun görülen 

uyumlu, itaatkar, geri plan rollere katılma oranları da artmaktadır. Benzer bulgu Karabük, Ege, 

Başkent, İnönü ve Atatürk Üniversitelerinde yapılan çalışmalarda da belirlenmiştir (Aylaz ve 

diğ., 2014; Çelik ve diğ., 2013; Çetinkaya, 2013; Esen ve diğ., 2017; Gül ve diğ., 2008; Uçtu 

ve Karahan, 2016; Varol ve diğ., 2016). Bu araştırmada babanın öğrenim durumuna göre fark 

sadece evliliğin kadının çalışmasına engel olmadığı önermesinde bulunmuştur. İnönü ve 

Atatürk Üniversitelerinde de babanın öğrenim durumu ile öğrencilerin toplumsal cinsiyete 

bakış açıları arasında ilişki bulunmamıştır (Aylaz ve diğ., 2014; Çetinkaya, 2013). Kişilerin 

çocukluktan itibaren sosyal dokusunun oluşmasında annenin rolünün önemi tekrar görülmüştür. 

Kültürün getirdiği dayatmaların çocuğa geçmesinde annenin iletken ya da yalıtkan şekilde 

davranması bireyde gelişecek toplumsal cinsiyet bakış açısında çok önemli bir yol ayrımı 

olacaktır. 

Anneleri çalışmayan öğrencilerde kadının iş hayatındaki rolü ile ilgili olumsuz önermelere 

katılma oranları daha fazladır. Uludağ, Ege, Başkent Üniversitelerinde yapılan çalışmalarda da 

benzer bulgu saptanmıştır (Gül ve diğ., 2008; Öngen ve Aytaç, 2013; Varol ve diğ., 2016). Aile 

içinde büyük bir rol model olan annenin çalışmaması büyüyen çocuk için ‘baba dışarıda, anne 

evde görevlidir’ algısının yerleşmesine neden olacaktır. Görev dağılımının keskin sınırlarla 

çizilmesi sonucu çocukta eğer anne bir işte çalışırsa ev işleri nasıl yapılacak sorusuna neden 

olacaktır. Bu algı bireylerin kendi aile hayatında da devam etmesi durumunda kadın ya evde 

oturmaya zorlanacak veya çalışan kadın olsa bile ev işlerinin idamesinden tek sorumlu kişi 

olarak yorucu bir yaşama zorlanacaktır.  
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Öğrencilerin kendi tanımlarına göre ekonomik durumları kötü olan grupta sadece kadının 

uyumlu davranmasının gerekliliği önermelerine katılma durumu açısından fark anlamlı 

bulunmuştur. Karabük, Başkent Üniversitelerinde ailenin ekonomik durumunun toplumsal 

cinsiyet rolleri etkilediği bulunmuşken Atatürk Üniversitesinde yapılan çalışmada anlamlı fark 

bulunmamıştır (Çetinkaya, 2013; Gül ve diğ., 2008, Uçtu ve Karahan, 2016). Ekonomik 

durumun kötü olması düşük öğrenim düzeyi, kötü sosyal çevre ile paralel olarak toplumsal 

cinsiyete bakışı olumsuz etkileyen bir faktör olabilir. 

Sonuç 

Bu araştırmada kadın olma, annenin öğrenim düzeyinin artması, annenin çalışma hayatının 

olması, kentsel bölgede uzun süre yaşama, çekirdek ve eşitlikçi aile yapısında yetişmiş olmanın 

toplumsal cinsiyet rollerini olumlu etkilediği saptanmıştır. 

Öneriler 

Üniversiteler toplumların gelişimi ve dönüşümüne öncülük eden temel kurumlardır. Tıp 

öğrencileri öğrenim hayatında zorlu seçimleri başarı ile geçebilen öğrencilerdir. Mesleklerinin 

gereği olarak cinsiyet kavramı bazı hastalıklar dışında önemini kaybetmelidir. Hekimlerin 

hiçbir ayrımcılığa, eşitsizliğe ve önyargılara fırsat vermemelerinin yanında yanlış kanıların 

ortadan kaldırılmasında çok önemli misyon yüklenmelidirler. Hem entelektüel hem de 

niteliksel açıdan toplumun üst düzeyini temsil edebilecek yetkinlikte olmaları nedeniyle 

cinsiyet eşitliği konusunda çok önemli rolleri bulunmaktadır. Elde edilen bulgular ile geleceğin 

hekimlerinin toplumsal cinsiyet eşitsizliği açısından geleneksel düşündüklerini ve önce 

kendilerinin sonra toplumun yerleşik kalıplarını yıkma konusunda biraz daha yol almaları 

gerektiğini söylemek mümkündür.  Toplumsal cinsiyet rollerine dayalı eşitsizlik, toplumda 

kadın ve erkek arasındaki ilişkileri ve toplumsal cinsiyet rollerinin dağılımına etki etmektedir.  
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Ergenlerin Yaşadıkları Yer ve Cinsiyet Açısından Sosyal Destek ile 

Problem Çözme Becerileri 

Asiye DURSUN1                                                               Murat Sinan ÖZKAN2 

Öz 

Psikoloji insanın yaşam dönemlerini evreler halinde ele almaktadır. Bu evrelerden birisi de ergenliktir. Kimlik 

kazanımının gerçekleştiği dönem içinde geliştirilen ve normalleştirilen davranışların önemli olduğu 

düşünülmektedir. Ergenlerin algıladıkları sosyal desteğin ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkilerinde 

dönem içinde ele alınması gereken değişkenler olduğu düşünülmektedir. Araştırma örneklemini 108 Kız 142 Erkek 

olmak üzere toplam 250 ergen oluşturmaktadır. Araştırmada kişisel bilgi formu, Problem Çözme Envanteri (PÇE) 

ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) kullanılmış ve Spss ile gerekli analizler yapılmıştır. 

Araştırma bulgularına bakıldığında değişkenlerin cinsiyet ve kalınan yere göre anlamlı şekilde farklılaştığı ve 

sosyal desteğin problem çözme becerilerini yordadığı görülmektedir. Bilgiler doğrultusunda birtakım öneriler 

sunulmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Cinsiyet, Problem Çözme Becerileri, Sosyal Destek, Ergen 

Social Support and Problem Solving Skills of Adolescents in Terms of 

Living and Gender  

Abstract 

Psychology addresses the life cycle of man in stages. One of these stages is adolescence. 

It is thought that the relationship between the social support perceived by adolescents and their problem solving 

skills are variables that should be addressed during the period. The sample of there search consists of 250 

adolescence, 108 girls and 142 boys. In the research, personal information form, Problem Solving Inventory (PSI)  

and Multidimensional Perceived Social Support Scale were used and necessary analyzes were done with Spss. 

When the findings of the research are examined, it is seen that the variables differ significantly according to gender 

and location and social support predicts problem solving skills. Some suggestions are presented in line with the 

information. 

Keywords: Gender, Problem Solving Skills, Social Support, Adolescent 

Giriş 

Ergenlikte ve yetişkinlikte yaşanan problemler, çocukluk dönemindeki problemlerin devamı 

olabilir. Her ergenin geçmişinde oluşturduğu miras aynı zamanda gelecek adına yaptığı yatırım 
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anlamına gelmektedir (Atabek, 1999). Bu bakımdan ergenlik oldukça önemli bir dönemdir. 

Yine aile içi ilişkiler ve aile içinde yaşanan şiddetten, ergenin etiketlenmesi, madde bağımlılığı, 

hayatı yaşamaya değer bulmaması, kendine zarar vermesi, okula devamsızlık ile evden kaçma 

davranışı ve ilişki kuramama durumunu etkilemektedir (Ulusoy, Demir ve Baran, 2005). Ayrıca 

aile işlevlerinin ergenin gelişimi (Kocayörük) ve kariyer seçimi (Dursun ve Kara, 2019) ve aile 

birliğinin ergenlerin öznel iyi oluşu açısından (Dursun ve Eryılmaz, 2019) önemli olduğu 

bilinmektedir. Aslında aile ile ilgili bu değişkenlerde ortak noktanın ergenlerin algıladıkları 

sosyal destek olduğu düşünülebilir. Sosyal destek kavramı, bireyin çevresindeki kişiler 

tarafından güvenilme,  sevilme,  saygı duyulma, ilgi görme, değer verilme gibi ihtiyaçları ile 

ilgilidir (Başer,  2006). Ergenlik döneminde ailenin yanı sıra arkadaş ve karşı cinsten alınan 

sosyal desteğinde önem kazanacağı düşünülebilir. Bu bakımdan bireyin ailesi, arkadaşları, 

romantik ilişkisi, öğretmenleri, komşuları, akrabaları, bireyin içinde yaşadığı toplum ve 

çevredeki uzman kimseler, bireyin sosyal destek kaynaklarını oluşturmaktadır (Yıldırım, 1997). 

Bireyin etrafındaki kişilerden aldığı sosyal desteğin, bireyin içinde bulunduğu stresli durumu 

algılamasında ve başa çıkma stratejisinde önemli olduğu bilinmektedir (Karacabey, 2012).  

Sosyal desteğin bireyin stresle baş etmesinde ve ruh sağlığı üzerinde önemli bir etkisi olduğu 

bilinmektedir (Altunbaş, 2002). 

Ayrıca eğitim sebebiyle yurtta kalan ergenlerin, ailelerinden uzak kalmaları nedeniyle daha 

önce tanıdık olmadıkları bir hayat tarzı ile tanışmalarından dolayı kaygı yaratıcı faktörlerle 

karşılaşabilmektedirler (Köse,  2009). Özellikle ortaöğretime aile desteğinden uzakta devam 

etmek zorunda kalan ergenlerin, akranlarına oranla daha fazla kaygı yaşamaları beklenmektedir 

(Özyürek ve Demiray,  2010). Bu bakımdan bu dönemde yurtta kalan ve ailesi ile yaşayan 

ergenlerin sosyal destek düzeylerini ele almanın önemli olduğu düşünülmektedir. Sosyal 

desteğin yanı sıra yeni durumda karşılaşacakları problemleri çözme becerilerinin de önemli 

olduğu söylenebilir. Çünkü yurt ortamında ergenlerin otorite figürü olarak yurt personeli ile 

yaşamak zorunda oluşu, sevgi ihtiyacının yeterince karşılanmaması, duygusal paylaşımlarının 

sınırlı olması ve bireyselliklerine yeterince önem verilmemesi (Tambağ, 2004) gibi nedenler 

ergenler için birer problem kaynağı olabilmektedir. Problemi sağlıklı çözmek yerine olumsuz 

duygu geliştirmeleri ergenlerin okul, öğretmen, aile ve arkadaş ilişkilerine zarar verebileceği 

bu nedenle problem çözme becerilerini kazanmalarının önem kazanacağı düşünülebilir. 

Problem çözme, bireyin kendisi ve çevresiyle uyum sağlayabilmesi adına problemin kaynağını 

bulma, alternatif çözüm üretme yeteneği ve karar verme olarak tanımlanmaktadır (Arslan, 

2001). Bununla birlikte bireyin problem çözümünü öğrenmesini etkileyen bazı faktörler 
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bulunmaktadır. Bunlar gelişim ve olgunlaşma düzeyi, yetenek düzeyindeki ayrıcalıklar, 

güdülenme düzeyi, içinde bulunulan sosyo-kültürel çevre ve alınan eğitim-öğretim vb 

faktörlerdir (Enç, 1982). Ayrıca problem çözme yeteneklerinin gelişmesini sağlayan beceri ve 

alışkanlıkların kazanılmasında, ailenin önemli bir faktör olduğu belirtilmektedir (Eroğlu, 2001). 

Çocuklar ve ergenler, daha karmaşık problemlerin çözümüne geçmesinde ebeveynleri ile 

destekleyici ilişkiye ihtiyaç duyarlar. Anne babaların, çocukların psiko-sosyal gelişimlerine 

etkilerinin olduğu, çocuğun sosyal çevreyle ilişkisi sırasında karşılaştığı problemlere çözüm 

yolları bulması için ona yardım edebildikleri bilinmektedir (Yavuzer, 2001). Başka bir 

araştırmada benzer şekilde anne babaların çocuklarına yaklaşım biçimlerinin ve tutumlarının 

onların gelişimine ve problem çözme becerilerine önemli etkileri bulunmaktadır (Arslan ve 

Kabasakal, 2013). Bütün bu bilgiler ışığında yurtta ve ailesinin yanında kalan ergenlerin 

problem çözme ve sosyal destek düzeylerini ele almanın önemli olduğu düşünülmektedir. Bu 

nedenlerle, araştırmada yurtta ve ailesi ile birlikte kalan ergenlerin sosyal destek ve problem 

çözme düzeyleri, kalınan yer ve cinsiyetin etkisi ve sosyal desteğin problem çözme düzeyi 

üzerindeki etkisi ele alınmaktadır.  

Yöntem 

Araştırma modeli  

Bu çalışma, ilk olarak ergenlerin problem çözme ve sosyal destek düzeyleri ile ilgili bulguları 

ve cinsiyet ile kalınan yer arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan betimsel bir çalışmadır.  

Çalışma grubu 

Araştırmanın çalışma grubu, 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde Eskişehir Sivrihisar 

İlçesindeki farklı liselerden uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışma grubunda, 

Anadolu Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenimine devam eden 142 erkek 

108 kız toplam 250 ergen oluşturmaktadır.  

Veri toplama araçları 

Araştırmada veriler, Kişisel Bilgi Formu, Çok Boyutlu Sosyal Destek Ölçeği ve Problem 

Çözme Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.  

Kişisel bilgi formu 

Ergenlerin demografik bilgilerini (cinsiyet, sınıf düzeyi, kalınan yer) öğrenmek adına kişisel 

bilgi formu hazırlanmıştır.  

Çok boyutlu sosyal destek ölçeği 

 Zimet ve diğerleri (1988) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek “Kesinlikle hayır 1-7; Kesinlikle 

evet" seklinde düzenlenmiş̧ 7’li likert tipi 12 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin aileden, 
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arkadaştan ve özel insandan alınan sosyal destek olmak üzere üç alt boyutu bulunmaktadır. Alt 

ölçeklerden alınabilecek en düşük puan 4, en yüksek puan ise 28'dir. Alt ölçeklerden alınan 

puanların toplanması ile elde edilen toplam ölçek puanından alınabilecek en düşük puan 12, en 

yüksek puan ise 84'tür. Ölçekten elde edilen puanın yüksek olması algılanan sosyal desteğin 

yüksek olduğunu ifade etmektedir.  

Problem çözme ölçeği 

Heppner ve Petersen (1982) tarafından geliştirilen bu ölçek Şahin ve diğerleri (1993) tarafından 

Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek “1” tamamen katılmayı, “6” ise tamamen katılmamayı gösteren 

6 puanlı likert tipinde 35 maddeden oluşmaktadır. Ölçek; Problem Çözme Güveni, Yaklaşım-

Kaçınma ve Kişisel Kontrolünü Sürdürme Yeteneği olmak üzere 3 faktörden oluşmaktadır. 

Ölçekten alınabilecek en düşük puan 32, en yüksek puan 192’dir. Ölçekten alınan toplam 

puanın yüksekliği, bireyin problem çözme becerileri konusunda kendini yetersiz olarak 

algıladığını göstermektedir.  

İşlem 

Veriler araştırmacı tarafından önceden randevu alınan okullara gidilerek toplanmıştır. Ölçme 

araçları ergenler tarafından ortalama 8-10 dakika arasında doldurulmuştur. 

Verilerin analizi  

Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programının 22 versiyonu 

kullanılmıştır. Normal dağılıma uygunluğu kontrol edilmiştir. Parametrik testler seçilmiştir. 

Ergenlerin problem çözme becerileri ile algılanan sosyal destek arasındaki ilişkiyi 

hesaplayabilmek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. 

Algılanan sosyal desteğin problem çözme becerilerini yordayıp yordamadığını belirlemek için 

Aşamalı Çoklu Regresyon Analizinin kullanıldığı araştırmada, değişkenler arasında 

otokorelsayon olup olmadığı Durbin-Watson katsayısıyla incelenmiştir. Elde edilen değer 1,5-

2,5 aralığında olduğu için değişkenler arasında otokorelsayon olmadığı sonucuna ulaşılmıştır 

(D-W= 1.873). Sonuç olarak, problem çözme becerileri, algılanan sosyal destek ve alt 

boyutlarının cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek için tek 

yönlü MANOVA kullanılmıştır.  

Verilere MANOVA’nın uygulanabilmesi için bazı psikometrik değerlere sahip olması 

gerekmektedir. Buna göre, problem çözme becerileri, algılanan sosyal destek ve alt boyutlarının 

cinsiyet değişkenine göre ele alındığında kovaryans matrislerinin eşit olduğu sırasıyla (Box's 

M= 9.007, p>.05; Box's M= 9.798, p>.05) ve her bir değişkene ilişkin Levene puanlarının ise 

anlamlı olduğu sırasıyla görülmektedir (Levene(ASD)= 1.809, p>.05; Levene(aile)= 1.324, p>.05; 
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Levene(arkadaş)= .046, p>.05 ve Levene(özel insan)= 3.016, p>.05;Levene(PÇB)= 1.509, p>.05; 

Levene(aile)= 1.122, p>.05; Levene(arkadaş)= .023, p>.05 ve Levene(özel insan)= 2.006, p>.05). 

Elde edilen bu bulgular, cinsiyet değişkeni açısından verilerin MANOVA uygulaması için 

uygun psikometrik değerlere sahip olduğunu göstermektedir.  

Diğer taraftan, cinsiyet değişkeninin değişkenler üzerindeki etki büyüklüğünü belirlemek için 

eta kare (η2) değerine bakılmıştır. Elde edilen eta kare değeri etki büyüklük indekslerinden 

birisi olan Cohen (1988)’in “d” indeksi doğrultusunda yorumlanmıştır. Cohen (1988) d’nin 

yorumu için belli kesme noktaları belirlemiştir: Etki büyüklükleri d= .02’de “küçük”, d= .05’te 

“orta” ve d= .08 olduğunda ise “büyük” olarak gruplanmıştır (Akt: Erkuş, 2005).  

Bulgular 

Ergenlerin problem çözme becerileri ile algılanan sosyal destek arasındaki ilişki ve bu 

değişkenlere ilişkin bulgular verilmiştir. Ergenlerin problem çözme becerileri ile algılanan 

sosyal destek arasındaki ilişki pearson korelasyon katsayısı ve problem çözme becerilerinin 

yordanmasında aşamalı regresyon kullanılmıştır. Ergenlerin cinsiyete ve kalınan yere göre 

farklılaşmalarını tek yönlü Manova ile yapılmıştır. Ergenlerin çok boyutlu sosyal destek ölçeği 

ve problem çözme ölçeği puan ortalamalarının dağılımı Tablo 1’de verilmektedir. 

Tablo 1. Ergenlerin Çok Boyutlu Sosyal Destek Ölçeği ve Problem Çözme Ölçeği Puan 

Ortalamalarının Dağılımı 

Değişkenler x̄ ss Ölçeğin 

Min-Max 

Araştırmanın 

Min-Max 

İç tutarlılık 

Sosyal destek 60.22 17.80 12.0-84.0 12.0-84.0 .82 

Aileden alınan 21.20 6.85 4.0-28.0 8.0-28.0 .71 

Arkadaştan alınan 19.82 8.20 4.0-28.0 4.0-28.0 .73 

Özel insandan alınan 19.20 9.12 4.0-28.0 4.0-26.0 .78 

Problem Çözme 84.01 29.19 32.0-192.0 32.0-163.0 .84 

Yeteneğine Güven 25.53 11.20 11.0-58.0 11.0-51.0 .70 

Yaklaşma -Kaçınma 42.80 15.34 16.0-81.0 18.0-81.0 .73 

Kişisel Kontrol  12.40 6.48 5.0-79.0 5.0-27.0 .76 

 

Tablo 1’de ergenlerin çok alanlı sosyal destek ölçeği puan ortalamaları incelendiğinde; aileden 

alınan sosyal destek puanının 21,20±6,8, arkadaştan alınan sosyal destek puanının 19,82±8,20 

ve özel insandan (flört, sevgili vb) alınan sosyal destek puanının 19,20±9,12 olduğu 

bulunmuştur. Ergenlerin çok boyutlu sosyal destek ölçeğinden aldığı toplam puan ortalaması 

ise 60,22±17,8 olarak belirlenmiştir. Ayrıca ergenlerin problem çözme ölçeği puan ortalamaları 

incelendiğinde; problem çözme yeteneğine güven puanının 25,53±11,20, yaklaşma-kaçınma 

yoluyla problem çözme puanının 42,80± 15,34 ve kişisel kontrol puanının 12,40±6,48 olduğu 

bulunmuştur. Ergenlerin problem çözme ölçeğinden aldığı toplam puan ortalaması ise 
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84,01±29,19 olarak belirlenmiştir. Sosyal destek ölçeği puanı ile problem çözme ölçeği puanı 

arasındaki ilişki Tablo 2’de verilmektedir. 

Tablo 2. Sosyal Destek Ölçeği Puanı ile Problem Çözme Ölçeği Puanı Pearson Moment Kolaresyon 

Analizi 

P.Ç 
Yeteneğine 

güven 

Yaklaşma 

Kaçınma 

Kişisel 

Kontrol 

Toplam Puan 

P.Ç. 

S.D     

Aileden Alınan  -.60** -.53** -.42**  .43** 

Arkadaştan alınan  -.71** -.61** -.67**  .47** 

Özel İnsandan 

Alınan  

-.52** -.43** -.45**  .41** 

Toplam S. D.  -.44**  -.52** -.55** .71** 

s.d: sosyal destek,  p.ç: problem çözme, * p<.05, **p< .001 

Tablo 2’de algılanan sosyal destek puan ortalaması ve alt ölçekleri ile problem çözme becerisi 

puan ortalaması ve alt ölçekleri arasındaki ilişki incelendiğinde; aileden ve arkadaştan alınan 

sosyal destek ile problemleri yeteneklerine güvenerek çözme, problemleri yaklaşma- kaçınma 

yöntemiyle çözme ve problemleri kişisel kontrolleriyle çözme arasında p<0,001 düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Yani; sosyal destek toplam puanı ile 

aileden, arkadaştan ve özel insandan alınan sosyal destek alt boyutları, yeteneğine güven, 

yaklaşma-kaçınma ve kişisel kontrol problem çözme alt boyutları arasında negatif yönlü bir 

ilişki bulunmuştur. Ayrıca sosyal destek toplam puanı ile aileden, arkadaştan ve özel insandan 

alınan sosyal destek alt boyutları problem çözme toplam puanları arasında pozitif yönlü ilişki 

tespit edilmiştir. Aile, arkadaş ve özel insandan alınan destek kaynakların problem çözme 

becerilerini yordanmasına ı̇lişkin aşamalı çoklu regresyon analizi sonuçları Tablo 3’te 

verilmiştir. 

