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Öz 
Bu çalışmada çocukluk çağı travmalarının yalnızlık duygusu ve sosyal anksiyete ile ilişkisi 
incelenmiştir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Kırklareli 
ilinde yaşayan 18-50 yaş arası 409 yetişkinden oluşmaktadır. Araştırmada Çocukluk Çağı 
Travmaları Ölçeği, UCLA Yalnızlık Ölçeği ve Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği kullanılmıştır. 
Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği’nin (CTQ-28) sonuçlarına bakıldığında kadınların çocukluk 
çağında anlamlı olarak daha fazla duygusal ve cinsel istismara uğradıkları, erkeklerin ise anlamlı 
olarak daha fazla fiziksel ihmal yaşadıkları görülmüştür. Lise ve altı eğitim düzeyine sahip 
katılımcıların anlamlı olarak daha fazla fiziksel ve duygusal ihmal yaşadıkları saptanmıştır. 
Çalışmanın sonucunda 31-35 yaş, lise ve altı eğitim ile 3000 TL altı gelire sahip katılımcıların 
anlamlı olarak daha fazla yalnızlık yaşadıklarını bildirdikleri gözlenmiştir. Ayrıca 25-30 yaş, lise 
ve altı eğitim, 3000 TL altı gelir, bekar ve kadın olmanın sosyal anksiyete için risk oluşturduğu 
görülmüştür. Sosyal anksiyetenin tedavisinde, çocukluk çağı travmalarının ve yalnızlık 
duygusunun göz önünde bulundurulması prognoz açısından önem arz etmektedir.  
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Abstract 
The main purpose of this study is to examine the relationship of childhood traumas with the 
feeling of the loneliness and social anxiety. Relational screening model, which is one of the 
quantitative methods, was used in the research. The population of the research consists of 409 
adults who are between the ages of 18-50 living in Kırklareli. Data collection tools in the study 
are Childhood Trauma Scale (CTQ-28), UCLA Loneliness Scale, and Liebowitz Social Anxiety 
Scale (LSAS). Considering the results of the Childhood Trauma Scale (CTQ-28), it was seen that 
women experienced significantly more emotional and sexual abuse in their childhood, while men 
experienced significantly more physical neglect. It was determined that participants with a high 
school education level or less than this level experienced significantly more physical and 
emotional neglect. As a result of the study, it was observed that participants who were 31-35 years 
old, had a high school degree or less education level, and had an income of less than 3000 TL 
reported that they experienced significantly more loneliness. In addition, it has been observed 
that the factors of being single and female, aged 25-30, high school or less education level, and 
income level below 3000 TL pose a risk for social anxiety. In terms of prognosis, considering 
childhood traumas and feeling of loneliness in the treatment of social anxiety is crucial.   
 
Keywords: Childhood Trauma, Loneliness, Social Anxiety. 
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Accepted: 07.02.2023 
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GİRİŞ 

Kişinin sınırlarını zorlayan, beklenmedik, normal dışı ve engelleyemediği bir güç karşısında 
çaresiz kalmasıyla baş etme sistemlerini kullanamaması sonucu kendi güçsüzlüğü ile karşı 
karşıya kalması durumu psikolojik travma olarak nitelendirilmektedir (Takan, 2020). Çocukluk 
çağında gelişen olumsuz çevresel, sosyal, ailevi, kişisel etkiler ve daha da ilerisi çocuk istismarı 
ve ihmali de çocukluk çağı travmalarına (ÇÇT) yol açabilmekte ve etkileri yaşam boyu 
sürebilmektedir (Weber ve Reynolds, 2004). Çocuklukta travmaya yol açabilecek olgulardan biri 
olan istismarın cinsel, fiziksel ve duygusal olmak üzere üç alt boyutu vardır. Cinsel istismar, bir 
erişkin bireyin cinsel gelişimini tamamlamamış olan çocuğu kullanarak arzu ve gereksinimlerini 
tehdit ve kandırma ile zorla gidermesi; fiziksel istismar, çocuğu dövme, sarsma, boğma gibi 
şiddet yoluyla kasten fiziksel olarak zarar verilmesi; duygusal istismar ise çocuğa ihtiyacı olan 
bakımı ve sevgiyi verilmemesinin yanı sıra çocuğu küçük düşürücü sözel saldırganlıkta 
bulunulmasıdır (Yöyen Güneri, 2017). Kasıtlı, tekrarlı ve kaza dışı olması, çocuğun gelişimine 
fiziksel, psikolojik ve psikososyal açıdan zarar vermesi, istismarın nitelikleri arasındadır (Oral 
vd., 2001; Aker ve Önder, 2003). İhmal, fiziksel ve duygusal olmak üzere iki alt boyutta ele alınır. 
Fiziksel ihmal çocuğun temel ihtiyaçlarının giderilmemesi ile karakterize iken; duygusal ihmal 
çocuğa ihtiyacı olduğu ilgiyi ve sevgiyi göstermemek ile karakterizedir (Yöyen Güneri, 2017). 
Geçmiş araştırmalarda görüldüğü üzere yetişkinlikte baş gösteren psikolojik sorunların çoğu 
çocukluk travmalarından kaynaklanmaktadır (Savi Çakar vd., 2018; Kuzminskaite vd., 2021). 
Travma sonucunda çocukta davranış, dikkat, uyku bozuklukları, akademik başarıda düşüş, suça 
eğilim gösterme, bağımlılık, travma sonrası stres bozukluğu, intihara eğilim ve sağlık sorunları 
istenmeyen sonuçların ortaya çıkma riskini artırmaktadır (Angelakis vd., 2019; Takan, 2020). 
Moskvina ve diğerlerinin (2007) yaptıkları çalışmada 324 majör depresyon tanısı almış hastanın 
%79,9’unda en az bir travma geçmişi olduğu bulunmuştur. Moskvina’nın araştırmasında 
duygusal istismar ile majör depresyonun meydana gelmesi arasında diğer ihmal ve istismar 
türlerine nazaran daha güçlü bir ilişki bulunurken; ülkemizde majör depresyonun ortaya 
çıkmasında en güçlü yordayıcının duygusal ihmal olduğu saptanmıştır (Bülbül vd., 2013).  

Yalnızlık duygusu insanların sosyal ilişkilerinde yetersiz (van Tilburg ve Fokkema, 2021), sosyal 
temas ve aitlik duygusundan yoksun (Beutel vd., 2017) ve memnuniyetsiz olduklarını 
algıladıkları durumlarda ortaya çıkan acı verici olumsuz bir duygudur (Goossens, 2018). Ayrıca 
yalnızlık duygusu, fiziksel ve zihinsel yabancılaşmayı, izolasyonu ve tek başınalığı da 
içermektedir (Rosedale, 2014). 2018 yılında yapılan bir çalışmada çocukluk çağı travması yaşayan 
gençlerin psikolojik açıdan gelişimsel ihtiyaçlarının karşılanmadığı ve kişinin temel güven 
duygusunu zedeleyerek sağlıklı kişilerarası ilişki kurmalarını engellemesi sebebiyle umutsuzluk 
ve yalnızlık eğiliminin ortaya çıktığını gösteren bulgular elde edilmiştir (Savi Çakar vd., 2018). 
Üniversite öğrencileriyle yapılan bir çalışmada travma geçmişi olan öğrencilerin daha çok 
yalnızlık duygusu belirttiği ortaya çıkmıştır (Zeligman vd., 2019). Başka bir çalışma sonucunda 
ise yalnızlık duygusunun kişi yaşlandıkça artacağının düşünülmesinin aksine çocukluk ve 
ergenlik dönemlerinde daha fazla yalnızlık duygusu hissedildiği ortaya konmuştur. Bunun 
nedeninin olarak yaşlandıkça bireyin başa çıkma becerilerinin gelişmesi ile yalnızlığa uyum 
sağlama becerisinin de geliştiği bulgulanmıştır (Beutel vd., 2017). Cinsiyetler arası farkta yalnızlık 
duygusunu ele aldığımızda ise kadınların dul kaldıklarında daha fazla yalnızlık duygusu 
bildirdikleri sonucuna ulaşılmıştır (Pinquart ve Sorensen, 2001; Beutel vd., 2017). Yalnızlığın etki 
ettiği olgular arasında depresyon, Alzheimer, uyku problemleri, intihar düşüncesi, stres, kişilik 
bozuklukları, alkol kötüye kullanımı sayabiliriz (Mushtaq vd., 2014). Yalnızlık duygusunun 
ortaya çıkma riskini artıran faktörler arasında ise sosyal bağların kalitesinde azalma, düşük temas 
sıklığı, düşük gelir seviyesi, düşük eğitim düzeyi ve kadın olmak gibi olguların olduğu 
bulunmuştur (Pinquart ve Sorensen, 2001). Çocukluk çağı travmalarının yalnızlığın ortaya 
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çıkmasındaki temel yordayıcılardan birisi olduğunu göstermesi bakımından araştırmacıların 
ulaştığı bu sonuçlar literatürde oldukça önemli bir yere sahiptir.  

Sosyal anksiyete; bireyin birden fazla durum karşısında aşağılanacağı, rezil olacağı, olumsuz 
olarak eleştirileceği ve utanç duyacağı konusunda aşırı ve devamlı korku duymaya eşlik eden 
kızarma, çarpıntı, terleme ve titreme gibi fizyolojik belirtilerin tümüne verilen addır (Dilbaz, 
2000). Kişinin sosyal yaşantısını ve hayat kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir. Çocuklukta 
yaşanan psikolojik travmanın hissedilen en yaygın duygusal çıktısının şiddetli korku veya 
kontrol kaybı hissiyatı olduğu ve psikolojik travma ile anksiyete bozuklukları, panik bozukluğu 
ve obsesif kompulsif bozuklukları ilişkilendirilmiştir (Tekin ve Tekin, 2014). Anksiyete 
bozukluklarının yaygınlığı konusunda cinsiyetler arası kesin bir farklılık saptanmamakla birlikte 
kadınlarda daha yaygın olduğu bulgulanmıştır (Mantar vd., 2011). Erkek örneklem ile yapılan 
başka bir çalışmada depresyon belirtileri kontrol edildikten sonra sosyal anksiyetenin yalnızlık 
ve intihar eğilimi ile dolaylı olarak ilişkili olduğu saptanmıştır. Geçmiş yaşantısında birden fazla 
çocukluk travması yaşayan erkek katılımcılarda yalnızlık bildirildiği ortaya çıkmıştır (Kealy vd., 
2021). Bu veriler ışığında, gelecek ile ilgili olumsuz düşüncelerin sebep olduğu anksiyetenin 
beraberinde yalnızlığı getirdiği sonucuna varılabilir. Bu araştırmanın temel amacı çocukluk çağı 
travmalarının, yalnızlık duygusu ve sosyal anksiyete ile ilişkisini incelemektir. 

Bu çalışmanın alt amaçları şu şekildedir: 

1. Sosyodemografik değişkenlere göre çocukluk çağı travma puanları 
farklılaşmaktadır. 

2. Sosyodemografik değişkenlere göre yalnızlık puanları farklılaşmaktadır. 
3. Sosyodemografik değişkenlere göre sosyal anksiyete puanları farklılaşmaktadır. 
4. Çocukluk çağı travması ile yalnızlık ve sosyal anksiyete puanları arasında 

anlamlı ilişkiler vardır. 

 

YÖNTEM 

Katılımcılar ve Prosedür 

Araştırmada nicel yöntemlerden biri olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın 
evreni Kırklareli ilinde yaşayan 18-50 yaş arası yetişkinlerden oluşmaktadır. Verilere evren 
içinden belirlenen 409 kişilik örneklemde araştırmaya gönüllü katılan kişilerden online ve yüz 
yüze uygulanan ölçekler sonucunda ulaşılmıştır. Yetişkin örneklem gruplarına ulaşmada okul 
müdürlerinden, meslek odalarından, sendika üyeliklerinden ve diğer kurumlardan 
yararlanılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği, UCLA 
Yalnızlık Ölçeği ve Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeğidir. Çalışma öncesinde veri toplamak için 
Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu’na 2021/970 numaralı etik izin 
başvurusunda bulunulup gerekli etik izin alınılmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden 
katılımcılara Katılımcı Bilgilendirme Formu ve Aydınlatılmış Onam Formu okutulup 
bilgilendirme yapılıp onayları alınarak uygulama kısmına geçilmiştir. Katılımcılara ölçekler 
kişisel bilgi formu, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (CTQ-28), UCLA Yalnızlık Ölçeği, 
Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği (LSAÖ) sıralamasına uygun olarak sunulmuştur. Uygulama 
15-30 dakika arası sürmüştür.  

Kişisel Bilgi Formu 

Katılımcıların sosyodemografik özellikleri ile ilgili soruları içeren bir formdur. Bu form 
aracılığıyla katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durumu, vb. ile ilgili sorulara cevap vermeleri 
beklenmiştir.   
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Çocukluk Çağı Travma Ölçeği (CTQ-28) 

Bernstein tarafından geliştirilmiş olan bu ölçek 20 yaşından önce ihmal ve istismar yaşantısı olan 
bireylerde geriye dönük niceliksel olarak değerlendirme yapar. Testi Türkçeye uyarlama 
çalışması Şar ve arkadaşları tarafından yapılmıştır (Şar vd., 2012). 28 maddelik testin geçerlik ve 
güvenirlik düzeyi yine Şar ve arkadaşları tarafından 2020 senesinde yapılmış olup Cronbach alfa 
değeri orijinal formda 0,89, Türkçe çalışmada ise 0,93 olduğu bulunmuştur (Şar vd., 2020). Her 
soruya ‘’1-hiçbir zaman’’ ile ‘’5-çok sık’’ likert tipinde puan verilmek üzere sorular 5 seçenekli 
olarak hazırlanmıştır. Ölçek fiziksel taciz, duygusal taciz, cinsel taciz, fiziksel ihmal ve duygusal 
ihmal alt boyutlarından oluşmaktadır. Bu araştırma sonucunda elde edilen Çocukluk Çağı 
Travma Ölçeği Cronbach alfa değeri 0,94 olarak bulunmuştur. 

 

UCLA Yalnızlık Ölçeği 

Russel ve diğerleri (1978) tarafından bireylerin yalnızlık algısını belirlemek için geliştirilmiştir. 
Testin orijinal formunun Cronbach alpha değeri 0,96 bulunmuştur. Türkçeye uyarlama çalışması 
Demir (1989) tarafından yapılmıştır. 10 tanesi olumlu 10 tanesi olumsuz olmak üzere 20 
maddeden oluşan dörtlü Likert tipi ölçek şeklindedir. Olumlu yöndeki ifadeleri içeren sorularda 
‘’1-sık sık yaşarım’’ ile ‘’4-hiç yaşamam’’ aralığında; olumsuz yöndeki ifadeleri içeren sorularda 
ise ‘’1-hiç yaşamam’’ ile ‘’4-sık sık yaşarım’’ aralığında işaretleme yapılmaktadır (Okan, 2020). Bu 
ölçekten alınabilecek en yüksek puan 80, en düşük puan ise 20’dir. Testin Cronbach alpha değeri 
0,94 olduğunu bulunmuştur. Ölçekten yüksek puan alınması yalnızlığın arttığını göstermektedir 
(Russel vd., 1978; Demir, 1989). Bu araştırma sonucunda elde edilen Yalnızlık Ölçeği Cronbach 
alfa değeri 0,75 olarak bulunmuştur. 

 

Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği (LSAÖ) 

Liebowitz tarafından sosyal etkileşim durumlarında bireylerin algıladığı korku ve/veya kaçınma 
seviyelerini belirlemek üzere geliştirilmiştir. Türkçeye uyarlamasını Soykan ve arkadaşları (2003) 
yapmıştır. Likert tipinde toplam 24 maddeden meydana gelmiştir. Kaygı ve kaçınma olmak üzere 
iki alt boyutu vardır. Alt boyutların toplanması ile toplam puan hesaplanabilmektedir. 
Güvenirlik katsayısı Cronbach Alpha değeri 0,81 ile 0,92 arsında değişmektedir. Bu araştırma 
sonucunda elde edilen Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği Cronbach alfa değeri 0,75 olarak 
bulunmuştur. 

 

Verilerin İstatistiksel Analizleri 

Araştırmada veriler toplandıktan sonra SPSS 26.0 paket programına aktarılmış olup verilerin 
normal dağılım gösterdiği (Tablo 1) belirlendikten sonra T testi (Tablo 3-5-7) ve Anova Testi’nin 
(Tablo 4-6-8) yapılmasına karar verilmiştir. Değişkenler arası korelasyonları belirlemek için 
Pearson Korelasyon (Tablo 9) analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular %5 anlamlılık 
düzeyinde değerlendirilmiştir. 

 

BULGULAR 

Verilerin normallik değerleri Tablo 1’de gösterildiği gibidir. Tablo 1’e göre Çocukluk Çağı 
Travma Ölçeği’nde çarpıklık 0,93 basıklık -0,107, Yalnızlık Ölçeği’nde çarpıklık 0,557 basıklık -
0,500,  Sosyal Anksiyete Ölçeği’nde çarpıklık 0,678 basıklık 0,899 olduğu belirlenmiştir. 
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Katsayılarının -1 ile +1 arasında yer aldığı görüldüğünden verilerin normal dağılım gösterdiği 
kabul edilmiş (Tabachnick ve Fidell, 2007) parametrik testlerin yapılması planlanmıştır. 

 

Tablo 1. Ölçeklere Ait Basıklık, Çarpıklık ve Güvenirlik Değerleri 

 N Skewness 
(Çarpıklık) Kurtosis (Basıklık) 

CTQ-28  
409 

0,930 -0,107 
 UCLA Yalnızlık Ölçeği 0,557 -0,500 
Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği  0,678 0,899 

 

Tablo 2. Örneklem Grubunun Demografik Özellikleri 

 Gruplar  

 

Cinsiyet Kadın 275 67,2 
 Erkek 134 32,8 
Medeni Durum Evli 226 55,3 
 Bekar 183 44,7 

Yaş 
25-30 yaş 175 42,8 
31-35 yaş 44 10,8 
36-40 yaş 76 18,6 

 41 yaş ve üzeri 114 27,9 

Eğitim Durumu 
Lise ve altı 36 8,8 
Üniversite 291 71,1 

 Yüksek Lisans ve Doktora 82 20,0 
Gelir 3000 TL altı 113 27,6 
 3001-6000 TL 171 41,8 
 6001-10000 TL 82 20,0 
 10001 TL ve üzeri 43 10,5 
 Toplam 409 100,0 

 

Katılımcıların sosyodemografik verileri Tablo 2’de verilmiştir. Örneklem grubunun demografik 
özellikleri incelendiğinde 275’i (%67,2) kadın, 134’ü (%32,8) erkektir. 226’sı (%55,3) evli,183’ü 
(%44,7) bekardır. 175’i (%42,8) 25-30 yaşında, 44’ü (%10,8) 31-35 yaşında 76’sı (%18,6) 36-40 
yaşında, 114’ü (%27,9) 41 yaş ve üzeridir. 36’sı (%8,8) lise ve altı, 291’i (%71,1) üniversite, 82’si 
(%20) yüksek lisans ve doktora mezunudur.  113’ü (%27,6) 3000 TL ve altı, 171’i (%41,8) 3001-
6000 TL, 82’si (%20,0) 6001-10000 TL, 43’ü (%10,5) 10001 TL ve üzeri gelire sahiptir.  

Katılımcıların cinsiyetlerine ve medeni durumlarına göre çocukluk çağı travma puanları Tablo 
3’te gösterilmiştir. Veriler arasında olası farklılıkları tespit etmek üzere yapılan t testi sonucunda 
duygusal ve cinsel istismar alt boyutlarında kadınların erkeklere kıyasla daha yüksek travma 
puanına sahip olduğu (sırasıyla t= 2,040, p<0,05; t= 4,423, p<0,05), fiziksel ihmal alt boyutunda 
erkeklerin kadınlara (t=-4,055, p<0,05); evli olanların bekar olanlara kıyasla daha yüksek travma 
puanına sahip olduğu (t= 3,953; p<0,05) belirlenmiştir. Katılımcıların cinsiyetlerine göre duygusal 
ihmal, inkâr alt boyutları ile toplam travma puanında anlamlı bir farklılık görülmezken (t=0,396; 
p>0,05); medeni durumlarına göre duygusal istismar, fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal 

x %
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ihmal, inkâr alt boyutları ile toplam travma puanında anlamlı bir farklılık görülmemiştir (t= 0,407; 
p>0,05). 

 

Tablo 3. Katılımcıların Cinsiyetlerine ve Medeni Durumlarına Göre Çocukluk Çağı Travma 
Puanları 

Puan Gruplar n 
 

ss Sh 
 

t sd p 

Duygusal İstismar 

Kadın 275 9,29 4,839 ,292 
2,040 407 ,042* 

Erkek 134 8,32 3,814 ,330 
Evli 226 8,64 4,111 ,273 

-1,654 407 ,099 
Bekar 183 9,39 5,016 ,371 

Fiziksel İstismar 

Kadın 275 6,55 2,963 ,179 
,833 407 ,405 

Erkek 134 6,31 2,321 ,201 
Evli 226 6,47 2,591 ,172 

-,003 407 ,997 
Bekar 183 6,47 2,981 ,220 

Cinsel İstismar 

Kadın 275 6,44 3,225 ,194 
4,423 407 ,000*** 

Erkek 134 5,18 ,988 ,085 
Evli 226 5,81 2,057 ,137 

-1,732 407 ,084 
Bekar 183 6,29 3,435 ,254 

Fiziksel İhmal 

Kadın 275 8,20 3,282 ,198 
-4,055 407 ,000*** 

Erkek 134 9,73 4,162 ,360 
Evli 226 9,33 3,673 ,244 

3,953 407 ,000*** 
Bekar 183 7,92 3,500 ,259 

Duygusal İhmal 

Kadın 275 12,33 5,286 ,319 
-,388 407 ,698 

Erkek 134 12,54 5,125 ,443 
Evli 226 12,57 4,906 ,326 

,730 407 ,466 
Bekar 183 12,19 5,608 ,415 

İnkâr 

Kadın 275 8,31 1,508 ,091 
-,465 407 ,642 

Erkek 134 8,39 1,598 ,138 
Evli 226 8,37 1,415 ,094 

,436 407 ,663 
Bekar 183 8,30 1,678 ,124 

Toplam Travma 

Kadın 275 51,12 16,558 ,999 
,396 407 ,692 

Erkek 134 50,47 13,636 1,178 
Evli 226 51,19 14,129 ,940 

,400 407 ,683 
Bekar 183 50,56 17,374 1,284 

p<0,05*, p<0,001*** 

 

Katılımcıların yaşlarına, eğitim ve gelir durumlarına göre çocukluk çağı travma puan 
farklılıklarını tespit etmek üzere yapılan Anova testi sonuçları Tablo 4’te gösterilmiştir. Duygusal 
istismar ve fiziksel istismar alt boyutunda katılımcıların yaşlarına göre anlamlı farklılık 
bulunmuştur (sırasıyla F=2,599, p=0,05; F=4,018, p<0,05). Fiziksel ihmal alt boyutunda 
katılımcıların yaşlarına (F=6,695, p<0,05) ve eğitim durumlarına (F=9,295, p<0,05) göre anlamlı 
farklılık tespit edilmiştir. Duygusal ihmal alt boyutunda katılımcıların eğitim durumuna göre 
anlamlı farklılık bulunmuştur (F=3,697, p<0,05). Toplam travma alt boyutunda ise katılımcıların 
yaşlarına (F=2,698, p<0,05) ve eğitim durumlarına (F=3,070, p<0,05) göre anlamlı farklılık 
gözlenmiştir. Cinsel istismar, inkâr alt boyutlarında ise değişkenler arasında anlamlı bir farklılık 
görülmemiştir.  

Katılımcıların yaşlarına göre yapılan Scheffe Testi sonucunda; duygusal istismar alt boyutunda 
41 yaş ve üzeri olan grup (M=8,11) ile 25-30 yaş (M=9,39) ve 31-35 yaş grupları (M=9,93) arasında 
anlamlı fark olduğu, 25-30 yaş ve 31-35 yaş gruplarının daha fazla duygusal istismar puanına 

x
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sahip olduğu, Fiziksel istismar alt boyutunda 41 yaş ve üzeri olan grup (M=5,82) ile 31-35 yaş 
grubu (M=7,25) arasında anlamlı fark olduğu, 31-35 yaş gruplarının daha fazla fiziksel istismar 
puanına sahip olduğu, Fiziksel ihmal alt boyutunda 25-30 yaş olan grup (M=7,94) ile 31-35 yaş 
grubu (M=10,50) arasında anlamlı fark olduğu, 31-35 yaş gruplarının daha fazla fiziksel istismar 
puanına sahip olduğu, Toplam travma puanında 41 yaş ve üzeri olan grup (M=48,80) ile 31-35 
yaş grubu (M=56,55) arasında anlamlı fark olduğu, 31-35 yaş gruplarının daha fazla travma 
puanına sahip olduğu belirlenmiştir. 

 

Tablo 4. Katılımcıların Yaşlarına, Eğitim ve Gelir Durumlarına Göre Çocukluk Çağı Travma 
Durumları 

Puan Gruplar N 𝒙" ss Var.K. KT Sd KO F P 
Duygusal 
İstismar 
 

25-30 yaş 175 9,39 5,074 Gruplar Arası 159,398 3 53,133 2,599 ,052 

31-35 yaş 44 9,93 4,612 Grup İçi 8278,357 405 20,440   

36-40 yaş 76 8,75 4,020 Toplam 8437,756 408    

41 yaş ve üzeri 114 8,11 3,846       

Toplam 409 8,98 4,548       

Lise ve altı  36 9,36 4,135 Gruplar Arası 10,901 2 5,451 ,263 ,769 

Üniversite 291 9,00 4,687 Grup İçi 8426,854 406 20,756   

Yüksek Lisans ve 
Doktora 

82 8,72 4,243 Toplam 8437,756 408    

Toplam 409 8,98 4,548       

3000 TL altı 113 9,15 4,520 Gruplar Arası 45,103 3 15,034 ,726 ,537 

3001-6000 TL 171 9,00 4,577 Grup İçi 8392,652 405 20,723   

6001-10000 TL 82 8,39 4,382 Toplam 8473,756 408    

10001 TL ve üzeri 43 9,53 4,847       

Toplam 409 8,98 4,548       

Fiziksel 
İstismar 
 

25-30 yaş 175 6,51 3,036 Gruplar Arası 90,394 3 30,131 4,018 ,008** 

31-35 yaş 44 7,25 3,119 Grup İçi 3037,474 405 7,500   

36-40 yaş 76 6,91 3,213 Toplam 3127,868 408    

41 yaş ve üzeri 114 5,82 1,461       

Toplam 409 6,47 2,769       

Lise ve altı 36 6,61 2,611 Gruplar Arası ,822 2 ,411 ,053 ,948 

Üniversite 291 6,46 2,746 Grup İçi 3127,046 406 7,702   

Yüksek Lisans ve 
Doktora 

82 6,44 2,944 Toplam 3127,868 408    

Toplam 409 6,47 2,769       

3000 TL altı 113 6,56 2,982 Gruplar Arası 1,612 3 ,537 ,070 ,976 

3001-6000 TL 171 6,44 2,621 Grup İçi 3126,256 405 7,719   

6001-10000 TL 82 6,46 2,949 Toplam 3127,868 408    

10001 TL ve üzeri 43 6,35 2,477       

Toplam 409 6,47 2,769       

Cinsel 
İstismar 
 

25-30 yaş 175 6,29 3,481 Gruplar Arası 34,441 3 11,480 1,506 ,213 

31-35 yaş 44 6,02 1,823 Grup İçi 3088,264 405 7,625   

36-40 yaş 76 6,08 2,751 Toplam 3122,704 408    

41 yaş ve üzeri 114 5,59 1,545       

Toplam 409 6,03 2,767       

Lise ve altı 36 6,33 3,162 Gruplar Arası 5,202 2 2,601 ,339 ,713 
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Üniversite 291 6,03 2,793 Grup İçi 3117,502 406 7,679   

Yüksek Lisans ve 
Doktora 

82 5,88 2,496 Toplam 3122,704 408    

Toplam 409 6,03 2,767       

3000 TL altı 113 6,48 3,763 Gruplar Arası 33,111 3 11,037 1,447 ,229 

3001-6000 TL 171 5,91 2,405 Grup İçi 3089,593 405 7,629   

6001-10000 TL 82 5,77 2,311 Toplam 3122,704 408    

10001 TL ve üzeri 43 5,79 1,440       

Toplam 409 6,03 2,767       

Fiziksel İhmal 
 

25-30 yaş 175 7,94 3,559 Gruplar Arası 258,353 3 86,118 6,695 ,000*** 

31-35 yaş 44 10,50 4,459 Grup İçi 5209,657 405 12,863   

36-40 yaş 76 9,05 3,510 Toplam 5468,010 408    

41 yaş ve üzeri 114 8,93 3,296       

Toplam 409 8,70 3,661       

Lise ve altı 36 11,00 5,116 Gruplar Arası 239,397 2 119,699 9,295 ,000*** 

Üniversite 291 8,63 3,503 Grup İçi 5228,613 406 12,878   

Yüksek Lisans ve 
Doktora 

82 7,94 3,052 Toplam 5468,010 408    

Toplam 409 8,70 3,661       

3000 TL altı 113 8,53 4,171 Gruplar Arası 21,298 3 7,099 ,528 ,663 

3001-6000 TL 171 8,85 3,459 Grup İçi 5446,712 405 13,449   

6001-10000 TL 82 8,89 3,672 Toplam 5468,010 408    

10001 TL ve üzeri 43 8,19 2,978       

Toplam 409 8,70 3,661       

Duygusal 
İhmal 
 

25-30 yaş 175 12,13 5,652 Gruplar Arası 191,760 3 63,920 2,361 ,071 

31-35 yaş 44 14,36 6,119 Grup İçi 10962,479 405 27,068   

36-40 yaş 76 12,30 4,825 Toplam 11154,240 408    

41 yaş ve üzeri 114 12,12 4,258       

Toplam 409 12,40 5,229       

Lise ve altı 36 14,25 5,479 Gruplar Arası 199,480 2 99,740 3,697 ,026* 

Üniversite 291 12,44 5,352 Grup İçi 10954,760 406 26,982   

Yüksek Lisans ve 
Doktora 

82 11,44 4,442 Toplam 11154,240 408    

Toplam 409 12,40 5,229       

3000 TL altı 113 12,92 5,837 Gruplar Arası 120,069 3 40,023 1,469 ,222 

3001-6000 TL 171 12,55 5,105 Grup İçi 11034,170 405 27,245   

6001-10000 TL 82 11,38 4,806 Toplam 11154,240 408    

10001 TL ve üzeri 43 12,40 4,671       

Toplam 409 12,40 5,229       

İnkâr 
 

25-30 yaş 175 8,31 1,698 Gruplar Arası 3,729 3 1,243 ,524 ,666 

31-35 yaş 44 8,48 1,718 Grup İçi 959,709 405 2,370   

36-40 yaş 76 8,47 1,492 Toplam 963,438 408    

41 yaş ve üzeri 114 8,23 1,205       

Toplam 409 8,34 1,537       

Lise ve altı 36 8,83 1,781 Gruplar Arası 9,756 2 4,878 2,077 ,127 

Üniversite 291 8,30 1,495 Grup İçi 953,682 406 2,349   

Yüksek Lisans ve 
Doktora 

82 8,27 1,548 Toplam 963,438 408    

Toplam 409 8,34 1,537       
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3000 TL altı 113 8,45 1,631 Gruplar Arası 4,100 3 1,367 ,577 ,630 

3001-6000 TL 171 8,23 1,539 Grup İçi 959,338 405 2,369   

6001-10000 TL 82 8,43 1,524 Toplam 963,438 408    

10001 TL ve üzeri 43 8,28 1,297       

Toplam 409 8,34 1,537       

Toplam 
Travma 
 

25-30 yaş 175 50,58 17,652 Gruplar Arası 1957,164 3 652,388 2,698 ,046* 

31-35 yaş 44 56,55 17,343 Grup İçi 97936,488 405 241,818   

36-40 yaş 76 51,57 15,081 Toplam 99893,653 408    

41 yaş ve üzeri 114 48,80 11,024       

Toplam 409 50,91 15,647       

Lise ve altı 36 56,39 16,827 Gruplar Arası 1488,118 2 744,059 3,070 ,048* 

Üniversite 291 50,86 15,871 Grup İçi 98405,535 406 242,378   

Yüksek Lisans ve 
Doktora 

82 48,68 13,808 Toplam 99893,653 408    

Toplam 409 50,91 15,647       

3000 TL altı 113 52,09 18,128 Gruplar Arası 372,107 3 124,036 ,505 ,679 

3001-6000 TL 171 50,99 14,767 Grup İçi 99521,545 405 245,732   

6001-10000 TL 82 49,32 15,032 Toplam 99893,653 408    

10001 TL ve üzeri 43 50,53 13,220       

Toplam 409 50,91 15,647       

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

 

Katılımcıların eğitim durumlarına göre yapılan Scheffe Testi sonucunda; fiziksel ihmal alt 
boyutunda yüksek lisans ve doktora mezunu olanlar (M=7,94) ile lise ve altı eğitimi olanlar 
(M=11,00) arasında anlamlı bir farklılık olduğu, lise ve altı eğitimi olan grubun daha yüksek 
fiziksel ihmal puanına sahip olduğu görülmüştür. Duygusal ihmal alt boyutunda yüksek lisans 
ve doktora mezunu olanlar (M=11,44) ile lise ve altı eğitimi olanlar (M=14,25) arasında anlamlı 
bir farklılık olduğu, lise ve altı eğitimi olan grubun daha yüksek duygusal ihmal puanına sahip 
olduğu görülmüştür. Toplam travma puanlarında yüksek lisans ve doktora mezunu olanlar 
(M=48,68) ile lise ve altı eğitimi olanlar (M=56,39) arasında anlamlı bir farklılık olduğu, lise ve altı 
eğitimi olan grubun daha yüksek travma puanına sahip olduğu görülmüştür. 

 

Tablo 5. Katılımcıların Cinsiyetlerine ve Medeni Durumlarına Göre Yalnızlık Ölçeği Puanları 

Puan Gruplar n 
 

ss Sh  
t sd p 

Yalnızlık  Kadın 275 39,08 11,208 ,676 1,226 407 ,221 
Erkek 134 37,67 10,145 ,876 
Evli 226 37,74 10,217 ,680 -1,808 407 ,071 
Bekar 183 39,69 11,582 ,856 

 

Katılımcıların cinsiyetlerine ve medeni durumlarına göre Yalnızlık Ölçeği puanları Tablo 5’te 
gösterilmiştir. Katılımcıların cinsiyetlerine ve medeni durumlarına göre Yalnızlık Ölçeği 
puanlarında olası farklılıkları tespit etmek üzere yapılan t testi sonucunda anlamlı bir farklılık 
bulunmamıştır (sırasıyla t= 1,229 p>0,05; t=-1,808 p>0,05). 

 

x
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Tablo 6. Katılımcıların Yaşlarına, Eğitim ve Gelir Durumlarına Göre Yalnızlık Ölçeği Puanları 

Puan Gruplar N 

 

ss Var.K. KT Sd KO F P 

Yalnızlık 25-30 yaş 175 39,90 11,736 Gruplar 
Arası 

1149,583 3 383,194 3,292 ,021* 

31-35 yaş 44 41,11 10,816 Grup İçi 47137,151 405 116,388   

36-40 yaş 76 36,79 8,918 Toplam 48286,733 408    

41 yaş ve üzeri 114 36,90 10,380       

Toplam 409 38,62 10,879       

Lise ve altı 36 42,64 12,278 Gruplar 
Arası 

1008,007 2 504,004 4,328 ,014* 

Üniversite 291 38,76 10,545 Grup İçi 47278,726 406 116,450   

Yüksek Lisans 
ve Doktora 

82 36,35 10,973 Toplam 48286,733 408    

Toplam 409 38,62 10,879       

3000 TL altı 113 41,42 11,287 Gruplar 
Arası 

1266,083 3 422,028 3,635 ,013* 

3001-6000 TL 171 37,77 10,398 Grup İçi 47020,650 405 116,100   

6001-10000 TL 82 36,94 9,800 Toplam 48286,733 408    

10001 TL ve 
üzeri 

43 37,84 12,530       

Toplam 409 38,62 10,879       

*p<0,05 

Katılımcıların yaşlarına, eğitim ve gelir durumlarına göre yalnızlık ölçeği puan farklılıklarını 
tespit etmek üzere yapılan Anova testi sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir. Katılımcıların 
yaşlarına (F= 3,292; p<0,05), eğitim (F= 4,328; p<0,05) ve gelir durumlarına (F= 3,635; p<0,05) göre 
Yalnızlık Ölçeği puanlarında olası farklılıkları tespit etmek üzere yapılan Anova testi sonucunda 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun 
belirlenmesi için yapılan Scheffe Testi sonucunda; 36 yaş ve üzeri gruplar (M=36,79; M=36,90) ile 
35 yaş ve altı gruplar (M=39,90; 41,11) arasında anlamlı farklılık olduğu, 35 yaş ve altı grupların 
kendilerini daha yalnız algıladıkları; yüksek lisans ve doktora mezunu olan grup (M=36,35) ile 
lise ve altı eğitimi olan grup (M=42,64) arasında anlamlı farklılık olduğu, lise ve altı eğitimi olan 
grubun kendilerini daha yalnız algıladıkları; 6001-10000 TL geliri olan grup (M=36,94) ile 3000 TL 
ve altı geliri olan grup (M=41,42) arasında anlamlı farklılık olduğu, 3000 TL ve altı olan grubun 
kendilerini daha yalnız algıladıkları belirlenmiştir.  

Tablo 7. Katılımcıların Cinsiyetlerine ve Medeni Durumlarına Göre Sosyal Anksiyete Puanları 

Puan Gruplar n 
 

ss Sh 
 

t sd p 

Korku 
 

Kadın 275 50,91 16,177 ,976 
1,724 407 ,085 

Erkek 134 48,00 15,681 1,355 
Evli 226 49,73 16,230 1,080 

-,322 407 ,748 
Bekar 183 50,24 15,876 1,174 

Kaçınma 
 

Kadın 275 42,55 13,768 ,830 
3,495 407 ,001*** 

Erkek 134 37,79 10,946 ,946 
Evli 226 38,92 12,145 ,808 

-3,593 407 ,000*** 
Bekar 183 43,54 13,784 1,019 

Sosyal 
Anksiyete 

 

Kadın 275 93,45 26,514 1,599 
2,875 407 ,004*** 

Erkek 134 85,79 22,606 1,953 
Evli 226 88,65 24,248 1,613 

-2,027 407 ,043* 
Bekar 183 93,78 26,823 1,983 

*p<0,05, ***p<0,001 

x
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Katılımcıların cinsiyetlerine ve medeni durumlarına göre Sosyal Anksiyete Ölçeği puanları Tablo 
7’de gösterilmiştir. Katılımcıların cinsiyetlerine ve medeni durumlarına göre Sosyal Anksiyete 
Ölçeği puanlarında olası farklılıkları tespit etmek üzere yapılan t testi sonucunda korku alt 
boyutunda her iki değişkende de anlamlı farklılık görülmemiş, kaçınma alt boyutunda kadınların 
(t= 3,495; p<0,05) erkeklere; bekârların (t= -3,593; p<0,05) evlilere kıyasla daha yüksek kaçınma 
puanına sahip olduğu, sosyal anksiyetede kadınların (t= 2,875; p<0,05) erkeklere; bekârların (t= -
2,027; p<0,05) evlilere kıyasla daha yüksek anksiyete puanına sahip olduğu görülmüştür. 

 

Tablo 8. Katılımcıların Yaşlarına, Eğitim ve Gelir Durumlarına Göre Sosyal Anksiyete Puanları 
Puan Gruplar N 

 

ss Var.K. KT Sd KO F P 

Korku 

25-30 yaş 175 50,14 15,947 
Gruplar 

Arası 665,824 3 
221,9

41 ,860 ,462 

31-35 yaş 44 53,25 18,922 Grup İçi 104505,384 405 
258,0

38   

36-40 yaş 76 48,64 13,729 Toplam 105171,208 408    

41 yaş ve 
üzeri 114 49,28 16,488       

Toplam 409 49,96 16,055       

Lise ve altı 36 56,22 14,633 Gruplar 
Arası 4854,738 2 2427,

369 9,824 ,000
*** 

Üniversite 291 50,93 16,485 Grup İçi 100316,470 406 247,0
85   

Yüksek 
Lisans ve 
Doktora 

82 43,74 13,153 Toplam 105171,208 408    

Toplam 409 49,96 16,055       

3000 TL altı 113 49,27 13,491 Gruplar 
Arası 289,810 3 96,60

3 ,373 ,773 

3001-6000 TL 171 49,84 16,856 Grup İçi 104881,398 405 258,9
66   

6001-10000 
TL 82 51,55 16,549 Toplam 105171,208 408    

10001 TL ve 
üzeri 

43 49,16 18,265       

Toplam 409 49,96 16,055       

Kaçınma 

25-30 yaş 175 43,66 13,974 Gruplar 
Arası 

2780,263 3 926,7
54 

5,591 ,001
*** 

31-35 yaş 44 42,32 16,619 Grup İçi 67134,676 405 
165,7

65   

36-40 yaş 76 38,13 10,284 Toplam 69914,939 408    

41 yaş ve 
üzeri 114 38,28 10,870       

Toplam 409 40,99 13,090       

Lise ve altı 36 44,72 13,131 Gruplar 
Arası 1933,469 2 966,7

35 5,774 ,000
*** 

Üniversite 291 41,65 13,456 Grup İçi 67981,470 406 167,4
42   

Yüksek 
Lisans ve 
Doktora 

82 37,00 10,793 Toplam 69914,939 408    

Toplam 409 40,99 13,090       

3000 TL altı 113 44,62 13,082 Gruplar 
Arası 2403,608 3 801,2

03 4,806 ,003
*** 

3001-6000 TL 171 40,13 13,264 Grup İçi 67511,331 405 166,6
95   

6001-10000 
TL 82 39,87 12,413 Toplam 69914,939 408    

10001 TL ve 
üzeri 

43 37,00 11,906       

Toplam 409 40,99 13,090       

Sosyal Anksiyete 25-30 yaş 175 93,79 27,132 Gruplar 
Arası 

4987,049 3 1662,
350 

2,580 ,053 

x
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31-35 yaş 44 95,57 29,241 Grup İçi 260900,657 405 644,1
99 

  

36-40 yaş 76 86,78 21,091 Toplam 265887,707 408    

41 yaş ve 
üzeri 

114 87,56 23,552       

Toplam 409 90,94 25,528       

Lise ve altı 36 100,94 20,338 
Gruplar 

Arası 12911,344 2 
6455,
672 10,361 

,000
*** 

Üniversite 291 92,58 26,063 Grup İçi 252976,363 406 
623,0

94   

Yüksek 
Lisans ve 
Doktora 

82 80,74 22,639 Toplam 265887,707 408    

Toplam 409 90,94 25,528       

3000 TL altı 113 93,89 22,825 Gruplar 
Arası 

2146,364 3 715,4
55 

1,099 ,350 

3001-6000 TL 171 89,97 26,861 Grup İçi 263741,342 405 
651,2

13   

6001-10000 
TL 82 91,41 25,135 Toplam 265887,707 408    

10001 TL ve 
üzeri 43 86,16 27,416       

Toplam 409 90,94 25,528       

*p<0,05, ***p<0,001 

 

Katılımcıların yaşlarına, eğitim ve gelir durumlarına göre Sosyal Anksiyete Ölçeği puan 
farklılıklarını tespit etmek üzere yapılan Anova testi sonuçları Tablo 8’de gösterilmiştir. 
Katılımcıların yaşlarına, eğitim ve gelir durumlarına göre Sosyal Anksiyete Ölçeği puanlarında 
olası farklılıkları tespit etmek üzere yapılan Anova testi sonucunda korku alt boyutunda eğitim 
değişkenini ele aldığımızda anlamlı bir farklılık bulurken (F= 9,824; p<0,05); yaş (F= ,860; p>0,05), 
gelir değişkenlerinde (F= ,373; p>0,05) anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (F= ,860; p>0,05). 
Kaçınma alt boyutunda yaş (F= 5,591; p<0,05), eğitim (F= 5,774; p<0,05) ve gelir durumlarında (F= 
4,806; p<0,05) anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Toplam sosyal anksiyetede yaş (F= 2,580; p= 0,05) 
ve eğitim durumu (F=10,261; p<0,05) değişkenlerinde anlamlı bir farklılık görülürken; gelir 
durumu (F= 1,099; p>0,05) değişkeninde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.  

Katılımcıların yaşlarına göre yapılan Scheffe Testi sonucunda; 35 yaş ve alt gruplar (M=43,66; 
M=42,32) ile 36 yaş ve üzeri gruplar (M=38,13; M=38,28) arasında anlamlı farklılık olduğu, 35 yaş 
ve altı grupların daha yüksek kaçınma puanına sahip olduğu, toplam sosyal anksiyete puanında 
benzer şekilde 35 yaş ve altı gruplar(M=93,79; M=95,57)  ile 36 yaş ve üzeri gruplar (M=86,78; 
M=87,56) arasında anlamlı farklılık olduğu, 35 yaş ve alt grupların daha yüksek kaçınma puanına 
sahip olduğu belirlenmiştir.  

Katılımcıların eğitim durumlarına göre yapılan Scheffe Testi sonucunda; korku alt boyutunda 
lise ve altı eğitimi olan grup (M=56,22) ile yüksek lisans ve doktora mezunu olan grup arasında 
anlamlı farklılık olduğu (M=43,74), lise ve altı eğitimi olanların korku puanlarının daha yüksek 
olduğu belirlenmiştir. Kaçınma alt boyutunda ise; lise ve altı eğitimi olan grup (M=44,72) ile 
yüksek lisans ve doktora mezunu olan grup arasında anlamlı farklılık olduğu (M=37,00), lise ve 
altı eğitimi olanların kaçınma puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Toplam sosyal 
anksiyetede lise ve altı eğitimi olan grup (M=100,94) ile yüksek lisans ve doktora mezunu olan 
grup arasında anlamlı farklılık olduğu (M=80,74), lise ve altı eğitimi olanların toplam sosyal 
anksiyete puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  
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Tablo 9. Korelasyon Analizi Sonuçları 

**p<0,01, ***p<0,001 

 

Katılımcıların gelir durumlarına göre yapılan Scheffe Testi sonucunda; kaçınma alt boyutunda 
3000 TL altı geliri olan grup ile (M=44,62) ile 10001 TL ve üzeri olan arasında anlamlı farklılık 
olduğu (M=37,00), 3000 TL altı geliri olanların kaçınma puanlarının daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir. 

Tablo 9’da değişkenlerimiz arasındaki korelasyon değerleri gösterilmektedir. Tabloda duygusal 
istismar alt boyutunun fiziksel istismar, cinsel istismar, fiziksel ihmal, duygusal ihmal, inkar, 
toplam travma, yalnızlık, korku, kaçınma, sosyal anksiyete arasında pozitif yönde anlamlı ilişkili 
olduğu, fiziksel istismar alt boyutunun cinsel istismar, fiziksel ihmal, duygusal ihmal, inkar, 
toplam travma, yalnızlık, korku, kaçınma, sosyal anksiyete arasında aynı yönlü anlamlı ilişkili, 
cinsel istismar alt boyutunun fiziksel ihmal, duygusal ihmal, inkar, toplam travma arasında ise 
anlamlı ilişki olmadığı, fiziksel ihmal alt boyutunun duygusal ihmal, inkar, toplam travma, 
yalnızlık, korku, kaçınma, sosyal anksiyete arasında aynı yönlü anlamlı ilişkili, duygusal ihmal 
alt boyutunun inkar, toplam travma, yalnızlık, korku, kaçınma, sosyal anksiyete arasında aynı 
yönlü anlamlı ilişkili, toplam travmanın, yalnızlık, korku, kaçınma, sosyal anksiyete arasında 

 Duygusal 
İstismar 

Fiziksel 
İstismar 

Cinsel 
İstismar 

Fiziksel 
İhmal 

Duygusal 
İhmal 

İnkâr Toplam 
Travma 

Yalnızlık Korku Kaçın
ma 

Sosyal 
Anksiyete 

Duygusal 
İstismar 

r 1 ,621 ,353 ,437 ,770 ,467 ,868 ,519 ,213 ,355 ,316 
p  ,000*** ,000*** ,000*** ,000*** ,000*** ,000*** ,000*** ,000*** ,000*** ,000*** 
n 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 

Fiziksel 
İstismar 

r  1 ,342 ,368 ,500 ,360 ,707 ,318 ,181 ,295 ,265 
p   ,000*** ,000*** ,000*** ,000*** ,000*** ,000*** ,000*** ,000*** ,000*** 
n  409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 

Cinsel 
İstismar 

r   1 ,160 ,311 ,193 ,500 ,18 -,036 ,025 -,010 
p    ,001** ,000*** ,000*** ,000*** ,000*** ,466 ,614 ,841 
n   409 409 409 409 409 409 409 409 409 

Fiziksel 
İhmal 

r    1 ,643 ,480 ,716 ,433 ,228 ,334 ,315 
p     ,000*** ,000*** ,000*** ,000*** ,000*** ,000*** ,000*** 
n    409 409 409 409 409 409 409 409 

Duygusal 
İhmal 

r     1 ,584 ,909 ,628 ,213 ,369 ,323 
p      ,000*** ,000*** ,000*** ,000*** ,000*** ,000*** 

n     409 409 409 409 409 409 409 
İnkâr r      1 ,639 ,440 ,249 ,340 ,331 

p       ,000*** ,000*** ,000*** ,000*** ,000*** 

n      409 409 409 409 409 409 
Toplam 
Travma 

r       1 ,595 ,237 ,395 ,351 
p        ,000*** ,000*** ,000*** ,000*** 

n       409 409 409 409 409 
Yalnızlık r        1 ,276 ,482 ,421 

p         ,000*** ,000*** ,000*** 

n        409 409 409 409 
Korku r         1 ,529 ,900 

p          ,000*** ,000*** 

n         409 409 409 
Kaçınma r          1 ,846 

p           ,000*** 

n          409 409 
Sosyal 
Anksiyete 

r           1 
p            

n           409 
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aynı yönlü anlamlı ilişkili, yalnızlığın korku, kaçınma, sosyal anksiyete arasında aynı yönlü 
anlamlı ilişkili, korku alt boyutunun kaçınma sosyal anksiyete arasında aynı yönlü anlamlı 
ilişkili,  kaçınma alt boyutunun sosyal anksiyete ile aynı yönde anlamlı ilişkili olduğu 
belirlenmiştir. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışmanın temel amacı çocukluk çağı travmalarının yalnızlık duygusu ve sosyal anksiyete ile 
ilişkisini incelemektir. Çalışma bulgularına göre katılımcıların cinsiyetlerine göre duygusal 
istismar, cinsel istismar alt boyutlarında kadınların erkeklere kıyasla daha yüksek puana sahip 
olduğu belirlenmiştir. Fiziksel ihmal alt boyutunda ise erkeklerin kadınlara kıyasla daha yüksek 
puana sahip olduğu tespit edilmiştir. Witt ve diğerleri (2017) tarafından 2510 katılımcı ile 
Almanya’da yapılan bir araştırmada Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (CTQ-28) ile yapılmış 
çocukluk çağı travmaları ölçümünde kadınların özellikle duygusal ve cinsel istismar alt 
boyutlarında daha yüksek puan aldığı gözlenmiştir. Ünver ve Karakaya (2019) tarafından yapılan 
bir diğer çalışmada ise cinsel istismarın kadınlarda en sık görülen travmatik yaşantı olduğu 
bulgusuna ulaşılmıştır. Yöyen (2017), yaptığı bir çalışmada fiziksel ihmal ve cinsel istismar 
oranlarının erkeklerde daha sık görüldüğü bulgusuna ulaşmıştır. Erkeklerin kadınlara kıyasla 
daha fazla çocukluk çağı travması yaşadığını belirten çalışmalar da mevcuttur (Aberle vd., 2007; 
Okan, 2020).  Bu farklılığın örneklem grubunun ve diğer sosyodemografik özelliklerin farklı 
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Katılımcıların medeni durumlarına göre fiziksel ihmal alt boyutunda evli olanların bekar 
olanlara kıyasla daha yüksek travma puanına sahip olduğu belirlenmiştir. Olaya ve diğerleri 
(2015) evlilerin bekar olanlara kıyasla daha yüksek travma puanına sahip olduğunu 
bulmuşlardır. Evliliklerinde bozulma yaşayan kişilerin, çocukken fiziksel istismar, tecavüz veya 
ciddi fiziksel saldırı ya da saldırıya maruz kaldıklarını bildirme olasılıklarının daha yüksek 
olduğu bulunmuştur (Whisman, 2006). Ancak yapılan başka bir çalışmada evliliğin sosyal bir 
destek mekanizması olduğu ve zor durumlarda destekleyici bir unsur olarak çalıştığı 
belirlenmiştir (Guin vd., 2009). Evliliğin yalnızlığı engelleyici, duygusal, sosyal, ekonomik destek 
mekanizması, sorumluluk paylaşımı ve psikolojik dayanıklılığı koruyan bir olgu özelliğini 
taşıdığı belirtilmiştir (Bektaş ve Özben, 2016). Bu bağlamda evli olanların birbirlerine destek 
olması beklenebilir. Araştırmada fiziksel ihmal alt boyutunda çocukluk çağı travmalarının 
yüksek olmuş olması evlilik ilişkilerinde ihtiyaç duydukları desteği bulma olanağına sahip 
olacakları şeklinde düşünülebilir. 

Katılımcıların yaşlarına göre çocukluk çağı travma puanlarında 25-30 yaş ve 31-35 yaş 
gruplarının daha fazla duygusal istismar puanına sahip olduğu, 31-35 yaş gruplarının daha fazla 
fiziksel istismar ve fiziksel ihmal puanına sahip olduğu belirlenmiştir. Yetişkin katılımcılarla 
yapılan bir araştırmada yaş gruplarının çocukluk çağı psikolojik travmalarından alınan puanlara 
göre farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır ve 30-39 yaş arasındaki katılımcıların daha 
yüksek puan aldıkları görülmüştür (Tatar, 2019). Ek olarak ileri yaştaki yetişkinlerin çocukluk 
çağı travmalarına daha düşük puan vermelerinin sebeplerinden biri yaşlanmayla birlikte oluşan 
bellekte kayıt ve hatırlama işlevlerinin yavaşlaması olabilmektedir (Sindi vd., 2013; Aslan ve 
Hocaoğlu, 2017). Norris ve diğerleri (2002) yaptıkları bir çalışmada yaşlıların travmatik 
puanlarının genç yetişkinlere kıyasla daha düşük olduğunu bulmuştur. Bu araştırmanın sonucu 
literatürle tutarlılık göstermektedir. 

Katılımcıların eğitim durumuna göre fiziksel ihmal ve duygusal ihmal alt gruplarında lise ve altı 
eğitimi olan grubun daha yüksek puanlara sahip olduğu görülmüştür. Eğitim düzeyi düştükçe 
travma mağduru olma durumunun arttığı belirlenmiştir (Ahmed, 2007). Travma mağduru olan 
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yetişkinlerin eğitim düzeyindeki düşüklüğü çocukluk çağında fiziksel ve cinsel istismarın 
yetişkinlikte çeşitli psikiyatrik bozukluklar, duygudurum bozuklukları ve anksiyete 
bozukluklarıyla ilişkili olduğunu bulgulayan çalışmalar ile açıklanabilir (Zoroğlu vd., 2001; 
Hovens vd., 2009; Sachs-Ericsson vd., 2017). İstismar mağduru olan çocuklarda saptanan benlik 
saygısı düşüklüğü, anksiyete, duygu durum bozukluğu ve davranış sorunları da eğitimlerini 
olumsuz etkileyeceği söylenebilir (Paolucci vd., 2001; Güneri Yöyen, 2017). 

Katılımcıların gelir durumuna göre çocukluk çağı travma puanlarında anlamlı bir farklılık 
görülmemiştir. Çocukluk çağında ailede gelir azaldıkça travma mağduru olma durumunun 
arttığı yönünde çalışmalar mevcuttur (Gillespie vd., 2009; Yang vd., 2021). Bu çalışmanın 
bulgularına göre yetişkin bireylerin gelir durumlarının çocukluk travmaları ile ilişkili olmadığı 
yorumu yapılabilir.  

Katılımcıların cinsiyetlerine göre Yalnızlık Ölçeği puanlarında anlamlı bir farklılık 
bulunmamıştır. Bu konuyla ilgili yapılan çalışmalarda erkeklerin yalnızlık puanları kadınlara 
kıyasla daha yüksek olduğunu (Duyan vd., 2008; Barreto vd., 2021); kadınların yalnızlık puanının 
erkeklere kıyasla daha yüksek olduğunu (Beutel vd., 2017); cinsiyetler arasında yalnızlık puanı 
bağlamında anlamlı bir farklılığın olmadığını bulan çeşitli çalışmalar mevcuttur (Zebhauser vd., 
2013). Erkeklerin bildirdikleri yalnızlık duygusu puanlarının düşük çıkmasının sebebi olarak 
erkeklerin yalnız hissettiklerini kabul ve ifade etmekte zorlandıkları için olduğu düşünülebilir 
(Ernst vd., 2021).   

Katılımcıların medeni durumlarına göre Yalnızlık Ölçeği puanlarında anlamlı bir farklılık 
bulunmamıştır. Yılmaz ve Aslan bekârların kendilerini sosyal arkadaşlık boyutunda evli olanlara 
göre daha fazla yalnız hissettiğini belirlemiştir (Yılmaz ve Aslan, 2016). Yaşlı yetişkinlerin medeni 
durumlarına göre yalnızlık puanlarını ölçen bir çalışmada bekar bireyler evlilere kıyasla daha 
fazla yalnız olduklarını bildirmişlerdir (Rapee, 2011). Bu sonucu evlilikte çiftlerin yakınlık, 
bağlanma ve duygusal destek ihtiyaçlarının çoğunu karşıladıkları bulgusu ile destekleyebiliriz 
(Whiffen ve Macintosh, 2005). 

Katılımcıların yaşlarına göre 35 yaş ve altı grupların kendilerini daha yalnız algıladıkları 
belirlenmiştir. Bu bulguya benzer şekilde 2011 yılında yapılan bir çalışmada 20-25 yaş grubunun 
26-30 yaş grubuna kıyasla daha fazla yalnızlık duygusu yaşadıkları bulgulanmıştır (Kaplan, 
2011). Yaş ve yalnızlık bağlamında yapılan çalışmalarda yalnızlığın hem erken hem de geç 
yetişkinlikte yüksek düzeylerde ve orta yetişkinlikte nispeten daha düşük düzeyde olduğunu 
gösteren bulgular mevcuttur (Pinquart ve Sorensen, 2001; Qualter vd., 2015). Yalnızlık 
duygusunun genç erkeklerde daha fazla olduğunu saptayan bir çalışma mevcut olduğu gibi 
(Ernst vd., 2021); bireylerin yaşları ile yalnızlık puanları arasında anlamlı farklılık bulamayan 
araştırma sonuçları da mevcuttur (Erol vd., 2016; Moksnes vd., 2022). Niedzwiedz ve diğerleri 
(2020) tarafından yapılan başka bir araştırma sonucunda COVID-19 pandemisi karantina 
döneminde genç bireylerin daha fazla yalnızlık deneyimlediklerini saptamıştır. Bu araştırmanın 
sonucuna göre genç olanların kendilerini daha yalnız algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Katılımcıların eğitim durumuna göre lise ve altı eğitimi olan grubun kendilerini daha yalnız 
algıladıkları belirlenmiştir. Eğitim seviyesi arttıkça yalnızlık düzeyinin azaldığını gösteren 
çalışmalar mevcuttur (Duyan vd., 2008; Niedzwiedz vd., 2020). Matthews ve diğerlerinin (2022) 
yaptığı bir çalışmada erken ergenlik döneminde yalnızlık yaşayan gençlerin, yalnız olmayan 
akranlarına göre okulu daha düşük notlarla bırakma riski altında oldukları bulunmuştur. 
Üniversite öğrencileri ile yapılan bir çalışmada akademik not ortalaması yüksek olan öğrencilerin 
düşük olan öğrencilere kıyasla; üniversite son sınıfta olan öğrencilerin birinci sınıfta olan 
öğrencilere kıyasla kendilerini daha az yalnız hissettikleri bulgulanmıştır (Ceyhan ve Ceyhan, 
2011).  
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Katılımcıların gelir durumuna göre 3000 TL ve altı olan grubun kendilerini daha yalnız 
algıladıkları belirlenmiştir.  Tayvan’da üniversite öğrencileriyle yapılan bir çalışmada ailesi 
yüksek gelirli erkek öğrencilerin ailesi düşük gelirli olan erkek öğrencilere kıyasla daha fazla 
benlik saygısı, sosyal güç ve daha az yalnızlık duygusu belirttikleri saptanmıştır (Chen ve Chung, 
2009). Bireyin düşük sosyoekonomik düzeye sahip olması ile yalnızlık duygusu hissetmesi 
arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur (Moksnes vd., 2022). Düşük gelire sahip olmanın benlik 
saygısını ve sosyal işlevselliği olumsuz etkilemiş olabileceği düşünülmüştür.  

Katılımcıların cinsiyetlerine göre Sosyal Anksiyete Ölçeği puanlarında korku alt boyutunda 
anlamlı farklılık görülmemiş, kaçınma alt boyutunda kadınların erkeklere; bekârların evlilere 
kıyasla daha yüksek kaçınma puanına sahip olduğu görülmüştür. Nazam (2016), kadınların 
erkeklere kıyasla travmadan daha çok etkilendikleri ve kaçınma davranışı göstererek olayla ilgili 
daha az konuştukları görülmüştür. Medeni durumlarına göre kaçınma puanlarını inceleyen bir 
çalışmada ise bekârların puanlarının evli olanlara kıyasla daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu 
bağlamda güçlü sosyal bağ ve sosyal etkileşimlerin hem psikolojik hem de fiziksel sağlık ile 
olumlu bir ilişkiye sahip olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (De Leon vd., 1996; Jang vd., 
2002). Bu destekten yoksun olmak ise kişinin sağlığını olumsuz etkileyecek bir durum olarak 
değerlendirilebilir. 

Katılımcıların yaşlarına göre Sosyal Anksiyete Ölçeği puanlarında 35 yaş ve alt grupların daha 
yüksek kaçınma puanı olduğu tespit edilmiştir. Kaçınma davranışı, bireyin korkulan durum ile 
kendisi arasındaki zamansal veya fiziksel mesafeyi korumasıdır (Arnaudova vd., 2017). Ergenlik 
döneminde sosyal anksiyete geliştirmiş birey aşağılanmaktan korkar ve bir başa çıkma biçimi 
olarak kaçınma davranışı geliştirir. Bu bağlamda yapılan çalışmalarda sosyal anksiyeteye en sık 
ergenlik dönemindeki bireylerde rastlanmıştır (Paolucci vd., 2001; Keskin ve Orgun, 2007). Bu 
bulgular araştırma sonucumuzu destekler niteliktedir. 

Katılımcıların eğitim durumlarına göre Sosyal Anksiyete Ölçeği puanlarında lise ve altı eğitimi 
olanların puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ssenyonga, ve diğerleri (2013) 
tarafından yapılan çalışmada eğitim düzeyi düştükçe kaygı düzeyinin arttığı belirlenmiştir. 
Sosyal anksiyeteye sahip öğrencilerin sınıf ortamında performans sergilerken kızarma ve 
kekemelik gibi fiziksel tepkiler ortaya çıkaracağı inancı onların hem bellek hem de dikkat 
performanslarında azalmaya yol açtığını bulgulayan araştırmalar mevcuttur (De Leon vd., 1996; 
Wenzel ve Holt, 2003). Bir diğer çalışma ise sosyal anksiyetesi olan bireylerin eğitim düzeylerinin 
ve meslek sahibi olma oranlarının düşük olduğunu bulgulamıştır (Dilbaz, 1997). 

Katılımcıların gelir durumlarına göre Sosyal Anksiyete Ölçeği puanlarında 3000 TL altı geliri 
olanların kaçınma puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Gelirle kaygı arasında aynı 
yönlü anlamlı ilişkili olduğunu belirten çalışmalar alanyazın çalışmalarında mevcuttur (Maguen 
vd., 2010). Düşük sosyoekonomik düzeydeki bireylerin daha fazla umutsuzluk yaşadığı ve 
dolayısıyla problemleri çözmede başa çıkma biçimi olarak daha çok kaçınmayı kullandıkları 
saptanmıştır (Jang vd., 2002). 

Toplam travma puanlarının duygusal istismar, fiziksel istismar, cinsel istismar, fiziksel ihmal, 
duygusal ihmal, inkâr puanları ile; yalnızlık puanlarının toplam travma puanları ile pozitif yönde 
anlamlı olarak ilişkili olduğu bulunmuştur. Çocuklukta yaşanan travma arttıkça duygusal 
istismar, fiziksel istismar, cinsel istismar, fiziksel ihmal, duygusal ihmal, inkâr ve yalnızlık 
duygusunun da arttığı söylenebilir. Mültecilerle yapılan bir çalışmada travmaya maruz kalmış 
bireylerin travma sonrası stres ile yalnızlık duygusu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkisi 
olduğu bulunmuştur (Şahin vd., 2020). Çocuklukta cinsel istismar yaşantısı olan yetişkin 
bireylerin istismarı unuttuğu veya istismarı inkâr ettiği ve daha şiddetli travma yaşayan 
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bireylerin unutmayı bildirme olasılığının arttığı bulgulanmıştır (Goodman vd., 2003; Ghetti vd., 
2006). 

Yapılan çalışmanın çocukluk çağı travmaları, sosyal anksiyete ve yalnızlık duygusu arasındaki 
ilişkinin anlaşılmasına yardımcı olmasının yanı sıra bazı kısıtlılıkları bulunmaktadır. 
Çalışmadaki örneklem sayısının azlığı, katılımcıların tek bir ilden seçilmesi dolayısıyla farklı 
sosyokültürel ortamların ihmal edilmesi, kullanılan ölçüm araçlarının öz bildirime dayanması 
nedeniyle katılımcıda yanlı yanıt verme eğilimi yaratma olasılığı ve çocukluk çağı travması 
verilerinin geriye dönük bilginin kullanıldığı bir ölçek ile elde edilmesi gibi kısıtlılıklar sayılabilir. 