Tablo 3. Aile, Arkadaş ve Özel İnsandan Alınan Destek Kaynakların Problem Çözme Becerilerini 

Yordanmasına İlişkin Aşamalı Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler R2     B SH   Β   T   p 

Sabit - 130.68 4.74  27.447 .000 

Sosyal destek .098 .321 .456 .343 5.34 .001 

Aileden .088 .632 .175 .229 3.68 .000 

Arkadaştan  .068 .543 .165 .220 3.56 .000 

Özel insan .055 .430 .154 .243 3.21 .000 

R2= .309; F(4-250)= 21.859, p< .001 

Tablo 3’de görüldüğü gibi, regresyon analizinin dört aşamada tamamlandığı ve problem 

çözmeye ilişkin varyansa katkıları bakımından üç değişkenin önemli yordayıcılar olduğu 

görülmektedir. Analize ilk aşamada ergenlerin problem çözme becerilerinin % 9,8’ini açıklayan 
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sosyal destek toplam puanı alınmıştır. İkinci aşamada aile sosyal destek problem çözme 

becerisine ilişkin açıklanan varyansa % 8,8’lik bir katkı sağlamıştır. Üçüncü aşamada 

arkadaştan alınan sosyal destek problem çözme becerisine ilişkin açıklanan varyansa % 6,8’lik 

bir katkı sağlamıştır. Son aşamada ise özel insandan alınan sosyal destek problem çözme 

becerisine ilişkin açıklanan varyansa % 5,5’lik bir katkı sağlamıştır. Bu dört değişken birlikte 

problem çözme becerisi varyansının % 30,09’sini açıklamaktadır. Ergenlerin algılanan sosyal 

destek ve alt boyutlarının cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ı̇lişkin Manova 

sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.  

Tablo 4. Ergenlerin Algılanan Sosyal Destek ve Alt Boyutlarının Cinsiyetlerine İlişkin Manova 

Sonuçları 

Değişkenler Cinsiyet N     x̄   Ss sd    f p 

Sosyal destek 
Erkek 142 52.60 18.32 245 6.75 .00 

Kız 108 68.20 21.65 245   

Aileden alınan 
Erkek 142 15.10 5.32 245 5.24 .00 

Kız 108 26.98 7.90 245   

Arkadaştan alınan 
Erkek 142 18.90 6.23 245 4.32 .00 

Kız 108 20.21 6.78 245   

Özel insandan alınan 
Erkek 142 19.20 6.42 245 1.23 .32 

Kız 108 19.60 6.63 245   

λ= 805, F(4-258)= 6.757, p<. 001; η2= .095 

 

Ergenlerin algılanan sosyal destek ve aileden, arkadaştan ve özel insandan alınan destek 

puanlarına ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri ile cinsiyetlerine göre yapılan analiz 

sonuçları incelendiğinde, algılanan sosyal destek puanlarının [F(245)= 6.75, p<.05] ve aileden 

alınan sosyal destek puanlarının [F(245)= 5.24, p<.05] cinsiyete göre farklılaştığı, arkadaştan 

alınan sosyal destek puanlarının [F(245)= 4.32, p<.05] ve özel insandan alınan sosyal destek 

puanlarının ise farklılaşmadığı görülmektedir [F(245)= 1.23, p>.05]. Bu bulgular, kızların 

sosyal destek, aileden ve arkadaştan alınan sosyal destek puanlarının erkeklerin puanlarından 

yüksek olduğu bulunmuştur. Ancak özel insandan alınan sosyal destek puanlarının anlamlı 

farklılaşma olmadığı görülmüştür. Ergenlerin problem çözme becerileri cinsiyetlerine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığına ı̇lişkin manova sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. 

  



Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 3(6),18-32       A. DURSUN ve M.S. ÖZKAN 

 

25 
 

Tablo 5. Ergenlerin Problem Çözme Becerileri Cinsiyetlerine İlişkin Manova Sonuçları 

Değişkenler Cinsiyet N     x̄   Ss Sd    F p 

Problem çözme 
Erkek 108 78,20  19.20 245 7.48 .00 

Kız 142 88.30 21.35 245   

Yeteneğine güvenen 
Kız 108 34.30 11.18 245 6.24 .001 

Erkek 142 41.23 12.60 245   

Yaklaşma-Kaçınma 
Kız 108 19.41 15.23 245 6.18 .00 

Erkek 142 36.40 16.78 245   

Kişisel Kontrol 
Kız 108 18.20 5.19 245 .95 .32 

Erkek 142 18.15 5.13 245   

λ= 725, F(4-258)= 5.127, p<. 001; η2= .075 

 

Ergenlerin problem çözme becerileri, yeteneğine güvenen, yaklaşma-kaçınma ve kişisel kontrol 

puanlarına ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri ile cinsiyetlerine göre yapılan analiz 

sonuçları incelendiğinde, problem çözme becerileri puanlarının [F245)= 7.48, p<.05] ve 

yeteneğine güvenen puanları [F(2451)= 6.24, p<.05] cinsiyete göre farklılaştığı, yaklaşma-

kaçınma puanlarının [F(245)= 6.18, p<.05] ve kişisel kontrol puanlarının ise farklılaşmadığı 

görülmektedir [F(245)= .95, p>.05]. Bu bulgular, erkeklerin problem çözme becerisi 

puanlarının ve yeteneğine güvenen ve yaklaşma kaçınma puanlarının kızların puanlarından 

daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ancak kişisel kontrol puanlarının ise anlamlı düzeyde 

farklılaşmadığı görülmüştür. Ergenlerin algılanan sosyal destek ve alt boyutlarının kalınan yere 

göre farklılaşıp farklılaşmadığına ı̇lişkin manova sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.  

Tablo 6. Ergenlerin Algılanan Sosyal Destek ve Alt Boyutlarının Kalınan yere İlişkin Manova 

Sonuçları 

Değişkenler Kalınan Yer N    x̄   Ss Sd   f  p 

Sosyal destek 
Yurt 101 62.35 19.18 245 7.15 .00 

Ev 149 69.50 23.45 245   

Aileden alınan 
Yurt 101 16.15 6.38 245 6.65 .00 

Ev 149 26.98 9.10 245   

Arkadaştan alınan 
Yurt 101 22.10 7.12 245 5.70 .00 

Ev 149 18.21 6.22 245   

Özel insandan alınan 
Yurt 101 24.10 8.42 245 1.30 .48 

Ev 149 25.20 7.97 245   

λ= 605, F(2453)= 5.65, p<. 001; η2= .075 

Ergenlerin algılanan sosyal destek ve aileden, arkadaştan ve özel insandan alınan destek 

puanlarına  ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri ile kalınan yere göre yapılan analiz 

sonuçları incelendiğinde, algılanan sosyal destek puanlarının [F(245)= 7.15, p<.05] ve aileden 

alınan sosyal destek puanlarının [F(245)= 6.65, p<.05] kalınan yere göre farklılaştığı, 

arkadaştan alınan sosyal destek puanlarının [F(245)=5.70, p<.05] ve özel insandan alınan sosyal 

destek puanlarının ise farklılaşmadığı görülmektedir [F(245)= 1.30, p>.05]. Bu bulgular, evde 

kalan ergenlerin sosyal destek ve aileden alınan sosyal destek puanlarının yurtta kalanların 
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puanlarından yüksek olduğu bulunmuştur. Arkadaştan alınan sosyal destek puanlarının yurtta 

kalanların lehine olduğu görülmektedir. Ancak özel insandan alınan sosyal destek puanlarının 

anlamlı farklılaşma olmadığı görülmüştür. Ergenlerin problem çözme becerileri ve alt 

boyutlarının kalınan yere göre farklılaşıp farklılaşmadığına ı̇lişkin manova sonuçları Tablo 7’de 

verilmiştir. 

Tablo 7. Ergenlerin Problem Çözme Becerileri ve Alt Boyutlarının Kalınan Yere İlişkin Manova 

Sonuçları 

Değişkenler Kalınan yer  N    x̄    ss sd   f p 

Problem çözme 
Ev 101 72,20  22.80 245 7.21 .00 

Yurt 149 83.30 24.55 245   

Yeteneğine güvenen 
Yurt 101 41.23 17.06 245 5.90 .001 

Ev 149 47.30 19.43 245   

Yaklaşma-Kaçınma 
Yurt 101 19.41 17.13 245 6.01 .00 

Ev 149 23.40 19.11 245   

Kişisel Kontrol 
Yurt 101 12.20 8.19 245 .75 .82 

Ev 149 13.15 9.11 245   

λ= 625, F(245)= 5.127, p<. 001; η2= .071 

 

Ergenlerin problem çözme becerileri, yeteneğine güvenen, yaklaşma-kaçınma ve kişisel kontrol 

puanlarına ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri ile kalınan yere göre yapılan analiz 

sonuçları incelendiğinde, problem çözme becerileri puanlarının [F245)= 7.21, p<.05] ve 

yeteneğine güvenen puanları [F(2451)= 5.90, p<.05] ve yaklaşma-kaçınma puanlarının 

[F(245)= 6.01, p<.05] kalınan yere göre farklılaştığı, kişisel kontrol puanlarının ise 

farklılaşmadığı görülmektedir [F(245)= .75, p>.05]. Bu bulgular, evde kalanların problem 

çözme becerisi puanlarının ve yeteneğine güvenen ve yaklaşma kaçınma puanlarının yurtta 

kalanların puanlarından daha yüksek olduğu bulunmuştur.  Ancak kişisel kontrol puanlarının 

ise anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmüştür. 

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

İlk olarak yapılan korelasyon ve regresyon analizinde; aileden, arkadaştan ve özel insandan 

alınan sosyal destek alt boyut puanları arttıkça problemleri yeteneklerine güvenerek çözme, 

problemleri yaklaşma-kaçınma yöntemiyle çözme ve problemleri kişisel kontrolleriyle çözme 

puanlarının azaldığı görülmektedir. Aynı zamanda sosyal destek toplam puanları ile aileden, 

arkadaştan ve özel insandan alınan sosyal destek alt boyut puanları arttıkça problem çözme 

toplam puanlarının da arttığı belirlenmiştir. Regresyon analizinde ise problem çözme becerisini 

aşamalı yordayan değişkenlere bakıldığında sırasıyla algılanan sosyal destek, aileden alınan, 

arkadaştan alınan ve özel insandan alınan destek değişkenlerinin yordadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Literatür incelendiğinde bireylerin problemlerini çözmesinde etkili kaynakların 
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birisinin de sosyal destek olduğu görülmüştür (Korkut, 2002). Karakurt ve Ekinci (2015)’in 

hemşireler üzerinde yaptığı çalışmada sadece özel insandan alınan desteğin anlamlı bir ilişki 

olmadığı sonucu araştırma bulgularını desteklemektedir. Bununla birlikte Baltacı ve Hamarta 

(2013) algılanan sosyal destek ile problem çözme becerileri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu 

belirtmekte, DeGarmo ve Martinez (2006) ise tek kaynaktan alınan sosyal desteğin, tüm 

kaynaklardan (aile, arkadaş, akraba vb.) alınan desteğe göre etkisiz olduğunu ifade etmektedir. 

Yalnız kalan bireylerin hayatındaki sorunlarla başa çıkmada sosyal destek alanlara göre daha 

başarısız olduğu Plotnik (2007), sosyal destek arttıkça problem çözme becerisinde arttığı 

bilinmektedir (Okanlı ve diğerleri, 2003; Ünivar, 2003). Bu sebeple kimlik kazanımı gibi 

önemli bir gelişim görevi barındıran ve kişiyi yetişkinlik rollerine hazırlayan dönemde problem 

çözme becerileri ve sosyal destek ile ilişkisinin bilinmesi ve yapılacak çalışmalarla 

desteklenmesinin önemli olduğu söylenebilir. 

İkinci olarak algılanan sosyal destek ve alt boyutlarının cinsiyete göre farklılaşmasında manova 

analizi kullanılmıştır. Bu sonuçlara göre kızların algılanan sosyal destek, aileden ve arkadaştan 

alınan sosyal destek puanlarının erkeklerin puanlarından yüksek olduğu bulunmuştur. Ancak 

özel insandan alınan sosyal destek puanlarının anlamlı farklılaşma olmadığı görülmüştür. 

Literatür incelendiğinde, sosyal desteğin cinsiyete göre farklılaştığı (Saygın, 2008) sosyal 

desteğin kadın lehinde farklılaştığı (Başer, 2006), kızların erkeklerden daha fazla sosyal destek 

aldığı bilinmektedir (Güngör, 1996). Benzer şekilde kızların erkeklere göre daha fazla sosyal 

destek aldığı (Köksal Akyol ve Salı 2013), kızların aileden aldığı sosyal desteğin erkeklerden 

daha fazla olduğu Zaimoğlu’nun (1991) yaptığı çalışma bulguları destekler niteliktedir. 

Nitekim Arıcıoğlu (2008) ve Saygın (2008) yaptığı araştırmalarda özel insandan alınan sosyal 

desteğin cinsiyete göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşmaları da bu araştırmanın bulgularını 

destekler biçimdedir. Sonuç olarak sosyal desteğin cinsiyet açısından farklı çıkmasında kızların 

erkek çocuklarına duygularını ifade etme, destek arama ve yardım isteme açısından daha 

olumlu tutuma sahip olmalarının ve var olan toplumsal cinsiyete dair düşüncelerin etkili olduğu 

söylenebilir. Sosyal desteğin olumlu etkileri düşünüldüğünde erkek ergenlerin de sosyal destek 

almalarını destekleyecek çalışmaların önemli olduğu söylenebilir.  

Üçüncü olarak problem çözme becerisinin ve alt boyutlarının cinsiyete göre farklılaşmasında 

manova analizi kullanılmıştır. Bu sonuçlara göre erkek ergenlerin problem çözme becerisi, 

yeteneğine güvenen ve yaklaşma-kaçınma puanlarının kız ergenlerin puanlarından daha yüksek 

olduğu sonucuna ulaşılmasına rağmen kişisel kontrol puanlarının anlamlı düzeyde 

farklılaşmadığı görülmüştür. Literatür incelendiğinde problem çözmenin cinsiyet açısından 
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erkekler lehine anlamlı bir farklılık olduğu (Koray ve Azar, 2008; Korku, 2002) araştırmalar 

olduğu gibi kızların lehine olan araştırmalar mevcuttur (Şahin ve Şahin, 1993; Ferah,2000; 

Pakaslahti ve diğerleri, 2002;Danışık, 2005;Baran, Küçükakça ve Ayran, 2014; Türköz ve 

Kıralp, 2019). Ayrıca araştırma bulgusundan farklı biçimde ergenlerin problem çözme 

becerisinin kişisel kontrol boyutunda farklılaştığını, ergenlerin problem çözme yeteneğine 

güven ve yaklaşma-kaçınma boyutlarında cinsiyet açısından farklılık olmamasına rağmen 

kızların lehine bir sonuç çıktığını belirten araştırmalar bulunmaktadır (Arslan ve Kabasakal, 

2013). Problem çözme becerileri hayatın her alanında önemli bir beceridir. Özellikle yetişkin 

rollerine hazırlanan ergenlerin sağlıklı problem çözme becerilerinin cinsiyet fark etmeksizin 

kazanılmasının önemli olduğu söylenebilir. Bu açıdan problem çözme becerisini etkileyen 

değişkenleri bilmek doğasını anlamak ve bu konuda müdahale planlamak açısından da 

önemlidir.  

Dördüncü olarak algılanan sosyal destek ve alt boyutlarının kalınan yere göre farklılaşmasında 

manova analizi kullanılmıştır. Bu sonuçlara göre evde kalan ergenlerin sosyal destek ve aileden 

alınan sosyal destek puanlarının yurtta kalanların puanlarından yüksek olduğu bulunmuştur. 

Arkadaştan alınan sosyal destek puanlarının yurtta kalanların lehine olduğu görülmektedir. 

Ancak özel insandan alınan sosyal destek puanlarının anlamlı farklılaşma olmadığı 

görülmüştür. Literatür incelendiğinde çok az sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Kozaklı (2006) 

üniversite eğitimi süresinde kalınan yerin bireylerin algılanan sosyal destek düzeyi üzerinde 

etkili olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Yılmaz, Yılmaz ve Karaca (2008)’de yaptıkları 

araştırmada benzer sonuçlara ulaşmıştır. Araştırma bulgusundan farklı olarak yatılı kalan 

öğrencilerin ailelerinden daha fazla destek aldıklarını belirten ve durumu bireylerin ailenin 

desteğine ihtiyaçla açıklayan araştırmalar da bulunmaktadır (Çakır ve Palabıyıkoğlu, 2005). 

Sosyal destek, ailesinden uzakta yurtta kalan ergenler açısından düşünüldüğünde, zamanının 

çoğunu arkadaşları ile birlikte aynı ortamda geçiren zorlandıklarında ya da hastalandıklarında 

ailelerinden daha yakınında olan arkadaşlarına ulaşan ergenlerin arkadaşlarından algıladıkları 

desteğin yüksek olmasının, benzer şekilde okul zamanı içinde arkadaşları ile zaman 

geçirmesine rağmen zamanının çoğunu evde ailesi ile birlikte geçiren ergenlerin de aileden 

algıladıkları sosyal destek puanının yüksek olmasının oldukça normal olduğu söylenebilir.   

Beşinci olarak problem çözme becerisinin ve alt boyutlarının kalınan yere göre farklılaşmasında 

manova analizi kullanılmıştır. Bu sonuçlara göre evde kalan ergenlerin problem çözme becerisi, 

yeteneğine güvenen ve yaklaşma kaçınma puanlarının yurtta kalan ergenlerin puanlarından 

daha yüksek olduğu bulunmasına rağmen kişisel kontrol puanlarının ise anlamlı düzeyde 
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farklılaşmadığı görülmüştür. Literatür incelendiğinde çok az sayıda çalışmaya rastlanmıştır. 

Olgun, Öntürk, Karabacak, Eti-Aslan ve Serbest, (2010) hemşirelerle yaptığı çalışmada yatılı 

kalan bireylerin problem çözme yeteneğine güven alt boyutunda aileleri ile kalanlardan daha 

yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Öztürk, Öner ve Çelebi (2009) problem çözme 

becerisinde en başarılı olan bireyler eğitim aldıkları yerde yalnız kalanlar olduğunu 

belirtmişlerdir. Yılmaz Karaca ve Yılmaz (2009), Ulupınar (1997) ve Altun (2003) benzer 

sonuçlara ulaşmışlardır. Araştırma bulgularına farklı bulguların olması gelişim dönemleri 

açısından ele alınabilir. Literatürdeki araştırmaların genellikle genç yetişkinlerle yapılmış 

olması ergenlerin problem çözerken daha çok yetişkin desteğine ihtiyaç duyması ile 

açıklanabilir. Ayrıca yurtta kalan ergenlerin belirli zaman kısıtlamaları ve uygulanan kurallar 

nedeniyle problem çözme becerilerinin de sınırlanabileceği düşünülebilir. Bununla birlikte, 

araştırmanın birtakım sınırlılıkları bulunmaktadır. Araştırmada problem çözme becerisi ve 

sosyal destek değişkenleri kalınan yer ve cinsiyet açısından ele alınmıştır. Farklı örneklem 

grupları ile farklı değişkenler ele alınabilir. Yurtta kalan ergenlerin problem çözme becerilerine 

yönelik nitel araştırmalar yapılıp daha ayrıntılı veriler elde edilerek bu becerilerini geliştirmeye 

yönelik programlar hazırlanabilir.  
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Kadına Yönelik Şiddet: Ergenlerin Toplumsal Cinsiyet Algılarının 

Yordayıcılığı  

Asiye DURSUN1 

Öz 

Toplumda kadının statüsünün geçmişten bugüne kadar değersizleştirildiği ve kadının erkek cinsine oranla daha 

fazla ötekileştirildiği bilinmektedir. Bu durum kadına yönelik verilebilecek her türlü zararın önünü açmaktadır. 

Her geçen gün artan kadına yönelik gerçekleştirilen yaralama ve ölümle sonuçlanan şiddet haberlerinin temelinde 

toplumsal cinsiyet kavramı ve toplumda oluşturduğu kadın algısı olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple araştırmada 

ergenlerin toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddete dair tutumları arasındaki ilişkiyi açıklamak 

amaçlanmaktadır. Araştırma örneklemini 123 Kız 83 Erkek olmak üzere toplam 206 ergen oluşturmaktadır. 

Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, İSKEBE Tutum Ölçeği ve Toplumsal Cinsiyet Ölçeği kullanılmış ve SPSS ile 

gerekli analizler yapılmıştır. Araştırma bulgularına bakıldığında toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddet 

tutumlarının cinsiyete göre farklılaştığı ve toplumsal cinsiyet algısının kadına şiddete yönelik tutumları açıkladığı 

görülmektedir. Bütün bu bulgular ışığında birtakım öneriler sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler:  Kadın, Toplumsal Cinsiyet, Kadına Şiddet, Ergen 

Violence Against Women: The Predictive of Adolescents' Perceptions of 

Gender 

Abstract 

It is known that the status of women in society has been devalued from the past to the present and that the woman 

has been more marginalized than the male sex. This situation paves the way for all kinds of harm that can be done 

against women. It is believed that the concept of gender and the perception of women in the society are the basis 

of the news of violence resulting from injuries and deaths which are increasing day by day.  

For this reason, it is aimed to explain the relationship between adolescents' attitudes towards gender and violence 

against women. The sample of the research consists of a total of 206 adolescents, 123 girls and 83 boys.  

In the research, Personal Information Form and ISKEBE Attitude Scale and Gender Scale were used and necessary 

analyzes were done with SPSS. When the research findings are examined, it is seen that gender and violence 

attitudes towards women differ according to gender and gender perception explains attitudes towards violence 

against women. In the light of all these findings, some suggestions are presented. 

Keywords: Women, Gender, Violence Against Women, Adolescent 
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Giriş 

Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkeklerin toplum tarafından nasıl algılandığına, nasıl 

değerlendirildiğine ve onlardan beklenen davranışlara ilişkin değerleri, yargıları ve rolleri 

açıklamaya yönelik çok boyutlu bir kavramdır (Altınova ve Duyan, 2013). Özellikle kimliğin 

geliştiği ergenlik döneminde toplumsal cinsiyet konusunun uygun şekilde ele alınmasının 

önemli olduğu düşünülmektedir. Çünkü ergenler günlük hayatta karşılaşabilecekleri toplumsal 

cinsiyete dayalı kalıp yargılarından kaynaklanan birçok olumsuz durumla karşılaşabilmektedir. 

Bunun sonucunda toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ergenlerin eğitsel ve mesleki yönelimlerini, 

algıladıkları akademik yeterliliklerini, duygusal ifade tarzlarını ve sosyal gelişimlerini 

sınırlayabilmektedir (Rainey ve Rust, 1999). 

Bireylerin ergenlik dönemdeki algıları yetişkinlik döneminde de zorluklarla karşılaşmasına 

neden olmaktadır. Kadınların eşlerinden ya da bir erkekten gördükleri şiddeti saklamaları ve 

normalleştirmeleri, ev içinde çocuk bakımı, temizlik gibi işlerle ilgilenmelerinin sadece 

kendileri ile ilgili olduğunu düşünmeleri duruma örnek verilebilir (Dökmen, 2004). Bu 

bakımdan bireyin içinde yaşadığı toplumun kültürü; bir kadın ve bir erkeğin nasıl davranacağı, 

nasıl düşüneceği ve nasıl hareket edeceğine ilişkin beklentileri ortaya koyan, yani kadın ve 

erkeği sosyal olarak yapılandıran özellikleri belirlemektedir (Akın ve Demirel, 2003). 

Geleneksel olarak işler ve sorumluluklar ailede cinsiyet gözetilerek paylaşılmaktadır. 