Yüksek eğitim düzeyi ve bekâr olanlarda fiziksel ihmal geçmişinin düşük olduğu; düşük eğitim 
düzeyi ve orta yaş grubunda duygusal ihmal geçmişinin yüksek olduğu, orta yaş, düşük gelir ve 
düşük eğitim düzeyinde ise yalnızlık duygusunun yüksek olduğu bulgulanmıştır. Düşük eğitim 
ve gelir düzeyindeki genç kadınlarda sosyal anksiyetenin yüksek olduğu gözlenmiştir. Genç 
olmanın, kadın cinsiyetine sahip olmanın, düşük eğitim ve gelir düzeyine sahip olmanın yalnızlık 
ve sosyal anksiyete açısından risk faktörleri olabileceği düşünülmektedir. Travmatik geçmişi olan 
bireylerin risk faktörleri açısından değerlendirilerek, müdahale önceliğinin gözetilmesi önem arz 
etmektedir. Bireyin içinde yetiştiği ailenin eğitim ve sosyoekonomik düzeyinin dahil edildiği, 
travma geçmişi, yalnızlık ve sosyal anksiyete ile ilişkili yeni çalışmaların yapılmasının, risk 
faktörlerinin kuşaklar arası geçişte nasıl bir etkisinin olduğunu göstermesi açısından yararlı 
olacaktır.  
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Öz 

Bu çalışmada çalışan ve çalışmayan evli kadınların evlilik uyumlarının incelemesi amaçlanmış 
ve 63 çalışan ve 99 çalışmayan olmak üzere 162 evli kadın yer almıştır. Araştırma verilerinin elde 
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Abstract 

In this study, it was aimed to examine the marital adjustment of working and non-working 
married women and included 162 married women, 63 of whom were working and 99 were non-
working. In order to obtain the research data, the Marriage Adjustment Scale was used to 
determine the compatibility of the participants in their marital relations by using the survey 
method, which is one of the quantitative research methods. According to the findings obtained 
from the research, it was determined that the marital adjustment of working and non-working 
women did not differ. However, it has been determined that working and non-working women 
who share their responsibilities with their spouses have higher marital adjustment than those 
who do not share their responsibilities with their spouses. However, in both working and non-
working women, it was observed that marital adjustment did not differ according to age, spouse's 
age, education level, spouse's education level, duration of marriage, year of marriage and number 
of children. 
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GİRİŞ 

Evlilik, insan yaşamının pek çok yönü üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Çiftlerin yaşam 
koşullarında gerçekleşen değişiklikler, ev değişiklikleri ve kültürel değişiklikler bu süreçte 
meydana gelmektedir. Değişiklikler ile birlikte evlenen bireylerin evliliğe uyum süreci ve 
birbirlerinin aile yapıları evlilik üzerinde etkiye sahiptir. Evlilik uyumu, bir ailenin yaşamı için 
son derece önemli bir husustur. Bu, evliliğin isteğe bağlı ve zorunlu yönleri arasında bir uyum 
yakalamak ile alakalıdır. Evlilik uyumu, bir evlilikteki istek ve beklentilerin yerine getirilmesi 
derecesiyle belirlenmektedir. Eşler arasında iyi bir temas olması, uyumlu olabilmelerinin ilk 
şartıdır. Evlilik uyumu uzun bir zaman göz ardı edilen bir konu olmuştur fakat günümüzde 
uzmanların ele alması gereken önemli bir konu halini almıştır. Evlilik yalnızca iki bireyden 
meydana gelen bir kurum olarak değil; her iki bireyin birbirleriyle uyum içerisinde hayatlarını 
devam ettirmesi ve zamanla birbirlerine, değişen şartlara göre uyum sağlaması olarak ifade 
edilmektedir. 

Dünyada ve ülkemizde hızlı bir şekilde gerçekleşen kültürel, sosyal ve ekonomik değişikliklerin 
neticesinde evlilik ilişkisinde de değişiklikler gözlemlenmekte; evlilikte yaşanan problemlerin 
çeşitleri bulunmaktadır. Bu da eşler arasındaki uyum sorunlarının artmasına yol açmaktadır. 
Evlilik ve evlilik uyumu üzerine yapılan araştırmalar değerlendirildiğinde çiftlerin eğitim 
seviyeleri, yaşları, gelir düzeyleri, evlenme yaşları, evlilik türleri vb. unsurların da evlilik uyumu 
üzerinde etkisi olduğu gözlemlenmektedir. 

Eşlerin evliliklerinde uyumu sağlayabilmek için paylaşmayı, beraber plan yapabilmeyi, özellikle 
önemli olan hususlar için ortak kararlar alabilmeyi, yükümlülük almayı ve uzlaşmayı bilmeleri 
gerekmektedir. Evlilik uyumu üzerine yapılan araştırmalarda cinsiyet, yaş, evlilik şekli, evlilik 
yaşı, tanışma süresi, evlilik süresi, cinsellik, çocuk sahibi olma ve meslek hayatı etkenlerinin her 
birinin ayrı ayrı veya birlikte evlilik uyumuna etki ettiği saptanmıştır. 

Toplumsal yapının değişmesi ve kolektif yaşama geçişle birlikte kadınlar hem yurt içinde hem 
de yurt dışında ekonomik yaşama katkı sağlamıştır. Çalışma hayatı, kadınlara sadece ekonomik 
özgürlük sunmakla kalmaz, aynı zamanda aile içindeki yerlerini geliştirme ve daha da iyileştirme 
fırsatı vererek özgüvenini ve toplumsal prestijini artırmaktadır. Bu, sosyal ve ekonomik 
gelişmelerden yararlanmalarını ve işgücü piyasasına katılımlarını artırmayı mümkün 
kılmaktadır. Kadınlar, işgücüne katılımda herhangi bir yasal ayrımcılığa tabi değildir. Ancak aile 
hayatında kendilerine yüklenen sorumluluklar, çalışıp çalışmamayı tercih etmelerine neden 
olmakta ve mesleki gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Kadınların iş gücüne katılabilmeleri, iş 
ve aile hayatını uzlaştırabilmeleri için ev işleri, çocuk bakımı gibi sorumluluklarını eşleriyle 
paylaşmaları ve çalışan kadınlara devlet desteği sağlamaları çok önemlidir. 

Kadınlar, çalışma hayatlarında farklı pozisyonlarda çalışırken de kendilerinden beklenen 
toplumsal cinsiyet rollerine uygun hareket etmeye çalışırlar. Belirli bir toplumda ve sosyal 
sistemde kadın ve erkek ortak değerleri paylaşarak yaşarlar. Ancak kültürel olarak tanımlanmış 
toplumsal cinsiyet rollerine uygun tutum ve uygulamalar sonucunda onlara farklı roller verilir. 
Çalışan kadınların evlilik ve/veya çocuk sahibi olma nedeniyle işlerini kaybetme korkusu, maddi 
olarak işlerini kaybedebileceklerini ve yaşam koşullarının zorlaşabileceğini düşündürmekte, bu 
da çalışan kadınları zora sokmaktadır. Çalışmayan kadınları ise genellikle hayatlarının 
monotonluğundan, sürekli çocuk ve ev işleriyle ilgilenme ihtiyacından, kendilerine zaman 
ayıramamaktan şikâyet etmektedirler. Bu çalışma ile evli çalışan kadınlar ile evli çalışmayan 
kadınların evlilik uyumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. 
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EVLİLİK UYUMU 

Aile toplumun en küçük temel taşı olarak kabul edilmekte ve evlilik ilişkisi üzerine 
kurulmaktadır. Bu nedenle evlilik toplumun kültürel ve sosyal sürdürülebilirliğinde önemli bir 
konuma sahip olmaktadır (Parlar ve Akgün, 2018). Aile kavramı bir kurumu, bir sosyal grubu 
ifade etmekte iken, evlilik çiftlerim hayatı paylaşmak, çocuk sahibi olmak gibi hedeflerle yapmış 
oldukları bir sözleşme şeklinde ifade edilmektedir (Özgüven, 2014). Evlilik ilişkisinin sağlıklı 
olmasının, toplumların en küçük birimi olan aile yapısının sağlıklı olması bakımından dönemi 
oldukça fazladır. Literatüre bakıldığında kişinin yaşamında böyle önem arz eden evlilik 
konusunun farklı araştırmacılarca farklı şekillerde ifade edildiği görülmektedir. Giddens (2006) 
evliliği, toplumsal olarak tasdiklenen cinsel birleşme şeklinde yorumlamaktadır.  
 
Evlilik, toplum tarafından kabul edilen önemli bir yaşam biçimidir. Bu yaşam biçimi ile aile, 
toplumun belirlediği koşullar altında oluşturulmaktadır. Bu çift, yeni doğan çocukları ile birlikte 
toplumda yeni bir neslin ortaya çıkmasını sağlar. (Kasapoğlu, Kutlu ve Durmuş, 2017). Evlilik, 
iki kişinin kanun ve devlet önünde birliğinin ilanı ile başlamaktadır. Ayrıca evlilik, bireylerin 
aynı evde yaşamak, nesiller boyu çocuk sahibi olmak, birlikte yaşamak gibi amaçlarla yaptıkları 
bir tür sözleşme olarak ifade edilmektedir (Özgüven, 2014). 
 
Evlilik kavramı, toplumdan topluma farklılık gösterse de her çevrede evliliğe gösterilen önem ve 
değer tarihten bugüne dek değerini koruyarak artmıştır. Bireyin hayatının birçok yönüne etki 
eden evlilik kurumu ve evlilik terimi hem toplumda hem de bilimsel alanda üzerinde oldukça 
fazla yoğunlaşılan konulardandır (Çatal ve Kalkan, 2019). 
 
Fowers (1993), evliliği kişinin mutlu olmasının sağlayan ve onun gelişimine olanak sağlayan bir 
başka benlikle kendi benliğini bir araya getirerek yeni bir birim oluşturma şeklinde ifade etmiştir. 
Cüceloğlu (2017) ise farklı cinsiyetlerdeki iki bireyin oluşturduğu yaşamsal, sosyal, ekonomik ve 
psikolojik temelleri olan kendine has bir beraberlik olarak ifade etmiştir. Genel olarak bir 
tanımdan bahsedilecek olunursa evlilik, iki bireyim yaşamış olduğu ilişkide devlete hak ve yetki 
veren bireyleri yasal kapsamda birleştiren ve doğan çocuklara toplumsal pozisyon edindiren bir 
ilişki biçimi şeklinde ifade edilebilir (Karaoğlu, 2019). 
 
Dünyada ve ülkemizde hızlı bir şekilde gerçekleşen kültürel, sosyal ve ekonomik değişikliklerin 
neticesinde evlilik ilişkisinde de değişiklikler gözlemlenmekte; evlilikte yaşanan problemlerin 
çeşitleri bulunmaktadır. Bu da eşler arasındaki uyum sorunlarının artmasına yol açmaktadır 
(Şener ve Terzioğlu, 2008). Söz konusu evlilik uyumunu tanımlamak olduğu zaman Tutarel ve 
Çabukça (2002) bunu “birbirleriyle iletişim durumunda olan, evliliklerine ve ailelerine etki eden 
hususlarda ortak bir görüş ve fikir oluşturabilen ve problemlerini olumlu bir biçimde 
değerlendiren çiftlerin evliliği” olarak ifade etmektedirler. Evlilik uyumu, ebeveynlik hususunda 
eşlerin birbirlerine desteğini, çocuklarıyla ilişki kurmak için isteklerini ve çocuk ile alakalı 
hususlarda birbirlerinin fikirlerine olan saygılarını, çocuk ile ebeveynler arasındaki bağın gücünü 
ve de çocuğun bağlılığı için ebeveyn desteğini geliştirmektedir (Darya, 2007). 
 
Fışıloğlu (2001) da evlilik uyumunun, evlilikte meydana gelebilecek değişiklikler karşısında 
eşlerin bu değişiklikleri birbirlerine ve evliliğin geneline uyum sağlayacak şekilde kabul 
etmelerini söylediklerini ifade etmiştir. 
 
Evlilikle alakalı yapılan çalışmalar ele alındığında konu farklı yönlerden değerlendirilse de 
2000’li yıllardan bu yana çalışmaların evlilik uyumu, evlilik doyumu vb. konularda yoğunlaştığı 
gözlemlenmektedir (Derici, 2018). Evlilik doyumu yüksek olan çiftlerin uyumlarının da yüksek 
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olduğu ileri sürülerek bu kavramların farklı olmadığını ifade eden araştırmacılar da 
bulunmaktadır (Erbek vd., 2005). Fakat evlilik doyumunda bireylerin öznel hoşnutluk ve 
mutluluk duygularının ele alındığı, evlilik uyumunda ise eşler arasındaki ilişkinin niteliğinin ele 
alındığı, bu sebepten ötürü de bu kavramlar aralarındaki yüksek korelasyon olsa da aynı 
kavramlar olduğunu vurgulayan araştırmacılar da bulunmaktadır (Akar, 2005; Erbek vd., 2005). 
Evlilik ve evlilik uyumu üzerine yapılan araştırmalar değerlendirildiğinde çiftlerin eğitim 
seviyeleri, yaşları, gelir düzeyleri, evlenme yaşları, evlilik türleri vb. unsurların da evlilik uyumu 
üzerinde etkisi olduğu gözlemlenmektedir. Yılmaz’ın (2001) düşüncesine göre çiftlerin 
birbirlerini tanımları ve birbirlerine denk olmaları, bir evliliğin sağlıklı ve uzun ömürlü 
olabilmesi için gerekli koşullardan birisidir. Eskiden yapılan görücü usulü evliliklerde tarafların 
birbirlerini tanıma olanakları sınırlı iken bu durumda yaşanan farklılıklarla beraber çiftlerin 
birbirlerini daha iyi tanımalarına imkân sağlanmıştır. 
 
Fışıloğlu (2001) da evlilik uyumunun, evlilikte meydana gelebilecek değişiklikler karşısında 
eşlerin bu değişiklikleri birbirlerine ve evliliğin geneline uyum sağlayacak şekilde kabul 
etmelerini söylediklerini ifade etmiştir. Spainer (1972); eşleri alakadar eden huşularda fikir 
birliğinin olduğu, benzer ilgi ve eğlence alanlarının olduğu, çatışmaların görece az olup 
birbirlerine sevgiyle yaklaşan çiftlerin yer aldığı evlilikleri uyumlu evlilikler olarak ifade etmiştir 
(Köse, 2019). 
 
Sabatelli (1988) ise uyumlu evliliği; çiftlerin önemli alanlarında anlaşmazlıkların çok fazla 
yaşanmadığı, yaşanan anlaşmazlıklarında da her iki tarafı da memnun edecek şekilde çözülmeye 
çalışıldığı, birbirleri ile sağlıklı biçimde iletişim sağlayabildikleri evlilikler olarak tanımlamıştır 
(Sardoğan ve Karahan, 2005). 
 
Evliliklerde meydana gelen çatışmalar ve eşlerin bu çatışmalar ile mücadele etme konusunda 
yararlandıkları yöntemler ve gösterdikleri tutum, evlilik uyumunda değişikliklere yol 
açabilmektedir. Evlilik ilişkilerinde gerçekleşen problem ve çatışmalar, olumsuz davranış ve 
duyguların gelişmesine neden vermektedir. Duygu düzenleme yeteneği düşük olan ve iletişime 
kapalı olan bir çift herhangi bir problem ile karşılaştığında, kaçınma, geri çekilme veya 
savunmacı davranış ve tutum göstererek sorunların daha da büyümesine ve evlilik hayatının 
mutsuz bir şekilde ilerlemesine neden olmaktadır (Yılmaz, 2001). Evlilikte çiftler pek çok sorunla 
karşı karşıya kalabilirler. Birbirlerinin davranış ve tutumlarını kontrol etmek isteyen eşler, 
yanlışların reddedilmesi, duyguların ifadesinde oluşan zorluklar, saldırganlık, ilgi ve itina 
eksikliği, kendi arzuları çerçevesinde evliliği yönlendirme konusunda baskılar gibi problemler, 
karşılaşılan bazı problemlerdir (Gladding, 2002). 
 
Evlilik uyumu, bir ailenin yaşamı için son derece önemli bir husustur. Bu, evliliğin isteğe bağlı 
ve zorunlu yönleri arasında bir uyum yakalamak ile alakalıdır. Evlilik uyumu, bir evlilikteki istek 
ve beklentilerin yerine getirilmesi derecesiyle belirlenmektedir. Eşler arasında iyi bir temas 
olması, uyumlu olabilmelerinin ilk şartıdır. Evlilik uyumu, çiftlerin benzer amaç ve değerlere 
sahip olmasından da etkilenmektedir. Çiftler, ortak karar alabildiklerinde, akraba ilişkileri, gelir 
idaresi ve etkinliklerde anlaşmaya varabildiklerinde, birbirlerine karşı anlayış 
gösterebildiklerinde, farklılıklarını kabullenebildiklerinde, karşılıklı ilgi ve sevgiyi doğru bir 
şekilde aktarabildiklerinde evlilik uyumu büyük oranda yerine getirilmiş demektedir (Tutarel-
Kışlak, 1997; Gümüşdaş ve Ejder, 2016). 
 
Yapılan tanımlamalar değerlendirilip evlilik bir süreç olarak incelendiğinde ve bu süreçte farklı 
özellikler elde edebilen canlı bir organizma ile benzer özellikler bulundurduğu düşünüldüğünde; 
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evliliğin başladığı noktayla aynı kalamayacağı ve yaşanabilecek farklılıklara uyum sağlamasının 
sağlıklı gelişmesinde etkisi olduğu neticesine varılmaktadır. Aynı zamanda tanımlamalar ortak 
yaşamı paylaşırken adaptasyon gerektiren durumlarda karşı karşıya kalan çiftlerin böyle 
durumlarda birbirlerinin ihtiyaçlarını daha iyi anlayıp sürece daha kolay ayak uydurmalarında 
aralarında sağlıklı bir iletişim şekli olmasının oldukça büyük bir önemi bulunmaktadır. Aynı 
zamanda sağlıklı bir iletişim neticesinde birbirlerine istek ve ihtiyaçlarını daha doğru bir şekilde 
bildirip birbirlerini daha iyi anlayan çiftler arasında tartışmaların daha az yaşanabileceği, mevcut 
bulunan sorunların da daha kolay çözülebileceği ve bu durumun da çiftlerin evlilik uyumlarını 
yükseltebileceği öne sürülmektedir.  
 
Bireyler birbirlerini tanıdıklarında ve aşk için evlenseler bile, bir karışıklık ve imtihan 
döneminden geçmeden birbirlerine tam olarak uyum sağlayamamaktadırlar. Çünkü evliliğin ilk 
döneminde birbirlerinden beklentileri en üst düzeydedir. Evliliğin balayı dönemi bittikten sonra 
tutkulu aşk yerini karı koca ilişkisine bırakmaktadır. Evlilikte kişisel istek ve isteklerin 
karşılanamaması, eşler arası iletişim, anlayış sınırlarının ötesinde paylaşımlar ve sosyal ilişkiler 
eşlerden birinde veya her ikisinde de gerginlik yaratmakta ve bu gerginlik evlilik doyumunu 
azaltarak boşanmaya kadar giden bir süreci başlatabilmektedir (Özgüven, 2014). 
 
Evlilik uyumu araştırmaları, cinsiyet, yaş, evlilik türü, evlilik yaşı, flört saati, evlilik süresi, 
cinsellik, çocuk sahibi olma ve meslek hayatı gibi faktörlerin ayrı ayrı veya birlikte evlilik 
uyumunu etkilediğini ortaya koymuştur (Gümüşdaş ve Ejder, 2016). 
 
KADINLARDA ÇALIŞMAYA HAYATI ve EVLİLİK UYUMU  

Kadınların çalışma hayatına girişi, 18. yüzyılın sonlarında Sanayi Devrimi'nin doğuşuyla 
gerçekleşmiştir. Bir yanda üretimde işgücü ihtiyacı, diğer yanda ucuz kadın işgücü, kadınları 
çalışma hayatına atmıştır. (Çitçi, 1982). 1950'den bu yana Türkiye'de sanayileşme sürecinin 
gelişmesiyle birlikte çalışan kadın oranı doğal olarak artmıştır. Kadının toplumdaki rolünün hızla 
değişmesi, eğitim seviyesinin yükselmesi ve özgürlük hareketleri, kadınların çeşitli işletmelerde 
varlığını ve etkisini hissettirmiştir (Kırkpınar, 2001). 

Aile içindeki rollerin dağılımında kadınların ev ve çocuklarla, erkeklerin ise sosyal faaliyetlerle 
ilgili yaşamları daha esnek hale gelmiştir (Çitçi, 1982). Dolayısıyla toplumsal değişimlerin de 
etkisiyle kadınların ev dışında ücretli iş yapmaları kolaylaşmıştır. Gelişen ve değişen toplumun 
ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kadınlar, daha yüksek standartlara sahip olmak için çalışma 
hayatını tercih etmiş ya da çalışmaya zorlanmıştır. Bu süreçte kadının evdeki durumu da oldukça 
zorlaşmıştır. Özellikle evli kadın kendini her şeyden önce çocuklarının annesi, ev hanımı olarak 
görmüş ve çalışma hayatını geleneksel rol tanımının gereklerine göre değerlendirmiştir (Çitçi, 
1982; Kırkpınar, 2001). 

Çitçi'nin (1982) memurlarla ilgili araştırmasında, evli kadınların çoğunun çalışma hayatının aile 
görev ve sorumluluklarıyla çeliştiğini iddia ettiği belirtilmiştir. Artan sayıda evli ve çocuklu 
kadınların çalışma hayatına girmesi, çalışan kadın ve çocuk sorununa yol açmaktadır (Çitçi, 
1982). Çiftçi'ye (1982) göre bu sorunlardan en önemlileri çocuk bakımı sorunu, ulaşım sorunu, 
kadının annelik işlevine ilişkin düzenlemelerin yetersizliği ve geçici çalışma, kısmi ve emeklilik 
yaşı gibi yasal düzenlemelerin yetersizliğidir. Kadınların iş gücüne katılabilmeleri, iş ve aile 
hayatını uzlaştırabilmeleri için ev işleri, çocuk bakımı gibi sorumluluklarını eşleriyle 
paylaşmaları ve çalışan kadınlara devlet desteği sağlamaları çok önemlidir 
(http://www.ceidizleme.org/ekutuphaneresim/dosya/502_1.pdf). 
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Kadınların ücretli çalışanlar arasında artan katılımı kadınlara fayda sağlarken, çalışma hayatı, 
evlilik ve aile hayatında sorunlar da doğurabilmektedir. Her şeyden önce ekonomik yetersizlikler 
nedeniyle çalışma hayatına giren kadınların hem ev hanımı hem de anne olarak yaşadıkları 
sorunlar, olumsuz çalışma koşullarının ve toplumsal baskıların olumsuz etkileri, kadınların 
kendilerini birden çok farklı durumla karşı karşıya bulmasına neden olmaktadır. Mevcut 
araştırma bulgularına göre kadınların geleneksel rollerine yönelik tutumlarını hiçbir şey 
kaybetmeden sürdürdükleri görülmektedir (Kocacık ve Gökkaya, 2005).  

Türkiye'de kadınların işgücü piyasasına katılım, diğer bir deyişle kalkınmaya katılım açısından 
erkeklerin gerisinde kaldığı ve kadınların işgücü piyasasına katılım oranlarının yıllar içinde 
giderek azaldığı bilinmektedir. İstihdam, kadınlara yalnızca ekonomik özgürlük sağlamakla 
kalmaz, aynı zamanda kadınların özgüvenini ve toplumsal prestijini artırmakta ve aile içindeki 
konumlarını geliştirmektedir. Kadınların iş dünyasına katılımında yasal bir ayrımcılık 
olmamasına ve bunun yerine pozitif ayrımcılığa maruz kalmalarına rağmen, toplumun kadına 
biçtiği rol nedeniyle aile hayatındaki sorumlulukları ağırdır. Aile hayatındaki zorunluluklar, 
kadınları çalışıp çalışmama konusunda karar vermeye zorlamaktadır. Kadınların aile içindeki 
yüklerinin eşleri arasında paylaşılması, iş ve aile yaşamının uzlaştırılması ve devletin yasal 
düzenlemelerle desteklenmesi açısından büyük önem taşımaktadır (TCEUEP, 2008: 14). 

Çalışma yaşamında kadınlar, eğitim ve mesleki eğitimde eşitsizlik, İş bulma ve yükseltilmede 
eşitsizlik, ücretlendirmede eşitsizlik, Sosyal haklardan yararlanmada eşitsizlik, cinsel taciz, 
psikolojik taciz gibi sorunlarla karşılaşmaktadır. Kadınların annelik durumlarına bağlı olarak aile 
hayatında karşılaştıkları en önemli sorun ise, iş-aile (rol) çatışması sorunudur. Ev işi ve çocuk 
bakımı sorunları, iş ve çalışan ailesi, evli kadınlar ve anneler arasındaki (rol) çatışması sorununun 
uzantıları olarak da görülebilir. (Kocacık ve Gökkaya, 2005). 

 
Evli Kadınlarda Evlilik Uyumu 

Evlilik hayatının bozulmasındaki en önemli etkenlerden biri eşler arasındaki iletişim eksikliğidir. 
Evlilikte eşler arasındaki iletişimin önündeki engellerden biri de eşlerin kendilerini ifade 
edememeleri ve pasif konumlarıdır. (Akgün vd., 2010).  

Evlilikte eşler, aidiyet duygusu ile ortak bir düşünce dünyası oluşturmalı ve karşılıklı sorunları 
güçlü bir iletişim ile çözebilmelidir (Özgüven, 2000). Eşler birbirleriyle iletişim kuramadıklarında 
aralarında çatışmalar yaşanması olasıdır. Yine bu çatışmaların önlenmesinde ve var olan 
çatışmaların uzlaşılarak çözülmesinde iletişim becerileri önemli bir rol oynamaktadır (Taysı, 
2010). Bir evlilikte uyum önemlidir çünkü evliliği huzurlu ve tatmin edici kılmaktadır. Evliliği 
bir süreç olarak düşündüğümüzde uyum, eşlerin bir arada olmasını sağlayan en güçlü 
etkenlerden biri olarak görülmektedir (Erbek vd., 2005).  

Dedeoğlu (2009) tarafından yapılan bir araştırma, eşitlik politikasının Türkiye'de kadın 
istihdamını teşvik etmekten ve çalışma hayatında kadınlara eşitlik sağlamaktan uzak olduğunu 
göstermektedir. Hatta bazı düzenlemeler ve uygulamalar çalışan kadınların çalışmasını 
engellemektedir. Bu uygulamalar kadınları daha çok çalışmaya teşvik etmediği için onları anne 
ve eş oldukları için ödüllendirilmektedir. Bu hükümlerin doğrudan kadınlara yönelik ayrımcılık 
yaptığı söylenebilir. 

 

Evli Çalışmayan Kadınlarda Evlilik Uyumu 

Ev kadınları genellikle hayatlarının monotonluğundan, sürekli çocuk ve ev işleriyle ilgilenme 
ihtiyacından, kendilerine zaman ayıramamaktan şikâyet etmektedirler. Çalışan kadınlara kıyasla 
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sosyal çevreleri daha az sayıda insandan oluşmaktadır. Her insan için çok önemli olan eserinin 
takdir edilmesi ve değerlendirilmesi çoğu zaman eşinin insafına kalmıştır. Çalışan kadınlar ise 
daha bağımsız hareket edebilir, para kazanabilir ve toplumda daha fazla saygı görebilir. 

Özellikle ev hanımları arasında daha sık görülen görücü usulü evlilikler, flört ederek evlenenlere 
göre evlilikte aradıklarını daha az bulmakta ve daha fazla kaygı ve somatizasyon göstermektedir. 
Evlenmeden önce eşlerin birbirlerini ve gerçek özelliklerini daha iyi tanımalarının daha doğru 
olacağı açıktır. 

 

Kadınların Çalışma Koşulları ile Evlilik Uyumu Arasındaki İlişki Konusunda 
Araştırmalar 

Kadın istihdamı ile genel uyum, sosyal uyum, kendini gerçekleştirme, aile ilişkileri ve antisosyal 
eğilimler arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Sezer (2004), Hacettepe Üniversitesi'nin 
"Kadınların Uyum Düzeyinin Bazı Değişkenlerle İncelenmesi" çalışmasının sonuçlarını 
incelediğinde, kadınların çalışırken kendilerine ve çevrelerine daha uyumlu olduklarını 
saptanmıştır. Genel uyum, sosyal uyum, kendini gerçekleştirme, aile ilişkileri ve antisosyal 
eğilimler hakkında çalışmayan kadınlara göre daha fazla şey söylenebilir. Uyum ile ilgili diğer 
alt boyutlar incelendiğinde sosyal normlar dışındaki tüm boyutlarda çalışan kadınların 
puanlarının aritmetik ortalamasının işsiz kadınlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu 
sonuçlara dayanarak, araştırmaların genel olarak kadınların uyum yeteneği üzerinde olumlu bir 
etkiye sahip olduğu söylenebilir (Sezer, 2005). 

Bacak ve Yiğit'in 2007'de yaptığı araştırmaya göre, işgücünde yer alan kadınlar; Engelliler ve 
yaşlılarla birlikte çocuk işçiler bir risk grubu oluşturmaktadır. Kadınlar fizyolojik ve biyolojik 
özelliklerinden dolayı erkek işçilere göre daha zayıf oldukları için tehlikelere daha fazla maruz 
kalmaktadırlar. Kadınların çalışma hayatı dışındaki en temel sorunu, sorumlu oldukları ev işleri 
ve çocuk bakımıdır. İşyerinde ve evde çalışan kadınların toplam çalışma süresi 12-15 saati 
aşmakta ve dinlenme süreleri kısalmaktadır. 

Kadınlar, erkeklere göre daha çabuk yorgunluk yaşamakta ve uzun çalışma saatlerinde düşük, 
erken doğum ve ölü doğum gibi risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle çocuklu kadın 
işçiler için işyerlerinde kreş ve emzirme tesislerinin olmaması ya da işverenin sağlaması gerektiği 
halde açılmamış olması kadın işçiler için birçok sıkıntıya neden olmaktadır. Ev işleri ve çocuk 
bakımından sonra, evli kadınlar için işyerindeki en önemli sorun cinsel tacizdir. Bu, birçok kadın 
çalışanın ruh sağlığını olumsuz etkileyen ve iş huzurunu tehdit eden çok ciddi bir sorundur. 
Kadın çalışanların çoğu zaman yanlış anlaşılma korkusuyla bunu gizlemesi, bu sorunun çok 
yaygın olmadığını düşündürmektedir (Bacak ve Yiğit, 2007). 

Kadın çalışanların iş hayatında bazı önlemler alınmalıdır. Bu düzenlemelerin uygulanması, 
çalışma barışının korunmasını, daha fazla eğitim ve ilgili makamlar tarafından denetlenmesini 
gerektirmektedir. Aksi halde davranış, ihlalde bulunan işverenin (veya işveren vekilinin) idari 
sorumluluğu ile sonuçlanacak ve bu durumlar için işverenler ağır yaptırımlara tabi tutulacaktır 
(Bacak ve Yiğit, 2007). 

Türkiye'de ücret karşılığında ev dışında çalışmanın birincil amaç olmadığı, kadınların bunu 
geçici ve zorunlu bir meslek olarak gördükleri, yapmak istedikleri şeyin ev hanımlığı ve annelik 
olduğu görülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, eğitimli kadınların yaklaşık %20'sinin ev 
işleri ve çocuk bakımı nedeniyle işten ayrılması, iş ve aile yaşamı arasında bir rol çatışması 
olduğunda işten çıkışın yaygın olduğu inancını desteklemektedir (Uşen ve Delen, 2011). 
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Dedeoğlu (2009) tarafından yapılan bir araştırma, fırsat eşitliği politikasının Türkiye'de kadın 
istihdamını ve kadın eşitliğini çalışma dünyasında desteklemekten uzak olduğunu 
göstermektedir. Hatta bazı düzenlemeler ve uygulamalar çalışan kadınların istihdam edilmesini 
engellemektedir. Bu uygulamalar kadınları daha çok çalışmaya teşvik etmediği için onları anne 
ve eş oldukları için ödüllendirmektedir. Bu hükümlerin doğrudan kadınlara yönelik ayrımcılık 
yaptığı söylenebilir. Eşitliği teşvik eden mevcut yasalar; Kadınların yaşamlarını doğrudan 
etkilemeyen ve uygulamada kadına yönelik ayrımcılığı ve dışlayıcı tutumu değiştiremeyen soyut 
yasal hükümler bulunmaktadır. 

Çınar (2009), "Evde çalışan kadınların ilişki ağları ve bu ilişki ağları üzerine saha araştırması" 
başlıklı bir araştırma yapmıştır. Bu çalışmada; ev işinin işçiyi dar bir çevreyle sınırlayan bir 
çalışma yöntemi olduğuna inansalar da her aşamasında belli bir örgütlenme biçimi gerektirdiği 
sonucuna varmaktadırlar. İş içinde tanımlanan ilişkiler arasında ev işi, çalışanları yalıtan ve/veya 
yalıtan bir iş biçimi değildir; aksine farklı ilişkilere olanak tanıyan bir temel oluşturabildiğini 
göstermektedir. Araştırmada görüşülen kadınların tamamına yakını ev işlerinin kendilerini 
sosyalleştirdiğini iddia etmiştir. Bu bağlamda ev işi kadınların aktif sosyal yaşamını temsil 
etmektedir (Çınar, 2009). 

 
YÖNTEM 
Araştırmanın Yöntemi 

Çalışan ve çalışmayan kadınların evlilik uyumları incelemeyi amaçlayan bu araştırma betimsel 
bir araştırma olarak tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tarama modelindeki 
araştırmalarda geçmişte var olmuş ya da halen var olan durumları hiçbir müdahale olmadan var 
olduğu şekliyle betimlenmektedir (Karasar, 1998: 97).  

 
Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Çalışan ve çalışmayan evli kadınların evlilik uyumlarının incelendiği bu araştırmanın evreni evli 
kadınlar oluşturmaktadır. Zaman ve maliyet kısıtı sebebiyle evrenin tamamına ulaşılması 
mümkün olmadığından araştırmada örnekleme yapılmıştır. Bu amaçla en fazla kişide katılımcıya 
hızlı bir şekilde ulaşabilmek amacıyla olasılıksız örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme 
yöntemi kullanılarak İstanbul’da ikamet eden 18 yaşından büyük olan evli kadınların çalışmaya 
dahil edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak katılım gösteren 63 çalışan ve 99 
çalışmayan evli kadın olmak üzere 162 kadın bu çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veri 
toplama araçları olarak araştırma verilerinin elde edilmesinde nicel veri toplama tekniklerinden 
anket yöntemi kullanılmıştır. Söz konusu anketin ilk bölümünde kadınların sosyo-demografik 
özelliklerini belirlemek amacıyla; yaş, eğitim düzeyi, meslekleri, ailelerinin aylık gelirleri ile 
eşlerinin yaşları, eğitim düzeyleri ve mesleklerine yönelik sorular yer almaktadır. Anketin ilk 
bölümünde kadınların evlilik ile ilgili özelliklerini belirlemeye yönelik ise evlilik yaşı, evlilik 
süresi, çocuk sayısı ve eşleriyle sorumlulukları paylaşma durumuna yönelik sorular yer 
almaktadır. Anketin ikinci bölümünde ise 15 soruluk Evlilik Uyumu Ölçeği yer almaktadır. 
Araştırma verileri SPSS 20 paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. 

 

BULGULAR 

Araştırmada yer alan çalışan ve çalışmayan evli kadınların demografik özelliklerine göre 
dağılımları Tablo 1’de yer almaktadır.  
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Tablo 1. Çalışan ve Çalışmayan Evli Kadınların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımları 

  
Çalışan Evli 

Kadınlar (n=63) 
Çalışmayan Evli 
Kadınlar (n=99) Toplam 

n (%) n (%) n (%) 

Yaş 
24-35 Yaş 35 55,6 41 41,4 76 46,9 
36 Yaş ve Üzeri 28 44,4 58 58,6 86 53,1 
Toplam 63 100,0 99 100,0 162 100,0 

Eşin Yaşı 
26-38 Yaş 40 63,5 40 40,4 80 49,4 
39 Yaş ve Üzeri 23 36,5 59 59,6 82 50,6 
Toplam 63 100,0 99 100,0 162 100,0 

Eğitim Durumu 
Lisans veya Altı 37 58,7 90 90,9 127 78,4 
Lisansüstü 26 41,3 9 9,1 35 21,6 
Toplam 63 100,0 99 100,0 162 100,0 

Eşin Eğitim 
Durumu 

Lisans veya Altı 40 63,5 74 74,7 114 70,4 
Lisansüstü 23 36,5 25 25,3 48 29,6 
Toplam 63 100,0 99 100,0 162 100,0 

Ailenin Aylık 
Gelir Düzeyi 

Düşük 2 3,2 0 0,0 2 1,2 
Orta 39 61,9 66 66,7 105 64,8 
Yüksek 22 34,9 33 33,3 55 34,0 
Toplam 63 100,0 99 100,0 162 100,0 

 

Tablo 1 incelendiğinde 24-35 yaş aralığındaki çalışan evli kadınların oranı %55,6 (N=35 kişi) iken 
çalışmayan evli kadınların oranı %41,4’dur (N=41 kişi). 36 yaş ve üzerinde yer alan çalışan evli 
kadınların oranı %44,4 (N=28 kişi) iken çalışmayan evli kadınların oranı %58,6’dır (N=58 kişi). 
Eşlerinin yaşı 26-38 yaş aralığında olan çalışan evli kadınların oranı %63,5 (N=40 kişi) iken 
çalışmayan evli kadınların oranı %40,4’dür (N=40 kişi). Eşlerinin yaşı 39 yaş ve üzeri olan çalışan 
evli kadınların oranı %36,5 (N=23 kişi) iken çalışmayan evli kadınların oranı %59,6’dır (N=59 kişi). 
Eğitim durumu lisans veya altı olan çalışan evli kadınların oranı %58,7 (N=37 kişi) iken 
çalışmayan evli kadınların oranı %90,9’dur (N=90 kişi). Lisansüstü eğitim düzeyine sahip olan 
çalışan evli kadınların oranı %41,3 (N=26 kişi) iken çalışmayan evli kadınların oranı %9,1’dir (N=9 
kişi). Eşlerinin eğitim durumu lisans veya altı olan çalışan evli kadınların oranı %63,5 (N=40 kişi) 
iken çalışmayan evli kadınların oranı %74,7’dir (N=74 kişi). Eşlerinin eğitim durumu lisansüstü 
olan çalışan evli kadınların oranı %36,5 (N=23 kişi) iken çalışmayan evli kadınların oranı 
%25,3’dür (N=25 kişi). Araştırmada yer alan katılımcıların aylık geliri düşük olan çalışan evli 
kadınların oranı %3,2 (N=2 kişi) iken çalışmayan evli kadınların hiçbirinin düşük aylık gelire 
sahip olmadığı görülmektedir. Orta düzey aylık gelire sahip çalışan evli kadınların oranı %61,9 
(N=39 kişi) iken çalışmayan evli kadınların oranı %66,7’dir (N=66 kişi). Yüksek düzeyde aylık 
gelire sahip çalışan evli kadınların oranı %34,9 (N=22 kişi)iken çalışmayan evli kadınların oranı 
%33,3’tür (N=33 kişi).  

Çalışan ve çalışmayan evli kadınların mesleklerine ait özet bilgiler Tablo 2’de yer almaktadır. 
Tablo 2 incelendiğinden araştırmada yer alan çalışan kadınların en sık sahip olduğu üç meslek 
sırasıyla; %15,9 ile mimar, %12,7 ile öğretmen ve 9,5 ile insan kaynakları uzmanı olduğu 
görülmektedir. Araştırmada yer alan çalışmayan evli kadınların mesleklerine dair verdikleri 
bilgiler incelendiğinde kadınların %57,6’sı ev hanımı, %4’ü öğretmen ve %3’ü mimar ve benzer 
oranda %3’ü çalışmadıklarını bildirmişlerdir.   
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Tablo 2. Çalışan ve Çalışmayan Evli Kadınların Mesleki Özelliklerine Göre Dağılımları 

  
Çalışan Evli Kadınlar (n=63) Çalışmayan Evli Kadınlar (n=99) 

n (%) n (%) 

Ev hanımı 1 1,6 57 57,6 
Diğer 20 31,7 16 16,2 
Mimar 10 15,9 3 3,0 
Öğretmen 8 12,7 4 4,0 
Mühendis  4 6,3 2 2,0 
İnsan Kaynakları Uzmanı 6 9,5 0 0,0 
Avukat 3 4,8 1 1,0 
Muhasebeci  2 3,2 2 2,0 
Bilgisayar Mühendisi 2 3,2 1 1,0 
Memur 3 4,8 0 0,0 
Danışmanlık  2 3,2 1 1,0 
Çalışmıyor 0 0,0 3 3,0 
Psikolog  2 3,2 1 1,0 
İletişim 0 0,0 2 2,0 
Halkla ilişkiler 0 0,0 2 2,0 
Eczacı 0 0,0 2 2,0 
Çocuk Gelişimi 0 0,0 2 2,0 

Toplam 63 100,0 99 100,0 

Araştırmada yer alan çalışan ve çalışmayan evli kadınların eşlerinin meslek ait özet bilgiler Tablo 
3’te yer almaktadır. 

Tablo 3. Çalışan ve Çalışmayan Evli Kadınların Eşlerinin Mesleki Özelliklerine Göre Dağılımları 

  
Çalışan Evli Kadınlar 

(n=63) 
  Çalışmayan Evli Kadınlar (n=99)   

  n (%) n (%) 
Diğer 23 36,5 11 11,1 
Mühendis 16 25,4 17 17,2 
Serbest Meslek 4 6,3 9 9,1 
Yönetici 2 3,2 7 7,1 
Ticaret 1 1,6 8 8,1 
Memur 2 3,2 5 5,1 
İş Adamı 2 3,2 5 5,1 
Mimar 4 6,3 2 2,0 
Tekstil 1 1,6 4 4,0 
Avukat 2 3,2 3 3,0 
Esnaf 1 1,6 3 3,0 
Mali Müşavir 1 1,6 3 3,0 
Yazılım 2 3,2 1 1,0 
Otomotiv Sektörü  0 0,0 3 3,0 
Özel Sektör 0 0,0 3 3,0 
Bilişim 1 1,6 2 2,0 
Pazarlama 0 0,0 2 2,0 
Bankacı 0 0,0 2 2,0 
Şoför 0 0,0 2 2,0 
Müteahhit 1 1,6 1 1,0 
İmam 0 0,0 2 2,0 
Muhasebe 0 0,0 2 2,0 
Dış Ticaret 0 0,0 2 2,0 

Toplam 63 100,0 99 100,0 

 

Tablo 3 incelendiğinde araştırmada yer alan çalışan kadınların %25,4’ünün eşleri mühendis, 
sonrasında %6,3 ile mimar ve serbest meslek sahibidir. Araştırmada yer alan çalışmayan evli 
kadınların ise eşlerinin meslekleri %17,2 ile mühendis, %9,1 ile serbest meslek ve %7,1 ile 
yöneticidir. 

Araştırmada yer alan çalışan ve çalışmayan evli kadınların evlilikle ilgili özelliklerine göre 
dağılımları Tablo 4’te yer almaktadır.  
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Tablo 4. Çalışan ve Çalışmayan Evli Kadınların Evlilikle İlgili Özelliklerine İlişkin Dağılımları  

  
Çalışan Evli 

Kadınlar (n=63) 
Çalışmayan Evli 
Kadınlar (n=99) Toplam 

n  (%) n (%) n (%) 

Evlilik Yaşı 
18-24 Yaş 15 23,8 57 57,6 72 44,4 
25 ve Üzeri Yaş 48 76,2 42 42,4 90 55,6 
Toplam 63 100,0 99 100,0 162 100,0 

Evlilik Yılı 
1-9 Yıl 40 63,5 39 39,4 79 48,8 
10 Yıl ve Üzeri 23 36,5 60 60,6 83 51,2 
Toplam 63 100,0 99 100,0 162 100,0 

Çocuk Sayısı 

Yok 15 23,8 3 3,0 18 11,1 
1 Çocuk 16 25,4 10 10,1 26 16,0 
2 Çocuk 25 39,7 48 48,5 73 45,1 
3 çocuk veya üstü 7 11,1 38 38,4 45 27,8 
Toplam 63 100,0 99 100,0 162 100,0 

Eş ile 
Sorumlulukları 
Paylaşma 
Durumu 

Evet 56 88,9 90 90,9 146 90,1 
Hayır 7 11,1 9 9,1 16 9,9 

Toplam 63 100,0 99 100,0 162 100,0 

 

Tablo 4 incelendiğinde evlilik yaşı 18-24 yaş aralığında olan çalışan evli kadınların oranı %23,8 
iken çalışmayan evli kadınların oranı %57,6’dır. Evlilik yaşı 25 ve üzeri yaş olan çalışan evli 
kadınların oranı %76,2 iken çalışmayan evli kadınların oranı %42,4’dür. Evlilik yılı 1-9 yıl olan 
çalışan evli kadınların oranı %63,5 iken çalışmayan evli kadınların oranı %39,4’tür. 10 yıl ve üzeri 
evlilik yılına sahip çalışan evli kadınların oranı %36,5 iken çalışmayan evli kadınların oranı 
%60,6’dır. Çocuk sahibi olmayan çalışan evli kadınların oranı %23,8 (N=15 kişi) iken çalışmayan 
evli kadınların oranı %3’tür. 1 çocuğa sahip çalışan evli kadınların oranı %25,4 iken çalışmayan 
evli kadınların oranı %10,1’dir. 2 çocuğa sahip çalışan evli kadınların oranı %39,7 iken çalışmayan 
evli kadınların oranı %48,5’tir. 3 veya üstü sayıda çocuğa sahip çalışan evli kadınların oranı %11,1 
iken çalışmayan evli kadınların oranı %38,4’tür. Eşi ile sorumlulukları paylaşan çalışan evli 
kadınların oranı %88,9 iken çalışmayan evli kadınların oranı %90,9’dur. Eşi ile sorumlulukları 
paylaşmayan çalışan evli kadınların oranı %11,1 iken çalışmayan evli kadınların oranı %9,1’dir.  

Araştırmada yer alan katılımcıların Evlilik Uyumu Ölçek sorularına verdikleri yanıtların 
minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerlerine ilişkin bilgiler Tablo 5’te yer 
almaktadır. 

Tablo 5 incelendiğinde bütün yönleri ile evlilikteki mutluluk düzeyi sorusuna çalışan evli 
kadınların verdikleri yanıtların ortalaması 5,3±1,3 iken çalışmayan evli kadınların verdikleri 
yanıtların ortalaması 5,1±1,4’tür.  Aile bütçesini idare etme sorusuna çalışan evli kadınların 
verdikleri yanıtların ortalaması 3,5±1 iken çalışmayan evli kadınların verdikleri yanıtların 
ortalaması 3,7±0,9’dur. Boş zaman etkinlikleri sorusuna çalışan evli kadınların verdikleri 
yanıtların ortalaması 3,4±0,9 iken çalışmayan evli kadınların verdikleri yanıtların ortalaması 
3,3±0,9’dur. Duyguların ifadesi sorusuna çalışan evli kadınların verdikleri yanıtların ortalaması 
3±1 iken çalışmayan evli kadınların verdikleri yanıtların ortalaması 3,2±1,1’dir. Arkadaşlar 
sorusuna çalışan evli kadınların verdikleri yanıtların ortalaması 3,8±1,1 iken çalışmayan evli 
kadınların verdikleri yanıtların ortalaması 3,8±1’dir. Cinsel ilişkiler sorusuna çalışan evli 
kadınların verdikleri yanıtların ortalaması 3,6±1,1 iken çalışmayan evli kadınların verdikleri 
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yanıtların ortalaması 3,9±1’dir. Toplumsal kurallara uyma (doğru, iyi veya uygun davranış) 
sorusuna çalışan evli kadınların verdikleri yanıtların ortalaması 4±0,9 iken çalışmayan evli 
kadınların verdikleri yanıtların ortalaması 4,1±0,9’dur. Yaşam felsefesi sorusuna çalışan evli 
kadınların verdikleri yanıtların ortalaması 3,5±1,3 iken çalışmayan evli kadınların verdikleri 
yanıtların ortalaması 3,5±1’dir. Eşin akrabalarıyla anlaşma sorusuna çalışan evli kadınların 
verdikleri yanıtların ortalaması 3,5±1,2 iken çalışmayan evli kadınların verdikleri yanıtların 
ortalaması 3,8±1,1’dir. Ortaya çıkan uyumsuzluklar genellikle: sorusuna çalışan evli kadınların 
verdikleri yanıtların ortalaması 0,7±0,5 iken çalışmayan evli kadınların verdikleri yanıtların 
ortalaması 0,7±0,4’dür. Eşle birlikte ortak kararla boş zamanları değerlendirme sorusuna çalışan 
evli kadınların verdikleri yanıtların ortalaması 0,7±0,5 iken çalışmayan evli kadınların verdikleri 
yanıtların ortalaması 0,6±0,5’tir. Hiç evlenmemiş olmayı isteme durumu sorusuna çalışan evli 
kadınların verdikleri yanıtların ortalaması 2,1±0,9 iken çalışmayan evli kadınların verdikleri 
yanıtların ortalaması 2,3±0,9’dur. Hayatı yeniden yaşayabilselerdi yine aynı kişi ile evlenme 
durumu sorusuna çalışan evli kadınların verdikleri yanıtların ortalaması 1,6±0,7 iken çalışmayan 
evli kadınların verdikleri yanıtların ortalaması 1,6±0,7’dir. Eşinize güvenme ve sırları açma 
durumu sorusuna çalışan evli kadınların verdikleri yanıtların ortalaması 1,9±0,4 iken çalışmayan 
evli kadınların verdikleri yanıtların ortalaması 1,8±0,5’tir. Sonuç olarak çalışan ve çalışmayan evli 
kadınların genel olarak evlilikteki mutluluk düzeyleri, aile bütçesini idare etme durumları, boş 
zaman etkinliklerini değerlendirme şekilleri, duyguların ifadesi, arkadaş, cinsel ilişkilere, 
toplumsal kurallara uyma, yaşam felsefesi, eşin akrabalarıyla anlaşma, ortaya çıkan 
uyumsuzlukları değerlendirme şekli, eş ile ortak karar ile boş zamanları değerlendirme 
durumları, yine aynı kişi ile evlenme durumları ve eşlerine güvenip sırlarını açma durumlarının 
benzer olduğu tespit edilmiştir.  

Evlilik Uyumu Ölçeğine yer alan sorulardan yalnızca 11. Soru olan “Ev dışı etkinliklerin ne 
kadarının eş ile birlikte yapılma durumu” çalışan ve çalışmayan kadınların verdikleri yanıtların 
ortalama değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir 
(t=2,598, p<0,05). Sonuçlar incelendiğinde ev dışı etkinliklerin ne kadarının eş ile birlikte yapılma 
durumu sorusuna çalışan evli kadınların verdikleri yanıtların ortalaması 2,1±0,6 ile çalışmayan 
evli kadınların verdikleri yanıtların ortalamasına 1,9±0,7 kıyasla daha yüksektir. Evlilik uyumu 
ölçek maddelerinin çalışan ve çalışmayan kadınlara göre değerlendirilmesi sonucunda evlilik 
uyumuna dair birçok konu ve durumun benzer olduğu görülmüştür. Yani kadınların evlilik 
uyumlarına dair durumları benzer değerlendirdikleri söylenebilir. Elde edilen tek farklılık 
kadınların ev dışı etkinlikleri eşleri ile birlikte yapma sıklıklarıdır. Çalışan kadınların daha 
sıklıkla dışarıda olmaları çalışmayan kadınlara kıyasla daha fazla eşleri ile birlikte dışarıda vakit 
geçirmelerine sebep olmuş olabilir. Buna ek olarak çalışan kadınların ev ekonomisine yaptıkları 
katkı ile sosyal etkinliklere daha fazla yer ayırdıkları böylece eşleri ile çalışmayan kadınlara göre 
daha sık ev dışı etkinliklere katıldıkları düşünülebilir. 

Araştırmada yer alan çalışan ve çalışmayan evli kadınların Evlilik Uyumu Ölçeğine verdikleri 
yanıtlara ait çarpıklık ve basıklık değerleri ile minimum, maksimum ve ortalama değerleri Tablo 
6’da yer almaktadır. 

 

 

 

 

 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2): 183-204. 

 196 

Tablo 5. Çalışan Evli ve Çalışmayan Evli Kadınların Evlilik Uyumu Ölçek Sorularına Verdikleri 
Yanıtların Karşılaştırılmasına İlişkin Student T-test Sonuçları 

  
Puan 

Aralığ
ı 

Çalışan Evli 
Kadınlar (n=63) 

Çalışmayan Evli 
Kadınlar (n=99) 

t p 
Min.-
Maks. 

Ort.±St
d. 

Sapma 

Min.-
Maks. 

Ort.±Std. 
Sapma 

1. Bütün yönleri ile evlilikteki 
mutluluk düzeyi 0-6 3-6 5,3±1,3 1-6 5,1±1,4 1,242 0,216 

2. Aile bütçesini idare etme 1-5 0-5 3,5±1 1-5 3,7±0,9 -0,834 0,405 
3. Boş zaman etkinlikleri 1-5 2-5 3,4±0,9 1-5 3,3±0,9 0,429 0,669 
4. Duyguların ifadesi 1-5 0-5 3±1 0-5 3,2±1,1 -1,175 0,242 
5. Arkadaşlar 1-5 0-5 3,8±1,1 0-5 3,8±1 -0,174 0,862 
6. Cinsel ilişkiler 1-5 0-5 3,6±1,1 1-5 3,9±1 -1,907 0,058 
7. Toplumsal kurallara uyma 
(doğru, iyi veya uygun 
davranış) 

1-5 2-5 4±0,9 1-5 4,1±0,9 -0,865 0,388 

8. Yaşam felsefesi 1-5 0-5 3,5±1,3 1-5 3,5±1 -0,388 0,698 
9. Eşin akrabalarıyla anlaşma 1-5 0-5 3,5±1,2 0-5 3,8±1,1 -1,325 0,187 
10. Ortaya çıkan 
uyumsuzluklar genellikle: 0-1* 0-1 0,7±0,5 0-1 0,7±0,4 -0,537 0,592 

11. Ev dışı etkinliklerin ne 
kadarının eş ile birlikte 
yapılma durumu 

0-3 0-3 2,1±0,6 0-3 1,9±0,7 2,598 0,010* 

12. Eşle birlikte ortak kararla 
boş zamanları değerlendirme. 0-1** 0-1 0,7±0,5 0-1 0,6±0,5 1,209 0,229 

13. Hiç evlenmemiş olmayı 
isteme durumu 0-3 0-3 2,1±0,9 0-3 2,3±0,9 -1,752 0,082 

14. Hayatı yeniden 
yaşayabilselerdi yine aynı kişi 
ile evlenme durumu 

0-2 0-2 1,6±0,7 0-2 1,6±0,7 -0,111 0,912 

15. Eşinize güvenme ve sırları 
açma durumu 0-2 0-2 1,9±0,4 0-2 1,8±0,5 1,555 0,122 

*Freeston ve Plechaty önerdikleri düzeltme puanları, **Fredman ve Sherman 
önerdikleri düzeltme puanları 

  

 

Tablo 6. Evlilik Uyumu Ölçeğine Ait Çarpıklık ve Basıklık Değeri  

Evlilik Uyumu N Min. Maks. Ort. Std. 
Sapma 

Çarpıklık Basıklık 

İstatistik 
Std. 
Hata İstatistik 

Std. 
Hata 

Çalışan Evli 
Kadınlar 63 22 59 42,76 7,93 -,351 ,302 -,328 ,595 

Çalışmayan Evli 
Kadınlar 

99 20 58 43,37 7,54 -,590 ,243 ,690 ,481 

 

Tablo 6 incelendiğinde çalışan ve çalışmayan evli kadınların Evlilik Uyumu Ölçeğine verdikleri 
yanıtların çarpıklık ve basıklık değerlerinin ±1,5 değerleri arasında yer aldığı görülmektedir. 
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Sonuç olarak evlilik uyumu değişkeninin normal dağılıma uygunluk gösterdiği anlaşılmaktadır. 
Çalışan evli kadınların evlilik uyumuna ait puanlarının 22-59 arasında yer aldığı ve ortalama 
puanlarının 42,76±7,93 olduğu görülmektedir. Çalışmayan evli kadınların ise evlilik uyumu 
puanlarının 20-58 arasında yer aldığı ve ortalama puanlarının 43,37±7,54 olduğu görülmektedir. 
Sonuç olarak çalışan ve çalışmayan evli kadınların evlilik uyumlarının benzer düzeyde olduğu 
görülmüştür. 

Çalışan ve çalışmayan evli kadınların evlilik uyumlarını karşılaştırmak üzere gerçekleştirilen 
Student T-test sonuçları Tablo 7’de yer almaktadır. 

Tablo 7. Çalışan ve Çalışmayan Evli Kadınların Evlilik Uyumlarının Karşılaştırılmasına İlişkin 
Student T-test Sonuçları  

  n X̄ Std. Sapma t p 

Evlilik 
Uyumu 

Çalışan 63 42,76 7,93 -0,493 0,622 
Çalışmayan 99 43,37 7,54     

Tablo 7 incelendiğinde çalışan ve çalışmayan evli kadınların evlilik uyumlarının istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir (p>0,05). Çalışan ve çalışmayan evli 
kadınların evlilik uyumlarının benzer düzeyde olması evli kadınların evlilik uyumlarında 
kadınların çalışma durumlarının etkili olmadığı söylenebilir. 

Çalışan evli kadınların demografik ve evlilik özellikleri olan evlilik yaşı, evlilik yılı ve eş ile 
sorumluluklarını paylaşma durumuna göre evlilik uyumlarını karşılaştırmak üzere 
gerçekleştirilen Mann-Whitney test sonuçları Tablo 8’de yer almaktadır. 

Tablo 8. Çalışan Evli Kadınların Demografik ve Evlilik Özelliklerine Göre Evlilik Uyumlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin Mann-Whitney Test Sonuçları  

Çalışan Evli Kadınlar (n=63) n X̄ Std. 
Sapma z p 

Yaş 
24-35 Yaş 35 43,63 8,34 -1,198 0,231 
36 Yaş ve Üzeri 28 41,68 7,39     

Eşin Yaşı 
26-38 Yaş 40 43,68 7,35 -1,079 0,281 
39 Yaş ve Üzeri 23 41,17 8,79     

Eğitim 
Durumu 

Lisans veya 
Altı 37 42,22 8,14 -0,524 0,600 

Lisansüstü 26 43,54 7,72     

Eşin Eğitim 
Durumu 

Lisans veya 
Altı 40 42,98 8,44 -0,472 0,637 

Lisansüstü 23 42,39 7,13     

Evlilik Yaşı 
18-24 Yaş 15 44,20 8,30 -1,139 0,255 
25 ve Üzeri Yaş 48 42,31 7,85     

Evlilik Yılı 
1-9 Yıl 40 43,85 7,28 -1,301 0,193 
10 Yıl ve Üzeri 23 40,87 8,80     

Eş ile 
Sorumlulukları 
Paylaşma 
Durumu 

Evet 56 43,70 7,56 -2,584 0,010* 

Hayır 7 35,29 7,27     

*p<0,05 
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Tablo 8 incelendiğinde çalışan evli kadınların eşleri ile sorumluluklarını paylaşma durumlarına 
göre evlilik uyumlarının farklılaştığı görülmektedir (z=-2,584, p<0,05). Sonuçlar incelendiğinde 
eşleri ile sorumluluklarını paylaşan çalışan kadınların evlilik uyumlarının (X̄=43,70) eşleri ile 
sorumlulukları paylaşmayan çalışan kadınlara (X̄=35,29) göre daha yüksektir. Fakat çalışan evli 
kadınların yaşlarına, eşlerinin yaşlarına, eğitim durumlarına, eşlerinin eğitim durumlarına, 
evlilik yaşlarına ve evlilik yıllarına göre evlilik uyumları istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
göstermemektedir (p>0,05). Sonuç olarak çalışan kadınların evlilik uyumlarında kadınların; 
yaşları, eşlerinin yaşları, eğitim durumu, eşin eğitim durumu, evlilik yaşı ve evlilik yıllarının 
etkili olmadığı söylenebilir. Elde edilen tek farklılık eş ile sorumluluk paylaşma durumlarıdır. 
Eşleri ile sorumlulukları paylaşan çalışan kadınların eşlerin iş yükünü azaltmaları kadınların 
eşleri tarafından anlaşıldığını hissetmeleri sonucunda evlilik uyumlarının arttığı düşünülebilir. 

Çalışan evli kadınların ailelerinin aylık gelirleri ve çocuk sayılarına göre evlilik uyumlarının 
karşılaştırılması amacıyla gerçekleştirilen Kruskal Wallis test sonuçları Tablo 9’da yer almaktadır.  

Tablo 9. Çalışan Evli Kadınların Aylık Gelir ve Çocuk Sayılarına Göre Evlilik Uyumlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin Kruskal Wallis Test Sonuçları 

Çalışan Evli Kadınlar (n=63) n X̄ Std. 
Sapma X2 p 

Ailenin 
Aylık 
Gelir 
Düzeyi 

Düşük 2 47,00 1,41 3,840 0,147 
Orta 39 41,26 8,59   

Yüksek 22 45,05 6,38   

Toplam 63 42,76 7,93     

Çocuk 
Sayısı 

Yok 15 45,27 7,74 3,911 0,271 
1 Çocuk 16 41,19 9,16   

2 Çocuk 25 43,20 7,66   

3 Çocuk veya Üstü 7 39,43 5,44   

Toplam 63 42,76 7,93     
 
Tablo 9 incelendiğinde çalışan evli kadınların ailelerinin aylık gelirleri ve çocuk sayılarına göre 
evlilik uyumlarının istatistiksel olarak farklılık göstermediği görülmektedir (p>0,05). Çalışan 
kadınların ailelerinin aylık gelirleri ve çocuk sayılarına göre evlilik uyumlarının farklılık 
göstermemesinin nedeni örneklem özelliğinden kaynaklanmış olabilir.  

Çalışmayan evli kadınların demografik ve evlilik özellikleri olan evlilik yaşı, evlilik yılı ve eş ile 
sorumluluklarını paylaşma durumuna göre evlilik uyumlarını karşılaştırmak üzere 
gerçekleştirilen Student T-test ve Mann-Whitney test sonuçları Tablo 10’da yer almaktadır. 

Tablo 10 incelendiğinde çalışmayan evli kadınların eşleri ile sorumluluklarını paylaşma 
durumlarına göre evlilik uyumlarının farklılaştığı görülmektedir (z=-2,212, p<0,05). Sonuçlar 
incelendiğinde eşleri ile sorumluluklarını paylaşan çalışmayan kadınların evlilik uyumlarının 
(X̄=43,97) eşleri ile sorumlulukları paylaşmayan çalışmayan kadınlara (X̄=37,44) göre daha 
yüksektir. Fakat çalışmayan evli kadınların yaşlarına, eşlerinin yaşlarına, eğitim durumlarına, 
eşlerinin eğitim durumlarına, evlilik yaşlarına ve evlilik yıllarına göre evlilik uyumları 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0,05). Sonuç olarak çalışmayan 
kadınların evlilik uyumlarında kadınların; yaşları, eşlerinin yaşları, eğitim durumu, eşin eğitim 
durumu, evlilik yaşı ve evlilik yıllarının etkili olmadığı söylenebilir. Elde edilen tek farklılık eş 
ile sorumluluk paylaşma durumlarıdır. Çalışan kadınlarda olduğu gibi eşleri ile sorumlulukları 
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paylaşan çalışmayan kadınların eşlerin iş yükünü azaltmaları kadınların eşleri tarafından 
anlaşıldığını hissetmeleri sonucunda evlilik uyumlarının arttığı söylenebilir. 

 

Tablo 10. Çalışmayan Evli Kadınların Demografik ve Evlilik Özelliklerine Göre Evlilik 
Uyumlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Student T-test ve Mann-Whitney Test Sonuçları 

Çalışmayan Evli Kadınlar (n=99) n X̄ Std. 
Sapma t/z p 

Yaş 
24-35 Yaş 41 44,22 7,13 0,938 0,351 
36 Yaş ve Üzeri 58 42,78 7,82     

Eşin Yaşı 
26-38 Yaş 40 44,88 6,77 1,645 0,103 
39 Yaş ve Üzeri 59 42,36 7,91     

Eğitim 
Durumu 

Lisans veya Altı 90 43,60 7,28 -0,640 0,522 
Lisansüstü 9 41,11 9,99     

Eşin Eğitim 
Durumu 

Lisans veya Altı 74 43,11 7,50 -0,685 0,493 
Lisansüstü 25 44,16 7,75     

Evlilik Yaşı 
16-24 Yaş 57 44,33 7,02 1,484 0,141 
25 ve Üzeri Yaş 42 42,07 8,10     

Evlilik Yılı 
1-9 Yıl 39 43,95 7,05 0,610 0,543 
10 Yıl ve Üzeri 60 43,00 7,88     

Eş ile 
Sorumlulukları 
Paylaşma 
Durumu 

Evet 90 43,97 7,19 -2,212z 0,027* 

Hayır 9 37,44 8,83     

z: Mann-Whitney Test,  *p<0,05 
 
Çalışmayan evli kadınların ailelerinin aylık gelirleri ve çocuk sayılarına göre evlilik uyumlarının 
karşılaştırılması amacıyla gerçekleştirilen ANOVA ve Kruskal Wallis test sonuçları Tablo 11’de 
yer almaktadır.  