Geleneksel aile çerçevesinde erkekler tamir, bahçe bakımı gibi işleri yaparlarken, kadınlar 

kendilerine verilen yemek pişirme, bulaşık yıkama ve ev temizliği gibi işleri yapmaktadırlar 

(Şafak, Çopur ve Özkan, 2006). Fakat ebeveynleri geleneksel cinsiyet rolleri dışında roller 

sergileyen bireyler geleneksel cinsiyet rollerinden daha az etkilenmektedir (Sabattini ve Leaper, 

2004).  

Aile örüntüsünü oluşturan bireylerden biri olan kadınlar, doğurganlıkları ile insan neslinin 

devamını sağlamış, aynı zamanda da üretkenlikleri ile çalışma yaşamında yer alarak ekonomiye 

katkı sağlamıştır. Bu nedenle kadının özelde aile içinde, genelde ise toplumda sahip olduğu 

yerin önemi oldukça açıktır (Atış, 2010). Kadının iş yaşamına katılması ile birlikte toplumsal 

cinsiyet rollerinde de değişimlerin meydana geldiği düşünülebilir. Nitekim kadının çalışma 

hayatına girmesi ile yeniden şekillenen aile yaşamı, farklı aile rolleri arasında denge sağlama 

ihtiyacının bütün aile bireyleri ve özellikle kadınlar tarafından daha yoğun hissedildiği bir 

dönem olmuştur (Eken, 2006). Kadın, toplum içerisinde bir birey olmanın yanında; evde anne 

olmak, eş olmak, ev kadını olmak gibi sorumluluk gerektiren oldukça zor görevlere sahiptir. 

Diğer yandan toplumda cinsiyetçi rol dağılımı da, kadına benzer rol ve sorumluluklar 
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yüklemektedir (Timur, Ege ve Bakış, 2006). Bütün bu yük ve sorumluluklarla birlikte kadınlar 

fiziksel, duygusal ve sözel açıdan şiddete maruz kalabilmektedir. 

Şiddet; bir insanın başka bir insana güç ve baskı uygulayarak bedensel ya da ruhsal açıdan zarar 

görmesine neden olan bireysel veya toplu hareket olarak tanımlanabilir. 1993 yılında kabul 

edilen kadına yönelik şiddetin yok edilmesi bildirgesinde kadına yönelik şiddet; cinsiyete dayalı 

olarak gerçekleşen kadınlarda, fiziksel, cinsel, psikolojik, herhangi bir zarar ve üzüntü 

sonucunu doğuran veya bu sonucu doğurmaya yönelik yaşamın her alanında gerçekleşebilen 

her türlü davranış, tehdit, baskı veya özgürlüğün keyfi olarak engellenmesi şeklinde 

tanımlanmaktadır (CEDAW, 1993). Kadınların aile içinde yaşadığı şiddetin çeşitleri özetle şu 

başlıklar altında toplanabilir (Yıldırım, 1998):  

 Yetersiz fiziksel ve duygusal ilgi demek olan ihmal,  

 Anlayış, sevgi ve sempati görememe demek olan duygusal-psikolojik şiddet,  

 Tehdit, aşağılama, küçümseme, sindirme, bezdirme vb.den oluşan sözel şiddet,  

 İtip kakma, tokatlama, yaralama, dövme, yakma vb.den meydana gelen fiziksel şiddet,  

 Fiziksel şiddetin bir üst boyutu olan ensest, tecavüz ve fahişeliğe zorlama gibi çeşitleri 

bulunan cinsel şiddet. 

Kadına yönelik şiddetin, gelişmişlik düzeyi, coğrafi sınır ve öğrenim düzeyi fark etmeksizin 

tüm dünyada ve kültürlerde son derece yaygın görüldüğü bilinmektedir (Korur, 2003; Demir, 

2000). Gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalarda kadınların 1/3’ü ile 2/3’ünün eşi tarafından 

şiddete maruz kaldığı (Heisse, 1993), gelişmekte olan ülkelerde ise bu oranın yükseldiği ve 

%20-50 civarına ulaştığı bilinmektedir (Shea, Mahoney ve Lacey, 1997). Türkiye’de yapılan 

bir araştırmaya bakıldığında ise, kadınların %40.7’sinin aile içi şiddete maruz kaldığı, şiddete 

maruz kalan kadınlara %91’inin eşinin, %19.7’sinin ise eşinin yakınlarının şiddet uyguladığı 

bilinmektedir. Araştırmada kadınların cinsel ve ekonomik şiddet yaşantısına dair bir ifadede 

bulunmamaları da dikkat çekicidir. Kadınların %56.9’unun aile içinde en çok şiddeti 

uygulayanların erkekler, şiddete maruz kalanların ise kadınlar (%59.8) ve çocuklar olduğunu 

düşündükleri saptanmıştır. Kadınlar şiddeti artıran en önemli durumun ekonomik yetersizlik 

olduğunu belirtmişlerdir (Güler, Tel ve Özkan-Tuncay, 2005). Şiddete dair risk etmenlerine 

bakıldığında; çocukluk çağında da aile içi şiddete maruz kalma ve tanık olma,sosyoekonomik 

ve sosyokültürel etmenler, yaş farkı, sosyal destek, dini etmenler, psikolojik etmenler olduğu 

bilinmektedir (Zara-Page ve İnce, 2008).   
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Toplumsal cinsiyet algısı ve kadına şiddet kavramı ergenler açısından ele alındığında bu 

dönemde kimliğini oluşturacak ergenler için oldukça önemli olduğu söylenebilir. Çünkü 

toplumun etkisi ile şekillenen ve kadın-erkek algısını belirleyen toplumsal cinsiyet algısı 

ergenlerin bakış açılarını etkileyebilmektedir. Bu dönemde normalleşen algılar ve düşünceler 

ilerleyen dönemlerde bireylerin davranışları üzerinde etkili olacağı bilinmektedir. Bu dönemde 

erkeğin eril, baskın, otorite, sözü geçen tek kişi olarak kadının ise otoriteye boyun eğen, naif, 

söz dinleyen, dişil özellikler gösteren ve bu tarz roller beklenen olarak şekillenmesi ilerleyen 

yıllarda şiddetin normalleşmesine ve karşılaşılması halinde göz yumulması gereken bir yapı 

olarak düşünülmesine yol açabilir. Bütün bu bilgiler ışığında araştırma ergenlerin toplumsal 

cinsiyet algılarının, kadına şiddete yönelik tutum düzeyleri yordaması ve değişkenlerin 

cinsiyete göre farkını belirlemek amaçlamaktadır.  

Yöntem 

Araştırma modeli  

Bu çalışma, ilk olarak ergenlerin toplumsal cinsiyet algısı, kadına şiddete yönelik tutum 

düzeyleri ile ilgili bulguları belirlemeyi amaçlayan betimsel bir çalışmadır. Araştırmada, 

değişkenlerin cinsiyete göre anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığına bakmak için t testi ve 

değişkenler arasındaki yordayıcılığı belirlemek için regresyon testi kullanılmaktadır. (Gürbüz 

ve Şahin, 2017).  

Çalışma grubu 

Araştırmanın çalışma grubu, 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde Eskişehir Sivrihisar 

İlçesindeki farklı liselerden (Anadolu ve MTAL) uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. 

Çalışma grubunda, Anadolu Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenimine devam 

eden 83 erkek ve 123 kız toplam 206 ergen bulunmaktadır. Ergenlerin, 64’ü (%30.1) 9. sınıfa, 

32’si (%15.6) 10. Sınıfa, 56’si (%27.7) 11. sınıfa, 54’ü (%25.7) 12. sınıfa devam etmektedir. 

Veri toplama araçları 

Araştırmada veriler, Kişisel Bilgi Formu, İSKEBE tutum ölçeği ve Toplumsal Cinsiyet 

Ölçeğiyle toplanmıştır.  

Kişisel bilgi formu 

Ergenlerin demografik bilgilerini (cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü) öğrenmek adına kişisel bilgi 

formu hazırlanmıştır.  

 

 

İSKEBE tutum ölçeği (İTÖ) 
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Bireylerin kadına yönelik şiddet tutumlarını belirlemek amacıyla Kanbay, Aslan ve Tektaş 

(2017) tarafından geliştirilmiştir. Yapılan analizler İSKEBE tutum ölçeğinin; kapsam, içerik ve 

yapı açısından kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir. 5’li likert tipinde hazırlanan 

ölçek iki alt boyut ve otuz maddeden oluşmaktadır. Puanlar yükseldikçe kadına yönelik şiddete 

karşı olumsuz tutum azaldıkça kabullenici/ olumlu tutuma sahip oldukları söylenebilir. 

Bu çalışmada Cronbach alfa katsayısı birinci faktör için .80, ikinci faktör için .83 ve ölçeğin 

geneli için .86 olarak belirlenmiştir. Gerekli hesaplamalar yapıldığında 90 puanın üstünde alan 

bireylerin kadına yönelik şiddete karşı olumsuz uçta olduğu, 90 puanın altında alanların ise 

olumlu uçta olduğu söylenebilir. İSKEBE tutum ölçeğinin psikometrik özellikleri, en az ilkokul 

mezunu, 15-65 yaş arası yaşa sahip bireylere uygulanabilecek niteliktedir.  

Toplumsal cinsiyet algısı ölçeği 

Altınova ve Duyan (2013) tarafından bireylerin toplumsal cinsiyete yönelik algılarını 

değerlendirmek amacıyla geliştirilen ölçeğin ergenlere yönelik uyarlaması Esen, Öztürk ve 

Siyez tarafından (2018) yapılmıştır. Ölçek 5’li likert 20 maddeden oluşmaktadır. Cronbach alfa 

katsayısı eşitlikçi toplumsal cinsiyet algısı boyutu için .80 ve geleneksel toplumsal cinsiyet 

algısı boyutu için .86 olarak bulunmuştur. Ölçeğin iki hafta arayla 118 lise öğrencisine 

uygulanmasıyla elde edilen test-tekrar test güvenirlik katsayısı eşitlikçi toplumsal cinsiyet algısı 

boyutunda .73 ve geleneksel toplumsal cinsiyet algısı boyutunda .80 olarak hesaplamıştır. 

Ölçek geçerlik ve güvenirlik açısından uygun bir ölçektir. 

İşlem 

İlgili konu karar verildikten sonra uygun ölçme araçları bulunmuş ve izin alınmıştır. Ölçme 

araçları uygulanmadan aile ve ergenlerden izinler alınmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından 

önceden randevu alınan okullara gidilerek toplanmıştır. Ölçme araçları ergenler tarafından 

ortalama 8-10 dakika arasında doldurulmuştur. 

Verilerin analizi  

Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. Verilerin 

normal dağılıma uygunluğu kontrol edilmiştir. Parametrik testler seçilmiştir. Verilerin normal 

dağılıma uygunluğu, çarpıklık ve basıklık değerleri, varyans homojenliği ve N>30 olması ile 

değerlendirilmiştir. Basıklık değerleri -0,33 ile 1,86 arasında; çarpıklık değerleri ise -0,57 ve 

1,54 arasında tespit edilmiştir. Gözlenen değerlerin, basıklık ve çarpıklık değerlerinin ise -1,96 

ve +1,96 normallik sınırları içinde olduğu, N>50’den büyük olduğu için Kolmogorov Smirnov 

testi p>.05 olduğu görülmüştür (Bursal, 2017). Sonuç olarak verilerin normal dağılıma uygun 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca yordayıcı değişkenler ile yordanan değişken arasında 
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doğrusal bir ilişki olduğu belirlenmiş; değişkenler arasındaki Pearson Korelasyon Katsayıları 

hesaplanmış, sonra çoklu regresyon analizi tekniği uygulanmıştır. Çoklu bağlantı problemi 

bulunmamakta tolerans değeri .05’ten büyük değerdedir. 

Bulgular 

Araştırmaya katılan ergenlerin İSKEBE ve Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçekleri aritmetik 

ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 1’de verilmektedir.  

Tablo 1: Araştırmada Yer AlanDeğişkenlerin , X ve SS Değerleri 

Değişkenler  N      X SS 

Gelenekçi toplumsal cinsiyet algısı 206 43,76 9,33 

Eşitlikçi toplumsal cinsiyet algısı 206 16,99 6,61 

Bedene yönelik tutumlar 206 72,72 9,25 

Kimliğe yönelik tutumlar 206 49,21 14,01 

İSKEBE Toplam puan 206 121,93 20,82 

Araştırmaya katılmış olan ergenlerin değişkenlerden aldıkları puanların ortalama ve standart 

sapma değerleri Tablo 1’de sunulmuştur. Tabloda görüleceği üzere, değişkenlerin aritmetik 

ortalamaları 16.99 ile 121,93 arasında değişmektedir. Ergenlerin gelenekçi toplumsal cinsiyet 

algısı ortalamasının eşitlikçi cinsiyet ortalamasına göre daha fazla olduğu görülmektedir. 

Ayrıca fiziksel ve cinsel şiddet tutumunu içeren bedene yönelik tutumlar alt boyutunun 

ortalamasının psikolojik ve ekonomik şiddeti içeren kişiliğe yönelik tutumlara göre daha 

yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Ergenlerin İSKEBE ve Toplumsal Cinsiyet 

Algısı Ölçekleri alt boyutlarınıncinsiyete göre t testi sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur.  

Tablo 2: Ergenlerin İSKEBE ve Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçekleri Alt Boyutlarının Cinsiyet 

Değişkenine Göre t-Testi Sonuçları 

Değişkenler Cinsiyet N X SS T p 

Gelenekçi toplumsal cinsiyet algısı 
Kız  123 47,32 7,76 

-5.39 .00* 
Erkek  83 38,50 9,00 

Eşitlikçi toplumsal cinsiyet algısı 
Kız  123 15,01 5,58 

 7.50 .00* 
Erkek  83 19,93 6,94 

Bedene yönelik tutumlar 
Kız  123 75,41 7,50  

  5.11 

 

.00* 
Erkek  83 68,74 10,17 

Kimliğe yönelik tutumlar 
Kız  123 55,50 11,64 

  9.36 .00* 
Erkek  83 39,88 11,90 

Toplam İSKEBE Puan 
Kız  123 130,91 17,26 

  8.84 .00* 
Erkek  83 108,62 18,45 

n =206, *p<.05, ** p<.001 

 

Tablo 2‘de ergenlerin İSKEBE ve Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği alt boyut 
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puanlarınıncinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan bağımsız gruplar t-testi sonuçları sunulmuştur. Elde edilen istatistiksel 

sonuçlara göre ergenlerin toplumsal cinsiyet algısı ölçeği alt boyutlarından gelenekçi toplumsal 

cinsiyet algısı puanlarının kızların lehinde anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır [p<.05]. 

Eşitlikçi toplumsal cinsiyet algısı puanlarının erkeklerin lehinde anlamlı bir farklılık gösterdiği 

saptanmıştır [p<.05]. İSKEBE ölçeği alt boyutlarından; bedene yönelik tutum puanlarının 

cinsiyet değişkenine göre kızlar lehinde anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır [p<.05]. 

Kimliğe yönelik tutum puanlarının cinsiyet değişkenine göre kızlar lehinde anlamlı bir farklılık 

gösterdiği saptanmıştır [p<.05]. İSKEBE toplam puanlarının cinsiyet değişkenine göre kızlar 

lehinde anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır [p<.05]. Ergenlerin İSKEBE ve toplumsal 

cinsiyet algısı ölçekleri alt boyutlarınınpuanları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Pearson Korelasyon analizi sonuçları Tablo 3’te yer 

almaktadır  

 
Tablo 3: Ergenlerin İSKEBE ve Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçekleri Alt Boyutlarının Puanları 

Arasındaki Pearson Çarpım Momentler Korelasyon Matrisi 

Değişkenler  
Gelenekçi 

t.c algısı 
 

Eşitlikçi 

t.c algısı 

Bedene 

yönelik t. 

Kimliğe          İSKEBE 

yönelik t.       toplam puan 
 

Gelenekçi t.c algısı     1  -,58** ,45**                ,66** ,66** 

Eşitlikçi t.c algısı      -,58**  1 -,35**              -,45** -,46** 

Bedene yönelik tutumlar  ,45**  -,35**           1      ,53**             ,81**  

Kimliğe yönelik tutumlar  ,66**  -,45**          ,53**    1            ,92**  

İSKEBE Toplam puan  ,66**  -,46**          ,81**     ,92**           1  

n =206, *p<.05, **, p<.001, t.c: toplumsal cinsiyet  t: tutum 

 

Tablo 3’teergenlerin İSKEBE ve toplumsal cinsiyet algısı ölçekleri alt boyut puanları arasında 

anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Pearson Korelasyon 

analizi sonuçları sunulmuştur. Ergenlerin, gelenekçi toplumsal cinsiyet algısı ve bedene yönelik 

toplum tutumları ile ilgili [r=.45] pozitif yönde orta düzey anlamlı, gelenekçi toplumsal cinsiyet 

algısı ve kimliğe yönelik toplum tutumları ile ilgili [r=.66] pozitif yönde orta düzey anlamlı, 

toplam İSKEBE puanı ile ise [r=.66] pozitif yönde orta düzey, anlamlı ilişkiler saptanmıştır. 

Ergenlerin, eşitlikçi toplumsal cinsiyet algısı ve bedene yönelik toplum tutumları ile ilgili [r=-

.35] negatif yönde orta düzey anlamlı, eşitlikçi toplumsal cinsiyet algısı ve kimliğe yönelik 

toplum tutumları ile ilgili [r=-.45] negatif yönde yüksek düzey anlamlı, Toplam İSKEBE puanı 

ile ise [r=-.46] negatif yönde orta düzey, anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Değişkenlere dair 

regresyon sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.  
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Tablo 4: Ergenlerin İSKEBE ve Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçekleri Alt Boyutlarının Puanları Arası 

Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Toplam İskebe Puanı  B SHB β T p 

 Sabit 85.21 5.26  16.19 .00** 

1–Eşitlikçi Toplumsal Cinsiyet Algısı -.24 .12  -.13 -1.99    .05* 

2–Geleneksel Toplumsal Cinsiyet Algısı .77 .09   .58 8.98 .00** 

Bedene yönelik İskebe Puanı B SHB β T p 

 Sabit 63.40 2.86  22.13 ,00** 

1–Eşitlikçi Toplumsal Cinsiyet Algısı -.12   .07   -.13 -1.74     ,08 

2–Geleneksel Toplumsal Cinsiyet Algısı .23   .05 .37 4.83 ,00** 

Kimliğe yönelik İskebe Puanı B SHB β T p 

Sabit 21.81 3.55  6.15 .00** 

1–Eşitlikçi Toplumsal Cinsiyet Algısı -.13 .08 -.10 -1.56    .12 

2–Geleneksel Toplumsal Cinsiyet Algısı .54 .06   .61 9.42 .00** 

n=206, *p<.05, **p<.001 

 

Tablo 4‘de toplumsal cinsiyet algısı alt ölçeklerinin İskebe kadına yönelik şiddet ve alt 

boyutlarını yordama düzeyini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çoklu regresyon analizi 

sonuçları sunulmaktadır. Tabloda görüldüğü üzere, toplumsal cinsiyet algısı alt ölçekleri 

Toplam İSKEBE puanının %44’unu [R=.66, R2=.44, F=80.25, p<.001] açıklayabildiği, 

%56’lık kısmının ise diğer değişkenlerle açıklanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Toplumsal 

cinsiyet algısı alt ölçekleri bedene yönelik İSKEBE puanının %21’ini [R=.46, R2=.21F=27.47, 

p<.001] açıklayabildiği, %79’luk kısmının ise diğer değişkenlerle açıklanabileceği sonucuna 

ulaşılmıştır. Toplumsal cinsiyet algısı alt ölçekleri kimliğe yönelik İSKEBE puanının %45’ini 

[R=.67, R2=.45F=82.26, p<.001] açıklayabildiği, %55’lık kısmının ise diğer değişkenlerle 

açıklanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırma sonuçları ele alındığında; ergenlerin gelenekçi toplumsal cinsiyet algısı 

ortalamasının eşitlikçi cinsiyet ortalamasına göre daha fazla olduğu görülmektedir. Ergenlerin 

İSKEBE ölçeğinden aldıkları puanlara bakıldığında; fiziksel ve cinsel şiddet tutumunu içeren 

bedene yönelik tutumlar ortalamasının, psikolojik ve ekonomik şiddeti içeren kişiliğe yönelik 

tutumlara göre daha yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu da ergenlerin fiziksel 

ve cinsel şiddeti (bedene yönelik tutumlar) daha kabul edilemez görürken psikolojik ve 

ekonomik şiddeti (kimliğe yönelik tutumlar) daha kabul edilebilir şekilde düşündüklerini 

göstermektedir. Türkiye’de yaşayan kadınların da %42’si yaşamları boyunca bir kez cinsel veya 

fiziksel şiddete uğradıklarını belirtmeleri de (Karal ve Aydemir, 2012) bulguya bir kanıt olarak 
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düşünülebilir. Toplumda daha çok tercih edilen şiddet türü fiziksel ya da cinsel şiddet olması 

ergenlerin bu şiddet türüne karşı duyarlı olmalarını sağlamış olabilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 

yaptığı çalışmada kadınların %13-61 oranında fiziksel şiddet, %6-59 oranında cinsel şiddete 

uğradıkları belirtmeleri de toplumda fiziksel ve cinsel içerikli şiddetin daha kolay gösterildiği 

yönünde bir bulgu olarak değerlendirilebilir (WHO, 2002). İnsanların konu hakkındaki 

düşüncelerini, duygularını bilmek davranışlarını anlamak açısından önemli olabilir. Bu açıdan 

bilişsel, duygusal ve davranışsal bilişenleri olan tutum kavramının ele alınmasının da önemi 

açıktır. Özellikle kişiliğin geliştiği ergenlik döneminde tutumların anlaşılması ve müdahalede 

bulunulmasının önemi oldukça fazladır. Bu nedenle ergenlerin psikolojik ve ekonomik şiddet 

açısından bilgilendirmenin de önemli olduğu düşünülmektedir. 

 Cinsiyete göre toplumsal cinsiyet algısı ele alındığında ise; ergenlerin toplumsal cinsiyet algısı 

ölçeği alt boyutlarından gelenekçi toplumsal cinsiyet algısı puanlarının kızların lehinde anlamlı 

bir farklılık gösterdiği saptanmıştır. Eşitlikçi toplumsal cinsiyet algısı puanlarının erkeklerin 

lehinde anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır. Yani kız ergenlerin toplumsal cinsiyet 

açısından geleneksel bakış açısını kabullendiklerini erkek ergenlerin toplumsal cinsiyet 

açısından kızlara göre daha eşitlikçi bir bakış açısına sahip olduklarını belirtmeleri ilginç bir 

bulgu olduğu düşünülebilir. Toplumsal cinsiyetin geleneksel bakış açısı;  kadınlara, ev 

işlerinden sorumlu olma, çocuklarla yoğun biçimde ilgilenme, iş hayatından pasif kalabilme 

gibi roller yüklemektedir. Erkeklere ise eğitim ve iş hayatında başarılı olma, 

ailegeçiminiüstlenme, evin reisi olma gibi sorumluluklar ve roller yüklenmektedir (Hoffman ve 

Kloska, 1995’den akt: Esen, Öztürk ve Siyez, 2018). Toplumsal cinsiyeti eşitlikçi açıdan ele 

alan yaklaşımda ise; aile, mesleki, evlilik, sosyal ve eğitim hayatında kadın ve erkeğin 

sorumlulukları eşit olarak üstlenmeleri ve rolleri arasında keskin ayrımın yapılmadığı 

görülmektedir (Akın ve Demirel, 2003). Bu bakımdan değerlendirildiğinde kız ergenlerin 

toplumsal cinsiyet açısından bilgi sahibi olmasının ve eşitlikçi bir bakış açısı ile süreci 

değerlendirmelerinin hem kendi kişilik gelişimlerine hem de ileride anne olduklarında çocuk 

yetiştirme tutumlarına katkı sağlayacağı düşünülebilir. Kadınların ev işlerinde elbette rol ve 

sorumlulukları vardır, fakat kendilerini iş yaşamı açısından uzak değerlendirip eşlerine 

ekonomik açıdan bağımlı olmanın normal olacağı düşüncesi kariyer gelişimi üzerinde de 

olumsuz etki edeceği düşünülebilir. Yapılan diğer araştırmalar ele alındığında kızların daha 

eşitlikçi erkeklerin ise geleneksel tutuma sahip olduğunu ortaya koyan araştırmalar 

bulunmaktadır (Öngen ve Aytaç, 2013; Esen, Öztürk ve Siyez, 2018). Bu araştırma bulgusu 

alanyazındaki araştırmalardan farklı bir bulgu ortaya koymaktadır. Bunun sebebinin çalışmaya 
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katılan ergenlerin daha çok kırsal kesimde (köy, kasaba, ilçe) yaşamlarına devam etmeleri ve 

çevrelerindeki rol modellerin daha çok geleneksel rollere uygun olmaları olduğu düşünülebilir. 

Erkek ergenlerin ise sosyal beğenirlik sebebi ile olması gerekenleri düşünerek kendilerini ifade 

etme ihtimalleri bulunmaktadır. Ayrıca kız ergenlerin hem bedene yönelik tutumlar alt boyutu 

hem kimliğe yönelik tutumlar alt boyutu hem de toplam İSKEBE puanı açısından erkeklere 

göre anlamlı biçimde olumsuz tutuma sahip oldukları görülmektedir. Bu açıdan kız ergenlerin 

empati kurma durumu ve kadına yönelik şiddete dair hassasiyetinin daha fazla olduğu 

söylenebilir.  

Ergenlerin, toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik toplum tutumları arasındaki ilişkiler ele 

alındığında; gelenekçi toplumsal cinsiyet algısı arttıkça bedene, kimliğe yönelik toplum 

tutumları ve toplam kadına yönelik şiddet puanlarını da artmaktadır. Yani kişiler geleneksel 

toplumsal cinsiyet bakış açısının kadına yönelik şiddeti daha normal karşılama eğilimde olduğu 

görülmektedir. Eşitlikçi toplumsal cinsiyet algısı arttıkça bedene, kimliğe yönelik toplum 

tutumları ve toplam kadına yönelik şiddet puanlarını azalmaktadır. Yani kişiler eşitlikçi 

toplumsal cinsiyet bakış açısının kadına yönelik şiddeti normal karşılamama eğilimde olduğu 

görülmektedir. Ayrıca regresyon sonuçlarına bakıldığında ergenlerin toplumsal cinsiyet 

algılarının kadına yönelik şiddete dair tutumları üzerinde açıklayıcılığı oldukça yüksektir. Bu 

açıdan toplumsal cinsiyet kavramının önemi ortaya çıkmaktadır. Kadına yönelik şiddetin 

oldukça arttığı günümüzde geleceğin yetişkinleri olan ergenlere önleyici çalışmaların 

yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet 

değişkenini etkileyebilecek farklı değişkenlerle yeni çalışmalar yapılabilir. Toplumsal 

farkındalık için bilinçlenen ergenlerin toplumu bilinçlendirmesi için farklı çalışmalar 

planlanabilir.  
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Bir Adli Tıp Olgusu Olarak İntiharın Psikanalitik Bakış Açısı İle İncelenmesi 

Funda KIVRIKOĞLU 1                        Dilara GÜLLÜ2                    Nuray SARP KULKARA3                                                           

Öz 

Her yıl birçok kişi intihar nedeniyle hayatını kaybetmektedir ve intihar bütün ölüm nedenleri arasında üst 

sıralarda yer almaktadır. İntihar; tamamlanmış intihar, intihar girişimi, ve intihar fikri olmak üzere üç başlık 

altında incelenmiştir. İntihar kavramı incelendiğinde Freud’un kavramlarından saldırganlık ve thanatos 

kavramları dikkat çekmektedir. Thanatos agresyon, zarar verme, yıkıcılık ve ölüm gibi kavramları 

kapsamaktadır. Tüm bunlara ek olarak intiharın; depresyon, alkol ve madde bağımlılığı, şizofreni ve kişilik 

bozuklukları ile ilişkili olduğu araştırmacılar tarafından belirlenmiştir. Bu derleme çalışmasında intihar 

psikanalitik bakış açısıyla ele alınmıştır. 

Anahtar kelimeler:  İntihar, Saldırganlık, Psikanaliz  

Investigation of Suicide From A Psychoanalytic Point of View As A 

Forensic Case 

Abstract 

Suicide is one of the main reasons of death causes and many people lose their life due to commiting suicidal acts. 

The concept of suicide is divided under three titles: completed suicide, suicide attempt and suicidal ideation. The 

concept of suicide is related to hostility and thanatos concept according to Freud’s analytic theory. Thanatos is 

characterized by agression, giving harm, destruction and death. In addition, suicide is also found highly correlated 

to depression, alcohol and substance addiction, schizoprenia and personality disorders. In this review, concept of 

suicide is assessed in the light of psychoanalytic approach. 

Keywords: Suicide, Aggression, Psychoanalysis 

Giriş 

Dünyada her yıl bir milyonun üstünde kişi intihar nedeniyle hayatlarını kaybetmekte ve her yıl 

20 milyona yakın intihar teşebbüsü gerçekleşmektedir. İntihar bütün ölüm sebepleri arasında 

10. sırada yer almaktadır. “İntihar, insanın öz benliğine yönelmiş bir saldırganlık ve yok etme 

eylemi olup bireyin yaşamına istemli olarak son vermesidir” (Bulut ve ark, 2012).  
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Türk dil kurumunun tanımına göre intihar “bir kimsenin toplumsal ve ruhsal nedenlerin etkisi 

ile kendi hayatına son vermesidir”. Bu aslında insan doğasına tamamen ters bir davranıştır. İnsan 

doğası hayatta kalmak üzerine kurulu iken kişinin kendisinin hayatına son vermesi büyük bir 

varoluşsal çelişki yaratmaktadır. Organizmanın doğası gereği tüm libidinal enerjinin yaşamsal 

fonksiyonlara yatırılmış olmasına ve kişinin hayatta kalmak için bir başkasını katledebileceği 

gerçeğine bakılır ise bir kişinin öz kıyıma yönelmesi için çok derin bir acıya (fiziksel ya da 

ruhsal) ya da psikotik beyinsel bir yıkıma(ki o süreçte kişinin tercihi olmadığını da belirtmek 

gerekir) ihtiyaç vardır. 

İntihar söz konusu olduğunda, elbette ki çok çeşitli tanımlar olmak ile beraber, çeşitli 

sınıflandırmalarda söz konusu olmaktadır. Örneğin Uluslararası Ruh Sağlığı Enstitüsü (NIMH) 

intiharı üç başlık altında sınıflamaktadır; tamamlanmış intihar, intihar girişimi ve intihar fikri. 

Tamamlanmış intihar denildiğinde bireyin girişiminin sonucunda intihar ölümle 

sonuçlanmalıdır. İntihar girişiminde ise, yaşamı tehdit edici olan ve bireyin kendisine yönelen 

her hareketi kapsayan intihar girişimleri ölümle sonuçlanmamaktadır. Yani niyet ve hareket 

bulunmakta ancak sonuç ölüm olmamaktadır. İntihar fikrinde ise bireyin yaşamına son vermek 

için, çeşitli girişimlerde bulunacağına dair ipuçları vermektedir (Köknel, 1989). Yani niyet 

olmakla beraber hareket ve sonuç yoktur. İntihar girişimlerinde ise kişinin ölüme tamamlanmış 

intiharda olduğu kadar yakın olmaması, girişime gereken önemin verilmesini 

engelleyebilmektedir. Ancak intihar girişimlerinin %25'inin tekrarlandığı ve bu tekrarların 

%30'unun ölümle sonuçlandığı göz önüne alınırsa bu ayrımın tedavideki sakıncaları görülebilir 

(Bauer ve ark, 1985). Kısacası, herhangi bir şekilde terapi içerisinde dillendirilen her türlü 

intihar fikri dikkate alınmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır.  

Saldırganlık ve Thanatos 

Freud’a göre “melankoliyi bunca ilginç ve tehlikeli kılan intihar eğilimi bilmecesini tek başına 

çözen sadizm”dir (Freud,1917). Freud, egonun, dürtüsel yaşamın doğup geliştiği ilkel durumu 

olarak bildiğimiz kendine yönelik sevgisinin oldukça büyük olduğunu ve yaşamsal bir tehdit 

söz konusu olduğunda ortaya çıkan korkunun vasıtası ile açığa çıkan narsisistik libidonun 

miktarının fazlalığı sebebiyle egonun kendi yıkımına nasıl razı olabildiğini anlamanın güç 

olduğunu söyler. Freud bu durumun ancak egonun ancak dış dünyadaki kendinden bağımsız 

nesnelere olan agresyonunu ve nesne ile ilişkili olan düşmanlığını kendine yöneltmesi 

sonucunda gerçekleşebileceğini vurgular. Bu bağlamda kişi en arkaik döneme gerileyerek, 

kendisini anneden ayıramadığı ve başlı başına bir “öteki” olamadığı ayrışmadan önceye 



Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 3(6),45-50              F. KIVRIKOĞLU, D. GÜLLÜ ve N.S. KULKARA 

 

47 
 

dönmekte ve kendisine kendisi dışındaki sıradan bir nesne olarak davranmaktadır. Kısaca benlik 

algısı ortadan kalkmalıdır. 

Yine Freud’a göre buradaki saldırganlık, ölüm içgüdüsünün harekete geçmiş halidir. Freud 

(1955) bütün yaşayanlar ve var olanlar tekrar bir var olmama dürtüsüne sahiptir ve bunu 

amaçlar. Freud ilk başta insanoğlunun iki temel dürtüsünden bahsederken, bunların cinsellik ve 

agresyon (saldırganlık) olduğunu düşünmüştür. Ancak bu kuramlar zamanla evrimleşerek 

Thanatos (ölüm) ve eros (cinsel içgüdü/yaşamsal libidinal enerji) halini almışlardır. Bu iki 

kavram birbirinin zıttıdır ve bir tanesi ölüm ve saldırgan tutumlara atıf yaparken diğeri ise 

yaşama ve cinselliğe vurgu yapmaktadır. Her ne kadar zıt olsalar da bazen bir arada ambivalan 

olarak gözlenebilir, aşk ve nefret, acı ve zevk gibi. Bu iki grup içgüdü aynı zamanda birlikte de 

çalışabilir, örneğin yemek yeme gibi yaşamsal bir davranış aynı zamanda ısırma, koparma ve 

parçalamayı da içerecektir (İnanç ve Yerlikaya, 2009). Her saldırgan davranış içerisinde bir haz 

barındırmaktadır. Hatta bazen thanatos aşk üzerinde dahi baskın olabilmekte ve aşk sadistik bir 

yön almaktadır (Ewen, 2003). 

Freud’a göre insan, Eros ve Thanatos olmak üzere iki temel dürtüye doğuştan sahip olarak 

doğar. Eros bütün temel ihtiyaçlar, yaşama ve hayatta kalma yemek, içmek, cinsellik ve haz 

üzerinden bedensel ihtiyaçlara yönelen kısım iken Thanatos, agresyon, kavga, zarar verme, 

yıkıcılık, mazoşizm ve öldürme gibi dürtülerin bir bütünüdür. Yaşam içgüdüleri organizmayı 

korumak amacı ile ölüm içgüdülerinin karşısında yer alır onların enerjisini dış dünyaya 

çevirirler (İnanç ve Yerlikaya, 2009). 

Eros idle etkileşimin çok olduğu cinsellik, heyecan ve haz üzerinden hayat bulurken, Thanatos 

ise ceza, ahlak ve vicdan gibi zorlayıcı ve kişi için acı verici olan bir mekanizmanın işlediği 

süperego ile iç içe geçmiş olmalıdır. Depresyon suçluluk duygusu ve kendini cezalandırma ile 

oldukça yakından ilişkilidir, bu bağlamda depresyon ve Thanatosun da birbirini besleyen iki öğe 

olduğunu söylemek mümkündür. 

İntihar ve Sık Görülen Psikiyatrik Bozukluklar  

Depresyon 

İntiharla en çok ilişkili psikiyatrik bozukluk depresyondur. Kanada da yapılan bir araştırmaya 

göre, her depresyon hastasının yüzde 48’i intihar düşüncelerine sahiptir. Yüzde 24’ü ise bunu 

gerçekleştirmektedir. Depresyon DSM-V’ te kullanılan tanı kriterlerine göre ardışık iki hafta 

boyunca neredeyse her gün günün büyük kısmında ortaya çıkan aşağıdaki semptomlardan en az 
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beş tanesinin bulunması gerekir. DSM-V Depresyon tanısı koyabilmek için semptomlardan 

birinin mutlaka depresif ruh hali veya ilgi/istek kaybı olması gerektiğini vurgular. Depresif ruh 

hali, üzüntü, çökkünlük, boşluk, çaresizlik hissi, ilgi ve zevk kaybı uykusuzluk veya aşırı 

uyuma, iştah kaybı ya da kilo değişikliği, psikomotor retardasyon veya ajitasyon, düşük enerji, 

kötü konsantrasyon, değersizlik veya suçluluk düşünceleri, tekrarlayan ölüm veya intihar 

düşünceleri kriterleri oluşturmaktadır. Görüldüğü üzerine, intihar düşünceleri bir depresyon 

semptomu olarak DSM-V’te yer almıştır. 

Alkol ve madde bağımlılığı 

Alkol bağımlılığı intihar davranışı için yüksek risk taşıyan bir hastalıktır (Roy, 1995). Alkol, bir 

yandan sosyal destek ve kişiler arası ilişkileri bozarak, diğer yandan bilişsel işlevler ve duygu 

durum üzerindeki olumsuz etkileri yoluyla intihar davranışına zemin hazırlar. Alkol 

bağımlılığında yaşam boyu intihar girişimi oranının ortalama %11 ile 15 arasında değiştiği, 

alkoliklerdeki intihar hızının alkolik olmayanların 10 katı olduğu bulunmuştur (Cornelius ve 

ark, 1995). 

Şizofreni 

Şizofrenlerin yaklaşık %10-15’i intihar ederek yaşamlarına son verirler. Bazı çalışmalar, kontrol 

gruplarıyla karşılaştırıldığında suisidal şizofrenlerdeki psikotik bulguların daha yoğun    

olduğunu göstermektedir. Ayrıca psikotik bir grup olan şizofreni hastalarının intihar yöntemleri 

de normale göre daha bizar bir tablo çizmektedir, örneğin aslan kafesine girme gibi (Blumental, 

1988 ve Heilä ve ark, 1998). 

Kişilik Bozuklukları 

İntihar girişiminde bulunanların ise yaklaşık %55’inde, ölümle sonuçlanmış intiharların %9 ile 

%28’inde kişilik bozuklukları saptanmıştır. Özellikle sınırda kişilik bozukluğu ile komorbid 

depresyon durumunda tek başına depresyon veya depresyonun eşlik ettiği başka bir ikinci eksen 

bozukluğundan daha fazla intihar davranışı gözlendiği bildirilmiştir (Soloff ve ark, 1994). 

İntiharın Diğer Ekoller Açısından Psikolojik Olarak Açıklaması  

Bilişsel Davranışçı Ekol 

İntihar davranışını öğrenme teorisi yoluyla açıklamaya çalışanlar intiharında birçok başka 

davranış örüntüsü gibi öğrenilebileceğini öne sürmektedir. İntihar eğilimli ya da sorunların 

çözümü konusunda yetersiz davranış becerilerine sahip ebeveynler tarafından yetiştirilen çocuk 

bu davranış biçimini öğrenir ve karşılaştığı her türlü sıkıntıda çözüm olarak bu davranış 
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biçimine başvurabilir. Ayrıca manupulatif intiharlarda kişinin ikincil kazancı olması ve bu tavır 

ile bu kazancın elde edilmesi, örneğin istediği ilgiyi elde etmesi davranışın pekişmesine yönelik 

pozitif bir pekiştireç olarak fonksiyon gösterecektir. Bu da davranışın tekrarlanma olasılığını 

arttırır. 

Varoluşçu Ekol 

Yalom’a göre yaşam ile ilişkisinde anlam bulamama ve kendi hayatında harekete geçme 

konusunda zorluk yaşayıp sorumluluk alamayan bireyler intiharın dinamiğinde önemli bir 

sebebi olarak görülmektedir. Kişinin yaşamını sahiplenme ve bir birey olmanın gerekliliğini 

yerine getirme konusundaki başarısızlığı ve hayati bir amacının olmaması da intihara 

sürükleyebilen öğeler olarak kabul edilmektedir (Durkheim, 1992). 

Sonuç 

İntihar adli alanda çok görülen bir ölüm şeklidir. Bu bağlamda adli tıp profesyonellerinin 

intiharın dinamiklerine hakim olması bu vakaların iç yüzünü aydınlatmak açısından önem 

taşımaktadır. İntiharın psikanalitik ekol ile açıklanması saldırganlık ve ölüm dürtüsü üzerinden 

gerçekleşmektedir. Organizma normalde yaşamını sürdürmeye yönelik bir libidinal enerji ile 

yönlendirilmektedir. Ancak yaşamsal etkenler ve çevresel dinamikler kişinin süper egosunu 

normalden fazla uyardığı zaman, ruhsal açıdan cezalandırıcı ve suçlayıcı bir yapı olan süper ego 

ölüm dürtüsünü ortaya çıkarır. 

Ölüm dürtüsü her zaman var olmakla beraber çoğunlukla bireyin kendi varlığını sürdürme isteği 

ve hayatta kalma (yaşam dürtüsü) ağır bastığı için görünür hale gelmemektedir. Ölüm dürtüsü 

yoğun bir şekilde kontrolü ele aldığında kişi kendisine karşı yıkıcı, zarar veren ve saldırgan bir 

zihne sahip olur. Bu durum, önce kişide depresyonun gelişmesine sonrasında ise kişinin kendine 

fiziksel olarak zarar vermesine doğru ilerleyebilir. Bu bağlamda terapötik süreçte, kişinin 

agresif dürtülerinin kaynağı anlaşılarak ve bu dürtülerin kişinin kendisine değil, makul 

düzeylerde öfke duyduğu nesneye kontrollü bir şekilde duygu ifadesi ile aktarılarak sağaltılması 

hedeflenir. Olası bir intihar düşüncesi önemsenmeli ve bununla ilgili her zaman önlem 

alınmalıdır. 
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Şiddet ve Duygudurum Bozukluğu İlişkisi: Bir Gözden Geçirme 
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Öz 

Şiddet, agresyon ve saldırganlık geçmişten günümüze araştırmacıların dikkatini çeken kavramlardır. Bu kavramlar 

çoğunlukla birbirlerinin yerine ve yanlış kullanılmaktadır. Şiddet, agresyon ve saldırganlık; ilişkileri, türleri 

açısından kafa karışıklığına neden olmaktadır. Bu kavramsal kargaşanın yanı sıra, psikolojik bozukluklar, özelinde 

de duygu durum bozuklukları ile ilişkisi konusunda tartışmalar hala devam etmekte ve araştırmacılar çeşitli 

bulgular elde etmektedirler. Bazı görüşler psikolojik bozukluğu olan kişilerin saldırgan olduğu yönünde veri 

sunarken bazıları ise psikolojik bozuklukların şiddet ve saldırganlık için bir kanıt oluşturmadığını göstermektedir. 

Bu çalışmanın amacı, duygu durum ve duygu durumun şiddet ile ilişkisini araştıran güncel araştırmaları derlemek 

ve verileri sunmaktır. Bu makalede birçok farklı örneklem grubuyla yapılmış olan araştırmalar incelenmiştir. 

İncelenen bu makaleler sonucunda şiddet davranışını göstermede duygu durum bozukluğu yaşayan kişilerin sahip 

oldukları eş tanıların ve hastalığın yakın geçmişte başlamasının, şiddet davranışını artıran önemli faktörler arasında 

olduğunu göstermektedir. Tüm bunlara ek olarak şiddet davranışı ile madde ve alkol bağımlılığının anlamlı ölçüde 

ilişkili olduğu görülmüştür. 

Anahtar kelimeler:  Şiddet, Agresyon, Saldırganlık, Duygudurum Bozuklukları 

The Relationship Between Violence and Mood Disorder: A Review 

Abstract 

Violence, aggression and offensiveness are the concepts that are both intriguing and confusing for the researchers. 

In addition to the confusion about these concepts, the relationship between these concepts and psychological 

disorders – especially mood disorders- are still recently being discussed. Some data claim, people with 

psychological disorders are more offensive, and according to opposing claims, psychological disorders are not a 

solid reason for violence and offensiveness. In this study, the aim is to review the current data and research on 

mood disorders and their relationship with violence. According to reviewed articles, mood disorders, comorbidities 

and the starting time of the disorder are the factors that affect the violence acts. Moreover, the researches supports 

that the substance and alcohol dependency is significantly linked to violent behavior. 

Keywords: Violence, Aggression, Offensiveness, Mood Disorders 
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Giriş 

Şiddet; ilk çağlardan bugüne var olan sorunların en başında yer almakla birlikte hayatlarımızda 

önemli sorunlara sebep olmaktadır. Bu nedenle şiddetle ilgili pek çok araştırma yapılmıştır. 

Yaşantımızın pek çok alanında karşımıza çıkan şiddet; ekonomik şiddet, cinsel şiddet, kadına 

yönelik şiddet, yaşlıya yönelik şiddet, kişiler arası şiddet şeklinde olabileceği gibi kişinin 

kendine yönlendirdiği şiddet; intihar olarak da karşımıza çıkmaktadır (Zara Page ve İnce, 2008).  

Şiddet içerisinde birçok toplumsal ve bireysel öge barındırmaktadır (Kocacık, 2001). Bu 

nedenle, bireyleri fiziksel ve psikolojik yönden olumsuz etkilemektedir (Zara Page ve İnce, 

2008). Literatürde şimdiye kadar şiddetin etkilerinin ölçülemediği ancak etkilerinin dolaylı bir 

biçimde somut olarak gözlenebileceği belirtilmiştir (Kocacık, 2001). 

Şiddet ile ilgili sonuçlar incelendiğinde ise; 2000 yılında, 1.6 milyona yakın insanın dünya 

genelinde şiddet nedeniyle hayatını kaybettiği bilinmek ile birlikte bu ölümlerin yarısına 

yakınını intihar, 1/3 üne yakınını cinayetler ve 1/5 ini ise silahlı çatışma sonucu hayatını 

kaybedenler oluşmaktadır (Krug, Mercy, Dahlberg ve Zwi, 2002). Çoğu uzman, ne yazık ki, 

psikiyatrik bozukluğa sahip bireyleri şiddet davranışı gösterebilecek bireyler olarak 

damgalamaktadır (Côté ve Hodgins, 1990).  