Tablo 11. Çalışmayan Evli Kadınların Aylık Gelir ve Çocuk Sayılarına Göre Evlilik Uyumlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin ANOVA ve Kruskal Wallis Test Sonuçları 

Çalışmayan Evli Kadınlar (n=99) n X̄ Std. 
Sapma F/ X2 p 

Ailenin 
Aylık Gelir 

Düzeyi 

Orta 66 42,59 7,40 2,160 0,145 
Yüksek 33 44,94 7,69   

Toplam 99 43,37 7,54   

Çocuk 
Sayısı 

Yok 3 43,00 12,29 1,967 0,579 
1 Çocuk 10 45,10 6,66   

2 Çocuk 48 43,81 7,82   

3 Çocuk veya Üstü 38 42,39 7,21   

Toplam 99 43,37 7,54     
 

Tablo 11 incelendiğinde çalışmayan evli kadınların ailelerinin aylık gelirleri ve çocuk sayılarına 
göre evlilik uyumlarının istatistiksel olarak farklılık göstermediği görülmektedir (p>0,05). 
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Çalışmayan kadınların evlilik uyumları üzerinde ailelerinin aylık gelirleri ve çocuk sayısının 
etkisi olmadığı söylenebilir.  

Araştırmada yer alan evli kadınların demografik ve evlilik özellikleri olan evlilik yaşı, evlilik yılı 
ve eş ile sorumluluklarını paylaşma durumuna göre evlilik uyumlarını karşılaştırmak üzere 
gerçekleştirilen Student T-test ve Mann-Whitney test sonuçları Tablo 12’de yer almaktadır. 

Tablo 12. Kadınların Demografik ve Evlilik Özelliklerine Göre Evlilik Uyumlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin Student T-test ve Mann-Whitney Test Sonuçları 

Evlilik Uyumu n X̄ Std. 
Sapma t p 

Yaş 
24-35 Yaş 76 43,95 7,67 1,267 0,207 
36 Yaş ve Üzeri 86 42,42 7,66     

Eşin Yaşı 
26-38 Yaş 80 44,28 7,05 1,880 0,062 
39 Yaş ve Üzeri 82 42,02 8,13     

Eğitim 
Durumu 

Lisans veya Altı 127 43,20 7,54 0,192 0,848 
Lisansüstü 35 42,91 8,27     

Eşin Eğitim 
Durumu 

Lisans veya Altı 114 43,06 7,81 -0,190 0,850 
Lisansüstü 48 43,31 7,44     

Evlilik Yaşı 
16-24 Yaş 72 44,31 7,24 1,746 0,083 
25 ve Üzeri Yaş 90 42,20 7,92     

Evlilik Yılı 
1-9 Yıl 79 43,90 7,12 1,236 0,218 
10 Yıl ve Üzeri 83 42,41 8,14     

Eş ile 
Sorumlulukları 
Paylaşma 
Durumu 

Evet 146 43,86 7,31 -3,414z 0,001* 

Hayır 16 36,50 8,00     

z: Mann-Whitney Test,  *p<0,05 
 

Tablo 12 incelendiğinde evli kadınların eşleri ile sorumluluklarını paylaşma durumlarına göre 
evlilik uyumlarının farklılaştığı görülmektedir (z=-3,414, p<0,05). Sonuçlar incelendiğinde eşleri 
ile sorumluluklarını paylaşan kadınların evlilik uyumlarının (X̄=43,86) eşleri ile sorumlulukları 
paylaşmayan kadınlara (X̄=36,50) göre daha yüksektir. Fakat evli kadınların yaşlarına, eşlerinin 
yaşlarına, eğitim durumlarına, eşlerinin eğitim durumlarına, evlilik yaşlarına ve evlilik yıllarına 
göre evlilik uyumları istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0,05). Sonuç 
olarak çalışan ve çalışmayan kadınların yani örneklemde yer alan kadınların evlilik uyumlarında 
yaş, eşlerinin yaşı, eğitim durumu, eşin eğitim durumu, evlilik yaşı ve evlilik yıllarının etkili 
olmadığı söylenebilir. Elde edilen tek farklılık eş ile sorumluluk paylaşma durumlarıdır. Kadınlar 
için eşleri ile sorumluluklarını paylaşmaları evlilik uyumları üzerinde etkili olduğu söylenebilir. 

Evli kadınların ailelerinin aylık gelirleri ve çocuk sayılarına göre evlilik uyumlarının 
karşılaştırılması amacıyla gerçekleştirilen Kruskal Wallis test sonuçları Tablo 13’te yer 
almaktadır. 

Tablo 13 incelendiğinde evli kadınların ailelerinin aylık gelirlerine göre evlilik uyumlarının 
istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık gösterdiği görülmektedir (X2=6,631, p<0,05). Sonuçlar 
incelendiğinde ailelerinin yüksek düzeyde aylık gelire sahip kadınların (X̄=44,98) orta düzey 
aylık gelire sahip evli kadınlara (X̄=42,10) göre daha yüksek bulunmuştur. Fakat evli kadınların 
çocuk sayılarına göre evlilik uyumları istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir 
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(p>0,05). Ekonomik düzeyi yüksek ailelerde evlilik uyumunun daha yüksek olması kadınların 
ekonomik stres yaşamamaları ve daha fazla sosyal etkinliğe katılabilmeleri evlilik uyumunu 
arttırdığı düşünülebilir. Buna karşın evlilik uyumunun çocuk sayısına göre değişmemesi 
kadınlarda çocuk sayısının evlilik uyumları üzerinde etkili olmadığını göstermektedir. 

 

Tablo 13. Kadınların Aylık Gelir ve Çocuk Sayılarına Göre Evlilik Uyumlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin Kruskal Wallis Test Sonuçları 

Evlilik Uyumu n X̄ Std. 
Sapma X2 p Anlamlı 

Farklılık 

Ailenin 
Aylık Gelir 
Düzeyi 

Düşük1 2 47,00 1,41 6,631 0,036* 2-3 
Orta2 105 42,10 7,85    

Yüksek3 55 44,98 7,13    

Toplam 162 43,14 7,68       

Çocuk 
Sayısı 

Yok 18 44,89 8,24 2,880 0,410   
1 Çocuk 26 42,69 8,37    

2 Çocuk 73 43,60 7,72    

3 Çocuk veya Üstü 45 41,93 6,99    

Toplam 162 43,14 7,68       
*p<0,05 

 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Çalışan ve çalışmayan evli kadınların evlilik uyumlarını karşılaştırmak amacıyla gerçekleştirilen 
bu çalışmada 63 çalışan ve 99 çalışmayan evli kadın olmak üzere toplam 162 evli kadının 
görüşleri alınmıştır. Evlilik uyumları çalışan evli kadınların demografik değişkenlerine göre 
karşılaştırılmasına ilişkin elde edilen sonuçlara göre çalışan kadınların; yaş, eşin yaşı, eğitim 
durumu, eşin eğitim durumu, aylık gelir ve çocuk sayısı, evlilik yaşı ve evlilik yıllı değişkenlerine 
göre evlilik uyumlarının farklılık göstermediği saptanmıştır. Benzer şekilde çalışmayan evli 
kadınların yaş, eşin yaşı, eğitim durumu, eşin eğitim durumu, ailenin aylık gelir düzeyi, evlilik 
yaşı, evlilik yılı ve çocuk sayısına göre evlilik uyumlarının farklılık göstermediği görülmüştür. 

Çalışan evli kadınların ortalama puanları 42,76±7,93 iken çalışmayan evli kadınların ise evlilik 
uyumu ortalama puanları 43,37±7,54 olarak bulunmuştur. Ortama puanlar dikkate alındığında 
çalışan ve çalışmayan kadınların evlilik ilişkisinde uyumlu oldukları söylenebilir. Çalışan ve 
çalışmayan kadınların Evlilik Uyumu Ölçeğinde yer alan sorulara verdikleri yanıtlar 
karşılaştırıldığında ev dışı etkinliklerin ne kadarının eş ile birlikte yapılma durumu 
incelendiğinde çalışan evli kadınların çalışmayan evli kadınlara kıyasla ev dışı etkinlikleri eşleri 
ile daha sık gerçekleştirdikleri görülmüştür. Çalışan kadınların çalışmayanlara göre sosyal olarak 
daha aktif olarak ev dışı etkinliklere katıldığı düşünülebilir. Bunun sonucunda etkinliklere eşleri 
ile birlikte daha sık katılmalarına sebep olmuş olabilir. 

Araştırmanın ana amacı olan çalışan ve çalışmayan evli kadınların evlilik uyumlarının 
karşılaştırılmasına ilişkin elde edilen sonuca göre çalışan ve çalışmayan evli kadınların evlilik 
uyumlarının farklılık göstermediği görülmüştür. Bu bulgudan farklı olarak Jyoti vd., (2012) 20-
40 yaş aralığında elli çalışan ve elli çalışmayan kadının evlilik uyumunu karşılaştırdıkları 
araştırmalarında çalışmayan kadınların evlilik uyumunda daha iyi olduğunu göstermiştir. 
Ayrıca evliliğin sonraki yıllarında evlilik uyumunun ilk yıllara göre daha iyi olduğunu 
saptamışlardır. Bir başka çalışmada Hindistan’da çalışan ve çalışmayan kadınların evlilik 
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uyumlarını karşılaştıran Nathawat ve Mathur (1993) çalışan kadınların evlilik uyumunun 
çalışmayan kadınlara göre daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. ABD’de gerçekleştirilen 
çalışmada ise Rutter ve Quinton’un (1977) çalışan kadınların evlilik uyumlarının çalışmayan 
kadınlara göre daha düşük bulunmuştur. Karahan ve Bener (2005) ise evli hemşireler üzerinde 
gerçekleştirdikleri araştırmalarında çalışan hemşirelerin evlilik ve aile yaşantılarında sorunlar 
yaşadıklarını tespit etmişlerdir. Kadınların evlilik uyumlarını sosyo-demografik özelliklere göre 
inceleyen Yalçın (2014) çalışmasında olumlu iş yaşantısının kadınların ev yaşantısını etkilediğini 
ortaya koymuştur. Çalışmadan elde edilen bulgular ve yerli ve yabancı çalışmalarda farklı 
sonuçlara ulaşılmasının sebebi kadınların evlilik uyumlarını yalnızca çalışma durumlarının değil 
yaşadıkları iş stresinin, problem çözme becerilerinin daha etkili olabileceği söylenebilir. 

Çalışan kadınların evlilik uyumları ile çalışma şartları, iş stresleri arasındaki ilişkileri araştıran 
Sears ve Galambos (1992) çalışmalarında çalışan kadınların iş ve genel streslerinin evlilik 
uyumları ile ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir. Gerçekleştirilen bu araştırma bulgularına göre 
eşleri ile sorumlulukları paylaşan hem çalışan kadınların hem de çalışmayan kadınların evlilik 
uyumlarının eşleri ile sorumlulukları paylaşmayanlara kıyasla daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca 
çalışan ve çalışmayan kadınların büyük oranda eşleri ile sorumluluklarını paylaştıkları 
görülmüştür. Çalışan ve çalışmayan kadınların genel olarak evlilik uyumu puanlarının yüksek 
düzeyde olduğu görülmüştür. Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde çalışan ve çalışmayan 
kadınların evlilik uyumları arasında bir farklılığın bulunmamasının nedeni hem çalışan hem de 
çalışmayan kadınların eşleriyle sorumlulukları paylaştıkları bir anlamda eşlerinden sosyal destek 
gören kadınların evlilik düzeylerinin de her iki grupta yüksek olması olabilir.  

Evlilik uyumunda evlilik süresini inceleyen çalışmalardan bir olan Spainer, Lewis ve Cole (1975) 
çalışmalarında evliliğin ilk yılarında evlilik uyumunun ilerleyen yıllara kıyasla daha düşük 
olduğunu tespit etmişlerdir. Buna karşın Şener ve Terzioğlu (2008) çalışmalarında 21 yıl veya 
üzerinde evlilik süresine kadar evlilik süresi arttıkça evlilik uyumunda bir azalma buna karşın 
21 yıl ve üzerinde evlilik yılına sahip olanların ise evlilik uyumlarının tekrar arttığını 
saptamışlarıdır. Elde edilen bu bulguların farklılık göstermesi incelenen örneklem grubunun 
özelliklerinden ya da çalışmaların gerçekleştiği zamana göre dönemin şartları geleneksel olarak 
evlilikten beklentilerin farklı olması olabilir. Çalışmada ise çalışan ve çalışmayan kadınların 
evlilik süresine göre evlilik uyumunun farklılaşmaması çalışmada bulunan örneklem grubunun 
evlilik süresinin en fazla 10 yılın biraz üzerinde olması daha yüksek evlilik süresine sahip 
kadınların olmaması olabilir. Bu sebeple ilerleyen evlilik süresinde olası bir farklılığın tespit 
edilememesine sebep olmuş olabilir. 

Elde edilen sonuçlardan hareketle aşağıdaki önerilerde bulunulabilir;  

Boşanma sayılarının arttığı günümüzde evlilik uyumlarını arttırmaya yönelik koruyucu 
faktörlerin belirlenmesi ve evlilik uyumu düşük olan çalışan ve çalışmayan kadınlar için 
müdahale programlarının oluşturulması önerilebilir. 
Araştırma sonucunda eşleri ile sorumlulukları paylaşan çalışan ve çalışmayan kadınların evlilik 
uyumlarının eşleri ile sorumlulukları paylaşmayan kadınlara kıyasla daha yüksek bulunmuştur. 
Bu bulgu göz önüne alındığında evliliklerde erkeklerin iş paylaşımlarının olmadığı geleneksel 
bakış açısını modernleştiren programların oluşturulmasını evliliklerde sorumlulukların ortak 
olduğunu vurgulayan TV programlarının oluşturulması önerilebilir. 
Çalışan kadınların iş streslerini evliliklerine yansıtmalarının önüne geçmek amacıyla ayrıca iyi 
bir evlilik yaşantısına sahip kadınların aile içinde yaşadıkları stresin iş performansları üzerindeki 
olası olumsuz etkisinin azaltılması amacıyla çalışan kadınlar için iş ve aile stresini 
yönetebilecekleri becerilerini arttırabilecekleri eğitim programları ile desteklenmesi önerilebilir. 
Bu araştırmada çalışan ve çalışmayan kadınların evlilik uyumları incelenmiştir. İleride yapılacak 
olan araştırmalarda sosyal destek, kaygı ve stresin evlilik uyumu üzerindeki etkileri incelenebilir. 
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Öz 

Toplumsal belleğin geçmişe ilişkin kurguları, varlığını kalıcı biçimde sürdürmez; aksine 
dinamiktir ve sürekli olarak yeniden üretilir. Toplumsal belleği yeniden kurgulamak ve canlı 
tutmaksa, ancak mekânı ortak belleği besleyecek şekilde inşa etmekle gerçekleşebilmektedir. Bu 
nedenle toplumsal belleğe müdahale etmenin en önemli yollarından biri mekânsal 
düzenlemelerdir. Türkiye’nin yakın tarihinin önemli toplumsal hareketlerinden biri olan 28 
Nisan Olayları’nda yaşamını yitiren Turan Emeksiz, 27 Mayıs Darbesi’ni izleyen dönemde 
“şehit” ilan edilmiş ve sistematik biçimde topluma hatırlatılmıştır. 1970’li yıllarda Emeksiz’in 
giderek muhalefeti hatırlatır bir simgeye dönüşmesiyle devlet önce Emeksiz’in hatırlatma 
pratiklerinden çekilmiş; 12 Eylül'ün başlattığı süreçte muhalif toplumsal hareketleri anımsatan 
mekân üzerindeki bu hatıralar silinmiştir. Çalışmada vaka analizi yönteminden yararlanılarak 
Emeksiz’i mekân dolayımıyla hatırlama ve unutmanın siyasal bağın kuruluşu açısından analizi 
amaçlanmıştır. Çalışmanın başlıca bulgusu Emeksiz’in naaşının Anıtkabir’e defnedilmesi, onu 
hatırlatan anıt ve büstlerin dikilmesi, isminin çeşitli ortak alanlara verilmesi yoluyla toplumsal 
hafızaya dahil edildiğidir. Bir diğer önemli bulgu ise bahsedilen mekânların imhasının 
Emeksiz’in toplumsal hafızadan silinmesine yol açtığıdır.  
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Abstract 

The fictions of collective memory about the past do not persist permanently; on the contrary, it is 
dynamic and constantly reproduced. Reconstructing the collective memory and keeping it alive 
can only be achieved by constructing the space in a way that feeds the collective memory. 
Therefore, one of the most important ways of intervening in collective memory is spatial 
arrangements. Turan Emeksiz, who died in the 28 April Incidents, one of the important social 
movements in Turkey's recent history, was acclaimed as “martyr” in the period following the 
1960 Turkish Coup D'état and was systematically reminded to the society. In the 1970s, the state 
ended the commemoration ceremonies for Emeksiz, as he gradually turned into a symbol that 
reminds of the opposition. In the process initiated by the 12th of September, these memories on 
the place, which reminded the social movements, were erased. This study aims to analyze 
remembering and forgetting Emeksiz through space in terms of establishing a political 
relationship. In this context, the case analysis method was used. The study's main finding is that 
Emeksiz was included in the collective memory by burying his body in Anıtkabir, placing 
monuments and busts reminding him, and giving his name to various public spheres. Another 
significant finding is that the destruction of the mentioned places caused Emeksiz to be erased 
from the collective memory. 
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GİRİŞ 

Toplumsal belleği yeniden üretmek ancak mekânı düzenlemekle mümkündür. Çünkü mekânın 
toplumsallığı ile belleğin üretimi birbiriyle örtüşmektedir. Belleğin üretimi, hatıranın belli bir 
mekânda cisimleştirilmesine dayanır ve karakteristiği gereği uzamsaldır (Assman, 2001: 62). Bu 
nedenledir ki mekânın düzenlenmesi, toplumsal belleğe müdahale etmenin en önemli yoludur; 
buraya yapılan müdahale, toplumsal bellek üzerinde doğrudan etkili olur. Mekânın bütünüyle 
ortadan kaldırılması sonucunda ise toplumsal belleğin bir bölümü yeniden biçimlenir. Mekâna 
müdahale etmenin, toplumsal belleği şekillendirmede önemli bir yöntem olması, mekânın 
düzenlenişinin siyasal mücadelelere sahne olmasına yol açmıştır. 

Mekânın, siyasal müdahalelerin sahnesi ve siyasal mücadelenin alanı olmasında toplumun, 
mekânla kurduğu ilişkin temel bir rolü vardır. Her toplum, süreklilik özelliğinin kendi yapısına 
içkin olduğunu varsayar. Toplum bir yandan geçmişi hatırlama ihtiyacını giderme diğer yandan 
geleceğe yönelik sonsuzluk hayallerini sürdürme çabasının ürünü olarak hatıralara anlam 
yükleyen ve yine onlara atıfla değer kazanan mekânlar oluşturarak geçmişe ve geleceğe bağlanır 
(Nora, 2006: 23). Topluluğun varlığına yönelik anlamla donanan bu mekânın somut ve sarsılmaz 
varlığı, topluluğun kendi kalıcılığına ilişkin kabulünü pekiştirir. 

Hatırlama eyleminin bir yer dolayımıyla gerçekleşmesinde başlıca iki farklı durum öne 
çıkmaktadır. Pek çok farklı hatırlama biçimine, birden çok anlam katmanının üretilmesine izin 
veren yerlerin aksine, hatırlamaya belirli bir biçim ve yön verme adına oluşturulan anıtlar, 
hatırlamayı ve toplumun geçmişiyle kurduğu ilişkiyi kontrol altında tutma amacının ürünüdür 
(Connerton, 2011: 20). 

Bu çalışmada, mekânsal düzenlemenin toplumsal bellekle olan ilişkisinin çarpıcı bir örneği 
olarak, “Devrim Şehidi” Turan Emeksiz’i “hatırlatmak” ve “unutturmak” için gerçekleştirilmiş 
mekânsal düzenlemeler ele alınmaktadır. Şehitlik geçmişle kurulan siyasal bir bağ olarak ortaya 
çıkmakta ve ancak hatırlama ilişkisiyle üretilebilmektedir. Siyasal anlama yönelik bu üretimde 
mekân, hatırlamanın gerçekleştiği ve geçmişin cisimleştiği yer olarak şehitliğin inşasına dâhil 
olmaktadır. Turan Emeksiz’in şehitliğinin mekân üzerinde inşası kadar mekân üzerindeki 
izlerinin silinmesi yoluyla belleklerden çıkarılışı, mekânın iktidarla ve toplumsal bellekle 
ilişkisini tartışma adına önemli bir örnek sunmaktadır. 

 

TARİHSEL ARKAPLAN 

28 Nisan 1960 günü, Demokrat Parti (DP) iktidarını protesto etmek için Beyazıt Meydanı’nda bir 
araya gelen kitle, Türkiye’nin yakın geçmişinin en önemli siyasal eylemlerinden birini 
gerçekleştirmiştir. Bu olay aynı zamanda gelecek yirmi yıl boyunca ülkenin siyasal hayatını 
belirleyecek olan öğrenci eylemlerinin ilkidir. Kolektif belleğin, toplumsal mücadelelerin 
sembolik düzlemde gerçekleştiği alanlardan biri olduğu düşünülürse, 28 Nisan tarihinin de bu 
sembol tarihlerden biri olduğu görülür. 28 Nisan Olayları üzerine çeşitli yorumlar olmakla 
beraber bu düşünceler esas olarak ikiye ayrılmaktadır. İlk görüşün temsilcilerine göre olay, 
darbeye zemin hazırlamak ve DP’yi iktidardan düşürmek adına organize ve provoke edilmiş 
gayrı meşru bir eylemdir. Diğer görüşe göre ise 28 Nisan, tiranlaşma eğilimindeki bir iktidara 
karşı gelişen meşru bir direniş girişimidir. İki görüşün de üzerinde yükseldiği temel nokta, 28 
Nisan’ın yaşanmaması durumunda 27 Mayıs’ın gerçekleşmeyeceğidir. 

28 Nisan 1960 günü hakkındaki bilgiler çeşitli ve çelişkilidir. Eylemin kimler tarafından 
örgütlendiği, çatışmanın ne zaman ve ne şekilde başladığı ve nasıl devam ettiği, kaç kişinin ne 
zaman ve ne şekilde öldüğü uzun yıllar tartışılmıştır; hâlâ bu tartışmalar zaman zaman da olsa 
siyasal gündemi etkilemektedir. O günkü protestonun hedefi olan siyasal iktidarın, eylemi sert 
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bir biçimde bastırma yönünde irade kullandığı, hükümete bağlı güvenlik birimlerinin protestocu 
öğrencilere ateş açtığı tartışmaya taraf olan herkes tarafından kabul edilmektedir. 

28 Nisan 1960 günü DP iktidarını ve Tahkikat Komisyonu’nu1 protesto etmek için Beyazıt 
Meydanı’nda toplanan yüzlerce üniversiteliden biri olan Turan Emeksiz, polisin açtığı ateş 
sonucu hayatını kaybetmiştir. Hükümetin istifaya çağrıldığı, resmi binaların işgal edilmeye 
çalışıldığı bu eylem şiddetle bastırılmış ve eylemin basında yer alması hükümetçe yasaklanmıştır. 
Ancak bu eylemi, hükümetin yine şiddetle bastırdığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi (SBF) öğrencilerinin 29 Nisan’daki eylemi takip etmiştir. 5 Mayıs’ta Kızılay’da 
düzenlenen 555K Mitinginde2 de iktidar doğrudan hedef alınmış ve hükümetin istifası 
istenmiştir. 27 Mayıs günü gerçekleşen darbeyle DP iktidarı son bulmuştur. 

27 Mayıs’ta iktidarın değişmesi ile öğrenci eylemlerine yaklaşım da değişecektir. Yeni iktidar, 
toplumsal belleğe yeni bir şekil vermek için DP iktidarının haber yapılmasına dahi izin vermediği 
28 Nisan Olaylarını hatırlar/hatırlatır ve kendi iktidarıyla ilişkilendirerek sahiplenir. 27 Mayıs’ın 
gerçekleşmesi sırasında ve 27 Mayıs öncesindeki öğrenci eylemlerinde hayatını kaybeden, yaşları 
12 ile 25 arasında değişen beş genç insan (Turan Emeksiz, Nedim Özpolat, Ersan Özey, Ali İhsan 
Kalmaz, Sökmen Gültekin)3 “Hürriyet Şehidi”4 ilan edilir. 27 Mayıs’ın gerçekleşmesiyle beraber 
kendi meşruiyet zeminini inşa etme çabasına girişen Milli Birlik Komitesi (MBK), çeşitli yollardan 
28 Nisan Olaylarına atıfta bulunmanın yanı sıra, olaylarda ölenleri şehit olarak ilan ederek 
olaylarla kendi meşruluğu arasında doğrudan bir bağ kurmuştur. 

Emeksiz de bu beş “Hürriyet Şehidi”nden biridir. İlerleyen dönemde “Hürriyet Şehitleri” 
“Devrim Şehitleri” olarak da anılacak, Emeksiz ise diğer şehitlerden farklılaşacak, kendisine özel 
bir önem atfedilerek “Devrim Şehidi Turan Emeksiz” olarak anılmaya başlanacaktır. Emeksiz’in 
diğer “Hürriyet Şehitleri”nden farkı, DP hükümetinin bu ölümden doğrudan sorumlu olmasıdır. 
28 Nisan günü Beyazıt Meydanı’ndaki eyleme katılan Emeksiz, eyleme müdahale eden polisin 
kalabalığın üzerine açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmiştir. Olayın hükümetçe örtbas edilmeye 
çalışılması, Emeksiz’in vücuduna kaç kurşun isabet ettiğine, kurşunların nereden geldiğine dair 
yapılan farklı açıklamalar ve otopsi raporuna ilişkin tartışmalar nedeniyle olayın nasıl 
gerçekleştiği bugün bile kesin olarak bilinememektedir.  

 
1 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin seçim dışı yollarla iktidara gelmek için isyan hazırlığında olduğu 

yönündeki iddiaları araştırmak için 18 Nisan 1960’ta DP’nin önergesi doğrultusunda TBMM bünyesinde 
oluşturulan ve geniş yetkilerle donatılan Tahkikat Komisyonu kurulur kurulmaz ülke genelinde parti 
kongre ve toplantılarının yanı sıra bütün siyasi faaliyetleri yasaklamıştır. 27 Nisan’da çıkan kanunla 
beraber Tahkikat Komisyonu’nun yetkileri savcılara, sorgu hakimlerine, sulh hakimlerine ve askeri adli 
hakimlere tanınan hak ve görevleri kapsayacak biçimde genişletilmiştir (Eroğul, 1970: 173). 

2 “5’inci ayın 5’inci günü saat 5’te (17.00) Kızılay’da” anlamına gelen “555K” parolasıyla 5 Mayıs 1960 günü 
Ankara Kızılay Meydanı’nda gerçekleşen ve DP iktidarının protesto edildiği miting. 

3 İstanbul Lisesi öğrencisi Nedim Özpolat 29 Nisan 1960 günü gerçekleşen eylemde bir tanka çıkmak 
isterken tankın altında kalarak hayatını yitirmiştir. Turan Emeksiz’in ölümü dışındaki diğer üç ölüm ise 
27 Mayıs günü yaşanmıştır. Teğmen Ali İhsan Kalmaz, Ankara Postanesi’nin ele geçirilmesi sırasında 
postaneden açılan ateş sonucunda hayatını yitirmiştir. TED Koleji öğrencisi olan on iki yaşındaki Ersan 
Özey ise, babasının dur ihtarına uymaması nedeniyle arabalarına ateş açılması sonucunda yaşamını 
kaybetmiştir. Harp Okulu öğrencisi Sökmen Gültekin’in ölümüne ise kendi silahından çıkan bir kurşun 
yol açmıştır. 

4 “Hürriyet” ile anımsatılan kuşkusuz 23 Temmuz 1908 ve II. Meşrutiyet’tir. Darbe sonrasında, 27 Mayıs’a 
giden süreçte yaşamını yitirmiş olanlar “Hürriyet Şehidi” ilan edilirken, 27 Mayıs da “Hürriyet Devrimi” 
olarak adlandırılacak ve böylece 27 Mayıs iktidarı, 1908 “Hürriyet Devrimi” ve onun kurucu iktidarıyla 
ilişkilendirilecektir. 
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28 Nisan’daki öğrenci eyleminin simgesi olarak öne çıkan Emeksiz’in toplumsal belleğe 
kazınmasında başvurulan yöntemlerden en önemlisi, mekânın, kolektif belleği besleyecek 
şekilde yeniden düzenlenmesidir. Emeksiz’in, kolektif belleği besleyecek şekilde mekâna 
işlenmesinde tercih edilen yöntemlerden en göze çarpanı anıtlar ve mekâna yönelik anıtsal 
düzenlemelerdir. 

 

YÖNTEM 

Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden vaka analizi kullanılmıştır. Durum çalışması olarak 
da bilinen vaka analizi “bir olayın yoğun bir şekilde çalışılmasıyla ilgilidir” (Glesne, 2014:30). Tek 
bir vakayı derinlemesine şekilde anlama çabasıyla hareket edilen bu yöntemde bilgiler detaylıca 
ve derinlemesine olarak toplanır. Veriler betimleyici bir yöntemle ya da temalar üzerinden nitel 
bir yaklaşımla analiz edilir (Creswell, 2021: 98,99). Çalışmada ayrıntılı veri toplama amacına 
uygun olarak Akşam, Cumhuriyet ve Ulus gazetelerinin 1960 yılı mayıs ayının son günleri ve 
haziran ayı sayıları incelenmiş, Milliyet’in ise dijital arşivlerinden yararlanılarak 1960 ve 1968 
yılları arasındaki sayılarında yapılan incelemeyle konuyla ilgili veriler toplanmıştır. Yararlanılan 
bir diğer önemli veri kaynağı İstanbul Atatürk Kitaplığı’nın koleksiyonunda ulaşılan Beyazıt 
Meydanı Hürriyet Anıtı Proje Yarışması Program ve Şartları başlıklı 12 sayfalık kitapçık olmuştur. 
Bu veriler sayesinde konuya ilişkin gelişmelerin aşamalarıyla takibi mümkün olmuştur. 

Çalışmada odaklanılan vaka 28 Nisan 1960 Olaylarında yaşamını kaybeden üniversite öğrencisi 
Turan Emeksiz’i hatırlatan mekânların oluşturulması ve süreç içerisinde bu mekânların 
hatırlatıcı vasıflarını yitirmeleridir. Söz konusu süreci analiz etme amacındaki çalışmada beş 
tema belirlenmiştir: Anıtkabir’deki Devrim Şehitliği, Turan Emeksiz Anıtı, Turan Emeksiz 
büstleri, isim verme yoluyla Emeksiz’in ölümsüzleştirilmesi ve Emeksiz’i hatırlatan mekânların 
imhası. Bu temaların ilk dördünde şehitlik, anıtlar, büstler ve isim verme yoluyla hatırlama, son 
temada ise hatırlatıcı eserlerin ve mekânların tahribi yoluyla hatırlatıcı bağlamlarından koparılışı 
tartışılacaktır. Çalışmada aşağı soruların yanıtlanmasına çalışılacaktır: 

• Kurucu liderin anıt mezarının bulunduğu mekâna defnedilmek Emeksiz’i kurucu bir 
siyasal sembol haline getirmiş midir? 

• Emeksiz’i hatırlatan anıt ve büstlerin kamusal alana yerleştirilmesi ve isminin ortak 
mekânlara verilmesi, Emeksiz’i içeren mitos ve ritüelin yeniden üretilmesinde hangi 
bağlamda rol almıştır? 

• Bahsedilen mekânsal düzenlemelerin ortadan kaldırılmaları, siyasal bir figür olan 
Emeksiz’in unutulması sürecini ne ölçüde etkilemiştir? 

 

BULGULAR 

Çalışmada, 1960 sonrasında siyasal bağın kuruluşunda temel bir figür haline gelen Turan 
Emeksiz’in hatırlanması ve unutulması süreci, onun anısına adanmış mekânların inşası ve imhası 
üzerinden beş tema altında analiz edilmektedir. Bu kapsamda çalışmanın bu kısmında sözü 
edilen temaların irdelenmesi amaçlanmıştır.  

 

Anıtkabir’deki Devrim Şehitliği 

Emeksiz’in naaşının Anıtkabir’e defnedilmesi, Emeksiz’in mekân üzerinden toplumsal belleğe 
işlenmesinin ilk adımıdır. 30 Nisan günü sabah saatlerinde ailesine ve kamuoyuna haber 
verilmeden gizlice İstanbul’da Mevlânakapı Mezarlığı’na defnedilen Emeksiz’in cenazesi 
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buradan alınır ve “Hürriyet (Devrim) Şehidi ilan edilen diğer dört kişinin cenazesi ile beraber 10 
Haziran 1960 günü büyük bir törenle Anıtkabir’e gömülür. Devletin güvenlik güçlerince 
öldürülmüş olan üniversite öğrencisi artık devletin kurucusuyla aynı yerde yatmaktadır. 