Bazı araştırmalar psikiyatrik bozuklukların şiddet davranışını gösterme olasılığıyla ilişkili 

olduğunu da ortaya koymaktadır. Şiddetin kaynağı hala bilinmemektedir. 100.000 kişi ile 

yapılan bir çalışmada madde bağımlılığı, depresyon gibi bir diğer psikiyatrik bozukluk ile 

birlikte bulunuyorsa şiddet oranı %33 ten %50’lere kadar çıkmaktadır (Swanson, Estroff, 

Swartz, Barum, Lachicotte, Zimmer ve Wagner, 1997). Feldmann’ a (2001) göre ise; tüm 

bunlara ek olarak, eğer birey psikotik bir epizotta değilse şiddet davranışı gösterme riski normal 

bireyle aynı oranda olmaktadır. Bu yazı şiddet kavramını ve özellikle afektif bozukluklar ile 

ilişkisini derleme amacındadır.  

Kavram Olarak Şiddet 

“Şiddet” kavramı, “peklik” ve “sertlik” anlamıyla dilimize yerleşmiştir (Dursun, 2011). 

Literatürde şiddetle ilgili pek çok tanıma yer verilmiştir, en bilinen tanımı ise şu şekildedir: 

“Fiziksel güç ya da kuvvetin amaçlı bir şekilde kendine, başkasına, bir gruba ya da topluluğa 

karşı fiziksel zarara veya fiziksel zararla sonuçlanmasına, psikolojik zarara, ölüme, gelişim 

sorunlarına ya da yoksunluğa neden olacak şekilde tehdit edici biçimde ya da gerçekten 

kullanılmasıdır”. (WHO, 2002). Karşımıza çıkan diğer tanımların ortak noktalarında kişilerin 

bedensel ve fiziksel bütünlüğüne tehdit içermesi bulunmaktadır (Polat, 2015). Şiddet 
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yaşantımızda bireysel ve toplumsal boyutuyla karşımıza çıkmakla beraber, şiddetin toplum 

tarafından nasıl algılandığı oldukça önemlidir çünkü şiddet, toplum tarafından yaşama biçimi 

veya sorun çözme biçimi olarak algılanabilmektedir (Ergil, 2001). Şiddet sosyo-psikolojik 

açıdan değerlendirildiğinde; şiddetin meydana gelmesinde toplumun yapısının değişimi, 

toplumsal değişim ve toplumsal hareketliliğin etkili olduğu söylenebilir. Örneğin; ekonomik 

olarak gelişimin, şiddeti azalttığı bilinmektedir (Campbell ve Muncer, 1990). 

Şiddetin boyutlarını anlamak için, şiddetin kategorilerini de ayrıştırmak önem taşır. Şiddet 

doğasına (fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik, siber) göre ve uygulayıcısına (bireyin 

kendisine yönelik, kişilerarası, kolektif) göre iki ana kategoride ele alınmaktadır (Kandemirci 

ve Kağnıcı, 2004; Polat, 2015).  

Doğasına Göre Şiddet  

a. Fiziksel şiddet; her türlü kesici ve yaralayıcı alet vasıtasıyla, aynı zamanda fiziksel unsurlar 

(tekme, tokat, yumruk vs.) kullanılarak bireyi bedensel olarak yaralamayı hedefleyen şiddet 

türüdür (Kandemirci ve Kağnıcı, 2004; Polat, 2015). Örneğin; Küresel Sağlık Gözlemevi 

(GHO) verilerinde yetişkinlerin %23’ü çocukluklarında fiziksel istismara maruz kaldıklarını 

belirtmişlerdir (Dünya Sağlık Örgütü, 2014). 

b. Cinsel şiddet; her türlü zorlayıcılıkla yapılan, istenmeyen sözler ve istenmeyen dokunuşlar 

ile başlayabilen hatta istenmeyen cinsel birleşmeye kadar gidebilen tüm süreçleri içeren şiddet 

türüdür (Kandemirci ve Kağnıcı, 2004; Polat, 2015). Örneğin; Dünyadaki kadınların, % 35’i 

başkaları tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmaktadır (Dünya Sağlık Örgütü, 

2013).  Dünyadaki kadınların % 7’si ise hayatları boyunca eşleri tarafından cinsel şiddete 

uğradığını belirtmiştir (Dünya Sağlık Örgütü, 2010). 

c. Psikolojik (Duygusal); şiddet ise, hayatlarımızda sıklıkla yaşadığımız, maruz kaldığımız ve 

tespit edilebilirlik bakımından oldukça zorlayıcı olan şiddet türüdür. Tanım olarak psikolojik 

şiddet; bireyin psiko-sosyal gelişimine, zihinsel ve duygusal sağlığına zarar vermeyi amaçlayan 

şiddet türüdür. Psikolojik şiddet bireyin yaşadığı ruhsal çöküntü ile gözlemlenebilir. Psikolojik 

şiddeti diğer şiddet türlerinden ayıran iki temel nokta bulunmaktadır. Psikolojik şiddette hiçbir 

fiziksel yaralanmaya rastlanılmaz ve birey sadece psikolojik şiddete maruz kalabileceği gibi 

diğer şiddet türleriyle eş zamanlı bir biçimde bu şiddete de maruz kalabilir (Kandemirci ve 

Kağnıcı, 2004; Polat, 2015). Güler ve arkadaşlarının (2005) yaptığı araştırmaya göre; kadınların 

en çok maruz kaldığı duygusal şiddet şekilleri; dayak ve ölümle korkutulmak (%80) , kıskançlık 
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kavgalarına maruz kalmak (%64)  ve kanunsuz işler yapmaya zorlanmak (%63) olarak 

belirlenmiştir. 

d. Ekonomik şiddet; ise şöyle tanımlanmaktadır, bireylerin parayı partnerleri üzerinde denetim 

kurma, baskı aracı olarak kullanmasıyla karakterize bir şiddet türüdür (Kandemirci ve Kağnıcı, 

2004; Polat, 2015).  

f. Siber şiddet; yeni bir kavram olmakla birlikte hayatımıza gelişen teknoloji ile beraber girmiş 

ve internet ortamında bireyin bütünlüğüne zarar verme maksatlı tehdit içerikli mesajlar 

gönderme, bireyin fotoğraflarını internet ortamında yine bireyi rahatsız edecek şekilde 

paylaşmayla karakterize olan bir şiddet türüdür (Polat, 2015). Şiddet türlerinin temel noktasının 

şiddete uğrayan kişiyi; fiziksel ve duygusal yönden zarara uğratma amacı taşıdığı 

görülmektedir. Örnek olarak, siber zorbalığın araştırıldığı, farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip 

12- 19 yaş aralığında 269 öğrenciyle yapılan bir çalışmada, öğrencilerin %36’sının sanal 

ortamda siber zorba olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin %24’ünün hem zorba hem kurban 

rolünde olup, öğrencilerin %6’sının ise yalnızca kurban rolünde olduğu belirlenmiştir (Arıcak 

ve ark., 2008). Arıcak’ın (2009) 695 üniversite öğrencisiyle yapmış olduğu bir çalışmada ise; 

katılımcılardan 137 kişi yaşamlarında en az bir defa olmak üzere zorbaca davranışlarda 

bulunduğunu, 378 kişi en az bir defa zorbalık içeren davranışlara maruz kaldığını,123 kişi ise 

hem zorbalık içeren davranışlara maruz kaldığını hem de zorbaca davranışlarda bulunduğunu 

belirtmiştir. 

Uygulayıcısına Göre Olan Şiddet 

Bireyin kendisine yönelik, kolektif ve kişiler arası şiddet, uygulayıcısına göre olan şiddet türleri 

arasında ele alınmaktadır (Hatipoğlu, 2010; Polat, 2015). Bireyin kendisine yönelik olan şiddet 

türünde kişi kendisine her türlü yıkıcı ve zarar verici davranışları uygulayabilir ve bu 

davranışlar kişinin kendisine yönelik şiddeti içermektedir. Bu şiddet türü intihar ile 

sonuçlanabilmektedir (Hatipoğlu, 2010; Polat, 2015). Toplumda sıklıkla karşımıza çıkan bir 

diğer şiddet türü olan kolektif şiddetin her ne kadar başlangıcı bireysel şiddet olsa da kolektif 

şiddet bir grubun, başka bir gruba uyguladığı şiddetle karakterize olan şiddet türüdür 

(Hatipoğlu, 2010; Polat, 2015). Kadına yönelik, cinsel, yaşlıya yönelik, akranlar arası, kardeşler 

arası, flört, engelliye yönelik, LGBT, mülteci gibi şiddet türleri kişilerarası şiddet türlerini 

kapsamaktadır (Hatipoğlu, 2010; Polat, 2015). Kişilerarası şiddet ise, toplumda hemen her 

kesimi etkileyen şiddet türüdür. Küresel Sağlık Gözlemevi (GHO) verilerine göre; 2012 yılında 

dünya genelinde 475.000 cinayet, kişilerarası şiddet nedeniyle gerçekleşmiştir. 
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Kişilerarası şiddet türlerinin başlangıcında bireysel şiddet vardır. Bireyin şiddete karışma 

olasılığını oluşturan risk etmenleri, biyolojik, fizyolojik ve sosyolojik değişkenler ile bireysel 

özelliklere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir (Douglas ve Skeem, 2005). Şiddetle 

ilgili diğer risk etmenleri; genç yaş, düşük sosyo-ekonomik düzey, medeni hal ve şiddet 

geçmişidir. Bunlara ek olarak madde kullanımı ve silah bulundurma da risk etmenleri arasında 

sıralanmaktadır (Douglas ve Skeem, 2005; Haskan Avcı ve Yıldırım, 2014). 

Dilbaz’a (1999) göre, şiddet için risk etmenlerini bireysel, öyküsel, klinik ve diğer etmenler 

olarak dört başlıkta toplanmıştır. Bireysel etmenler; yaşın küçük olması, sosyo-ekonomik 

düzeyin düşük olması, cinsiyet, düşük zekâ düzeyi ve kişilik özelliği olarak dürtüsel olma, 

benmerkezci olma, eleştiriye tahammülsüzlük, öfke kontrolsüzlüğü gibi etmenlerden 

oluşmaktadır. Öyküsel etmenler ise; bireyin küçük yaşta şiddete tanık olması veya uğraması, 

anne-babasında ağır psikopatoloji bulunması, aynı zamanda bireyin geçmişte şiddet 

davranışında bulunması öyküsel risk etmenlerini oluşturmaktadır. Literatürde klinik etmenlere 

baktığımızda, majör ruhsal hastalık, aktif psikotik belirtiler ve madde kötüye kullanımı 

görülmektedir. Algılanan stres, zayıf sosyal destek kaynakları, kurban bulmanın kolaylığı, silah 

ve saldırı araçlarına kolay ulaşabilme gibi etmenler de diğer etmenler içerisinde ele 

alınmaktadır.  

Şiddet ve saldırganlık kavramları incelendiğinde birbiriyle yakından ilişkili kavramlar olduğu 

görülmektedir (Ayan, 2006). Şiddeti anlayabilmek için saldırganlığı da ele almak 

gerekmektedir. Deaux, Dane ve Wrightsman (1993), Saldırganlığı  “Canlı bir varlığa yöneltilen 

zarar verme niyeti güden davranışlar” olarak tanımlamıştır. Saldırganlıkta “niyet” oldukça 

önem taşımakla birlikte “incitmek amacıyla” yapılan her türlü davranış saldırganlık olarak 

tanımlanabilir (Özmen, 2004). Saldırganlık sözel, fiziksel ve araçsal saldırganlık olarak 

kategorilendirilmektedir. Bireyi aşağılamak, küçük düşürme niyetiyle sözel ifadeler kullanımı 

sözel saldırganlık kategorisinde, fiziksel güç kullanılarak, bireyi incitmek niyetiyle yapılan 

fiziksel saldırılar ise fiziksel saldırganlık kategorisinde ele alınmaktadır. Saldırganlığın 

düşmanlık duyguları taşımakla birlikte zarar vermeyi amaçlaması temeldir (Tuzgöl, 2000).  

Saldırganlık kavramını incelerken agresyon terimi karşımıza çıkmaktadır. Agresyon; “Şiddet, 

dürtüsellik, irritabilite ve kinle ilişkili davranışlar bütünüdür.” (Cornai, 2012, Akt: Belete 

2016). Psikodinamik kuram şiddet ve agresyonu anlamak için erken dönem yaşantıları ve buna 

bağlı olarak ilişkileri, bilinçdışı süreçleri inceler (Özmen, 2004). İçgüdüsel olarak saldırganlığın 

engellenemeyeceği görüşü ile birlikte saldırganlığın çevre etkisiyle öğrenildiğini ve daha sonra 

öğrenilen bu saldırganlık davranışlarının değiştirilebileceğini savunan bir diğer görüş de 
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bulunmaktadır. Ebeveyn tutumlarının davranış üzerine etkileri ile saldırganlıktan etkilenene 

ebeveyn tutumları üzerine de araştırmalar yapılmıştır.  Patterson'un (1974) çalışmasında; 

saldırganlığa başvuran ve bu davranışı kullanan ebeveynlerin çocukları da saldırganlığa sıklıkla 

başvurmaktadırlar. Freud, saldırganlığı bireyin kendisine yönelik yıkıcı eylemlerinin çevresine 

yansıması şeklinde değerlendirmiş ve tanımlamıştır. Freud göre; oral dönemin ikinci yarısında 

ortaya çıkan saldırganlık davranışı bu döneme fiksasyon, bireyin sözel saldırganlık 

davranışlarına veya cinayete kadar gidebilen davranışlara sebep olabilmektedir (Köknel, 1995). 

Adler ise saldırganlığın bireyin kısıtlanmasına bağlı olarak ortaya çıktığını ileri sürmektedir. 

Horney, saldırganlığı ebeveyn tutumlarına bağlı olarak, bireyin ortaya çıkardığı davranışlar 

olarak tanımlamıştır (Geçtan, 2002). 

Kuramlar incelendiğinde saldırganlığın şiddete dönüşmesi için birçok etkenin bir araya 

geldiğini görebilmekteyiz. Bu nedenle, bireyin içinde yaşadığı toplum, çevreden öğrendikleri, 

bireysel özellikleri birlikte ele alınmalıdır. Tüm bunlara ek olarak hayal kırıklığı ve engellenme 

de saldırganlık için risk faktörü oluşturmaktadır.  Saldırgan davranışa sebep olabilen 

engellenme duygu veya düşüncesi bu davranışın ortaya çıkmasında önemli bir etmen 

olabilmektedir (Cüceloglu, 1991). Tüm bunlar göz önüne alındığında şiddetin tek bir nedene 

bağlı olarak ortaya çıktığını düşünmek bilimsellikle bağdaşmamaktadır (Tezcan, 1996). 

Şiddet ve Afektif Bozukluklar 

Şiddet ve saldırganlığın bir ruhsal bozukluk nedeniyle ortaya çıkabileceği veya ruhsal 

bozukluklarda saldırganlığın arttığı yönündeki inanışları inceleyecek olursak aslında bu 

varsayımların genel anlamda gerçeği yansıtmadığını görmekteyiz. Ancak afektif bozukluklarda 

yapılan araştırmalar bazı durumlarda şiddetin yükseldiğini göstermektedir.  

Bu kapsamda bipolar bozukluk ve şiddet arasındaki ilişki ele alındığında bipolar bozukluk ile 

şiddetin ilişkisi en güçlü olarak akut dönemde görülebilmektedir. Manik dönemde hastalar ilk 

2 hafta şiddet davranışları gösterebilirler. Hastaneye yatırıldıktan ilk 3 gün şiddet davranışı 

yüksektir. Bu şiddet davranışı, genellikle rastgeledir ve belirli bir hedef içermez. Manik hastalar 

kendileri sınırlandırıldıklarında şiddete yönelebilirler. Hastaneye yatışın ilk 24 saati şizofreni 

hastalarından daha saldırgan olabilirler fakat şizofreni hastalarından daha çabuk tedaviye yanıt 

verdikleri için çok hızlı toparlanırlar.  Bu durumda şiddet psikotik semptomlara bağlı 

görülmektedir. Bipolar hastalar depresif dönemden daha çok manik döneme girerler. 411 

bipolar hastası ile yapılan bir araştırmada agresyonun ilişkili faktörlerinin; bir veya iki epizod, 

agresyon geçmişi, depresif semptomlar, psikotik semptom, manik semptom ve medikasyona 
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zayıf adaptasyon, zayıf sosyal destek ve devam eden bağımlılık olduğu saptanmıştır (Belete, 

Mulat, Fanta, Yimer, Shimelash ve Tewabe, 2016). 

Cinayet suçu işleyen, 300 şizofreni hastası ve 300 bipolar bozukluk hastası ile yapılan 

çalışmada, iki grupta da suçluların 2/3 si erkek ve yarısından fazlası 30 yaşından gençtir. 

Şizofrenide suça neden olan ana neden delüzyonel düşüncelerdir ve bunu %50 oranda işitsel 

delüzyonlar takip eder. Bipolar bozuklukta ise paranoid delüzyonel düşünceler (%73.3) 

ajitasyon, irritabilite ve impulsif davranışlar (%20), işitsel halüsinasyonlardır (%6.6). Bu 

çalışmada, erkek olma, genç yaş, hastalığın süresi ve delüzyonel inançlar ana tetikleyiciler 

olarak bulunmuştur (Assareh vd., 2016). Teksas ıslahevi ergen suçlularının %42 sinin DSM IV 

e göre afektif bozukluk tanı kriterlerini karşıladığını belirtilmiştir. Yakalanan suçluların çoğu; 

mülke zarar verme veya tecavüzden tutukludur.  419 tutuklu kişi ile yapılan araştırmada % 

88’den fazlası DSM IV kriterlerinde psikiyatrik bozukluğu karşılamıştır. % 34’ü afektif 

bozukluktur. % 31’i depresyon ve vakaların % 3’ü bipolar bozukluktur. Afektif bozukluk 

grubunun şiddet davranışı diğer tanı grubundan -intihar dâhil- yüksek bulunmuştur. Bir diğer 

araştırma; 877 işyeri şiddet suçlusu ile yapılmıştır. Katılımcıların % 85’i DSM IV kriterlerini 

karşılamıştır.  % 21.6’sı afektif bozukluktur. % 19.2’ si depresyon, % 2.4’ü bipolar bozukluk 

tanısı almıştır (Collins ve Bailey, 1990; Akt: Feldmann, 2001).  

Camcıoğlu ve arkadaşları (2014) DSM-IV kriterleri göz önüne alınarak Bipolar I bozukluk 

tanısı almış ve suç geçmişi olan 48 erkek hasta ile suç geçmişi olmayan ve aynı tanı nedeniyle 

takibi gerçekleştirilen 53 erkek hastayı kapsayan bir araştırma yapmıştır. Araştırmanın 

sonucunda Bipolar I bozukluk tanısına sahip olan erkeklerin suç işleme oranlarında etkili olan 

faktörlerin başında sosyo-demografik ve sosyo-ekonomik faktörlerin geldiği saptanmıştır. 

Genoves ve arkadaşlarının yapmış oldukları araştırmada ise şu sonuçlara ulaşılmıştır; Major 

depresif bozukluk, Bipolar 1, TSSB, Aralıklı patlayıcı bozukluk ve B kümesi sınır kişilik 

bozukluğu öfke için yordayıcı bulunurken, major depresyon, yaygın anksiyete, sınır kişilik 

bozukluğu agresyon için yordayıcıdır. Beklenmedik bir şekilde bu araştırmada bipolar 1 

bozukluğun agresyon ile ilişkisi anlamlı çıkmamıştır (Genovese, Dalrymple, Chelminski ve 

Zimmerman, 2017). Yine ilişkili olarak; 1 Ocak 1973'ten 31 Aralık 2004'e kadar İsveç'te nüfus 

tabanlı hastaneye taburcu teşhisleri, sosyo-demografik bilgiler ve şiddet suçları kayıtlarından 

yapılan boylamsal araştırmada; 314 bipolar hastası % 8.4’ü, 1312 kontrol grubu ile 

karşılaştırıldığında % 3.5’i suça karışmıştır. Klinik alt grup (manikvs depresif veya psikotiğe 

karşı psikotik olmayan) şiddet suçuna karışmada bir fark bulunamamıştır (Fazel, Lichtenstein, 

Grann, Goodwin ve Langström, 2010).  
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Ülkemizde yapılan bir diğer çalışmada; adli tıp kurumuna getirilen şiddet içerikli suç işlemiş 

kadınların retrospektif değerlendirilmesinde, psikopatolojik tanıların büyük oranda 

(%73.3) bireyin cezai ehliyetini etkileyecek önem ve nitelik taşımadığı tespit edilmiştir. Aynı 

çalışmada tespit edilen psikopatolojik tanılar ise şizofreni (%17.8), bipolar afektif bozukluk 

(%4.4), hafif mental retardasyon (%4.4) ve hezeyanlı bozukluk (%2.2) olarak belirtilmiştir 

(Saygılı ve Aliustaoğlu, 2009). Sıklıkla araştırılan bu konuda suç geçmişi bulunan erkeklerde 

duygulanım bozukluğu prevalansına bakıldığı zaman örneklem gruplarının farklılaşmasıyla 

birlikte yaygınlık oranının %1 ile %31 arasındadır.  

Bipolar bozukluk ile majör depresyon üzerine yüklenen şiddet yükü konusunda yapılan 

araştırmalarca diğer bozukluklarda da bu sonuçların olabileceği ve eşlik eden bozuklukların 

şiddet ile ilişkili olabileceği gösterilmiştir. Bazı araştırmalar kişilerarası şiddetin komorbidite 

(eş tanı) ile ilgili olduğunu göstermiştir (Kilpatrick, Ruggiero, Acierno, Saunders ve Resnick, 

2003). DSM IV kriterlerini tek veya komorbid taşıyan psikiyatrik bozukluklarda yapılan 

çalışmada ise; madde kullanım bozukluğu, patolojik kumar, majör depresyon, bipolar 

bozukluk, agorafobili panik bozukluk, spesifik fobi ve paranoid, şizoid, histriyonik ve obsesif 

kompulsif kişilik bozukluğunda şiddet davranışının arttığını, komorbid bozukluklarda bu 

oranın daha fazla olduğunu alkol ve madde kullanım bozukluğunun ise şiddet davranışında en 

önemli faktör olduğunu bulmuştur (Pulay ve ark., 2008). Bu bulgu Swartz ve arkadaşlarının 

(1998) yaptığı araştırmada da desteklenmiştir. Bir diğer çalışmada, 574 hükümlü 7 alanda 

incelenmiştir. Alkol kötüye kullanım, ilaç bağımlılığı, anti sosyal kişilik, psikopati, öğrenme 

zorlukları, psikoz ve şiddetli duygu durum bozukluğu şiddet ile ilişkili bulunmuştur (Bui Ulrich 

ve Caid, 2016). 100 bipolar bozukluk hastası ile yapılan bir çalışmada, sınır kişilik bozukluğu 

ve devam eden manik ve depresif belirtilerin her biri, sınır kişilikteki agresyonu yordamıştır 

(Garno, Gunawardane ve Goldberg, 2008). Elvan ve Kelleci’nin yaptığı çalışmada psikyatri 

kliniğine yatan hastaların çoğunun saldırganlık düzeyinin yüksek olduğunu göstermiştir (Elvan 

ve Kelleci, 2012). 

Şiddet ve İntihar 

Kişinin kendine yönelik şiddet kategorisinde değerlendirilen ve kişinin kendi isteğiyle yaşamını 

sonlandırması olarak tanımlanan intihar; en sık rastlanılan ölüm sebepleri arasındadır. İntihar, 

bilinçli ve amaçlı bir harekettir; değiştirilemez olarak algılanan sıkıntıdan kurtuluş olarak 

görülür (Ateşçi, 2000). Major depresyon ve tamamlanmış intihar arasında güçlü bir ilişki 

olduğu bilinmektedir.  %60 intihar mağdurlarının yaklaşık %60 ı majör depresyon ve diğer 

duygu durum bozukluğundan şikâyetçidir. Diğer taraftan majör depresyonda intihar sebebiyle 
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hayat boyu ölüm oranı %15 olarak raporlanmıştır (Dumais ve ark., 2005). 2000 yılında dünya 

genelinde tahmini 85000 kişi intihar etmiştir. Bu sayı saniyede 40 kişi demektir. En yüksek 

oran Doğu Avrupa ülkelerinde en düşük oran ise, Latin Amerika ve Asya'nın birkaç 

ülkesindedir. Her yıl 800.000 kişi intihar nedeniyle yaşamını yitirmektedir ve 2016 verilerine 

göre ülkemizde intihar nedeniyle ölüm oranları 100.000 kişide 11,3 olarak saptanmıştır. 15-29 

yaş arasındaki insanlar için intihar ikincil ölüm nedenidir (Dünya Sağlık Örgütü, 2018). İntihar 

oranı yaşla birlikte artmaktadır. 75 yaş üstü kişiler 15-24 yaş arası kişilere göre 3 kat daha fazla 

intihar etmektedir. Zorluk veya mutsuz yaşam olayları çok az sayıda insanı intihara sürükler. 

Bu olaylar sadece kişinin yatkınlığına veya zemin hazırlayan faktörlere bağlı olarak kişiyi 

tetikler.  Zemin hazırlayan faktörlerden başlıcaları; alkol ve madde kullanımı, çocukluk çağı 

istismar geçmişi, sosyal izolasyon, depresyon ve psikiyatrik problemlerdir (Krug ve ark., 2002). 

Duygudurum bozuklukları içerisinde yer alan depresyon, psikiyatri alanında sıklıkla 

karşılaşılan hastalıklardan biridir. İntihar riski oranlarına bakıldığı zaman, ağır depresif 

bozukluğu olan kişilerin olmayanlara göre intihar riskinin 80 kat fazla olduğu bilinmektedir. 

İntihara başvuran depresif bozukluk tanısına sahip olan kişilerin genel popülasyona oranı ise 

%11 ile %17 arası değişmektedir (Sayıl ve Berksun, 1998). Sınır ve histrionik kişilik 

bozukluklarının da depresif bozukluklarla beraber görülen psikopatolojik bozukluklardan 

olduğu göz önüne alındığında, intihar girişimlerinde depresif bozukluk tanısına sıklıkla 

rastlanmasının olası olduğu görülmektedir (Perroud, Baud, Mouthon, Courtet ve Malafosse, 

2011). 138 bipolar bozukluk, intihar girişimi olan ve olmayanları içeren 186 major depresyon 

tanılı ve 143 kontrol grubu ile yapılan bir araştırmada ise; Bipolar ve major depresyon 

hastalarının dürtüsellik skorları kontrol grubundan yaşam boyu daha yüksek 

bulunmuştur.  Dürtüselliğin ve agresyonun intihar girişimi ile güçlü bir korelasyonu olduğu 

bulunmuştur. Sonuç olarak; dürtüselliğin bipolar bozuklukta değil ama majör depresyonda bir 

intihar risk belirleyici olabileceğine işaret edilmektedir. Perroud’a göre; Bipolar veya unipolar 

olsun dürtüsellik ve agresif özellikler intihar davranışı ile ilişkilidir (Perroud ve ark., 2011). 

Mondin ve arkadaşları (2016) 18-24 yaş arası 1560 gençle yapmış oldukları araştırmada cinsel 

şiddete maruz kalan gençlerin duygudurum değişimine veya intihara (manik epizodlar hariç) 

daha yatkın olduğunu bulmuşlardır. Ateşçi ve arkadaşları (2000) 60 erişkin hasta ile yapmış 

oldukları araştırmada, depresif bozukluklar ile sınır kişilik bozukluğun intihar girişimiyle 

ilişkili olduğunu bulmuştur. Hastalarda major depresif bozukluk tanısı alan 11 kişi, BTA 

depresif bozukluk tanısı alan 9 kişi, distimi tanısı alan 8 kişi saptanmış olup, depresif bozukluk 
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tanısı alan toplam 28 kişi olduğu belirlenmiştir ve sınır kişilik bozukluk tanısı alan 11 kişi, 

histrionik kişilik bozukluğu tanısı alan 10 kişi saptanmıştır. 

Şiddet ve Alkol Madde kullanımı: 

Şiddet için risk faktörlerinden olan alkol/madde kullanımının anlamlı olarak şiddet davranışını 

artırdığını söylemek mümkündür. Bu konuda yapılan geniş çaplı araştırmalar alkol madde 

kullanımının şiddet davranışında, kişinin sahip olduğu patolojiden daha önemli olduğunu 

göstermiştir (Hajji, Marrag, Ben Soussia, Fathallah ve Nasr, 2016). Dürtüsel ve agresif 

davranışlar ve ilişkili psikopatolojilerini inceleyen bir araştırmada; devam eden alkol, madde 

bağımlılığı ve b kümesi kişilik bozukluğu, majör depresyon hastalarında intihar riskini 

yükseltmektedir. Yine yüksek dürtüsellik ve agresyon 18-40 yaş arasında intihar girişiminde 

riskli bulmuştur. Sonuç olarak major depresyonda, dürtüsel agresif kişilik bozuklukları ve alkol 

bağımlılığı iki bağımsız faktör olarak görünmektedir (Perroud ve arkadaşları, 2011). 

Phelan ve arkadaşlarına (2010) göre; 12 aydır anksiyete bozukluğu, distimi ve majör 

depresyonu olan kişiler, kontrol grubuna göre şiddete 3-4 kez daha yatkındır.  Bipolar 

bozukluğu olan veya alkol ve madde kullanan kişilerin 8 kat daha fazla şiddete yatkın olduğu 

rapor edilmiştir.  

Hastalığın yakın zamandaki geçmişi şiddet açısından daha önemli bir veridir. 12 aydır tanılı 

olan kişilerin, şiddet davranışı ile ilişkisi yaşam boyu tanılı olan kişilerden daha yüksek 

orandadır. Bu bulgu, hastalığın yakın zamandaki geçmişinin şiddet açısından daha önemli 

olduğunu vurgulamaktadır (Corrigan ve Watson, 2005).  

Yakın zamanlı ve geniş çaplı bir araştırmada ise; bipolar ve major depresyonda kişilerarası 

şiddetin, alkol/madde birlikteliği olmadan genel popülasyonla benzer oranda olduğu, ancak 

sonucu etkileyenin alkol/madde olduğu görülmüştür. 3743 bipolar bozukluğu olan hasta 

üzerinde 1973-2004 yılları arasında yapılan 37429 kontrol grubu olan bu araştırmaya göre; İki 

uçlu bozukluk ve aynı zamanda şiddetli madde kullanımı (alkol veya yasadışı uyuşturucu) tanısı 

konan hastaların % 21'i şiddet suçlarından hüküm giymiştir. Araştırmada ortaya çıkan şiddet 

yüzdeleri, genel popülasyonda %3.4, bipolar bozuklukta (madde kullanmayan) %4.9, madde 

kullanımı ve bipolar bozukluğunda ise %21.3 tür (Fazel ve arkadaşları, 2010). 1993-2006 yılı 

arasında yapılan Mac Arthur Şiddet risk değerlendirme çalışmasının sonuçları ise şöyledir; suç 

işleyen kişilerin şiddet davranışını, %8.5 şizofreni, %5.1 genel popülasyon, %27.6 oranında 

madde kullanımı ile birlikte şizofreni oluşturmaktadır. Özetle, madde kullanımı olmayan 
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şizofrenlerin, genel popülasyondan daha fazla şiddet davranışı göstermedikleri ortaya çıkmıştır. 

(Fazel, Langstrom, Hiern, Grann ve Lichtenstein, 2009). 

Ayrıca yaşanılan psikolojik stresin, alkol kullanımı ile birlikte yeniden mağduriyete 

götürdüğünü, suçun da bunlarla ilişkili olduğu, 5165 erkek ve 5924 kadın ile yapılan geniş 

tarama çalışmasında belirtilmiştir (Ruback, Clarck ve Warner, 2014). 

Rhode Island Methods to Improve Diagnostic Assesmentand Service (MIDAS) projesi 1300 

ayakta tedavi gören kişide öfke ve agresyon sıklığını ölçmüştür. Çalışmada, majör depresif 

bozukluğun, bipolar I bozukluğun, aralıklı patlayıcı bozukluğun ve küme B kişilik 

bozukluklarının; yaş, cinsiyet ve beraberinde gelen herhangi bir tanıdan bağımsız olarak öfke 

ve agresyon ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Madde bağımlılığının agresyonu artırmaya 

katkıda bulunduğu belirlenmiştir (Genovese ve ark., 2017). 

Sonuç 

Şiddetin geçmişi insanlık tarihi kadar eskidir. Son yıllarda şiddet türleri artmakta ve 

çeşitlenmektedir. Her geçen gün, şiddetin kendini gösterdiği yeni bir yol görmekteyiz. Bugüne 

kadar şiddetin bireysel ve toplumsal birçok öğesi uzmanlar tarafından incelenmiştir. Şiddet 

davranışı gösteren bireylerin ise psikiyatrik bozukluğa sahip bireyler olduğu fikri uzun 

zamandır tartışmalıdır.  Bu çalışmada, Şiddet ve saldırganlık kavramı nedir? Türleri nelerdir? 

Psikolojik bozukluğa sahip bireyler mi saldırganlık gösterir yoksa saldırganlık için başka 

katkılar gerekli midir?  Bu sorulara cevap aramak için daha önce yapılan araştırmalar 

derlenmiştir. 

Şiddet ve saldırganlığın risk etmenleri olduğu gibi aynı zamanda duygu durum bozukluklarıyla 

da ilişkisi olduğu görülmüştür. Bipolar bozukluk, depresyon gibi psikiyatrik bozuklukların 

şiddet ile ilişkisi olduğu düşünülebilmektedir. Bipolar bozuklukta psikotik semptomların şiddet 

davranışı ile ilişkili olduğu, kişinin kendine yönelik şiddet kategorisiyle ele alınan intiharın ise 

majör depresyon tanısı alan kişiler için yüksek oranda risk faktörü olarak değerlendirilebileceği, 

aynı zamanda şiddet için risk faktörü oluşturan alkol ve madde kullanımının şiddet riskini 8 kat 

arttırdığı görülmektedir. Afektif bozukluklarla yapılan araştırmalar psikolojik bozukluklar 

nedeniyle saldırganlığın ortaya çıktığı yönündeki inanışların gerçeği yansıtmadığını 

göstermektedir. Nedensellik bağından ziyade bazı durumların birlikteliği ve saldırganlık 

arasında bir ilişki var gibi görünmektedir. Ana tanıya eşlik eden diğer bozuklukların olduğu 

durumlarda şiddet davranışının artığı, özellikle madde kullanım bozukluğunun şiddet 

davranışında en önemli etken olduğu görülmüştür. Alkol ve madde kullanan ve bir psikolojik 
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bozukluğa sahip olan bireylerde şiddet davranışı anlamlı ölçüde artmıştır. Bunun yanı sıra 

hastalığın yakın zamanda başlamış olması ya da uzun süredir tanılı olması önemli bir veri olarak 

araştırmalarda karşımıza çıkmaktadır. Yakın zamanlı geçmiş her zaman daha yüksek şiddet 

olasılığını beraberinde getirmektedir.  

Bu makale birçok farklı örneklemle yapılan araştırmalardan derlenmiştir. Yataklı hasta, ayaktan 

tedavi, cezaevi popülasyonu gibi birçok araştırma beraber değerlendirilmiştir. Bu nedenle 

belirtilen her bir araştırmanın şartları düşünülmelidir.  
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Online Psikoterapi ve Danışmanlıkta Etik* 
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Öz 

Online psikoterapi ve danışmanlık özellikle çağımız gelişen dijital dünyasında interneti kullanabilme özelliği olan, 

telefon, bilgisayar ve benzeri iletişim araçları ile uygulanan bir terapi çeşididir. Dijital dünyanın ve internetin 

kullanımındaki hızlı artış ile orantılı olarak son dönemlerde popüler olan online terapiler klasik psikoterapi 

uygulamalarına göre maliyetinin daha uygun olması, gizliliğe önem veren hasta ve danışanlar açısından 

avantajları, ev ya da seyahatte olunması durumlarında dahi zaman ve mekân açısından getirdiği avantajlar gibi 

nedenlerle tercih edilmekte ve her geçen gün kullanımı ve çeşitliliği artmaktadır. Bu makalede online terapi 

hizmetlerinin tanımı, tarihçesi, hangi terapi ve danışmanlık hizmetlerini içerdiği, dünyada ve ülkemizdeki 

kullanımı, dünya ve ülkemiz ölçeğinde etik ilkeleri, standartları, avantaj ve dezavantajları açısından genel bir 

bakışın sağlanması amaçlanmıştır. Aynı zamanda uzun yıllardır geleneksel olarak yüz yüze uygulanan klasik 

psikoterapi ve psikolojik yardım uygulamalarında var olan mesleki standartların ve etik ilkelerin online psikoterapi 

ve danışmanlık alanına güncel olarak uyarlanmasında önerilerde bulunmak amaçlanmıştır. Günümüzde özellikle 

bireysel kullanımı artan çağdaş teknolojilerle birlikte, ihtiyaç duyulan ve Covid-19 pandemi döneminde önemi 

daha da artan online terapi hizmetlerinin ülkemizde yasal mevzuatının, etik ilke ve standartlarının daha fazla 

netleştirilmesi gerekmektedir.   

Anahtar kelimeler:  Online Psikoterapi, Online Terapi, Online Psikolojik Danışma, Online Psikoterapide Etik, 

Etik 

Ethics in Online Psychotherapy and Counseling 

Abstract 

Online psychotherapy and counseling, in our rapidly developing digital world, refer to the types of therapies which 

can use internet, and which are applied via smartphones, computers and similar communication gadgets. In 

addition to the fact that online therapies have gained the popularity with the increasing usage of the digital world 

and the internet, they also have some advantages against the classic psychotherapy such as lower cost, higher 

privacy and conveniences about time and place that is provided even from homes or vacations; therefore, they are 

widely preferred and they grow in both application and diversity. In this article, it is aimed to provide a general 

information about the online therapies’ definition, history, types and services, application and ethical principles 

within the Turkey and the World, standards, advantages and disadvantages. Therewithal, this article's another point 
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is to make recommendations about the current adaptations of vocational standards and ethical principles from the 

classic psychotherapy and consultancy which have been applied face-to-face for a long time to online 

psychotherapy and consultancy. Today, especially in the Turkey where the demand for online therapy and the 

usage of internet and technology systems are increasing, even more during the Covid-19 pandemic, the legal 

regulations, ethical principles and standards of the online therapy services need to be further clarified. 

Keywords: Online Psychotherapy, Online Therapy, Online Psychological Counseling, Ethics in Online 

Psychotherapy, Ethics 

Giriş 

Online ya da çevrimiçi terapi olarak ifade edilen psikoterapi uygulaması geleneksel olarak yüz 

yüze uygulanan psikoterapi yönteminden farklı olarak teknoloji ve internet kullanımının arttığı 

günümüzde kullanılmaya başlayan ve son zamanlarda oldukça yaygınlaşan bir terapi türüdür. 

İnternetin kişisel kullanımının artmaya başladığı ilk yıllarda e-posta ve chat ile uygulanmaya 

başlanan bu psikoterapi şekli internetin bulunduğu ve ilk kullanılmaya başlandığı dönem 

sonrası ilk kez 1972 yılında Stanford ve UCLA arasında uygulanan bir psikoterapi seansı 

simülasyonu ile başlamıştır. Bu simülasyon seansı sonrasında devam eden süreçte hem 

teknolojik gelişmeler hem de psikoterapi alanındaki gelişmelerin etkisi ile önceleri daha çok 

yazılı olarak başlayan online terapi süreci şu anda hem yazılı hem de görüntülü internet 

programları aracılığı ile devam etmektedir. Birçok farklı terapi ismi ile anılan online ya da 

çevrimiçi terapiler daha önceleri siberterapi, e-terapi, webterapi gibi isimler ile anılırken 

günümüzde daha çok online ya da çevrimiçi terapi olarak ifade edilmektedir (Cengiz, 2007). 

Bazı kaynaklarda E-Terapi olarak da isimlendirilen online terapiler asıl olarak bilgisayar 

(elektronik posta, anlık mesajlaşma, sohbet odaları, tartışma panoları, vb.), telefon, mobil 

cihazlar ve video konferans cihazları gibi bir elektronik ortam kullanan herhangi bir iletişim 

yöntemi ile uygulanabilmektedir (Manhal-Baugus’den akt. Prabhakar, 2013). 

Online psikoterapi ve danışmanlık ile ilgili literatür incelendiğinde farklı farklı isimler ile ifade 

edildiği gözlenmektedir. Online terapi çeşitleri aralarında uygulama ve kullandıkları teknoloji 

farklılıkları olsa da temelinde geleneksel olan psikoterapi ve danışmanlık yöntemlerinin 

uygulamalarındaki temel klinik görüşme teknik ve etik ilkelerine uyarak, terapist ve hastasının 

farklı mekanlarda bulunarak günümüz teknoloji ve internet sistemlerini kullanarak 

gerçekleştirilebilmektedir. Online terapi ve danışmanlıklar aralarındaki farklılıklara göre ve 

isim aldıkları dönemlerdeki farklı ifade edilme durumlarına göre şu isimler ile 

tanımlanmaktadır. Bunlar; e-terapi (etherapy), siber terapi (cybertherapy), bilgisayar aracılığı 

ile psikoterapi (computer-mediated psychotherapy),  çevrimiçi terapi (online therapy), 

telepsikiyatri, “e- danışma (e-counseling), çevrimiçi psikolojik danışma (online counseling); 
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web danışmanlığı (web counseling), , tele- psikolojik danışma (tele-counseling), tele-ruh sağlığı 

(tele-mental health), İnternet tabanlı psikolojik hizmetler (online therapy), uzaktan psikolojik 

danışma (distance counseling)” gibi çeşitli adlarla anılmaktadır (Alleman, 2002; American 

Counseling Association [ACA], 2014; Barak, Klein ve Proudfoot, 2009; Elleven ve Allen, 

2004; Piri, 2011; Zeren, 2014, 2015, 2017; Zur, 2012’den akt. Zeren ve Bulut, 2018). Bloom 

(1998) online terapi ve danışmanlığı, danışan ve terapistin iki farklı yerdeyken, dijital ve 

elektronik sistemlerden faydalanarak terapötik olarak oluşturdukları profesyonel ilişki biçimi 

ve psikolojik yardım uygulaması olarak tanımlamıştır (Özkan ve Eskiyurt, 2016; Zeren ve 

Bulut, 2018). 

İnternet ve bilgisayar teknolojileri günümüz medeniyet kurgusu içerisinde oldukça kolay 

ulaşılabilir bir teknolojidir. Bu nedenle, çoğu birey zihinsel, duygusal, ruhsal ve fiziksel 

sorunları için online yardım isteyebilir. Online terapinin bu nedenle günümüzde özellikle 

psikoterapi ve danışmanlıkta her geçen gün hem kullanım sıklığı hem de psikoterapi ve 

danışmanlık pratiğindeki kullanım çeşitliliği artmaktadır. Online psikoterapi ve danışmanlığın 

faydalı olduğunu düşünen ve savunan çalışmacılar psikolojik sorunların terapisinde ve 

danışmanlığında online terapilerin birçok psikolojik sorunda faydalı olduğunu ifade 

etmektedirler (Barnet’den akt. Haberstroh, 2014).  

Benzer şekilde bazı danışanların yüz yüze danışma yerine terapötik ilişkinin internet tabanlı 

olarak da deneyimlenebildiği online terapiyi tercih ettiği saptanmıştır. Bu yapılan online terapi 

görüşmelerinde birçok danışanın çevrimiçi müdahalelerden fayda gördüğü tespit edilmiştir. Bir 

dizi klinik çalışma, danışan ve terapi alanların online müdahalelerden yararlandığını ortaya 

koymuştur. Örneğin, travma sonrası stres bozukluğu, depresif bozukluklar, anksiyete 

bozuklukları ve yeme bozukluklarından sıkıntı çeken kişilerin klinik çalışmalarda online 

psikoterapilerden fayda gördüğü tespit edilmiştir (Mallen’dan akt Haberstroh, 2014).  

Online terapilerin savunucuları, birçok sorun için İnternet üzerinden terapinin etkili olduğunu 

tespit etmiştir. Özellikle başka yolla akıl sağlığı hizmetlerine ulaşamayanlar için bu yararın 

önemi özellikle vurgulanabilir (Barnett’den akt Haberstroh ve diğ., 2014). Benzer şekilde, 

terapötik ilişki online olarak da deneyimlenebilmektedir. Ayrıca bazı danışanlar yüz yüze terapi 

ya da danışmanlık yerine online terapiyi tercih etmektedirler. Barak ve Grohol (2011) bireyler 

için sayısız online hizmet olduğunu belirtiyor ve insan hizmetleri uygulamalarında gelecekteki 

teknolojik yönelimleri özetliyorlar. Online psikoterapi pratiği gelişirken, teknoloji sorunları, 

sözel olmayan işaretlerin yokluğu ve danışmanlık oturumlarının sınırlı odağı, online terapi ve 

danışmanlık ilişkilerini kurmak ve sürdürmek için engel teşkil edebilir (Haberstroh ve diğ., 
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2007). Rochlen Beretvas ve Zack’ın (2004) yaptıkları bir çalışmada benzer şekilde, pek çok 

lisans öğrencisi yüz yüze danışmanlığı tercih etmiştir. Leibert, Archer, Munson ve York (2006), 

danışanların online iletişimin mahremiyetini beğendiklerini saptamışlar ve yüz yüze görüşmede 

memnuniyet puanlarının online görüşmeye göre daha yüksek olmadığını gözlemlemişlerdir. 

Online tedavi ve psikoterapi uluslararası olarak birçok ruh sağlığı mesleğinin ulusal etik 

kodlarında uygulama yöntemi olarak kabul edilmiş ve meslekler bu alanda araştırmalarını ve 

uygulama kurallarını genişletmektedir (Haberstroh ve diğ., 2014). 