“Devrim Şehitleri”nin, Anıtkabir’e defnedilerek toplumsal belleği besleyen en önemli 
mekânlardan birinin parçası haline gelmeleri, onları ulus belleğinin kurucu öğelerinden biri 
kılma girişiminin bir parçasıdır. “Devrim Şehitleri”nin Anıtkabir’e gömülmesi şehitlerin yeni bir 
anlam yüklenmesi sonucunu doğurduğu gibi Atatürk’ün ve Anıtkabir’in anlamını da 
değiştirmiştir. Anıtkabir bahçesinin bir kısmının geri kalan alandan ayrılarak özel bir isim alması 
ve bu alanın mezarlığa dönüşmesiyle Atatürk, Anıtkabir’de ve ulusun tarihinde tek başına olma 
özelliğini yitirmiştir, kurucu mitosun kahramanının yanında yeni bir kurucu tarihe yer açılmıştır. 
27 Mayıs’ın düzenlediği Anıtkabir’in beslediği tarih kurgusunda Atatürk, hâlâ başat değerdir 
ancak artık tek kurucu değildir. Ulus, bağrından yeni kahramanlar çıkarabilmekte, kökenine 
bağlı kalsa da kendini yeniden yaratabilmektedir.  

 

Turan Emeksiz Anıtı 

Farklı mekânlara, Emeksiz’i hatırlatacak bir form verme girişimlerinde çeşitli yollar izlenmiştir. 
Bunlardan en önemlilerinden biri, Emeksiz’in yaşamını yitirdiği yere bir anıtın dikilerek bu 
alanın Emeksiz’i hatırlatacak bir bellek mekânına5 dönüştürülmesi olmuştur.  

İktidarın kendi görüntüsünü oluşturma, bu görüntü içinde kendisini inşa etme çabasının, 
toplumsal belleği uzamsallaştırma ihtiyacıyla kesiştiği noktada anıt bu iki arayışa da cevap 
vermektedir. Anıt hem belleği besler, geçmişe dair bir anı çağrıştırır hem de bir temsil olarak 
iktidarın yeniden üretimini gerçekleştirir. 

Beyazıt Meydanı’nda Emeksiz’in vurulduğu yerin bir bellek mekânı olarak işaretlenmesinde ilk 
adım 28 Nisan’ın ilk yıldönümünde buraya bir bayrak direği dikilmesiyle atılmıştır. 1961 
yılından itibaren bayrak direği merkezli olarak ortaya çıkan bu alan bir tören alanına dönüşmüş, 
bayrak direği önünde saygı duruşunda bulunulması ve buraya çelenk konulması bayram ve 
anma günlerinin bir parçası haline gelmiştir. Ancak Emeksiz’in hayatını yitirdiği yerin anıtsal bir 
mekâna dönüştürülmesini tamamlayan anıtın açılması, uzun ve tartışmalı bir sürecin sonunda 
gerçekleşmiştir. Turan Emeksiz Anıtı’nın yapılış sürecinde yaşananlar, Emeksiz’i 27 Mayıs’ı 
anımsatan diğer “Hürriyet Şehitleri”nden ayrıştıracak ve onu henüz gerçekleşmemiş sosyalist bir 
devrimin simgesi olarak “Devrim Şehidi”ne dönüşmesine yol açan süreci başlatacaktır.  

 
5 Nora’nın “bellek mekânları” kavramı, mekânın üretilmesi ve belleğin oluşma süreçlerini beraber okuma 

imkânını vermektedir. Topluluğun kendi içinde doğal bir biçimde oluşan bellek ile modern dönemde 
devlet tarafından topluluğun dışında kurgulanmış ve yapay bir bellek olarak topluluklara dayatılmış olan 
tarihi, uzlaşmaz iki kutup olarak değerlendiren Nora için bellek mekânı, deneyimlenmemiş bir geçmişin 
imgesinin üretilmesi yoluyla topluluklara nasıl bir toplumsal bütün olduklarını açıklayan “resmi 
hafıza”nın ta kendisidir (Nora, 2006). Ancak bu çalışmanın konu aldığı Emeksiz örneği kapsamında 
yaşananlar Nora’nın çizdiği çerçeve ile uyuşmamaktadır; çünkü üzerinde çalışılan örnekte resmi anlatının 
toplumsal belleğin işleyiş şekillerinden beslendiği ve bunun yanında bellek üzerinde de kalıcı izler 
bıraktığı açık bir biçimde görülmektedir. Resmi anlatı, ancak toplumsal hafızanın işleyiş kanallarına 
uyarlanabildiği ve bu kanallardan ilerleyebildiği ölçüde etkili olmaktadır. Bu nedenle çalışmada 
kullanıldığı anlamıyla bellek mekânı kavramının, bir başka yere yerleştirilmeleri durumunda anlam 
kaybına uğramayacak olan “anıtsal mekânlar”a değil, üretildiği zamanla ilişki içinde olan ve içinde yer 
aldığı siyasal ortamla ilişkilenen “mimari mekânlar”a (Nora, 2006: 30) işaret etmekte olduğu 
belirtilmelidir. 
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28 Nisan Olaylarında ölenler için bir anıt yapılması fikri 27 Mayıs’ın ilk günlerinde ortaya 
atılmıştır. Bu fikir öne sürüldüğünde ölenlerin sayısı ve kimlikleri hakkındaki bilgiler, henüz 
kesinliğe ulaşmamıştır. Bu belirsizliğe karşın İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere, Türkiye 
Milli Gençlik Teşkilatı (TMTF), Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ve Mimarlar Odası 28 Nisan ve 
sonrasında şehit düşenler anısına Beyazıt Meydanı’nda bir anıt dikilmesi için bir girişim 
başlatmışlardır (Cumhuriyet, 1960a). Rektör Sıddık Sami Onar’ın bu girişimin duyurulmasından 
iki gün sonra verdiği demeçte ise üniversitenin, anıtın dikilmesi işini tek başına gerçekleştirmek 
istediği ve anıtın yeri olarak da üniversite içinde bir yeri seçeceği açıklanmaktadır (Cumhuriyet, 
1960b). Onar ayrıca, anıt yapımı için basının açtığı bağış kampanyalarına da tepki göstermekte 
ve anıtın masrafları için üniversitenin gerekli bütçeyi ayırdığını duyurmaktadır.  

İstanbul Üniversitesi yönetiminin 28 Nisan günü ölenler için bir anıt inşa edilmesi konusunda 
tek karar verici olma rolünü diğer kurum ve kişilerle paylaşmak istememesine rağmen, birçok 
toplumsal aktör anıt yapımı fikrine yoğun ilgi göstermiş ve “Hürriyet Anıtı” tartışmalarına 
katılmıştır. Tartışmalar esas olarak, yapılacak anıtın simgelemesi gereken anlam, yerleştirileceği 
alan ve yapılacak anıt sayısı üzerinde gerçekleşmiştir. Anıtın ayrıntılarına dair ortaya konulan 
faklı görüşler aynı zamanda geçmişin ileride nasıl hatırlanacağına dair farklı tahayyüllerin, 
kurguların birer ifadesi durumundadır.  

Tek bir anıt yerine iki anıt dikilmesi düşüncesi ilk olarak, 27 Mayıs’ın gerçekleşmesinden kısa 
süre sonra TMTF, MTTB ve CHP Gençlik Kolları tarafından yayımlanan ortak bildiride 
savunulmuş; “şehit düşen idealist, devrimci gençlerin savundukları davayı sembolize edecek” 
bir Hürriyet Anıtı’nın hem İstanbul’a hem de Ankara’ya dikilmesi önerilmiştir (Ulus, 1960). 
Bildirinin arka planındaki düşünce, İstanbul kadar Ankara’da gerçekleşen muhalif eylemlerin de 
“Hürriyet”e giden yolu açtığı yönündedir. Bu kabule bağlı olarak İstanbul’un yanı sıra Ankara’ya 
da bir anıt yapılması yönündeki istek, 28 Nisan günü Beyazıt Meydanı’nda yaşanan olaylar kadar 
29 Nisan günü SBF ve 5 Mayıs günü Kızılay’da yaşananları da birer bellek figürü olarak kolektif 
belleğe yerleştirme arzusunun ürünüdür. Ankara’ya yerleştirilecek bir anıt hem Ankara’ya yeni 
bir anlam yükleyecek hem de Ankara’da 28 Nisan – 27 Mayıs arasındaki dönemi hatırlatacak bir 
bellek mekânın kurulmasını sağlayacaktır. 

“Hürriyet Mücadelesini” anımsatacak anıtların birden fazla olması gerektiğini düşünen bir başka 
isim İstanbul Üniversitesi rektörü Onar’dır. 27 Mayıs’ın ilk günlerinde “üniversiteli şehit” için 
üniversite bahçesinde bir anıt dikilmesinden yana olduğunu açıklayan Onar, beş ay sonra yaptığı 
açıklamada bahçeye bir anıt dikileceğini duyurmuştur ancak bu anıt öğrenciler için değil 
subaylar içindir (Milliyet, 1960b). Onar’ın verdiği demece göre, Beyazıt Meydanı’na 
yerleştirilecek “Hürriyet Anıtı”ndan ayrı olarak, 27 Mayıs’a katılan kırk kadar subayın 26 Mayıs 
gecesi son toplantılarını düzenledikleri üniversite bahçesindeki ağaçlıklı alana, bu olayın anısını 
yaşatmak için bir anıt inşa edilmesi planlanmaktadır. Üzerinde, bahsi geçen subayların 
isimlerinin yazılı olacağı ve doğrudan 27 Mayıs’ı hatırlatacak böyle bir anıtın, üniversite 
bahçesine yerleştirilmesi fikrini destekleyen Rektör Onar’a göre her iki anıtın tamamlanmasıyla 
beraber oluşacak uzamsal form yeni bir anlam bütünlüğüne sahip olacaktır. Beyazıt Meydanı’na 
dikilecek olan anıtı bir “deniz”e benzeten Onar’a göre subayların 27 Mayıs’tan önce son kez 
toplandıkları yere yapılacak olan diğer anıt,6 üniversite bahçesindeki Atatürk heykeli ve 28 
Nisan’da öğrencilerin önünde toplandıkları merkez binayla beraber “bu denize akan nehrin 
kaynaklarını teşkil edecektir” (Milliyet, 1960b). Onar’ın mekâna yönelik olarak çizdiği bu tablo, 

 
6 Ahmet Bayındır, Onar’ın düşlediğine benzer şekilde 27 Mayıs’ı ve orduyu anımsatan bir heykelin İstanbul 

Üniversitesi bahçesine yerleştirildiğinden bahsetmektedir. Nusret Suman’ın yapıtı olan, “duyarlı ve 
eğitimli olmayanlar”ca heykel olduğu dahi anlaşılamayacak bu çalışmanın üzerinde “26 Mayıs 1960” 
tarihi yer almaktadır (Bayındır, 2005). 
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aynı zamanda Onar’ın yaşanan siyasal dönüşüme dair düşüncelerini ortaya koymaktadır. Ordu, 
üniversite ve toplumsal bağın her daim temel unsuru olan Atatürk imgesi, oluşan yeni siyasal 
düzenin, yani “Hürriyet”in hem kurucuları hem de gerçek sahipleridirler. İnşa edilecek iki anıtın 
tamamlanmasıyla bu üç kurucu unsurun ve onların bileşimi olan kurulu düzenin simgeleri, 
mekânda yer tutarak belleklere kazınacaktır. 

Üniversite rektörünün anıt inşası yoluyla “inkılâp subayını” kurucu bir unsur olarak kolektif 
belleğe dâhil etmeye çalışması kadar ilginç bir başka gelişme, Milli Birlik Komitesi (MBK)’nin 
aynı yöntemle “şehit üniversiteli” figürünü oluşturma girişimidir. MBK, Turan Emeksiz’in 
heykelinin yapılmasına izin verildiği yönünde basında yer alan kısa bir haberle, anıtla ilgili 
tartışmalara dâhil olmuştur (Milliyet, 1960a). Tartışmaya katılan diğer aktörlerin aksine, MBK 
inşa edilecek anıtın simgelemesi gereken anlam konusunda net bir tavır almıştır. MBK için 
kahramanlaştırılacak olan figür bir subay değil, öldürülen öğrencidir. MBK, kurulmakta olan 
yeni siyasal düzenin kaynağını, öğrencilere yönelen haksız şiddet üzerinden kurmakta ve bunu 
öldürülen öğrenciyi şehitleştirerek gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. 

1960 yılının bu tartışmalı ortamı içinde açılan “Hürriyet Anıtı Proje Yarışması,” anıtın inşa 
edilmesi sürecinin önemli bir adımını oluşturmuştur. Yarışma jürisi7 tarafından imzalanan çağrı 
metni, “Hürriyet Anıtı” konusunda ileri sürülen fikirler arası farklılıklardan doğan pek çok 
belirsizliği sona erdirmektedir. Öncelikle anıtın neyi ve kimleri hatırlatacağı 
kesinleştirilmektedir; anıt, 28 Nisan günü “soylu davranışlarıyla, kaba kuvvetin, gericiliğin, 
özçıkarcılığın ateşine göğüs geren Hürriyet Şehitleri”nin anısına inşa edilecektir” (Beyazıt 
Meydanı, 1960: 2). Ayrıca anıtın tasarlanmasında 28 Nisan’ı 27 Mayıs’la beraber ele alan ve bu iki 
olayla işaretlenen dönemi, tarih içinde biricikleştiren bir görüşün benimsenmesi de 
beklenmektedir. Anıt, “Hürriyet Devriminin, uzak-yakın geçmişte Milletçe girişilen hürriyet 
mücadelelerinden farklılığını” işaret etmelidir (Beyazıt Meydanı, 1960: 2). Bunun dışında anıttan 
istenen, üniversitenin “toplum hayatının ve geleceğinin en büyük teminatı olduğunu” gelecek 
kuşaklara aktarması, “eğitici ve uyarıcı” olması ve turistik bir nesne olmak yerine “üniversitelinin 
ve şehirlinin gündelik hayatın içinde bir hız, bir ibret, bir ışık ve bir güç olarak yaşaması ve 
yaşanması”dır (Beyazıt Meydanı, 1960: 4).  

Projede tarif edilen anıt, “hürriyet” kadar üniversitenin de simgesi olacak bir anıttır. “Hürriyet 
Şehidi”ni hatırlatan “Hürriyet Anıtı”nın, üniversitenin de simgesi haline gelmesiyle bu üç öğe 
arasındaki farklar da silinecek, kutsal beden, simge ve mekân birbirlerinin anlamını verebilir hale 
gelecek ve iç içe geçecektir. Adeta İstanbul Üniversitesi’nin bir uç karakolu olarak planlanan anıt 
aracılığıyla üniversite kendi sınırları dışına çıkmakta, meydanda yer tutmakta ve burada 
örgütlenen ilişkiler ağında rol kazanmaktadır. Yapılması planlanan anıt ile üniversitenin, yeni bir 
alan kazanması ve yeni bir toplumsallık kurması hedeflemektedir. 

Anıt üzerine yürütülen tartışmalar boyunca, MBK dışındaki tüm aktörler, anonim bir “Hürriyet 
Şehidi” ve onu simgeleyecek bir “Hürriyet Anıtı” fikri üzerinde durmuşlardır. Bu sürecin sonucu 
olarak anıt, Beyazıt Meydanı’na8 yerleştirilmiş ve 27 Mayıs 1963’te “Hürriyet Anıtı” adıyla 

 
7 Başkanlığını Rektör Onar’ın yaptığı yarışma jürisinde, sanat tarihçisi Prof. Oktay Aslanapa, heykeltıraşlar 

Hadi Bara ve Prof. Rudolf Belling, mimarlar Dr. Turgut Cansever, Doç. Nezih Eldem ve Asım Mutlu üye 
olarak yer almış, mimar Harika Söylemezoğlu da raportör olarak görevlendirilmiştir. (Beyazıt Meydanı, 
1960: 11). 

8 Modern dönemde, Beyazıt Meydanı’na bir anıt inşa edilmesi fikri çeşitli defalar tartışılmış, siyasal yapıdaki 
köklü dönüşümü simgeleyecek bir anıtın Beyazıt’a yerleştirilmesi gündeme getirilmiştir. Tanzimat 
döneminde Beyazıt Meydanı’na, üzerinde Tanzimat Fermanı’nın tüm metninin yazılı olacağı bir 
“Tanzimat Anıtı” dikilmesi düşünülmüş ancak bu plan gerçekleştirilememiştir (Tekiner, 2010: 35). 
Cumhuriyetin ilk yıllarında ise “Taksim Cumhuriyet Anıtı”na göndermede bulunacak şekilde “Beyazıt 
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açılmıştır. Ancak aradan geçen kısa bir zaman içinde anıt, geri dönüşü olmayan bir biçimde 
“Turan Emeksiz Anıtı” olarak hatırlanmaya başlanacaktır. İsim ve anlamdaki bu dönüşüm, anıtın 
Beyazıt Meydanı’nda konumlandırıldığı yerle doğrudan ilgilidir. Yapıt, Emeksiz’in vurulup 
hayatını kaybettiği noktaya yerleştirilmiştir. 1963’te “Hürriyet Anıtı”nın Beyazıt’taki herhangi 
bir yere değil de Emeksiz’in vurulduğu ve hali hazırda Emeksiz adına dikilmiş bayrak direğiyle 
neyi hatırlatacağı kesin olarak belirlenmiş alana yerleştirilmesi, artık “Hürriyet Şehidi”nin 
tamamen “Turan Emeksiz” figürüyle özdeşleştirildiğini göstermektedir. Yapıt, heykel 
literatürüne de “Turan Emeksiz Anıtı” olarak geçmiştir (Gezer, 1984; Çınar, 2007; Bakçay, 2007). 

Soyut bir çalışma olan ve bronzdan yapılmış olan anıt, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi 
mezunu olan heykeltıraş Semahat Acuner’in yapıtıdır. Ülkenin o dönemdeki az sayıdaki kadın 
heykeltıraşlarından birinin yapıtı oluşu kadar, kamusal alana yerleştirilmiş soyut bir heykel 
olması da yapıtı, Türkiye sanat tarihinde önemli bir konuma yerleştirmektedir. 

Yapıt, biçimi itibariyle yarışma jürisinin programında belirlenen şartlara son derece uygundur. 
Yüksek bir kaidesi bulunmayan, üç metre yüksekliğinde ve iki buçuk metre genişliğindeki yapıt 
aşırı büyüklükte olmaması ve sade yapısıyla dikkat çekmektedir. Göz hizasında olması nedeniyle 
başın kaldırılarak bakılmasını zorunlu kılmayan yapıt, izleyicisiyle arasında bir mesafe açmak 
yerine onunla arasındaki sınırları kaldırmaktadır. İzleyiciyle kurulacak hiyerarşik ilişkinin 
reddedilmesinin yanı sıra figüratif anlatımın da benimsenmediği anıt bu yönleriyle, katı bir 
mesajı vaaz eden 19. yüzyılın tipik devlet anıtlardan ayrılmakta, iktidarın soğuk ve ulaşılmaz 
yüzünü cisimlendirmemektedir.  

Soyut bir çalışma olması sebebiyle anıta çeşitli anlamlar yüklenebilmektedir. Çeşitli bakış 
açılarına göre anıt, sıkılmış ve de en sonunda çatlamış bir yumruk, yanmakta olan bir meşale ya 
da parçalanmış bir filiz vermiş bir tohum olarak 28 Nisan günü meydana gelen tepkiyi ve 
mücadeleyi anlatmaktadır. Bir başka yoruma göre ise heykelin yapımında özgürlüğü temsil eden 
bir çam kozalağından esinlenilmiştir. Ancak son tahlilde yapıt, Acuner’in diğer birçok çalışması 
gibi soyut bir çalışmadır (Gezer, 1984: 218). Sanatçı bu tercihiyle, konuyla ilgili belirli bir anlama 
işaret etmemiş ve yorumu, yapıtın gözlemleyicisine bırakmıştır. 

Bir açık alan heykeli olması sebebiyle anıtın dikildiği yer en az anıt kadar önemlidir. Üniversite 
kapısının tam karşısında olan anıt, meydanın her yerinden görülebilecek, dikkat çekici bir 
konumda yerleştirilmiştir. Beyazıt Meydanı’nda, yaya kaldırımı üzerinde bu yer, merkezi bir 
nokta olma özelliğine sahiptir. Ayrıca kaldırımın üstünde olması da buradan geçen yayalar için 
anıtı daha da çarpıcı kılmaktadır. Ancak daha önce de belirtildiği gibi Acuner’in soyut heykelinin 
yerleştirildiği alan, Emeksiz’in vurulduğu nokta olması sebebiyle bir bayrak direğiyle 
işaretlenmiş bulunmaktadır. Yapıtın bulunduğu yerin hatırlattığı bu geçmişin, yapıtın 
anlamlandırılması üzerinde doğrudan etkili olmuştur. Öyle ki “türbe plastiği kullanılmadan 
tamamen soyut bir yaklaşımla gerçekleştirilmiş olan anıt” ölü kültüne dair bir ilişki kurmayı 
amaçlamasa da (Çınar, 2007: 24) yapıtın bulunduğu alanın taşıdığı değer, yapıtı belirlemiş ve anıt 
1960’ların sonlarından itibaren “devrim şehidi öğrenci” kültünün merkezi mekânı haline 
dönüşmüştür.  

Anıtın bulunduğu alan, önünde törenlerin düzenlenmesi açısından da elverişli bir konuma 
sahiptir. 28 Nisan anma törenlerinde, 27 Mayıs Anayasa ve Hürriyet Bayramı kutlamalarında 
anıtın önünde düzenlenen törenlerin yanı sıra diğer resmi bayramlarda da anıta çelenk 
bırakılmaktadır. Anıt bayramlar dışında da bir müracaat noktası halini almıştır, çeşitli durumlara 
tepkilerini dile getirmek için birçok insan anıta çelenk bırakmıştır. Tüm bunların ötesinde anıtı 

 
İnkılâp Anıtı”nın inşa edilmesi fikri ortaya atılmış ancak bu tasarı da gerçekleşmemiştir (Gurallar, 2010: 
57). 
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tam anlamıyla bir buluşma noktası haline sokan ise 60’lı ve 70’li yıllarda öğrenci eylemlerinin 
anıtın önünden başlaması olmuştur. Öğrenci eylemlerinin başlangıç noktası durumundaki anıtın 
önünde “devrim yemini” edilen bir kutsal merkez haline gelmesiyle “Hürriyet Şehidi” yerini 
“Devrim Şehidi Turan Emeksiz”e bırakacaktır. 

Anıt, aradan geçen yıllarda yeni anlamlarla da donanmıştır. 6. Filo’ya kaşı yürüyüşün ve daha 
birçok önemli protesto gösterisinin başladığı nokta olarak anıt artık, ilk örneği olarak 28 Nisan’ı 
değil tüm öğrenci hareketlerini de anımsatmaktadır. Bunun yanı sıra anıtın anımsattığı tek ölüm 
Emeksiz’in ölümü değildir; çünkü 28 Nisan’dan yaklaşık dokuz sene sonra, 23 Eylül 1969’da bir 
başka muhalif öğrenci, Taylan Özgür de anıtın birkaç metre yanında emniyet güçlerince 
vurularak yaşamını yitirecektir. 16 Mart 1978’de gerçekleşen ve yedi öğrencinin yaşamını 
yitirdiği katliam, Beyazıt Meydanı, devrimci öğrenci, ölüm üçlüsünü bir kez daha belleklere 
kazıyacak ve “devrim şehidi öğrenci” kültünü yeniden üretecektir. 

 

Turan Emeksiz Büstleri 

“Başla birlikte boyun ve omuzlardan oluşan kompozisyon” anlamına gelen büst (Yılmaz, 1999: 
91), heykel sanatı açısından figüratif anlatımın önemli biçimlerinden biridir. Kişinin kimliğini 
dolaysız olarak işaret etmeyi sağlayan büstlerin yapımı, kişinin kültleştirilmesinde önemli bir 
araç durumundadır. 1963 yılında Beyazıt Meydanı’na dikilen “Turan Emeksiz Anıtı”nın soyut 
anlatımı karşısında, yurdun çeşitli yerlerine Emeksiz’in beş adet büstünün yerleştirilmesi, 
Emeksiz’in somut görüntüsünü toplumsal imgeleme yerleştirilme amacını taşıyan bir girişimin 
ürünü olarak gözükmektedir. 

Emeksiz için yapılmış büstlerden ilki olan Cağaloğlu’ndaki büst, birbirlerine kopya derecesinde 
benzeyen diğer Emeksiz büstlerinden ayrılmaktadır. 28 Nisan 1962’de törenle Cağaloğlu’ndaki 
MTTB binası önüne yerleştirilen büst, Güzel Sanatlar Akademisi’nde hazırlanmıştır (Milliyet, 
1962). Ceket, gömlek ve kravat giymiş biçimde gösterilen Emeksiz, yapıtta oldukça yaşlı bir 
biçimde betimlenmiştir. Beyaz renkteki büstün kaidesine monte edilmiş sarı üzerine siyah yazılı 
metal levhada yapıtın açılışı sırasında “28 Nisan 1960” yazmakta iken levhadaki yazı daha 
sonraları “1940-1960” şeklinde değiştirilmiştir. Yapıtı, büstün hemen arkasındaki duvara monte 
edilmiş büyük bir Atatürk maskı tamamlamaktadır. Kenan Yontunç’a ait olan 1928 tarihli yapıtın 
kopyası olan mask çeşitli zamanlarda sarı ve siyah renge boyanmıştır.9 Bir bütün halinde 
düşünüldüğünde Emeksiz’in başının hemen üzerinde yükselen Atatürk’ü temsil eden örnek 
Türk genci olarak gösterildiği düşünülebilir. Büst ve maskın merkezini oluşturduğu 
kompozisyonu, büstün sağında ve solunda yer alan iki bayrak direği tamamlamaktadır. Büst, 
kendisinden çok daha büyük bir alan kaplayan mask altında ezilmektedir; ayrıca yerleştirildiği 
noktanın bahçe içinde kalması nedeniyle yoldan geçenlerin dikkatini çekmemektedir. 

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü içinde, Turan Emeksiz’in adının verildiği yemekhaneye 
giden yola, Adana’da yine Turan Emeksiz’in adını taşıyan parka, Emeksiz’in öğrencisi olduğu 
Orman Fakültesi’nin bahçesine ve Malatya’da Atatürk anıtının karşısına yerleştirilen büstler aynı 
kalıptan üretilmişlerdir.10 Baş ile omuz kısmı arasındaki açı farklılıkları haricinde büstler 
birbirinin aynısıdır. Malatya’daki büst 27 Mayıs 1962’de, Orman Fakültesi’ndeki büst ise aynı yıl 
1 Kasım’da açılmıştır. Cağaloğlu’ndaki büstün açılışına da katılan Vali Niyazi Akı’nın yanı sıra 
Rektör Onar da Orman Fakültesi’ndeki büstün açılışında hazır bulunmuştur. Orman Fakültesi 

 
9 Bayındır’a göre maskın yanı sıra, üzerinde sanatçı imzası bulunmayan büstün kendisi de Yontuç’a aittir 

(2005). 
10 Yüksek ihtimalle Beyazıt’taki bahçesine yerleştirilen büst Semahat Acuner tarafından yapılmıştır. Ancak 

bu konuda herhangi bir kayda ulaşılamamıştır.  
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ve Beyazıt Kampüsü’ne yerleştirilen büstler, Onar’ın gerçekleştiremediği hayalini farklı bir 
biçimde hayata geçirmiştir; 28 Nisan’ın şehidi bir daha ayrılmamak üzere üniversitesine 
dönmüştür. Büstüyle uzamda yer alan Emeksiz buna paralel olarak üniversite içinde görünürlük 
kazanmakta ve toplumsal bellek sürekli olarak yeniden yerleşmektedir. 

Malatya’daki Emeksiz büstü, tam karşısında yerleştirildiği Atatürk anıtıyla beraber, 
Cağaloğlu’nda oluşan kompozisyona benzer bir tablo yaratmaktadır. Ulusun kurucusu ile onun 
eylemini yineleyen ve ulusun köklü bir krizden kurtularak yeniden kurulmasında rol alan örnek 
Türk genci birbirlerine bakmaktadırlar. Bu iki kurucunun taştan simgeleri arasında kalan alan 
şehrin tören alanıdır. 1978’e kadar resmi bayramların yanı sıra 28 Nisanlarda yapılan anma 
törenleri de iki heykele birden çelenk konulmasıyla başlamıştır. 

1962 yılında birbiri ardına açılan Emeksiz büstleri, Emeksiz figürünün yeni bir anlam kazandığını 
göstermektedir. Emeksiz, büstü kamusal alana yerleştirilen tek “Hürriyet Şehidi”dir, 27 Mayıs’ı 
izleyen günlerde ünlü heykeltıraş Sabiha Bengütaş’ın Teğmen Kalmaz’ın bir büstünü ve gerçek 
boyda bir heykelini yapacağı ve heykelin Harp Okulu bahçesine dikileceği yönünde haberler 
(Akşam, 1960) basında yer almışsa da ilerleyen dönemde bu yapıtlar gerçekleştirilmemiştir. 
Ortaya çıkan tablo, Emeksiz’in diğer “Hürriyet Şehitleri”nden farklılaştığını, onların önüne 
geçtiğini göstermektedir. Büstlerinin dikilmesiyle Emeksiz diğer “Hürriyet Şehitleri”nin arasında 
“Devrim Şehidi” olarak sıyrılmıştır. Bu gelişmenin ardında, sağ çizgide yer alan ve DP’nin 
devamı niteliğinde olan Adalet Partisi (AP)’nin giderek güçlenmesinin, iktidarda yarattığı 
endişenin yattığı düşünülebilir. DP’ye karşı oluşmuş ve onu siyasal alanın dışına itmiş olan 
azınlığın temsilcisi olan Emeksiz bu kez de AP’ye karşı verilmesi muhtemel mücadelenin kurucu 
öğesi olarak kurgulanmaktadır. 

 

İsim Verme Yoluyla Emeksiz’in Ölümsüzleştirilmesi 

Mekâna ad verme, Emeksiz’in bir bellek figürü olarak inşa edilmesinde uygulanmış olan önemli 
bir yöntemdir. Mekânı inşa etmek gibi mekâna ad vermek de iktidara özgü bir faaliyettir. Verilen 
yeni isim zihinlerde neredeyse mekânı yeniden inşa etmektedir. MBK’nin ve sonrasında ordunun 
siyaset üzerinde etkin olduğu dönem boyunca ve 27 Mayıs’ı anımsatması amacıyla Emeksiz’in 
ismi İstanbul, Ankara, Malatya, Adana, Gaziantep, Afyon ve Sakarya’da çeşitli mahalle, cadde, 
sokak ve okullara verilmiştir. Ayrıca Tarsus’taki okaliptüs ormanına ve İstanbul Şehir 
Hatlarındaki bir vapura da Turan Emeksiz adı konmuştur. 

Türkiye’de toplumsal belleği şekillendirme amacıyla sıklıkla başvurulan bu yöntem, genellikle 
etkili olamamaktadır; çünkü mekân, verilen yeni ismiyle değil önceden taşıdığı ismiyle anılmaya 
devam etmektedir (Tunçel, 2000: 31). Turan Emeksiz örneği ise bu konuda istisnalardan birini 
oluşturmaktadır. Emeksiz’in adının yeni oluşturulmaları nedeniyle önceden bir ismi olmayan 
mekânlara verilmesi, bu mekânların Emeksiz ismiyle beraber anılmaları sonucunu doğurmuştur. 

Emeksiz’in adını taşıması nedeniyle onu hatırlatan ve halk tarafından en çok bilinen mekân 
Turan Emeksiz Vapuru’dur. 1961 yılında Glasgow’daki Govan-Fairfielde tersanesinde üretilen 
ve aynı yılın ekim ayında İstanbul Şehir Hatları filosuna katılan vapura “Turan Emeksiz” adı 
verilmiştir. İstanbul Boğazı’nda hizmet vermeleri için aynı dönemde alınan üç vapura da 27 
Mayıs’la ilgili isimler verilmiştir: “Teğmen Ali İhsan Kalmaz,” “İnkılâp,” “Harbiye.” Turan 
Emeksiz’in adını taşıyan vapur geçirdiği birçok kazaya rağmen 2004 yılına kadar hizmet vermeye 
devam etmiştir. 

22 Haziran 1960’ta Tarsus’ta oluşturulmakta olan bir okaliptüs ormanına, Emeksiz’in öldüğü 
sırada Orman Fakültesi öğrencisi olduğunu hatırlatacak şekilde, “Turan Emeksiz Ormanı” adı 
verilmiştir. Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, alınan kararla Emeksiz’e olan şükran 
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borcunun ödendiği belirtilmiştir. 1962-1965 seneleri arasında, arazinin bozulmasını önlemek ve 
yörenin odun ihtiyacını karşılamak amacıyla ağaçlandırma yapılarak meydana getirilen orman 
bugün de Turan Emeksiz adıyla anılmaktadır. 

Turan Emeksiz’in adı, memleketi olan Malatya’da da bir caddeye ve liseye verilmiştir. 1964-65 
eğitim yılına kadar Malatya Ortaokulu’yla aynı binada eğitim veren Malatya Lisesi için yeni bir 
binanın yapılmasıyla lise, ortaokuldan ayrılmış ve 26 Eylül 1964’te Turan Emeksiz Lisesi olarak 
açılmıştır. Aynı dönemde lisenin yanından başlayarak yapılan istimlâk sonucu oluşturulan yeni 
bir caddeye de Emeksiz’in adı verilmiştir. 