Bununla birlikte online terapiler ağır psikiyatrik bozukluk durumlarında, kriz durumlarında: 

kendine veya bir başkasına zarar verme düşüncelerinin bulunması ve velisinin izni ve bilgisi 

haricinde 18 yaşından küçük danışanlarda uygulanması uygun değildir (Novotney, 2017;  

http://www.medaimyanikklinigi.com/online-terapi/, 23 Haziran 2018). 

Online Terapilerin Tarihçesi 

Online psikoterapi ve danışmanlığın tarihçesine baktığımızda daha 1900’lü yılların başında 

mesafeler arası olması, terapist ve hastanın geleneksel yöntemler ve uygulamalar dahilinde yüz 

yüze aynı ortamda bulunulmaması ve iletişimi sağlayan başka metotları kullanarak uzaktan 

iletişim kurulması bağlamında değerlendirecek olursak Sigmund Freud’un çalışmalarında 

mektuplaşarak hem hastaları ile yazışma hem de kendi analizi olarak da kimi kuramcılar 

tarafından değerlendirilen Dr. Fliess ile olan mektuplaşmaları bu anlamdaki tarihsel süreçteki 

psikolojik yardımların ilk örnekleri olarak değerlendirilebilir (Berger, 2016; Freud, 1897-1996; 

McLeod, 2008; Prabhakar, 2013). 

Dönemine göre yeni teknolojilerin devreye girmesi ile o döneme kadar geleneksel metotlar ile 

yapılandırılan psikoterapi görüşmeleri farklı uygulama şekilleri ile uygulamalarına devam 

edebilmiştir. Buna bir başka örnekte telefonun kullanımının yaygınlaştığı dönemlerde 1968’de 

Massachusetts Hastanesi’nde telefon aracılığıyla psikiyatrik hizmetler hasta ve danışanlara 

sunulamaya başlamıştır (Brown 1998; akt. Zeren ve Bulut, 2018). Bilgisayar kullanımının 

başlamasıyla 1960’ların sonlarında ilk online ELIZA adlı robot terapist hizmete başlamıştır. 

Kişi odaklı psikolojik yardım becerilerine sahip olan ve yazılımı bu özelliği gözeterek 

yapılandırılan ELIZA, anlık olarak mesajlara cevap vererek hizmet verebilmektedir. 

http://www.manifestation.com/neurotoys/eliza.php3 adresinden ulaşılabilen ELIZA robot 

terapisti halen günümüzde hizmet vermektedir (Zeren ve Bulut, 2018). 

Uzaktan ve online psikoterapilerin oluşumu sürecinde farklı kullanım alanları ve 

isimlendirmeleri olsa da bu alanda ki ilk tanımlamalardan birisini John Grohol tarafından, e-

http://www.medaimyanikklinigi.com/online-terapi/
http://www.manifestation.com/neurotoys/eliza.php3
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terapi terimi ile 1995 yılında belirlenmiştir ve birkaç yıl boyunca zihinsel sağlık ve ilişki 

konularında ücretsiz pazartesi gecesi sohbetleri yapmıştır. Bununla birlikte aslında 

psikoterapide bilgisayarların kullanımı Ekim 1972 yılında başlamıştır. O yıl Stanford ve UCLA' 

daki bilgisayarlar arasında bir psikoterapi oturumu gerçekleştirilmiştir.  1986 yılında ise Cornell 

Üniversitesi'nde öğrenciler için web tabanlı ruh sağlığı tavsiyesi içerikli bir hizmet 

başlatılmıştır. Tavsiye ve öneri sitesi olan, “Ask Uncle Ezra” olan ve Türkçeye “Ezra Amca'ya 

Sor” olarak çevirebileceğimiz site yıllar boyunca danışanlarına ve öğrencilere hizmet vermiştir. 

Arşivlenmiş diyaloglar 1986'ya kadar mevcuttur (Santhiveeran, 2004). 

Ayrıca telif hakkı 1995’den itibaren Martha Ainsworth’e ait olan kâr amacı gütmeyen ve online 

psikoterapi ve danışmanlık hizmeti veren bir internet sitesi de mevcuttur. İhtiyacı olanlara 

online psikoterapi ve psikolojik destek veren bu sitenin adı olan Metanoia; kelimenin tam 

anlamıyla, “zihin değişikliği” anlamına gelen Yunanca bir kelimedir. Bu kelime için web 

sitesinde daha çok yeni bir yöne bakma kararı almayı ima ettiği ifade edilmiştir. Bu site halen 

hizmet https://www.metanoia.org/imhs/ adresinden hizmet vermektedir (http://www. metanoia. 

org/imhs, 26 Haziran 2020). 

Yapılan araştırmalar incelendiğinde online olarak internet aracılığıyla sunulan psikolojik 

yardım ve ruh sağlığı hizmetlerinin ilk olarak 1995 yılının şubat ayında ortaya çıktığı ve yine 

bu zaman diliminde Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde iki adet internet sitesinin ruh 

sağlığı alanı ile ilgili uygulamaları olduğu gözlenmektedir (Shapiro ve Schulman’dan akt Piri, 

2011).  

Yine 1995 yılı ortalarında akıl sağlığı tavsiyeleri için ücret talep edildi. Bir klinik psikolog olan 

Holmes, bir ücret karşılığında e-posta yoluyla terapi önermiştir. Holmes ve Sommers (1996), 

dünyanın her yerindeki insanlarla ilişkilere yardım eden ücrete dayalı internet sitesi kurdu 

(Ainsworth’den akt Santhiveeran, 2004). 

Günümüzde Online Terapilerin Uluslararası Durumu 

Online terapi ve danışmanlığın uluslararası durumuna bakacak olursak; ABD’de online 

danışmanlık için ulusal etik standartlar son yirmi yılda geliştiği söylenebilir. Kamuya açık 

ulusal standartları gözden geçirmemizde, APA (American Psychological Association-

Amerikan Psikoloji Derneği), AAMFT, (American Association for Marriage and Family 

Therapy-Amerikan Evlilik ve Aile Terapisi Derneği), ACA (American Counseling 

Association-Amerikan Danışmanlık Derneği) ve NASW’nın (National Association of Social 

Workers- Ulusal Sosyal Hizmet Çalışanları Derneği) tümü, kendi ulusal etik kodlarında online 

https://www.metanoia.org/imhs/
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uygulama için rehberlik sağlamıştır. Oluşturulan kodlar kendi online psikoterapi kapsamlarında 

değişmiştir ancak tamamı terapötik bir modalite olarak online uygulamaları onaylamıştır. 

Önemli bir nokta hem AAMFT hem de ACA, uygulayıcıları ve terapistleri çevrimiçi pratik 

yapmadan önce devlet lisans yasalarını doğrulamaya çağırmıştır.  

Psikologların mesleki uygulamalarını ve etik ilkelerini belirleyen APA Etik İlkeleri (APA, 

2002), giriş bölümünde online psikolojik uygulama ile ilgili ifadelere yer vermiştir; Bölüm 

3.10, Bilgilendirilmiş Onam ve Kısım 4.02, Gizliliğin Sınırlarını Tartışmak. Giriş kısmı, APA 

etik kodunun, kişi, telefon, internet ve diğer elektronik iletimlerden oluşan tüm faaliyetlere 

uygulandığını belirtmiştir (APA, 2002, s. 2). Bölüm 3.10, Bilgilendirilmiş Onam, psikologlara 

elektronik yollarla hizmet sunmadan önce bilgilendirilmiş onam almaları ve müşteriyi “gizlilik 

ve gizlilik sınırlarına” ilişkin riskler hakkında bilgilendirmeleri için yönlendirmiştir (APA, 

2002, s. 6). Son olarak, Devlet ve İl Psikoloji Kurulları Birliği (ASPPB) 2005 yılında “ASPPB 

Davranış Kurallarını” yayınlamıştır, ancak online psikoloji veya psikoterapinin uygulamasını 

özetlememiştir. 

Evlilik ve Aile Terapistleri, AAMFT (American Association for Marriage and Family Therapy-

Amerikan Evlilik ve Aile Terapisi Derneği) Etik Kuralları (AAMFT, 2012) elektronik tedavi 

ile ilgili bölüm 1.14'teki çevrimiçi ve mesafeyi ele almıştır. AAMFT etik kodu, (a) uzaktan 

terapide eğitim almaları, (b) danışanları elektronik terapi riskleri hakkında bilgilendirmeleri, (c) 

danışanlarının online ortamda çalışma becerilerini değerlendirmeleri ve (d) bu iletişim 

kanallarının özel ve güvenli olduklarından emin olmaları için aile terapistlerine rehberlik 

etmiştir. Bu ilkeler, online danışma pratiği için daha fazla ayrıntı sağlayan ACA Etik 

Kuralları'nda (ACA, 2005) dile getirilmiştir. 

Genel olarak, Amerika’da eyalet kurullarının yarısından daha azı, yerel eyalet yasaları veya etik 

kodları aracılığıyla online klinik çalışma uygulamasına doğrudan izin vermiştir. Ayrıca hiçbir 

eyalet özellikle online klinik uygulamaları yasaklamamıştır. Dahası, ulusal etik kodlarını kabul 

eden eyalet kurullarının, etik olarak online uygulamaları onayladıkları söylenebilir.  

Ayrıca online psikoterapiyi bir tedavi yöntemi olarak onaylayan daha fazla eyalet ve meslek 

grubuna doğru bir eğilim var gibi görünmektedir. Bununla birlikte, lisanslama kurulları 

tarafından sağlanan kılavuzun özgüllüğü büyük ölçüde değişmiştir. Bazı kurullar online 

psikoterapi için doğrudan ve açıkça kriterleri özetlerken, diğerleri sadece ulusal kodları referans 

alarak kabul etmiştir. 
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Rummell ve Joyce (2010), online psikolojik pratiğe ilişkin olarak APA'dan belirli kılavuzların 

bulunmadığını tartışmışlardır. Barnett (2011), online psikoterapötik uygulama için özel 

önerileri olan geniş APA etik kurallarına ekleme yapmıştır. Novotney (2011), APA Uygulama 

Müdürlüğünün sadece online psikoterapiye izin veren birkaç eyalet psikolojisi lisans kurulunu 

tanımladığını bildirdi. Ancak yakın tarihli bir raporda, birçok kurulun uzaktan psikoterapi ile 

ilgili politika beyanları geliştirmeye devam ettiğini tespit etmiştir. (DeAngelis’den akt. 

Haberstroh, Barney, Foster ve Duffey, 2014). Online psikoterapi, uygulama tüzükleri içinde 

açıkça tanımlandığında, bu eyaletlerdeki klinisyenlerin standart bakım sağlamak için daha iyi 

bir şekilde hazırlanabilecekleri düşünülmüştür. 

Ayrıca birçok eyalet lisansı kurulları, uygulama kılavuzlarında online psikoterapinin pratiğini 

ele almamışlardır ve online danışma ve terapiyi tanımlamak için kullanılan dil genellikle 

belirsizdir. Lisansların ve profesyonel uygulama kurullarının, online psikoterapiyi ana 

hatlarıyla belirleyen tüzük ve etik belgeleri gözden geçirmeleri bu bağlamda tavsiye edilebilir. 

Ayrıca, bundan sonra yapılacak olan ek araştırmalar, internet psikoterapisine izin veren etik ve 

yasal mevzuatlardaki içerik analizine odaklanabilir. Amerika’daki klinisyenlerin bu anlatılanlar 

ışığında çevrimiçi psikoterapötik uygulamaya başlamadan önce ilgili eyalet lisans kurullarına 

doğrudan danışmaları önerilmektedir (Haberstroh ve diğ., 2014). 

Türkiye’deki Online Terapilerin Güncel Durumu 

Türkiye’de online terapi ve danışmanlık ile ilgili uygulamaların ve akademik çalışmaların 

geçmişinin çok da uzun yıllar öncesine dayanmadığı hem alan ile ilgili literatür hem de internet 

üzerinden yapılan aramalardan gözlemlenmektedir. Google arama motorunda Haziran 2018 

yılında online terapi, online danışmanlık ya da online psikoterapi anahtar kelimeleri ile arama 

yapılarak sonuçlara bakıldığında Türkiye genelinde haziran ayı itibari ile sırası ile online terapi 

için, 26.200.000”, online danışmanlık anahtar kelimesi için “539.000.000” ve online psikoterapi 

için ise; 422.000 sonuç bulunmuştur. (www.google.com.tr, 24 Haziran 2018).   

Covid-19 pandemisi döneminde 26 Haziran 2020 tarihinde yine Google arama motorunda 

online terapi, online danışmanlık ve online psikoterapi anahtar kelimeleri ile yeniden arama 

yapıldığında bu kez online terapi için, “39.000.000”, online danışmanlık anahtar kelimesi için 

“812.000.000” ve online psikoterapi için ise; “1.050.000” sonuç bulunmuştur. Online 

psikoterapi ve danışmanlıktaki bu artışın Covid-19 pandemisi döneminde önlem olarak 

uygulanan sosyal ve fiziksel mesafelenme kuralları nedeni ile yüz yüze terapinin 

uygulanmasındaki güçlük nedeni ile meydana geldiği düşünülmüştür (www.google.com.tr, 26 

Haziran 2020).   

http://www.google.com.tr/
http://www.google.com.tr/
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 

2017 verilerine göre; Türkiye’de yakın tarihte internet kullanım oranları ve sıklığına bakacak 

olursak; 2017 yılında internet kullanan bireylerin oranı %66,8 olarak saptanmıştır. 2017 yılında 

bilgisayar ve internet kullanım oranları 16-74 yaş grubunda bulunan bireylerde sırası ile %56,6 

ve %66,8 olarak ortaya konmuştur. Aynı oranların 2016 yılındaki karşılığına bakacak olursak 

sırası ile %54,9 ile %61,2 olarak saptanmıştır. Yine aynı yıl verilerine göre her on hanenin 

sekizi internet erişim imkanına sahip olduğu saptanmıştır.  

Bu araştırma ile 2017 Nisan ayında hanelerin %80,7’sinin evden internet erişimine sahip olduğu 

tespit edilmiştir. Aynı oran 2016 yılının aynı ayında ise %76,3’müş.  

Temel göstergeler, 2008-2017 

Şekil 1: Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2017, Temel Göstergeler 2008-

2017(TÜİK,2017) 

Yine bu çalışmanın sonuçlarına göre genişbant internet erişim oranının %78,3 olduğu 

saptanırken; genişbant internet erişim imkânına sahip olan hanelerin oranı 2017 yılı nisan 

ayında %78,3 olarak saptanmıştır. Buna oranlara göre tüm hanelerin %40’ı sabit genişbant 

bağlantı (ADSL, kablolu İnternet, fiber vb.) ile İnternete erişim sağlarken, %72,4’ü mobil 

genişbant bağlantı ile internete erişim sağladığı gözlenmiştir. Genişbant İnternet erişim 

imkânına sahip hanelerin oranı önceki yıl %73,1 olarak tespit edilmiştir. (TÜİK, 2017) 

Online terapiler ile ilgili daha evvelinde Türkiye’de yapılan akademik çalışmalara baktığımızda 

Türkiye’de online psikoterapi ve danışmanlık alanında uygulama standartları ve etik ilkeler ile 

ilgili olarak az sayıda çalışma bulunmaktadır. Aygün Cengiz, Serpil’in 2007 yılında 

yayımladığı “Empatik Yaklaşımla Sanal Terapide Duygusal Okuryazarlık” adlı makalesi 

mevcuttur (Cengiz, 2007). Ayrıca yine aynı yıl Zeynep Hamamcı (2007) tarafından online 
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psikolojik danışmanın ayrıntılı olarak ele alındığı kitap bölümü de mevcuttur. Online 

Terapilerle ile ilgili olarak Türkiye’de yapılan bir diğer çalışma ise; Piri (2011) online 

psikolojik yardımı anlattığı “İnternet Tabanlı Psikolojik Hizmetler ve Bu Alana Özgü Etik 

İlkeler: Bir Gözden Geçirme” adlı çalışmadır. Yine Bozkurt’un 2013 yılında yayınladığı 

“Psikolojik yardım uygulamalarında yeni trend: Online terapiler” adlı makalesi de konu ile ilgili 

bir diğer Türkiye’de yapılmış çalışmadır (Bozkurt, 2013). Yine Özkan ve Eskiyurt’un (2016) 

yılında yayımladığı “Şizofreni Hastalarının Ailelerine Yönelik Telepsikiyatrik Müdahalelerin 

Etkinliği” adlı çalışma da uzaktan online terapiler ile ilgili olarak Türkiye’de yapılan bir diğer 

çalışmadır   (Özkan ve Eskiyurt, 2016). Ayrıca Türkiye Psikologlar Derneği Yayınları’ndan 

olan Çeviri Editörlüğü’nü İhsan Dağ, Yeşim Korkut ve Mehin Akhun’un yaptığı Vasquez ve 

Pope’un “Psikoterapi ve Danışmanlıkta Etik” adlı kitabın’ın 5. Bölümü’de Türkçeye 

kazandırılmış kitap bölümü olarak “Dijital Dünyada Terapi: Yeni Teknolojilerin Etik 

Güçlükleri”nden bahsetmektedir (Pope ve Vasquez, 20016). 

Son yıllarda online psikoterapi ve danışmanlık ile ilgili olarak yukarıda bahsedildiği üzere 

yapılan çalışmalar artmıştır. Bu durumu internet üzerinden Google arama motoru ile yapılan 

aramalarda fark etmek de mümkündür. Bu arama sonuçlarında karşımıza çıkan daha çok özel 

psikolojik destek veren psikoloji ve psikiyatri merkezleri, muayenehane ve hastanelerin internet 

sitelerinde konu ile ilgili ilanları, ülkemizde de online terapilere ilginin arttığını bize 

göstermektedir.  

Covid-19 pandemisi döneminde ise online psikoterapi ile ilgili sonuçların daha da arttığı 

gözlenmiştir(https://www.google.com/search?q=online+psikoterapi&oq=online+psikoterapi&

aqs=chrome.0.69i59j69i60.176124j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8, 26 Haziran 2020 

tarihinde erişildi). 

Ve yine bazı devlet kurumları dönem dönem bazıları ise halen uzaktan psikolojik yardım 

hizmeti vermektedir. Kocaeli Başiskele Belediyesi’nin bir dönem başlattığı e-psikolog 

uygulaması, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nün psikolojik danışmanlık birimi, Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin TELE-NET Telefonla Danışma Hattı ve Sağlık Bakanlığı’nın ALO 171 Sigara 

Bırakma Danışma Hattı bunlardan bazılarıdır (www.onlineterapiler.com’dan akt. Bozkurt, 

2013). 

Online Terapilerin Etkinliği 

Online terapi ve danışmanlığın ortaya çıkışından bu yana etkinliği konusunda önemli 

tartışmalar bulunmaktadır. Bazı profesyoneller online terapist ve danışmanın varlığını 

https://www.google.com/search?q=online+psikoterapi&oq=online+psikoterapi&aqs=chrome.0.69i59j69i60.176124j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=online+psikoterapi&oq=online+psikoterapi&aqs=chrome.0.69i59j69i60.176124j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.onlineterapiler.com'dan/
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tartışırken, diğerleri bunun için büyük bir coşkuya sahip gibi görünmekteler. Online Terapiyi 

ve danışmanlığı savunanlar şunlar gibi faydalara işaret ediyor: (a) Coğrafi olarak izole 

bölgelerde yaşayan danışanlar, (b) fiziksel olarak engelli veya ciddi bir hastalıktan dolayı evden 

çıkamayanlar (Sussman’dan akt. Shaw ve & Shaw, 2006), (c) düzenli olarak geleneksel 

danışmanlık istemeyenler (Alleman’dan akt. Shaw ve Shaw, 2006) ve (d) kendilerini yazılı bir 

biçimde daha iyi ifade edebilenler (Grohol ve ISMHO’den akt. Shaw ve Shaw, 2006). Online 

terapilerin etkinliğini olumsuz etkileyen durumlar ise şunlarla izah edilebilir: (a) İnternet 

üzerinden gizliliğin korunmasının zorluğu, (b) acil durumların ele alınması, (c) ifade, ses tonu, 

beden dili, yüz gibi sözel olmayan bilgileri edinme zorluğu (Sussman’den akt. Shaw ve Shaw, 

2006); (d) devlet üzerinden çevrimiçi hizmetler sunmanın yargı ile ilgili tehlikeleri, (e) 

çevrimiçi danışmanlık çalışmalarıyla ilgili etkililik araştırmalarının yetersizliği (Bloom’den 

akt. Shaw ve Shaw, 2006) ve (f) hiç yüz yüze gelinmeyen bir danışanla terapötik ilişki 

geliştirmenin zorluğu (Bloom, ve Morrissey’den akt. Shaw ve Shaw, 2006).  

Bunun dışında birçoğu “Telemental Sağlık Enstitüsü” (Telemental Health Institute), tarafından 

listelenen (https://telehealth.org/bibliography/) araştırma çalışmaları, online terapilerin çeşitli 

ortamlarda yüz yüze bakım ve kabul edilebilir bir alternatife eşdeğer olduğunu 

göstermektedir. Araştırmaların çoğu, online terapi yöntemi olarak video konferansın 

kullanımını test ederken, 2013 yılında yayınlanmış olan iki çalışmada asenkron mesajlaşma 

terapisinin, birey terapisi kadar etkili olabileceğini göstermiştir (Novotney, 2017). 

Online Terapilerin Avantajlı ve Dezavantajlı Tarafları 

Geleneksel olmayan online terapi ve danışmanlığın birçok avantajlı ve faydalı yönleri vardır. 

Bunlar; Uygulanacak olan psikoterapi ve tedavi öncesi psikoeğitim verilebilmesi, daha az 

masraflı olması, uzak ve kırsal bölgelerde yaşayanlara ulaşım imkanı sağlıyor olması,  hizmet 

alamayanlara ulaşmakta kolaylık, etnik azınlıklara ulaşmayı sağlamak, tedavi sürecini ve 

takibini kolaylaştırmak, hasta ve danışanlara ev ödevi verebilme ve takip edebilme imkanı, 

terapist ve klinisyenlerin hasta ve danışanlarındaki belirtileri, psikolojik hallerindeki ve 

davranışlarındaki durum ve değişiklikleri zaman ve yer sınırı olmaksızın direkt olarak takip 

edebilmesi imkanı sağlaması (Jones ve Moffitt, 2016). 

Ayrıca online psikoterapilerin faydalı olduğu diğer durumlara örnek verecek olursak; terapi 

hizmeti alamayan alanlarda yaşayanlara ve fiziksel olarak kendini saklama amacında olanlara 

da faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Bunun dışında sıklıkla seyahat eden danışanlara ve terapi 

hizmetlerini kendi programına uygun hale getirmek durumunda olanlara da faydalıdır. Ayrıca 

http://telehealth.org/bibliography/
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danışanların online terapide daha dürüst oldukları bulunmuştur. Danışanlar yüz yüze terapiye 

göre online terapide daha iş birliği yapan, derin sorunları keşfetme eğiliminde ve bunları daha 

kısa sürede yapmaya eğilimli oldukları görülmüştür (Prabhakar, 2013). 

Online terapi uygulamalarında kullanılan internet, danışanın bilgilerini depolamak, takip etmek 

ve kaydederek saklamak için kullanıldığında gizlilik sorunu ortaya çıkabilir. Bu konuda dikkatli 

olmak ve gerekli açıklama ve önlemleri almak için öncelikle bilgilendirilmiş onam almak ve 

gerekli açıklamalar ile bilgilendirilmelerin yapılması gereklidir. Aynı zamanda gizliliğin 

sağlanması için de şifreli koruma oluşturulmalıdır. Terapist ve hastası arasında oluşabilecek 

güvenlik riskleri ve açıklarının, elektronik kayıt ve bilgilere kimlerin ve ne şekilde 

erişebileceğinin, gizlilik ilkesi gereği olması gereken sınırlamaların ve online terapi ve 

danışmanlıkta kullanılacak olan internet ya da mobil uygulamaların kullanılması esnasında 

oluşabilecek muhtemel risklerin detaylıca açıklandığı bir sistem kurgusu olmalıdır (Jones ve 

Moffitt, 2016). 

Online Terapiler ile İlgili Zorluklar 

Avantajlarına rağmen online terapi, danışmanlara, hastalara ve endüstrinin kendisine birtakım 

zorluklar da getirmektedir.  

Hizmeti Veren İçin Zorluklar 

Yazılı metinlerle yapılan terapide yanlış teşhis ve iletişimsizlik potansiyeli artar. Bunun nedeni, 

sözel olmayan bazı ipuçlarının kaçırılabileceğidir, sosyal normları anlamak ve acil müdahale 

gerektiren olayları tespit etmek güç olabilir. Ayrıca, hizmeti veren psikolojik danışman, 

danışanın çevresinin yasal, politik ve kültürel özelliklerini bilmeyebilir.  

Endüstriyel Sorunlar 

Sağlık sektörü, değişen iletişim ortamına uyum sağlamak için kurallarını ve yönetmeliklerini 

sürekli olarak uyarlamak için büyük bir baskıyla karşı karşıyadır. Web tabanlı danışmanlık 

hizmetlerini içerecek şekilde güncel mevzuatı genişletmek, geri ödeme endişelerini gidermek, 

güvenliği ve hasta sağlık kayıtlarını saklamayı sağlamak, internet gibi giderek daha düzensiz 

olan bir ortamda gizliliği korumak, hizmeti veren ve hasta kimliklerini doğrulamak ve yargı 

yetkisini tanımlamak, güvenli online terapinin sağlanmasına yönelik endişelerden bazılarıdır. 

Danışan Açısından Zorluklar 

Farklı sosyal ve kültürel gruplara mensup kişiler, sağlık danışmanlarını çevrimiçi danışmanlık 

meslek mensubu tarafından düşünülmeyen bir şekilde algılayabilirler. Dilsel ve ekonomik 
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engeller, ruh sağlığı hizmetlerine ihtiyaç duyan hastaların sürekli online terapi seanslarına 

erişmelerini engelleyebilir. Ayrıca, bir e-postanın veya sadece yazılı metinle yapılan oturumun 

yanlış yorumlanması ihtimali, hastanın sunulan bilgileri terapistle anında doğrulayabildiği 

terapiden çok daha yüksektir. Ayrıca, online terapi sağlık durumlarına veya iletişim 

yeteneklerine bağlı olarak belirli insan grupları için uygun olmayabilir (Prabhakar, 2013). 

Online Terapilerde Etik İlkeler  

İnternet psikoterapistlere, ortama uygun psikoterapötik müdahaleleri sunabilecekleri yeni bir 

iletişim aracı sunmaktadır. Ancak, online psikoterapi, çevrimiçi psikoterapötik hizmetlerin 

sunulmasıyla ilgilenen terapistler için yeni etik zorluklar da sunmaktadır. Etkileşimli metin 

tabanlı iletişim ve kişisel sözlü iletişim arasındaki farklar, yüz yüze terapide daha önce 

karşılaşılmayan yeni etik zorluklar yaratmaktadır. 

Zorluk yaratan etik konulardan biri, ruh sağlığı uzmanlarının, hasta ve danışanların taleplerini 

karşılamak için hizmet sağlama sorumluluğunu içerir. Çevrimiçi psikoterapötik hizmetlerin 

sunulmasıyla ilgili olarak rezervasyonlar bulunabilirken, danışanlar bu tür hizmetleri 

istiyorlarsa ve çevrimiçi terapötik müdahalelerin yararlı olabileceğine dair makul bir beklenti 

varsa, bu talebi karşılamak için profesyonel bir yükümlülüğümüz vardır. Ruh sağlığı uzmanları 

bu hizmetleri sağlamak için ileriye doğru adım atmaları bu alanda lisanssız ve eğitimsiz hizmet 

sağlayıcıların olması nedeni ile bir gereklilik olarak görülmektedir. Online terapi hizmetini 

verebilecek ruh sağlığı uzmanı psikoloji alanında, online psikoterapötik müdahalelerin etik ve 

profesyonel olarak sorumlu sunumunu araştırmakla görevlidir. Ancak, online psikoterapötik 

hizmetlerin profesyonel sunumunu keşfetme zorunluluğunu kabul ettikten sonra, diğer sorunsal 

etik sorunlar ortaya çıkmaktadır (Childress, 2000). 

Kitchener (1984) bir etik savunma modeli ele almıştır. İlk aşama profesyonel davranış kuralları 

ve yasalara referanstır. Bu modeldeki ikinci aşama etik ilkelere atıfta bulunmakta ve sırasıyla 

aşağıdaki bölümlerde tartışılmaktadır. 

Özerklik 

Özerklik, seçimleri diğerinin haklarını ihlal etmediği sürece, danışanın özerk biri olarak 

davranma hakkını içeren etik bir ilkedir. Ancak, özerklik, sınırsız özgürlük anlamına gelmez. 

Bir terapist, bir danışanın kendisini veya bir başkasını öldürmekle tehdit edeceği veya zarar 

vereceği tehdidiyle karşılaştığında, danışanın özerkliğinin ihlalini gerekli görecektir. Bir 

internet ilişkisinin yarattığı izolasyonla hem terapist hem de danışman normal destek ağlarından 

ve irtibatlarından uzak kalabilir. Bu gibi durumlarda, terapistin sorunları çözmesi daha zordur. 
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Daha geleneksel yollarla, yüz yüze yapılan danışmalarda, danışmanlar genellikle danışanın 

destek alabileceği diğer profesyonellerle bağlantı kurabilirler. İnternetten, bu, bir danışanın 

anonim olma olasılığı nedeniyle mümkün olmayabilir. Danışan, gönderenin kimliğini gizleyen 

e-posta servislerini kullanarak anonim (isimsiz / isim kullanmayan) olarak terapistle iletişim 

kurabilir. Terapistin danışanın iyiliği / güvenliği konusunda endişe duyması durumunda, destek 

hizmetlerini bulma veya danışana yönelik yerel desteği arama konusunda anonim danışana 

yardım etmesi mümkün olmayabilir. 

İyilik 

İyi olma / iyilik, danışanın refahını arttırmak için hareket etmeyi içeren ilkedir. Eğer iki kişi 

arasında sadece yazı yazma düzeyinde bir iletişim varsa, danışanın iyilik halini artırma olasılığı 

azalabilir. Kendini keşfetmenin riskli işini üstlenmek için, danışan (ve terapist) fiziksel ve 

psikolojik olarak güvenli hissetmelidir (McGuiness’den akt. Robson ve Robson, 2000).  

Fiziksel güvenliğe, internet üzerinden ulaşılması daha zor olabilir. Kendi evlerinden 

danışmanlık ve terapi yapan kişiler, kendi alanlarını paylaşan başkaları tarafından kesintiye 

uğratılabilir. Danışan istismara uğruyorsa ve istismarcısıyla ilgili sırlarını anlatıyorsa, bu belirli 

bir sorun olabilir. Güvenlik sorunu daha fazla istismara uğramaya ve fiziksel saldırıya maruz 

kalmaya yol açabilir.  

Zarar Vermeme 

Zarar vermeme, hastalara ve danışanlara zarar vermemek ile ilgili prensiptir. Ne yazık ki, 

danışanlar terapistleri ve danışmanları tarafından istismara uğrayabilmektedir. İnternet ortamı 

bunu kolaylaştırabilmektedir. Mesleki /Profesyonel İstismarın Önlenmesi Ağı, (The Prevention 

of Professional Abuse Network (POPAN) İngiltere'de 35.000'den fazla kişinin sağlık hizmeti 

uygulayıcıları tarafından istismar edildiğini tahmin etmektedir: Şikâyet edilen istismar 

biçimleri, kural ihlali, mali istismar, duygusal, fiziksel ve cinsel istismardır (Szymanska ve 

Palmer’den akt. Robson ve Robson, 2000). 

Bildirilen istismarların çoğunluğu, internet üzerinden kurulan ilişkilerde meydana gelmemiştir 

ancak teknolojide yer alan bazı faktörler nedeniyle istismar olasılığı daha da artmaktadır. 

İnternetteki güvenlik eksikliği, kural ihlalleri ve mali istismarı artırabilir ve faillerin izini 

bulmayı daha da zorlaştırabilir. Terapide zarar vermemek, kararlaştırılan sınırlar dahilinde, 

düzenlenmiş çevresel bir ortam gerektirir. İnternetin şu anda güvenilirlik için gerekli 

standartları sunabileceği net değildir. Örneğin, bir danışanın mesajının bir kopyasını yakalamak 

ve kaydetmek çok kolaydır. 
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Doğruluk 

Doğruluk ilkesi danışanlarla güven içinde olmayı içerir. Danışanı inançlarını kötüye 

kullanmaya karşı korumak için çalışan güvencelerden biri şikâyet prosedürleri ve danışan ile 

terapist arasında kurulan güvendir. Başka bir coğrafi bölgede bulunabilecek ve danışanın 

herhangi bir resmi şikâyet prosedürüne erişemediği bir terapiste güvenmek mümkün 

olmayabilir. Ayrıca, bir danışanın terapistlerin mesleki yeterliliğine inanması gerekir ve bu 

genellikle terapist tarafından öne sürülen niteliklerle değerlendirilir. Bu nitelikleri kontrol 

etmek, terapist ve danışan coğrafi olarak ayrı olduğunda daha zor olabilir. Yetkin uygulayıcılar 

için dünya çapında kabul edilen standart bir değerlendirme yoktur. Danışanların başka bir 

ülkedeki danışma ve psikoterapi nitelikleri düzeyini değerlendirmede zorluk yaşayacağı 

muhtemeldir (Robson ve Robson, 2000). 

Onam Formu 

Yüz yüze terapilerde onam formu ile terapötik süreçteki çerçevenin belirlenmesi hem etik 

ilkelere uyum hem de terapist ve hasta arasındaki sınırların belirlenmesi açısından önemlidir. 

Geleneksel olmayan online terapilerde de onam formu önem teşkil etmektedir. Dijital ve güncel 

teknolojik sistemlerin kullanılıyor olması yukarıda da bahsetmiş olduğumuz birçok avantajı 

beraberinde getirirken psikoterapilerin teknik uygulamaları ve etik standartları açısından da 

belli etik ikilem ve sorunları beraberinde getirmektedir. Bilgilendirilmiş onam formunun aynı 

ortamda ve yüz yüze olmayan klinik psikolog psikoterapist ve hastası arasında nasıl alınacağı 

ve de imzalı kabulünün şekli ile tarafların birbirlerine onam matbu evraklarını nasıl 

ulaştıracaklarına kadar birçok yeni durum online terapi türlerinin sorunsallarından biri olarak 

karşımıza çıkabilir. Online psikoterapi yapan internet siteleri incelediğinde onam formunun 

elektronik olarak imzalanmasından, faks ya da posta yolu ile onaylanmış halinin taraflar 

arasında paylaşılabildiği gözlemlenmektedir. Yine konu ile ilgili zaman içerisinde kural ve etik 

ilkelerin belirlenmesi ile diğer konularda olduğu gibi bilgilendirilmiş onam konusunda da belli 

standartların oluşturulacağı düşünülebilir.  

Genel olarak bakıldığında Amerika’da, devlet kurullarının yarısından daha azı, yerel eyalet 

yasaları veya etik kodları aracılığıyla online klinik çalışma uygulamasına doğrudan izin vermiş 

ve hiçbir eyalet özellikle online klinik uygulamaları yasaklamamıştır. Dahası, ulusal etik 

kodlarını kabul eden eyalet kurullarının, etik olarak online uygulamaları onayladıkları 

söylenebilir.  

Ayrıca, online psikoterapiyi bir tedavi yöntemi olarak onaylayan daha fazla eyalet ve meslek 
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grubuna doğru bir eğilim var gibi görünmektedir. Bununla birlikte, lisanslama kurulları 

tarafından sağlanan kılavuzun özgüllüğü büyük ölçüde değişmiştir. Bazı kurullar online 

psikoterapi için doğrudan ve açıkça kriterleri özetlerken, diğerleri sadece ulusal kodları referans 

alarak kabul etmiştir. 

Yine birçok devlet lisansı kurulları, uygulama kılavuzlarında online psikoterapinin pratiğini ele 

almamışlardır ve online danışma ve terapiyi tanımlamak için kullanılan dil genellikle 

belirsizdir. Lisansların ve profesyonel uygulama kurullarının, çevrimiçi psikoterapiyi ana 

hatlarıyla belirleyen tüzük ve etik belgeleri gözden geçirmelerini doğru olacağı tavsiye 

edilmektedir. Ayrıca, ek araştırmalar, internet psikoterapisine izin veren etik ve yasal 

mevzuatlardaki içerik analizine odaklanabilir. Klinisyenlerin online psikoterapötik uygulamaya 

başlamadan önce ilgili devlet lisans kurullarına danışmaları önemlidir (Haberstroh ve diğ., 

2014). 

Ülkemizde ve Yurtdışında Online Terapilerdeki Etik İlkeler ve Öneriler 

Ülkemizdeki online terapi uygulamasını yapanların genellikle psikologlar ve az sayıda 

psikiyatristler olduğu görülmektedir. Ayrıca psikolojik danışmanlık alanında ki meslek 

profesyonellerinin de online danışmanlık ile ilgili uygulamalar yaptıkları ifade edilebilir. 

Online terapinin etik standartlarının ve ilkelerinin belirlenmesi amaçlı yönetmelik düzeyinde 

yapılan ilk ciddi çalışma Türk Psikologlar Derneği (T. P. D.) tarafından düzenlenmiştir. (Türk 

Psikologlar Derneği, 2004’den akt Bozkurt).  

Bu bağlamda online terapi; Türk Psikologlar Derneği’nin 18 Nisan 2004 tarihinde yapılan 27. 

Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilen etik yönetmeliği’nin 7. Maddesi olan “Psikoterapi ile 

İlgili Etik Kurallar” maddesinin 4. alt maddesi’nde; 

“Geleneksel Olmayan Psikoterapi Ortamları” alt başlığında; “Psikoterapi ilişkisinin 

başlangıcından itibaren telefon, e-posta, bilgisayar ortamında karşılıklı görüşme (‘chat’), 

videokonferans vb. ortamların kullanıldığı durumlardır.”  

şeklinde tanımlanmıştır.  

Yine Türk Psikologlar Derneği’nin Etik Yönetmeliği’nde;  

“Yüz yüze yapılan terapide ortaya çıkması beklenmeyen riskleri içinde barındırdıkları için; 

bu ortamların geleneksel terapi yöntemlerine seçenek olup olmadıkları (örneğin: sözel 

olmayan ipuçlarının kaybı ile yanlış anlamalara yol açılması, duygusal derinlikle ilgili 

sorunlar, bu ortamın danışanın en yüksek yararına hizmet etmiyor olması, vb.) dünyada 

tartışılmakla birlikte, eğer bu ortamlarda psikolojik hizmet veriliyor ise, bu yönetmelikte 
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konulan tüm etik kurallara uyulması esastır. Geleneksel olmayan psikoterapi ortamları 

doğaları gereği etik kurallardan herhangi birine uymamayı ya da uyamamayı zorunlu 

kılıyorsa psikoterapi hizmetinin bu ortamlarda verilmesinden kaçınılması gerekir.”   

Şeklinde ifade edilmiştir. Ayrıca aynı yönetmelikte 7.4.’ncü maddenin iki alt diğer maddesinde 

de;  

“7.4.1 Geleneksel Olmayan Psikoterapi Ortamlarında Danışanın Bilgilendirilmesi  

Eğer psikoterapi ya da danışmanlık bu ortamlarda uygulanacaksa; danışan (a) süreç, (b) 

terapist, (c) hizmetlerin yararları ve olası riskleri, (d) riskleri ortadan kaldırmak için 

alınabilecek önlemler ve (e) bu hizmetler dışındaki olası diğer yöntemler konusunda 

bilgilendirilmelidir.    

7.4.2 Geleneksel Olmayan Psikoterapi Ortamlarında Dikkate Alınması Gereken Etmenler   

Psikolog, geleneksel olmayan psikoterapi ortamlarında da yüz yüze hizmet verdiği 

durumlarda izlediği ilke ve kuralları dikkate almalıdır.  Vereceği hizmetin özelliklerini, 

hizmet sunma yöntemlerini ve gizlilikle ilgili öngörülmesi gereken durumları incelemeli 

ve uygun etik ilke ve kuralları izlemelidir.  İlgili ilke ve kurallar: Yetkinlik ve Yetkinliğin 

Sınırları (1.1), Yararlı Olmak ve Zarar Vermemek (2.1-2.5), Dürüstlük (4.1-4.7), 

Değerlendirme (8.1-8.13), Psikoterapi (bütün kurallar, özellikle; 7.1, 7.5, 7.6, 7.7), Gizlilik 

(3.2).”  

şeklinde ifade edilmiştir (T. P. D. Etik Yönetmeliği, 2004). 

Ülkemizde son yıllarda akademik olarak yapılan online psikoterapi ve danışmanlık ile ilgili bu 

çalışmalar ve de Google Arama Motoru’nda online terapi hizmeti veren merkezler ile ilgili 

arama sonuçlarında bulunan birçok internet sitesinde konu ile ilgili ilanlar mevcuttur. Bu durum 

uluslararası düzeyde de olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda online terapiye bir ilgi artışının 

olduğunu göstermektedir. 

Her ne kadar artan bu ilgiye rağmen hala psikoterapinin yasal zeminin belirsizliği ve de ruh 

sağlığı alanı meslek profesyonellerinin meslek yasalarındaki belirsizliklerin olmasına karşın 

ruhsal sorunlara karşı kişilerin farkındalığı ve sonucunda artan psikolojik yardım talepleri 

mevcuttur. Bulunduğumuz çağın ve dijital dünyanın hızlı ilerleyişi ile birlikte bahsedilen bu 

ilgi artışı sonucunda online psikoterapi ve psikolojik yardım uygulamalarında artış 

görülmektedir. Bu durum Türk Psikologlar Derneği’nin bir meslek örgütü olarak kendi çabaları 

ile ortaya koymuş olduğu etik ilkelerin online terapiler ile ilgili bölümü gibi aynı zamanda ruh 

sağlığı alanında çalışan diğer meslek gruplarının meslek örgütleri ve derneklerinin de benzeri 

çalışmaları yapmaları ve geliştirmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda ülkemiz yasal zemininin 
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de meslek yasası ve online psikoterapiler için gerekli düzenlemelerinin yapılması 

gerekmektedir. Bu düzenlemeler ile online psikoterapilerin uygulama standartlarının 

belirlenmesi ve bu alanda çalışan meslek profesyonelleri ile hizmet alan hasta ve danışanların 

terapi ilişkisi içerisinde konumlarının belirlenmesi gerekmektedir.  

Sonuç ve Öneriler 

Online terapiler yüz yüze yapılan terapiler kadar sık uygulanmasa da bahsettiğimiz birçok 

avantajının ve güncel olarak internet ile teknolojinin yaygın kullanımının bir sonucu olarak 

günümüzde popüler olmaya başlamıştır. Her ne kadar ağır psikiyatrik durumlar, 18 yaş altı 

danışanlar, intihar riski olanlar ve uyuşturucu bağımlılığı gibi durumlarda kullanımı ile ilgili 

sorunlar olsa da birçok bilimsel çalışma hastaların ve danışanların online terapilerden fayda 

gördüğünü saptamıştır. Özellikle sosyal fobi, depresif bozukluklar, travma sonrası stres 

bozukluğu, yas reaksiyonları, anksiyete bozuklukları ve yeme bozuklukları gibi sorunları olan 

kişilerin klinik çalışmalarda online psikoterapilerden fayda gördüğü tespit edilmiştir.  

Bu durumlar ışığında online terapilere olan bu ilgi artışı sonucunda uygulamalarda, henüz çok 

netleşmeyen yasal mevzuat, etik ilkeler ve meslek standartları nedeniyle sorunlar ortaya 

çıkabilmektedir. Aynı zamanda mesleki eğitim ve yetkinlik ile ilgili de ihtiyaçlar oluşmaktadır. 

Online terapilerin daha yetkince, hastalara ve danışanlara zarar vermeden uygulanabilmesi için 

hem lisans düzeyinde hem de lisans üstü eğitim düzeyinde klinik psikologlara ve ruh sağlığı 

profesyonellerine eğitimler verilmelidir.  

Ulusal ve uluslararası birçok etik kurul, mesleki kuruluşlar ve çalışmacılar artan bir şekilde 

online terapiler ile ilgili araştırmalar yapmakta ve de önerilerde bulunmaktadır. Buna rağmen 

çoğu güncel mesleki alanın gelişmesi ve şekillenmesi sürecinde olduğu gibi online psikoterapi 

ve danışmanlık alanında da öncelikle bazı mesleki açmazlar ve etik ikilemler meydana gelmekte 

ardından da yasal zemin ve kurallar ile ilgili beklentiler oluşmaktadır. Meslek icrası açısından 

yol gösterici olan bu yasal süreç ve etik ilkeleri her klinik psikolog psikoterapistin dikkatle 

araştırması ve bilmesi gerekmektedir. Online terapiler gibi daha güncel mesleki uygulamaların 

yasal olarak kuralları ve meslek uygulama standartları tam olarak oluşmamış ise ruh sağlığı 

meslek profesyonellerinin kendi meslek örgütü ve derneklerinin belirlemiş olduğu etik ilkeler 

ve konu ile ilgili araştırmaların sonuçlarını dikkate almaları terapötik süreçlerinin daha doğru 

yapılandırılması açısından gerekmektedir. Klinik psikolog psikoterapistler bu bağlamda 

yukarıda da bahsetmiş olduğumuz; yetkinlik ve yetkinliğin sınırları, yararlı olmak ve zarar 

vermemek, dürüstlük, sorumluluk, gizlilik ve insan haklarına saygılı olma ve ayrımcılık 

yapmama gibi etik ilkelere uyarak online terapilerde de terapötik süreçlerini inşa etmelidirler.  
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Sonuç olarak; daha geleneksel yöntemlerle ve günümüze kadar uygulanan yüz yüze psikoterapi 

ve danışmanlık uygulamalarının mesleki standartlarının ve etik ilkelerinin online psikoterapi 

alanına çağdaş bir şekilde uyarlanması gerekmektedir. Son dönemde, özellikle 2020 yılında 

Covid 19 pandemisinin etkisi altında online psikoterapi ve danışmanlık hizmetine ilginin daha 

da arttığı düşünüldüğünde online terapilerin ülkemizde yasal zemininin, etik ilke ve 

standartlarının oluşturulması gerekmektedir.   
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