 

Emeksiz’i Hatırlatan Mekânların İmhası 

Turan Emeksiz’e adanan mekânların hatırlattıkları açıktır: Emeksiz, Türkiye’de ölümü devlete 
bağlanan ve bizzat devlet tarafından siyasal şehit ilan edilerek toplumsal belleğe kazınan ilk 
öğrencidir. Toplumsal bir hareketle bir hükümetin protesto edilebileceğini ve hatta 
devrilebileceğini anımsatmaktadır. 1960 ve 1970’ler boyunca süren öğrenci hareketlerinin ilk 
simgesidir. Devletçe yaratılan bu simge zaman içinde ikinci bir boyut kazanmış, kurucu iktidarı 
ve onun meşruluğunu anımsatan “Hürriyet Şehidi”, sol hareketleri ve devrimci mücadeleyi 
hatırlatan “Devrim Şehidi”ne dönüşmüştür. Oluşan durumdan rahatsız olan devlet ise ilk önce 
bu figürü dondurma girişiminde bulunacak, başarılı olamayınca da onun imhasına başlayacaktır. 
12 Eylül’ün kesin bir dönüşüm başlattığı unutulmamakla beraber Emeksiz figürünü belleklerden 
çıkarmaya yönelik girişimlerin 1960’ların ilk yarısında başladığı görülmektedir. 

27 Mayıs’ın ardından devlet eliyle oluşturulan ve zaman içinde yeniden üretilerek güçlendirilen 
Emeksiz figürü, taraftarlarını olduğu kadar karşıtlarını da örgütlemiştir. Emeksiz’in şehitleşmesi, 
yeni bir toplumsal ayrışmayı inşa etmesinin yanında, birbirinin karşısında konumlanan iki farklı 
siyaseti üretmiştir. Bir yanda Emeksiz’in bir bellek figürü olarak inşasına devam edilmiş, 
içeriğine yapılan farklı yakıştırmalarla beraber simgenin görünürlüğü ve bilinirliği 
güçlendirilmiştir. Diğer yanda ise Emeksiz figürünün çizdiği sınırın dışında kalan kutup 
tarafından, figürün imhasına yönelik girişimler başlatılmış, Emeksiz simgesini görünür kılan, 
onu hatırlatan biçimlerin ortadan kaldırılması için çaba harcanmıştır. Hatırlatma ve unutturmayı 
hedefleyen bu iki siyaset, simgenin inşasının başlangıcından itibaren bir arada ve mücadele 
içinde olmuştur. Ancak aralarındaki güç dengesinin zaman içinde değişmesiyle imha girişimi, 
inşa çabasına üstün gelmiştir. 

Emeksiz’in belleklere kazınması politikasına tepki olarak ortaya çıkan Emeksiz’i yok etme 
girişimi, kendisini ilk olarak Emeksiz’i hatırlatan mekânlara yapılan fiziki saldırılarla 
göstermiştir. Basına yansıyan ilk saldırı 13 Ekim 1961’de gerçekleşmiştir. 28 Nisan’ın ilk yıl 
dönümünde Emeksiz’in anısını yaşatmak için öldüğü noktaya dikilen bayrak direği, saldırıya 
maruz kalmıştır (Milliyet, 1961). Emeksiz’e yönelik olarak gerçekleşen ve onu hatırlatan mekânın 
somut bir biçimde tahrip edilmesi şeklinde ortaya çıkan bir başka olay 21 Şubat 1963’te 
yaşanmıştır. Bayrak direğinin tahrip edilmesi olayından yaklaşık bir buçuk yıl sonra meydana 
gelen bu olayda, Emeksiz’in Cağaloğlu’ndaki MTTB binası önünde bulunan büstü, üzerine 
kırmızı boya sürülmek suretiyle tahrip edilmiştir (Milliyet, 1963). Emeksiz’e yönelen bu iki saldırı 
da sahiplenilmemiştir.  

Emeksiz’in Cağaloğlu’ndaki büstü 24 Ocak 1966’da bir kez daha saldırıya uğramıştır. Hüseyin 
Semerci adlı şahıs, baltayla vurarak kaidesinden ayırdığı büstü yanına alarak kaçmaya çalışırken, 
olaya şahit olanlar tarafından takip edilmiş ve olay yerine sonradan gelen polisler tarafından 
yakalanmıştır. Emeksiz’i anımsatan mekânları tahrip etmeye yönelik bu üçüncü olayda fail 
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yakalanmışsa da akli dengesi bozuk saldırgan, polise verdiği ifadede büstü kendisine benzediği 
için alıp evine götürmek istediğini söylemektedir (Milliyet, 1966a).  

1960’ların ilk yarısı boyunca Emeksiz’in anısını silmeye yönelik olarak gerçekleşen saldırılar, 
imha girişimini başarıya ulaştırmaktan çok, inşa girişimini beslemiştir. Emeksiz figürünün 
göründüğü alanları tahrip ederek ortadan kaldırma girişimleri, amaçlarına ulaşamadıkları gibi 
Emeksiz figürünü inşa etmekte olan söylem ve ritüellere kendilerini tekrarlama fırsatı 
sunmuştur. Bu bakımdan Ocak 1966’da baltayla sökülen Emeksiz büstünün törenle yeniden 
yerine yerleştirilmesi, inşa-imha ilişkisinde yeni bir dönemi başlatmıştır. Tören, kısa bir süre için 
de olsa sekteye uğrayan figürü yeni baştan ve belki de eskisine göre daha güçlü bir biçimde inşa 
etmiştir. Bu tören, yeniden kurduğu Emeksiz figürünün dokunulmazlığını da tesis etmiştir. 
Bundan sonra 1978 Malatya Olayları’na kadar Emeksiz’i hatırlatan mekânlara yönelik büyük 
çaplı fiziki bir saldırı düzenlenmeyecektir. Çünkü siyasal bağı kuran yapıtaşlarından biri olarak 
Emeksiz ve onun görünümleri kutsaldır; kutsal olan ise daima dokunulmazdır. 1966’da 
olduğunun aksine 1978’de Emeksiz’in büstü törenle yeniden yerini alamadığı zaman ise Emeksiz, 
bir kutsal olarak yeniden üretilemeyecek ve dokunulmazlığını kazanamayacaktır. 

 

Adalet Partili (AP) Yerel Yönetimlerin İmha Girişimleri 

1966 senesiyle beraber Emeksiz figürünü inşaya ve bunun karşılığında da imhaya yönelen 
politikalar arasında yeni bir denge oluşmuştur. Emeksiz’i hatırlatan mekânların tahrip edilmesi 
denemelerinin başarısız oluşu, figürün güçlü bir şekilde kurulmuş olduğunu ve kriz anlarında 
kendini yeniden üretebildiğini ortaya koymuştur. İnşa politikasının bu gücü karşısında ise imha 
politikası farklı imha yöntemlerine yönelmiştir. Bu yöntemlerden en önemlisi, Emeksiz’i 
hatırlatma amacıyla oluşturulmuş mekânların bu özelliklerini yitirecek şekilde yeniden 
düzenlenmesi için, belediye meclislerine AP’li üyelerce verilen önerilerdir. Böylece Emeksiz 
figürünün imhasına yönelik politikaya resmî kurumlar da dâhil olmuştur. 

Emeksiz figürünün devlet eliyle imha edilmesine yönelik olarak ilk girişim 1966 yılının Ocak 
ayında gerçekleşmiştir. İstanbul Belediye Meclisi Başkanlığı’na AP’li üye Şirzat Ulusoy 
tarafından verilen önergeyle Beyazıt (Hürriyet) Meydanı’nda bulunan Turan Emeksiz Anıtı’nın 
yerinin değiştirilmesi teklif edilmiştir. Ulusoy, “üniversite hadiseleri sırasında Beyazıt’ta vefat 
eden Turan Emeksiz” olarak andığı Emeksiz için dikilmiş olan anıtın, yaya ve araç trafiğini 
aksattığını belirtip anıtın kim tarafından ve kaç para harcanarak yaptırıldığını sormakta ve anıtın 
bulunduğu yerden kaldırılarak yolun karşı tarafında uygun bir yere taşınmasını önermektedir. 
Önerge, 11 Ocak 1966’ta verilmiş, 1 Şubat 1966 günü ise basına yansımıştır. Önergenin 1966 Şubat 
ayı içinde görüşüleceği açıklansa (Milliyet, 1966b) da gelen tepkiler üzerine önerge belediye 
meclisi gündemine alınmamıştır.  

Emeksiz’i hatırlatan mekânı, bu özelliğini yitirecek şekilde yeniden düzenlemeyi amaçlayan ilk 
resmi girişimin başarısızlığa uğramasından yaklaşık iki yıl sonra Adana’da benzer bir girişimde 
bulunulmuştur. 1968 Mart’ında Adana Belediye Meclisi’nde AP’li üyelerin oylarıyla Turan 
Emeksiz’in büstünün yine kendi adını taşıyan parktan alınarak başka bir yere nakledilmesine 
karar verilmiştir (Milliyet, 1968). Alınan karar 21 Nisan 1968’de hayata geçirilmiş, büst, 
kaidesinden sökülerek belediyenin ayniyat deposuna kaldırılmıştır; ancak Adana’daki 6. 
Kolordu komutanının 27 Mayıs’ın yıldönümünde Emeksiz’in büstüne çelenk koyulacağını, 
büstün nerede olduğunu sorması üzerine büst kısa süre içinde gerçekleştirilen hazırlıktan sonra 
24 Mayıs 1968’de Atatürk Parkı’na yerleştirilmiştir. 27 Mayıs günü düzenlenen Hürriyet ve 
Anayasa Bayramı törenlerine belediye başkanı Ali Sepici dışında hiçbir AP’li katılmamıştır.  
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AP, 27 Mayıs’ın ve yeniden oluşmakta olan öğrenci hareketinin simgesine karşı açıkça cephe 
almıştır. Çünkü Emeksiz’in eksenini oluşturduğu bir anlam dünyasında AP’nin kendisini kendi 
isteğince tanımlaması mümkün değildir. DP mirasını sahiplendiği müddetçe AP bir cinayetin 
lekesini taşımak ve o lekeyle tanımlanmak zorundadır. AP, DP’yi canlandırdığı sürece, 
karşısında Emeksiz üzerinden tanımlanan DP’yi bulacak ve bir suçun faili olarak itham 
edilecektir. DP’nin devamı olduğunu ilan eden bir AP, Emeksiz’in hatırlandığı her durumda tıpkı 
DP gibi “suçlu” olarak kodlanacaktır. AP lideri, başbakan oluşu nedeniyle en önde katılmak 
durumunda olduğu törenlerde Anıtkabir’de “kırat” nedeniyle ölmüş olan gençlerin mezarıyla 
yüzleşecek, AP’liler caddelerde, parklarda, okullarda DP’nin sorumlusu olduğu cinayetle 
karşılaşacaklardır. Emeksiz ile DP ve onun takipçisi olan AP arasındaki her karşılaşmada, “şehit” 
olan Emeksiz bir suçun şahidi ve kurbanıdır; karşılaşmanın karşı kutbunda konumlanmak 
zorunda olan DP ve AP’ye düşen rol ise “suçlu” rolüdür. 

Emeksiz, görünür olduğu sürece AP’nin sanıklığı hiçbir zaman son bulmayacak ve tanık 
Emeksiz, AP’yi her defasında yeniden sanık olarak işaretleyecektir. AP’nin aldığı yüksek oy oranı 
bu lekeyi silememektedir, çünkü ilişki mevcut düzeni kuran olağanüstü hâl şartlarında 
şekillenmiştir. Bu toplumsal bağ ve Emeksiz birbirlerinden ayrı olarak düşünülemez 
durumdadırlar. O halde bu bağın hükmünden kurtulmak için yaşamaya devam eden ve 
fütursuzca ayakta duran Emeksiz’in ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

 

Malatya’daki Turan Emeksiz Büstünün Parçalanması ve Emeksiz Adının Tabelalardan Silinmesi 

17 Nisan 1978’de Malatya Belediye başkanı Hamit Fendoğlu’nun, kendisine gönderilen bombalı 
bir paketin patlaması sonucunda, üç akrabasıyla birlikte hayatını kaybetmesi üzerine çıkan 
olaylar, Emeksiz figürünün yok edilmesi politikasında önemli bir aşamayı oluşturmaktadır. 
Meydana gelen olaylarda Turan Emeksiz Caddesi’ndeki birçok işyeri ve evin yakılmasının yanı 
sıra Emeksiz’in büstünün parçalanması Emeksiz’in kentteki izlerinin silinmesinde önemli 
adımlar olmuştur. 

Suikast sonucunda harekete geçen saldırgan kitlenin eylemleriyle Emeksiz’in izleri, doğduğu ve 
büyüdüğü kent olan Malatya’dan büyük ölçüde silinmiştir: Kentin tören alanındaki büst 
parçalanmış, Turan Emeksiz Caddesi’nin içinden geçtiği ve çok sayıda Alevinin yaşadığı mahalle 
büyük ölçüde tahrip edilmiş, Turan Emeksiz’in babasının mezar taşı, üzerinde “Emeksiz” 
yazdığı için parçalanmıştır. Emeksiz’i hatırlatan mekânların tahrip edildiği Malatya’da yok 
edilmek istenen artık 27 Mayıs’ın hatırası olan “Hürriyet Şehidi Turan Emeksiz” değil, sosyalist 
muhalefeti çağrıştıran “Devrim Şehidi Turan Emeksiz”dir. Mekândaki bu tahribatla Malatya’nın 
“Emeksizleştirilme”sinde önemli bir adım atılmıştır. 

Turan Emeksiz simgesinin yok edilmesinde izlenen bir diğer önemli yol, Emeksiz’in isminin 
verildiği birçok cadde, sokak ve okul isminin değiştirilmesidir. Malatya, Afyon ve Sakarya’da 
verilen isimler 1980 sonrasında değiştirilmiştir. Çalışmanın bu kısmında Malatya’da yaşanan 
isim değişikliklerine değinmekle yetinilecektir. 

Turan Emeksiz’in adı 1963 yılında Malatya’nın merkezinden geçecek şekilde oluşturulan yeni bir 
caddeye verilmiştir. Kentin büyük bir kesimini kesmekte olan cadde aradan geçen zamanda 
önemli bir yerleşim alanı haline gelmiş ve kentin sosyal hayatında merkezi bir rol oynamaya 
başlamıştır. 

Oldukça uzun bir cadde olan Turan Emeksiz Caddesi’nin bir kısmının ayrılarak, ayrılan kısmına 
başka bir adın verilmesi sıklıkla belediye meclisinin gündemine gelmiştir. 1974 yılında cadde 
ikiye bölünmüşse de caddenin bir kısmı Turan Emeksiz ismini taşımaya devam etmiştir. Turan 
Emeksiz adının caddeden bütünüyle kaldırılması Malatya Belediye Meclisi’nin 24 Haziran 
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1985’te oy çokluğuyla aldığı kararla gerçekleşmiştir. TBMM’nin kuruluşunun 65. Yıl dönümü 
olması nedeniyle oluşturulan kutlama komitesinin kentteki bir caddeye veya meydana “Milli 
Egemenlik” adının verilmesini istemesi üzerine konuyu görüşen belediye meclisi Turan Emeksiz 
Caddesi’nin bu değişiklik için en uygun yer olduğuna karar vermiş ve caddenin adını Milli 
Egemenlik Caddesi olarak değiştirmiştir.  

Emeksiz’in izlerinin Malatya’dan tamamen silinmesine yönelik bir diğer girişim Turan Emeksiz 
Lisesi’nin adının değiştirilmesi olmuştur. 1964’te, yeni açılmış olan Turan Emeksiz Caddesi 
üzerinde inşa edilen yeni binasında eğitime başlayan Turan Emeksiz Lisesi’nin adı 1984-1985 
öğretim yılının başında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Malatya Lisesi olarak değiştirilmiştir. 

 

Turan Emeksiz Anıtı’nın Yerinden Kaldırılması 

1966 Ocak ayında İstanbul Belediye Meclisi üyesi Şirzat Ulusoy’un teklif ettiği değişiklik, 21 
Nisan 1985 tarihinde gerçekleşmiş ve Turan Emeksiz Anıtı yerinden kaldırılarak caddenin 
karşısına taşınmıştır. Bu değişiklikle heykel, anıtsallık özelliğini yitirmiştir. Emeksiz’in 
vurulduğu noktadan kaldırılan ve caddenin karşısında, yoldan geçenlerin dikkatini çekmeyecek 
bir noktaya yerleştirilen heykel artık ne Emeksiz’i ne 28 Nisan Olaylarını, ne de Beyazıt 
Meydanı’nda toplanan öğrencileri anımsatmaktadır. 

Açık alan heykeli katı ve hareketsiz bir biçim olamadığı gibi ancak uzamla kurduğu ilişki içinde 
bir anlam kazanmaktadır (Yılmaz, 1999: 23). Turan Emeksiz’in öldürüldüğü noktaya dikilmesi 
nedeniyle, Emeksiz’in ölümüne şahitlik etmekte ve bu ölümü hatırlatmakta olan anıt, ait olduğu 
yerden kaldırılmasıyla kimliğini yitirmiştir. Anıtın bulunduğu yer önemlidir; çünkü Emeksiz’i 
Emeksiz kılan eylemi, onun ölümünü, ölümsüz kılmaktadır. Emeksiz’in vurulduğu nokta, anıtı 
oluşturan kompozisyonun önemli bir parçasıdır. 

Anıtın yerden yaklaşık iki metre yükseklikteki bir taraçaya yerleştirilmesi, 1985’teki değişikliğin 
anıtın anlamına verdiği bir başka zarar olmuştur. Değişiklik, heykelin fark edilmesini ve 
bütününü görülmesini engellemektedir. Resim, fotoğraf, sinema gibi diğer görsel sanatlarla 
karşılaştırıldığında heykel, yapıt-izleyici arasındaki ilişkide özgürlüğe daha geniş bir olanak 
sunar. Heykelin bir hacme sahip oluşu, seyircinin bakış yönünü ve açısını anlamın yorumlanması 
açısından önemli kılar. Heykelin üç boyutlu oluşu nedeniyle seyirci yapıta istediği açıdan 
yaklaşmakta özgürdür. 1985 yılındaki değişiklikle anıtın boy seviyesinin üstüne çıkarılması 
sonucunda yapıtla seyirci arasında eşitliğe dayalı olarak kurulan ilişki bozulmuştur. Kaldırım 
kenarındaki toprak taraça üzerindeki yeni konumunda anıtın etrafında özgürce 
dolaşılamamakta, “arkası” görülememektedir. Yapıt, yeni yerinde meydandaki insanlarla aynı 
uzamı paylaşmamakta ve onlarla ilişkiye geçememektedir. 

Anıtın yeni konumu, onun kutsal dokusunu da zedelemiştir. Önceki yerinin aksine anıt eğimli 
ve dar bir toprak alan olan yeni yerinde “tavaf edilememekte” ve bir “hac mekânı” olma niteliğini 
yitirmektedir. Önünde, çelenk bırakılacak bir alanın bulunmayışı, anıtın bir törene ev sahipliği 
yapmasını da fiziki açıdan imkânsız kılmaktadır.  

Yerinin değiştirilmesinden sonra anıt, merkez olma, meydanı tanımlama, buluşma noktası ve 
başvuru merkezi olma özelliklerini de yitirmiştir. Anıtın yerinin değiştirilmesiyle Emeksiz kültü 
hayati bir darbe almıştır. 
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Anıtkabir’den Nakil 

Emeksiz’in toplumsal bellekten silinmesine yönelik en önemli adım ise 24 Ağustos 1988’de 
atılmıştır. Emeksiz’in ve diğer “Hürriyet Şehitleri”nin mezarları Cebeci Şehitliği’ne aktarılmak 
üzere Anıtkabir’de gömülü oldukları yerden çıkarılmıştır.  

Bu eyleminin dayandığı hukuki düzenleme 6.11.1981 tarihli “Devlet Mezarlığı Hakkında 
Kanun”dur. Kanunun ikinci fıkrası şöyledir: “Türk milletinin, bir armağan olarak yalnız büyük 
kurtarıcısı için tesis ettiği Anıtkabir’de Atatürk ve ayrıca en yakın silah ve mesai arkadaşı İsmet 
İnönü’nün kabirleri muhafaza edilir. Anıtkabir alanı içine başkaca hiçbir kimse defnedilemez” 
(Resmî Gazete, 1981) Kanun uygulanması için Devlet Mezarlığı’nın yapımının bitmesi beklenmiş, 
24 Ağustos 1988 günü, Hürriyet Şehitliği’ndeki mezarlar Cebeci Şehitliği’ne nakledilmiştir.  

Anıtkabir’deki “Devrim Şehidi Turan Emeksiz,” Cebeci Şehitliği’nde “sıradan bir şehit” olarak 
yatmaktadır. Mezarı, “Güneydoğu Şehitleri” arasındadır ve hiçbir ayırıcı niteliğe sahip değildir. 
Üstelik mezar taşına ismi ve memleketi Malatya’nın dışında hiçbir şey yazılmamış, diğer 
mezarlarda bulunan doğum ve ölüm tarihlerine bile yer verilmemiştir. Emeksiz’i yeni mezarına 
nakledenler, “28 Nisan 1960” yazısını mezarlığın dışında bırakmışlar, içi boşaltılmış bir Emeksiz’i 
şehitliğe kabul etmişlerdir. Cebeci Şehitliği’nde yatan Emeksiz, onu o yapan bütün ayrıntılardan 
koparılarak kimliksiz bir hale sokulmuştur; o artık “Devrim Şehidi Turan Emeksiz” değildir. 

Basına haber verilmeden ve herhangi bir tören düzenlenmeden gerçekleştirilen, cenazelerin çöp 
torbalarıyla taşındığı bu nakil işlemiyle “Devrim Şehidi” Emeksiz toplumsal bellekten bir daha 
geri dönmemek üzere silinmiştir. Anıtkabir’deki fiziki yerin kaybı, belleklerde de paralel bir 
kaybı doğurmuştur. Tıpkı Malatya’da olduğu gibi mekânın korunamadığı durumda bellek de 
korunamamıştır. 

Toparlamak gerekirse, 1960 sonrasında yeni siyasal bağın kurucu öğelerinden biri olan Emeksiz 
figürü, aradan geçen yıllar içinde fakat en çok da 12 Eylül’ü izleyen süreçte Emeksiz’in mezarına 
ve heykellerine vurulan kazma ve balyoz darbeleriyle yok olmuştur. Siyasal bağın üretilmesinin 
geçmiş üzerinden kurgulandığı ve bu kurgunun mekânda ve törensel edimler aracılığıyla 
cisimleştirildiği düşünüldüğünde Emeksiz’i hatırlatan mekânların yok edilmesi, Emeksiz 
anmalarının düzenlenmesini imkânsız hale getirmiş, törenin düzenlenemeyişi ise geçmişin 
hatırlanamayışına yol açmıştır. Bu aşamadan sonra Emeksiz’i hatırlamak değil, tam tersine onu 
unutmak bambaşka bir siyasallığın kurucusu olmuştur. 

 

SONUÇ 

Mekânın siyasal iktidar tarafından uzam üzerinde gerçekleştirilen bir düzenleme olarak ele 
alınmasının yanı sıra çalışmada esas olarak mekânı, siyasallığı inşa eden kurucu bir öğe olarak 
değerlendiren bakış açısı benimsenmiştir. Bu bakış açısından mekân, sadece insan faaliyetinin bir 
çıktısı değil aynı zamanda o faaliyetin oluşumuna katılan bir kaynaktır. 

Toplumsal yapı değiştikçe bellek yeniden örgütlenir. Muhalif toplumsal hareketin bir simgesi 
olarak inşa edilmiş olan Emeksiz figürü, 12 Eylül’le beraber bastırılmış ve toplumsal bellekten 
silinmiştir. Emeksiz’in toplumsal bellekten silinmesinde başvurulan yöntemlerden en önemlisi, 
kolektif belleği besleyecek şekilde düzenlenmiş olan mekânı, bu özelliğini yitirecek biçimde 
yeniden yapılandırmak olmuştur.  

12 Eylül iktidarı ve takipçisi ANAP iktidarı Emeksiz figürünün yok edilmesine yönelik 
girişimleri sistemli bir hale getirmişlerdir. Emeksiz’in adı, “komünist” olduğu gerekçesiyle 
cadde, sokak ve okul tabelalarından silinmiştir. Açıkça müdahalenin yapılmadığı durumlarda ise 
Emeksiz unutulmaya terk edilmiştir.  
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Öğrenci eylemlerinin yarattığı dalgalanmada kendisine yol açan 27 Mayıs’ı izleyen dönemde 
iktidar tarafından Emeksiz, sürekli olarak topluma hatırlatılmış ve bir bellek figürü olarak inşa 
edilmiştir. Ancak toplumsal hareketleri bastırmak üzere yola koyulmuş olan 12 Eylül’ün 
başlattığı süreçte siyasal iktidar, öğrenci eylemlerini anımsatan bu figürün imha edilmesine 
yönelik bir çaba içine girmiştir. Hatırlatma ve unutturma şeklinde özetlenebilecek, belleğe ilişkin 
bu iki farklı siyaset, esas olarak mekân üzerinden şekillenmiştir. 

1960 ve 1980 dönemlerinde siyasalın yeniden üretiminde bellek politikaları önemli bir rol 
oynamıştır. Toplumsal hareketlerin iktidar için bir meşruiyet kaynağı olarak görüldüğü 60’lı 
yıllarda toplumsal belleği besleyecek bellek mekânları oluşturulmuşken, 12 Eylül sürecinde, 
bellek mekânlarına yapılan müdahalelerle toplumun, toplumsal hareketlerle olan bağının 
koparılması hedeflenmiştir. 

 

KAYNAKLAR 

Akşam. (1960). Şehit Teğmenin Heykeli Yapılacak, Akşam, 01.06.1960. 

Assman, J. (2001). Kültürel Bellek. (Çeviren, Tekin, A.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 

Bakçay, E. (2007). İstanbul’da 1960 Sonrası Gerçekleştirilen Uygulamalar Özelinde Plastik Sanatların 
Kent Mekânıyla İlişkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. 

Bayındır, A. (2005). 27 Mayıs Devrim Heykelleri, Cumhuriyet, 13.06.2005. 

Beyazıt Meydanı Hürriyet Anıtı Proje Yarışması Program ve Şartları. (1960). İstanbul: Doğan 
Kardeş. 

Connerton, P. (2011), Modernite Nasıl Unutur. (Çeviren Kelebekoğlu, K.) İstanbul: Sel Yayıncılık. 

Creswell, J. W. (2021). Nitel Araştırma Yöntemleri-Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma 
Deseni (Çeviri Editörleri, Bütün, M. ve Demir, S. B.) Ankara: Siyasal Kitabevi. 

Cumhuriyet. (1960a). Beyazıt’ta Bir Hürriyet Abidesi Dikilmesine Çalışılıyor, Cumhuriyet, 
29.05.1960. 

Cumhuriyet. (1960b). Şehit Olan Gençler Üniversite Bahçesine Defnedilecekler, Cumhuriyet, 
31.05.1960. 

Çınar, B. (2007). Açık Alan Heykelinde Plastik Çözümlemelere Etkisi Açısından İzleyici-Yapıt İlişkisi, 
Yayımlanmamış Sanatta Yeterlilik Eser/Metni, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 
İstanbul. 

Eroğul, C. (1970). Demokrat Parti (Tarihi ve İdeolojisi). Ankara: Sevinç Yayınları. 

Gezer, H. (1984). Cumhuriyet Dönemi Türk Heykeli. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 

Glesne, C. (2014). Nitel Araştırmaya Giriş. (Çeviren, Ersoy, A. ve Yalçınoğlu, P.) Ankara: Anı 
Yayıncılık. 

Gurallar, N. (2010). Bir Cumhuriyet Dönemi Tartışması, Meydan ya da Park? Kamusal Mekânın 
Dönüşümü: Beyazıt Meydanı, (Derleyen) Ergut, E. A. ve İmamoğlu B.: Cumhuriyetin Mekânları 
Zamanları İnsanları içinde (ss.53-68.) Ankara: Dipnot Yayınları. 

Milliyet. (1960a). Turhan Emeksiz’in Heykeli Dikilecek, Milliyet, 30.06.1960. 

Milliyet . (1960b). Üniversite Bahçesine İkinci Bir Hürriyet Anıtı Dikilecek, Milliyet, 27.10.1960. 

Milliyet. (1961). Emeksiz’e Tecavüz Tel’in Edildi, Milliyet, 15.10.1961. 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2): 205-222. 

 222 

Milliyet. (1962). 28 Nisan’ın İkinci Yıldönümünde Gençlik Affa Karşı Olduğunu Bildirdi, Milliyet, 
29.04.1962. 

Milliyet. (1963). Emeksiz’in Büstüne Kırmızı Boya Sürüldü, Milliyet, 22.02.1963. 

Milliyet. (1966a). Devrim Şehidi Emeksiz’in Büstü Söküldü, Milliyet, 26.01.1966. 

Milliyet. (1966b). Turan Emeksiz Anıtının Yerinden Kaldırılması İstendi, Milliyet, 01.02.1966. 

Milliyet. (1968). Emeksiz’in Büstü İçin Yarın Adana’da Yürüyüş Var, Milliyet, 05.03.1968. 

Nora, P. (2006). Hafıza Mekânları. (Çeviren, Özcan, M. E.) Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. 

Resmî Gazete. (1981). s. 17510, Resmî Gazete, 10.11.1981. 

Tekiner, A. (2010). Atatürk Heykelleri (Kült, Estetik, Siyaset). İstanbul: İletişim Yayınları. 

Tunçel, H. (2000). Türkiye’de İsmi Değiştirilen Köyler, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 
10(2): 23-34. 

Ulus. (1960). Gençlik Hürriyet Abidesi ile İlgili Bir Bildiri Dün Yayınlandı, Ulus, 31.05.1960. 

Yılmaz, M. (1999). Heykel Sanatı. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları. 



 

 

Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi 
2023, 6(2): 223-241.  

DOI:10.26677/TR1010.2023.1180  
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası: www.sobibder.org  

 

ARAŞTIRMA MAKALESİ 
 
 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmenlerinin Mesleki Öz Yeterlikleri ile Sınıftaki 
Farklılıkları Yönetme Yeterlikleri Arasındaki İlişki* 

 
 
Salih ŞENTÜRK, Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Ömer Aydın Ortaokulu, Kırşehir, e-posta: 
salihsenturk85@gmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3411-5079 
 
Doç. Dr. Bahadır GÜLBAHAR, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kırşehir, e-
posta: bahadir.gulbahar@ahievran.edu.tr 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7040-1593 
 
Öz 
Bu çalışmada, öğretmenlerinin mesleki öz yeterlikleri ile sınıftaki farklılıkları yönetme 
yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, ilişkisel bir tarama 
çalışmasıdır. Çalışma evrenini, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Kırşehir İl Millî Eğitim 
Müdürlüğüne bağlı ortaokullarda görev yapan ve sınıflarındaki yabancı uyruklu öğrencilere 
Türkçe öğreten sınıf ve Türkçe öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklem, bu evrenden basit 
seçkisiz örnekleme yöntemiyle belirlenmiş 238 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın 
verileri, “Kişisel Bilgi Formu”, “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz Yeterlik İnancı Ölçeği” ve 
“Sınıftaki Farklılıklar İçin Öğretmen Yeterlikleri Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Veriler, SPSS 
25.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada ulaşılan temel sonuçlar şu 
şekildedir: Öğretmenlerin mesleki yeterlik inançlarının “oldukça yeterli” düzeyinde olduğu 
belirlenmiştir. Öğretmenlerin sınıftaki farklılıklara ilişkin yeterlik algılarının “Güvenirim.” 
düzeyinde olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin mesleki öz yeterlikleri ile sınıftaki farklılıklara 
ilişkin yeterlikleri arasında orta düzeyde pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.  
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üretilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Öğretmen Öz Yeterliği, Sınıftaki Farklılıkları Yönetme Yeterlikleri, Türkçe 
Öğretmenleri. 
Makale Gönderme Tarihi: 26.11.2022  
Makale Kabul Tarihi: 05.02.2023  
 
Önerilen Atıf:  
Şentürk, S. ve Gülbahar, B. (2023). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmenlerinin Mesleki Öz 
Yeterlikleri ile Sınıftaki Farklılıkları Yönetme Yeterlikleri Arasındaki İlişki, Sosyal, Beşeri ve İdari 
Bilimler Dergisi, 6(2): 223-241. 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2): 223-241. 

 

224 

 
 

 

Journal of Social, Humanities and 
Administrative Sciences 

2023, 6(2): 223-241. DOI:10.26677/TR1010.2023.1180  
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası: www.sobibder.org  

 

RESEARCH PAPER 
 

The Relationship Between Turkish as a Foreign Language Teacher’s Professional 
Self-Competencies and Classroom Diversity Competencies 

 
 
Salih ŞENTÜRK, Ministry of Education, Teacher Ömer Aydın Secondary School, Kırşehir, e-mail: 
salihsenturk85@gmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3411-5079 
 
Associate Prof. Dr. Bahadır GÜLBAHAR, Kırşehir Ahi Evran University, Faculty of Education, 
Kırşehir, e-mail: bahadir.gulbahar@ahievran.edu.tr 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7040-1593 
 
Abstract 
In this study, it was aimed to examine the relationship between teachers' professional self-efficacy 
and their ability to manage differences in the classroom. The research is a relational survey study. 
The universe of the study consists of classroom and Turkish teachers working in secondary 
schools affiliated to Kırşehir Provincial Directorate of National Education and teaching Turkish 
to foreign students in their classes in the 2021-2022 academic year. The sample consists of 238 
teachers determined by simple random sampling method from this population. The data of the 
research were collected by using the "Personal Information Form", "Self-Efficacy Belief Scale for 
Teaching Profession" and "Teacher Efficacy Scale for Differences in the Classroom". The data were 
analyzed using the SPSS 25.0 package program. The main results reached in the research were as 
follows: It was determined that the professional efficacy beliefs of the teachers were at the level 
of "quite sufficient" and the efficacy perceptions of teachers regarding the differences in the 
classroom are at the level of “I trust.”. A moderately positive relationship was found between the 
professional self-efficacy of teachers and their competencies regarding the differences in the 
classroom. 
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GİRİŞ 

Yabancı uyruklu öğrenci dendiğinde kendi ülkesi dışında başka bir ülkeye kendi isteğiyle 
öğrenim görmek için giden veya kendi isteği dışında, mecburi bir sebepten başka bir ülkeye giden 
ve orada öğrenim gören öğrenciler gelmektedir. Türkiye’de ilköğretim, ortaöğretim, 
yükseköğrenim gibi farklı dal ve derecelerdeki kurumlarda okuyan veya Türkçe öğrenmek için 
kurslara katılan ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan herkese Yabancı Uyruklu 
Öğrenci (YUÖ) denir. Başka bir ifadeyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunmayan ancak 
Türkiye’de eğitim gören herkes yabancı uyruklu öğrencidir. 

Türkiye’de resmî ilkokul ve ortaokullarda yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğreten 
öğretmenler, genellikle bu konuda daha önce eğitim almamış, bu konuda tecrübesi bulunmayan, 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Türkçe ve sınıf öğretmenleridir. Bilindiği gibi eğitim-
öğretimin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesin en önemli faktörü öğretmendir. Çok 
kültürlü, farklı ülkelerden gelmiş öğrencilerin bulunduğu sınıflarda iletişim, sınıf yönetimi, 
farklılıkları yönetmek gibi birçok sorumluluk bulunmaktadır. Bu durum, öğretmenlerin 
kendilerini bu konularda geliştirmelerini gerektirmektedir. Öğretmenlerin sadece eğitim 
fakültelerinde aldıkları eğitimle başarılı, etkili öğretmenlik yapmaları beklenemez. 
Öğretmenlerin bireysel çabaları ve kurumlarının desteklemesiyle yeni bilgi ve beceriler 
edinmeleri, farkındalıklarını artırmaları gerekmektedir. Bu gerekliliğin birçok nedeni vardır; çağ, 
öğrencilerin ihtiyaçları ve toplumun beklentileri değişmektedir. Hayat, dinamik bir süreçtir, bu 
nedenle öğretmenler de kendini geliştirmelidir. Özellikle günümüzdeki göç dalgaları, yeni 
sorunları ve dolayısıyla bu sorunlara yeni çözüm arayışlarını da beraberinde getirmektedir. 
Yoğun göçler, eğitim-öğretim çağında bulunan yeni öğrenciler demektir. Bu öğrencilerin 
eğiminde, topluma katılımında yine en büyük görev öğretmenlere düşmektedir. Sınıflarda farklı 
ırklardan, dinlerden ve kültürlerden yabancı uyruklu öğrencilerin olması, öğretmenlerin sınıftaki 
farklılıkları da yönetmelerini gerektirmektedir. Öğretmenlerin, sınıf yönetiminde sınıftaki 
yabancı uyruklu öğrencileri de dikkate alması gerekmektedir. Çünkü çok kültürlü sınıflarda 
öğretmen, bütün öğrencilerin eşitliğini sağlamalıdır. Çok kültürlü bir sınıfta, bütün öğrencilerin 
eşit eğitim-öğretim hakkına sahip olması beklenir (Gay, 1994: 6).  

İyi bir sınıf ortamının olması için iyi bir öğretmenin olması gerektiği düşünülür. İyi öğretmen 
değerlendirmesini de öncelikle öğretmenin kendisi yapmalıdır. Kendini başarılı görüp 
görmemek, öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verip veremeyeceği ile ilgili inançları öğretmenin öz 
yeterliğine işaret etmektedir. Bandura’ya (1982) göre öz yeterlik, kişilerin belli bir durumla 
karşılaştığında o işi yapıp yapamayacağı ile ilgili kendisiyle ilgili inancıdır. Ford (1992), öz 
yeterliği, öğretmenler de dâhil olmak üzere, insanları yetkin bir şekilde başarmak ve icra etmek 
için motive eden kişisel yeteneklerin bir parçası olarak ifade etmiştir. Öğretmen öz yeterliği, 
öğretmenin sahip olduğu bilgi, beceri, tutum gibi özelliklerle öğrencilerde öğrenme isteği 
uyandırıp uyandıramayacağı ile ilgili yargısıdır (Tschannen-Moran ve Woolfolk-Hoy, 2001). Bir 
öğretmen başarılı ise öz yeterlik ile ilgili algılarının da yüksek olacağı düşünülür. Bir öğretmenin 
öz yeterlik inancı yüksekse zor durumlar karşısında yılmama, başarılı olabilmek için daha çok 
uğraşma ve bunun için daha fazla zaman harcama eğiliminde; öz yeterlik inancı düşükse 
zorluklar karşısında hemen vazgeçme, başarılı olmak için çaba sarf etmeme ve zaman 
harcamama eğiliminde olduğu düşünülmektedir (Erdamar, Demirkan, Saraçoğlu ve Alpan, 
2017). Öz yeterlik algısı düşük olan öğretmenlerin ise diğer öğretmenlere göre mesleğe 
bağlılıkları daha zayıftır (Evans ve Tribble, 1986), sınıfta öğretim etkinliklerinden kaçınmaktadır 
(Woolfolk ve Hoy, 1990) ve akademik konularda daha az zaman harcamaktadır (Gibson ve 
Dembo, 1984). Öz yeterliği yüksek öğretmenlerin yeniliklere ve eleştirilere açık kişiler olduğu 
düşünülmektedir. Öz yeterliği yüksek olan öğretmenlerin sınıf içi farklılıklara duyarlı olma ve 
bu farklılıkları yönetmede de daha hassas ve başarılı olacakları öngörülmektedir. 
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İnsanlar aynı toplum içinde yaşasa bile statülerine, yaşadıkları çevreye, sosyoekonomik 
durumlarına göre farklı kültürler oluşturur (Cırık, 2008). Toplulukların oluşturdukları bu 
kültürleri korumak veya yaşatmak istemeleri çok kültürlülük konusunu da beraberinde 
getirmiştir (Başbay ve Bektaş, 2009). Çok kültürlülük dendiğinde sadece farklı kültürel yapıların 
(dil, din, etnik farklılık, cinsiyet vb.) korunması ya da bu farklılıkların kendisini sürdürmesine 
izin vermek değil, bu farklılıkların toplumla bütünleşmesi, iletişim kurması da anlaşılmalıdır 
(Balı, 2001). Çok kültürlülük beraberinde çok kültürlü sınıfları, dolayısıyla da çok kültürlü eğitimi 
getirmektedir. Daha önceki yaklaşımlarda eğitimin herkese aynı ya da benzer şekilde, benzer 
içeriklerle verilmesi hâlinde eğitimin amacına ulaşacağı ve sosyal adaletin sağlanacağı 
düşünülmekteydi. Günümüzde ise eğitimde farklılıklar ön plana çıkmaya başlamıştır (Polat, 
2009). Çok kültürlü eğitim; sınıfsal farklılıkların (din, ırk, cinsiyet vb.) toplumda ön yargıya, 
baskıya, güç gösterisine dönüşmesi için toplumun ihtiyaçlarına yanıt verecek olan politikaların 
eğitime yansımasıdır (Banks, 1977). Banks’a (1998) göre eğitimde çok kültürlülük demek, sınıftaki 
farklılıklara rağmen tüm öğrencilere eşit eğitim demektir. Mwonga’a (2005) göre çok kültürlü 
eğitim ise mevcut eşitsizlikleri düzeltmeyi deneyen eğitimsel bir seçenek ve planlamadır. 

Çok kültürlü eğitimin verildiği sınıflarda cinsiyet, dilsel sorunlar, din, mezhep, ırk, kültürel ve 
sosyoekonomik farklılıklardan doğabilecek sorunlara karşı dikkatli olunmalıdır (Cogan ve 
Pederson, 2001). Bu noktada en önemli görev ve sorumluluk da sınıfın yöneticisi, eğitimin 
uygulayıcısı öğretmenlere düşmektedir. Reiter ve Davis’e (2011) göre sınıflarda kültürel 
farklılıklar çoğalmakta, bu farklılıklar öğrenci ve öğretmenin kültürel uyumsuzluğuna neden 
olmakta, bu durum da kültürel ve etnik bilgisizliği ortaya çıkarmaktadır. Böylece ileride 
potansiyel bir tehlikenin oluşması söz konusu olabilmektedir. Çok kültürlü sınıflarda eğitim 
veren öğretmenlerin bazı yeterliklere sahip olması gerektiği söylenebilir: Birinci olarak 
öğretmenin farklılıklara sahip öğrencilerine karşı olumlu duygular içinde olması ve öğrencilerini 
farklılıklarıyla değerli bulması, ikinci olarak öğrencilerinin farklılıklarını tanımaya, anlamaya 
çalışması, üçüncü olarak da çok kültürlü eğitimin amaçlarını gerçekleştirebilecek becerilere sahip 
olması gerekmektedir (Bulut ve Başbay 2014). Çünkü araştırmalar çok kültürlü sınıflarda 
öğretmen yeterliğine sahip olan öğretmenlerin, çok kültürlü sınıflarda görev yaptıklarında daha 
az sorunlar karşılaşmalarını sağladığını, akademik başarıyı artırma konusunda daha başarılı 
olduklarını ortaya koymuştur (Kitsantas, 2011). Çok kültürlü sınıflarda kendilerini yeterli gören 
öğretmenlerin, öğrencileri anlama ve akademik başarılarını artırmak için çaba harcadıkları, 
kendini yeterli görmeyen öğretmenlerin ise daha fazla sorunlar karşılaştıkları görülmektedir 
(Ekici, 2006). Sınıf içi farklılıkların farkında olan, öğrenciyi merkeze koyduğu için öğrencilerin 
değişen istek ve ihtiyaçlarını bilen, yeniliklere açık olan, yeni bilgi ve beceriler kazanıp bunları 
öğrencilerde davranışa dönüştürmeye çalışan öğretmenlerin de yüksek öz yeterlik algısına sahip 
olacağı kabul edilmektedir. Mesleki öz yeterlik ve sınıftaki farklılıklara ilişkin yeterlikler arasında 
ortaya konan bu ilişkiden hareketle bu çalışmada, yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğreten 
sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik algıları ile sınıftaki 
farklılıklara yönelik yeterlik algıları arasındaki ilişki incelenmek amaçlanmaktadır.  

 

ARAŞTIRMANIN PROBLEMI 

Kırşehir ilindeki Kırşehir Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ilkokul ile ortaokullarda 
öğretmenlik yapan ve sınıfında/sınıflarındaki yabancı uyruklu yani Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olmayan öğrencilere Türkçe öğreten sınıf ve Türkçe öğretmenleri ile yapılan bu 
çalışmanın temel problem cümlesi şu şekildedir: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi 
gerçekleştiren sınıf ve Türkçe öğretmenlerin mesleki öz yeterliklerine ilişkin inançları ile sınıftaki 
farklılıklara ilişkin yeterlik algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki var mıdır? 
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Araştırmanın alt problemleri ise şunlardır:  
• Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi gerçekleştiren sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin 

mesleki öz yeterliklerine ilişkin inançları hangi düzeydedir? 
• Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi gerçekleştiren sınıf ve Türkçe öğretmenlerin sınıftaki 

farklılıklar yeterliklerine ilişkin algıları hangi düzeydedir? 
• Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi gerçekleştiren sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin 

mesleki öz yeterliklerine ilişkin inançları ile demografik bazı değişkenler (cinsiyet, branş, 
mesleki deneyim) arasında istatiksel açıdan anlamlı bir farklılık var mıdır? 

• Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi gerçekleştiren sınıf ve Türkçe öğretmenlerin sınıftaki 
farklılıklar için öğretmen yeterliklerine ilişkin algıları ile demografik bazı değişkenler 
(cinsiyet, branş, mesleki deneyim) arasında istatiksel açıdan anlamlı bir farklılık var 
mıdır? 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI ve ÖNEMİ 

Verimli bir öğrenme ortamının oluşması ve öğretim hedeflerine ulaşılmasının daha çok öğretmen 
yeterlik ve becerilerinden etkilendiğini söylemek mümkündür. Öğretmenin mesleki öz yeterliği 
ile sınıftaki farklılıklara ilişkin yeterliklerinin öğrenme için verimli bir ortam yaratılması ve 
öğretim hedeflerine ulaşılması bakımından önem arz eden önemli değişkenler olduğu ifade 
edilebilir. Mesleki öz yeterlik algısı yüksek bir öğretmen daha yüksek öğretme motivasyonu 
duyacak, gelişime daha açık olacak ve kendine daha fazla güvenecektir. Sınıftaki farklılıkları 
yönetme yeterliğine sahip bir öğretmenin ise sınıfında istenmeyen öğrenci davranışının daha az 
ortaya çıkacağı, öğrenciler arası daha fazla dayanışmanın sergileneceği, öğrencilerin birbirlerine, 
birbirlerinin farklılıklarına saygı göstereceği ve olumlu yönde değişecekleri söylenebilir. 
Öğretmenlerin mesleki öz yeterlikleri ile sınıftaki farklılıklara ilişkin yeterliklerinin de birbiriyle 
ilişkili olduğu iddia edilebilir. Öğretmenlerin mesleki öz yeterlikleri geliştikçe sınıftaki 
farklılıklara ilişkin yeterliklerinin de gelişeceği beklenmektedir. Öte yandan sınıftaki yeterlikleri 
yönetme konusunda daha yetkin hâle gelen bir öğretmenin mesleki öz yeterlik algısının bundan 
olumlu etkileneceği düşünülebilir. Buradan hareketle, bu çalışmada yabancı uyruklu öğrencilere 
Türkçe öğretimi görevi ifa eden sınıf ve Türkçe öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik öz 
yeterlik inançları ile sınıftaki farklılıklara ilişkin yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Bir beceri, bir eyleme ilişkin yeterlik algısıyla o becerinin, eylemin başarı düzeyi 
arasında ilişki olması, araştırmayı önemli hâle getiren bir başka etmendir (Schunk ve Gunn, 1986).  
 

YÖNTEM 

Araştırmanın Deseni/Modeli 

Bu çalışmada sınıfındaki yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğreten sınıf ve Türkçe 
öğretmenlerinin mesleki öz yeterlik inançları ile sınıf içindeki farklılıklara ilişkin yeterlik algıları 
arasında ilişki incelenmiştir. Anılan bu özelliği dolayısıyla araştırma, ilişkisel tarama modelli bir 
çalışmadır. Betimsel araştırmaların amacı; hâlihazırda var olan koşulları, ilişkileri, kişinin görüş 
tutumlarını, gelişen eğilimleri ortaya koymak (Cohen, Manion ve Morrison, 2007) var olan durum 
veya koşullarla daha önceki durum veya koşullar arasındaki ilişkileri en iyi şekilde ele almayı 
amaçlar (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2012). Tarama modeli; özellikle eğitim araştırmalarında 
çalışılan bireylerin veya grupların, çalışılan ortamın en iyi tanımlandığı modeldir (Creswell, 2012; 
Christensen, Burke Johnson ve Turner, 2014). Tarama modeli, diğer modellere göre daha fazla 
katılımcı ile çalışmaya olanak sağlamaktadır (Fraenkel vd., 2012). İlişkisel tarama modelinde 
veriler, farklı demografik özelliklere sahip birey veya gruplardan bir kez toplanır (Fraenkel vd., 
2012).  
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Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Evren, araştırılmakta olan konuyla ilgili verilerin toplanabileceği tüm elemanlardır veya 
araştırmada ortaya çıkan sonuçların genellenmeye çalışıldığı elemanlar bütünüdür. (Karasar, 
2005). Cresswell’e (2012) göre evren seçimi idealist olmaktan ziyade hayatın gerçeklerine uygun 
olmalıdır. Tarama çalışmalarında ise geniş çalışma grubuna/örnekleme ulaşmak, örneklemin 
olabildiğince evrene benzemesine dikkat etmek önemlidir. Bu çalışmada evren; Kırşehir İl Millî 
Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görevli, sınıflarındaki yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe 
öğreten sınıf ve Türkçe öğretmenlerinden oluşmaktadır. Örneklem, bu evrenden basit seçkisiz 
örnekleme yöntemiyle belirlenmiş 238 öğretmenden oluşmaktadır. 
 
Tablo 1. Örnekleme Ait Demografik Özellikleri 

Branş 
 
Mesleki 
Deneyim 

Eğitim Durumu Cinsiyet  
 

Toplam Ön Lisans Lisans 
Yüksek 
Lisans 

 
Erkek 

 
Kadın 

Sınıf Öğretmeni 

0-10 yıl 0 4 0 0 4 4 
11-20 yıl 0 77 5 37 45 82 
21-30 yıl 6 75 3 44 40 84 
31 yıl ve üzeri 16 13 2 25 6 31 
Toplam 22 169 10 106 95 201 

Türkçe Öğretmeni 

0-10 yıl  6 1 1 6 7 
11-20 yıl  23 1 10 14 24 
21-30 yıl  5 0 4 1 5 
31 yıl ve üzeri  1 0 0 1 1 
Toplam  35 2 15 22 37 

Toplam 

0-10 yıl 0 10 1 1 10 11 
11-20 yıl 0 100 6 47 59 106 
21-30 yıl 6 80 3 48 41 89 
31 yıl ve üzeri 16 14 2 25 7 32 
Toplam 22 204 12 121 117 238 

 
Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere, örneklemdeki 238 öğretmenden 201’i sınıf öğretmeni, 37’si ise 
Türkçe öğretmenidir. 201 sınıf öğretmeninin 106’sı erkek, 95’i kadın öğretmendir. 37 Türkçe 
öğretmeninin ise 15’i erkek, 22’si kadın öğretmendir. Toplam 238 sınıf ve Türkçe öğretmeninin 
121’i erkek öğretmen, 117’si kadın öğretmendir. 
 
Örneklemdeki öğretmenlerin mesleki deneyimlerine bakıldığı zaman sınıf öğretmenlerinin 
ağırlıklı olarak 11-20 yıl (82 kişi) ve 21-30 yıl (84 kişi) aralığında olduğu görülmektedir. Türkçe 
öğretmenlerinin ise 37 öğretmenin 24’ü 11-20 yıl aralığında olduğu görülmektedir. 31 yıl ve üzeri 
mesleki deneyime baktığımızda ise 31 sınıf öğretmeni ve 1 Türkçe öğretmeni olduğu 
görülmektedir. 
 

Veri Toplama Araçları 

Kişisel Bilgi Formu 

Çalışmanın amacına uygun olarak Kişisel Bilgi Formu (cinsiyet, yaş, branş, eğitim durumu, 
mesleki deneyim) oluşturulmuştur. 

Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz Yeterlik İnancı Ölçeği (ÖMYİÖ) 

Türkiye’de de birçok araştırmacı tarafından kullanılan ölçek Tschannen-Moran ve Woolfolk-Hoy 
(2001) tarafından geliştirilmiş olup Yeşim Çapa, Jale Çakıroğlu ve Hilal Sarıkaya (2005) 
tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılarak Türkçeye adapte edilmiştir. Ölçek 24 
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olumlu madde ve 3 faktörden (Öğrenci Katılımında Yeterlik, Öğretimsel Stratejilerde Yeterlik, 
Sınıf Yönetiminde Yeterlik) oluşan 5’li likert ölçektir. Madde aralıkları “Yetersiz (1). Çok az yeterli 
(2), Biraz yeterli (3), Oldukça yeterli (4)” ve “Çok yeterli (5)” şeklinde sıralanmaktadır. 
ÖMYİÖ’nün geneli için cronbach alpha değeri 0,947 olarak hesaplanmıştır. Alt faktörlerden 
“Öğrenci Katılımında Yeterlik (ÖKY)” (8 madde) için cronbach alpha değeri 0,851; “Öğretimsel 
Stratejilerde Yeterlik(ÖSY)” (8 madde) için cronbach alpha değeri 0,874; “Sınıf Yönetiminde 
Yeterlik(SYY)” (8 madde) için cronbach alpha değeri 0,876 olarak hesaplanmıştır. Test 
puanlarının güvenirliği için 0,70 ve daha yüksek değerde olan Cronbach alpha kat sayısı 
yeterlidir (Cohen, 1977). Hesaplanan güvenirlik değerlerine bakıldığında ölçme aracının bu 
çalışma için güvenilir olduğu görülmüş ve ölçme aracı bu çalışmada veri toplamak için 
kullanılmıştır. 
 

Sınıftaki Farklılıklar için Öğretmen Yeterlikleri Ölçeği (SFÖYÖ) 

Anastasia Kitsantas tarafından 2012 yılında geliştirilen ölçek 10 maddeden ve tek faktörden 
oluşan bir ölçektir. Bu ölçek Gezer ve İlhan (2016) tarafından Türkçeye adapte edilmiştir.  Ölçek 
10 olumlu maddeden oluşmakta ve 5’li Likert tipindedir. Madde aralıkları “Hiç güvenmem (1), 
Güvenmem (2), Kısmen güvenirim (3), Güvenirim (4)” ve “Çok güvenirim (5)” şeklinde 
sıralamaktadır. SFÖYÖ için cronbach alpha değeri 0,910 olarak hesaplanmıştır. Test puanlarının 
güvenirliği için 0,70 ve daha yüksek değerde olan Cronbach alpha kat sayısı yeterlidir (Cohen, 
1977). Hesaplanan güvenirlik değerlerine bakıldığında ölçme aracının bu çalışma için güvenilir 
olduğu görülmüştür.  
 

Verilerin Analizi 

Veriler Kırşehir MEM’e bağlı resmî ilkokul ve ortaokullarda görevli ve sınıflarında yabancı 
uyruklu öğrencisi bulunan sınıf ve Türkçe öğretmenlerinden toplanmıştır. Verilerin büyük bir 
kısmı (216 kişi) yüz yüze, form ve ölçeklerin olduğu kâğıt, kalem ve silgi kullanılarak bir kısmı 
ise (22 kişi) çevrim içi olarak Google Form ile toplanmıştır. Öğretmenlerin form ve ölçekleri rahat 
bir şekilde cevaplayabilmeleri için uygun zaman aralığı seçilmiştir. Veriler toplandıktan sonra 
uygun olmayan veriler (boş bırakılan, birden fazla işaretlenen vb.) veri setinden çıkarılmıştır. 
Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Öncelikle verilerin normal dağılım 
gösterip göstermediğine bakılmıştır. Bunun için de çarpıklık ve basıklık değerlerine, veri gözlem 
sayısı 29’dan fazla olduğu için Kolmogrow-Simirnov testlerine ve mod-medyan-aritmetik 
ortalamalarına bakılmıştır (Kalaycı, 2010).  
 

Tablo 2. Bağımlı Değişkenler Açısından Normallik Analizleri 

 
Bağımlı Değiş 
kenler x ̄ SS 

Mod Medyan Çarpıklık Basıklık Kolmogorov-
Smirnov 

Z p 
ÖMYİÖ 3,982 ,460 4,000 4,000 -,928 1,118 ,896 ,064 

SFÖYÖ 3,946 ,552 4,000 4,000 -,911 1,281 1,304 ,295 

 
Tablo 2’de, çalışmada kullanılan ölçme araçlarının normallik analizleri sonuçlarına bakıldığında 
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz yeterlik İnancı ölçeğinin çarpıklık ve basıklık değerinin -,928 
ve 1.118 olduğu, Sınıftaki Farklılıklar İçin Öğretmen Yeterlikleri İnançları ölçeğinin çarpıklık ve 
basıklık değerinin ise -,911 ve 1,281 olduğu görülmektedir. Elde edilen bu değerlerin -1,5 ve +1,5 
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arasında olması araştırma verilerinin normal dağılıma sahip olduğunu göstermektedir. Veri 
sayısı 29’dan fazla olduğu için kullanılan Kolmogrow-Simirnov testi sonuçlarına bakıldığında ise 
p değerinin anlamlı olmaması ve mod-medyan ve aritmetik ortalama değerlerinin birbirine yakın 
eşit olması da verilerin normallik varsayımlarını karşılamaktadır. Bu nedenle çalışmada cinsiyet, 
branş gibi değişkenler için bağımsız örneklemler için t testi; ikiden fazla bağımsız değişkenler 
için ise ANOVA testi kullanılmıştır. Öğretmenlik mesleğine yönelik inançların demografik 
özelliklere göre ilişkisinin analizlerinde ise MANOVA testi kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca 
sınıftaki farklılıklara yönelik yeterlik algıları ile mesleğine yönelik yeterlik inançları arasındaki 
ilişkiyi ortaya koymak için korelasyon analizi yapılmıştır.  
 

BULGULAR 

Öğretmenlerin Mesleğe Yönelik Öz Yeterlik İnançları 

Tablo 3. Sınıftaki Farklılıklara Yönelik Yeterlik İnançları ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz 
Yeterlik İnançları Arasındaki Korelasyon Analizi 

 1 2 3 4 5 
   r2  r2  r2  r2  r2 

1.ÖKY  r 1 1 ,781* ,610 ,717* ,514 ,904* ,817 ,580* ,336 

p   ,000  ,000  ,000  ,000  

N 238  238  238  238  238  

2.ÖSY  r   1 1 ,820* ,672 ,940* ,883 ,620* ,384 

p     ,000  ,000  ,000  

N   238  238  238  238  

3.SYY  r     1 1 ,919* ,844 ,610* ,372 

p       ,000  ,000  

N     238  238  238  

4.ÖMYİÖ 
(Genel) 

 r       1 1 ,655* ,429 

p         ,000  

N       238  238  

5.SFÖYÖ   r         1 1 

p           

N         238  

*p< ,01 

 
Tablo 3. incelendiğinde öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik inancının ÖKY alt faktörü ile 
ÖSY alt faktörü arasında güçlü bir ilişki olduğu ve ÖKY değişkenindeki toplam varyansın %61’ini 
açıkladığı görülmektedir. (r2= ,610). Öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik inancının ÖSY alt 
faktörü ile SYY alt faktörü arasında güçlü düzeyde pozitif yönlü bir ilişki vardır ve ÖSY 
değişkenindeki toplam varyasyonun %67’si açıklanabilir demektir (r2= ,672). Öğretmenlik 
mesleğine yönelik öz yeterlik inancının ÖKY alt faktörü ile Sınıftaki Farklılıklara Yönelik Yeterlik 
İnançları arasında orta düzeyde pozitif yönlü bir ilişki vardır ve ÖKY değişkenindeki toplam 
varyasyonun %33’ü açıklanabilir demektir (r2= ,336). Öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik 
inancının ÖSY alt faktörü ile Sınıftaki Farklılıklara Yönelik Yeterlik İnançları arasında orta 
düzeyde pozitif yönlü bir ilişki vardır ve ÖSY değişkenindeki toplam varyasyonun %38’i 
açıklanabilir demektir (r2= ,384). Öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik inancının SYY alt 
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faktörü ile Sınıftaki Farklılıklara Yönelik Yeterlik İnançları arasında orta düzeyde pozitif yönlü 
bir ilişki vardır ve SYY değişkenindeki toplam varyasyonun %37’si açıklanabilir demektir (r2= 
,372). Öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik inancı ile Sınıftaki Farklılıklara Yönelik Yeterlik 
İnançları arasında orta düzeyde pozitif yönlü bir ilişki vardır ve Öğretmenlik mesleğine yönelik 
öz yeterlik inancındaki toplam varyasyonun %42’si açıklanabilir demektir (r2= ,429). 
 
Tablo 4. Öğretmenlerin ÖKY’ye İlişkin Betimsel Analiz Sonuçları 

 Minimum Maksimum x" Ss 
Çalışması zor öğrencilere ulaşmayı ne kadar başarabilirsiniz? 1,000 5,000 3,542 ,766 
Öğrencilerin eleştirel düşünmelerini ne kadar sağlayabilirsiniz? 1,000 5,000 3,768 ,796 
Derslere az ilgi gösteren öğrencileri, motive etmeyi ne kadar 
sağlayabilirsiniz? 

2,000 5,000 3,827 ,711 

Öğrencileri okulda başarılı olabileceklerine inandırmayı ne kadar 
sağlayabilirsiniz?  

1,000 5,000 4,126 ,700 

Öğrencilerin öğrenmeye değer vermelerini ne kadar sağlayabilirsiniz?  2,000 5,000 3,941 ,653 
Öğrencilerin yaratıcılığının gelişmesine ne kadar yardımcı olabilirsiniz?  1,000 5,000 3,878 ,709 
Başarısız bir öğrencinin dersi daha iyi anlamasını ne kadar 
sağlayabilirsiniz?  

1,000 5,000 3,810 ,753 

Çocuklarının okulda başarılı olmalarına yardımcı olmaları için ailelere ne 
kadar destek olabilirsiniz?  

1,000 5,000 3,852 ,826 

Öğrenci Katılımında Yeterlik (Genel) 1,000 5,000 3,846 ,500 

 
Tablo 4. incelendiğinde öğrenci katılımında yeterlik faktörüne ilişkin sınıf ve Türkçe 
öğretmenlerinin inanç düzeylerinin oldukça yeterli olduğu görülmektedir (x̄=3,846; SS=,500). Sınıf 
ve Türkçe öğretmenlerinin ÖKY faktörü içinde zor öğrencilere ulaşmaları ile ilgili olan inançları 
en düşük ortalamada ve oldukça yeterli düzeyindedir (x̄= 3,542; SS=,500). Sınıf ve Türkçe 
öğretmenlerini ÖKY faktörü içinde en yüksek ortalamaya sahip olan inançları öğrencileri okulda 
başarılı olmaya inandırmakla ilgili olan inançlarıdır (x̄= 4,126; SS= ,700). 
 
Tablo 5. Öğretmenlerin ÖSY’ye İlişkin Betimsel Analiz Sonuçları 

 Minimum Maksimum x" Ss 
Öğrencilerin zor sorularına ne kadar iyi cevap verebilirsiniz?  2,000 5,000 4,172 ,662 
Öğrettiklerinizin öğrenciler tarafından kavranıp kavranmadığını ne kadar 
iyi değerlendirebilirsiniz?  

2,000 5,000 4,138 ,700 

Öğrencilerinizi iyi bir şekilde değerlendirmesine olanak sağlayacak 
soruları ne ölçüde hazırlayabilirsiniz?  

1,000 5,000 4,033 ,692 

Derslerin her bir öğrencinin seviyesine uygun olmasını ne kadar 
sağlayabilirsiniz?  

1,000 5,000 3,920 ,704 

Farklı değerlendirme yöntemlerini ne kadar kullanabilirsiniz?  2,000 5,000 3,966 ,722 
Öğrencilerin kafası karıştığında ne kadar alternatif açıklama ya da örnek 
sağlayabilirsiniz? 

1,000 5,000 4,168 ,679 

Sınıfta farklı öğretim yöntemlerini ne kadar iyi uygulayabilirsiniz?  2,000 5,000 4,071 ,734 
Çok yetenekli öğrencilere uygun öğrenme ortamını ne kadar 
sağlayabilirsiniz?  

2,000 5,000 3,962 ,748 

Öğretimsel Stratejilerde Yeterlik (Genel) 1,000 5,000 4,056 ,493 

 
Tablo 5. incelendiğinde Öğretimsel Stratejilerde Yeterlik faktörüne ilişkin sınıf ve Türkçe 
öğretmenlerinin inanç düzeylerinin oldukça yeterli olduğu görülmektedir (x̄=4,056; SS=,493). Sınıf 
ve Türkçe öğretmenlerini ÖSY faktörü içinde en yüksek ortalamaya sahip olan inançları 
öğrencilerin zor sorularına iyi cevap verebilme ile ilgili olan inançlarıdır (x̄= 4,172; SS=, 662). 
 
Tablo 6. incelendiğinde Sınıf Yönetiminde Yeterlik faktörüne ilişkin sınıf ve Türkçe 
öğretmenlerinin inanç düzeylerinin oldukça yeterli olduğu görülmektedir (x̄=4,049; SS=,505).  
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Tablo 6. Öğretmenlerin SYY’ye İlişkin Betimsel Analiz Sonuçları 
 Minimum Maksimum x" Ss 
Sınıfta dersi olumsuz yönde etkileyen davranışları kontrol etmeyi ne 
kadar sağlayabilirsiniz?  

1,000 5,000 3,995 ,684 

Öğrenci davranışları ile ilgili beklentilerinizi ne kadar açık ortaya 
koyabilirsiniz? 

2,000 5,000 4,205 ,748 

Sınıfta yapılan etkinliklerin düzenli yürümesini ne kadar iyi 
sağlayabilirsiniz?  

2,000 5,000 4,138 ,670 

Öğrencilerin sınıf kurallarına uymalarını ne kadar sağlayabilirsiniz?  1,000 5,000 4,159 ,681 
Dersi olumsuz yönde etkileyen ya da derste gürültü yapan öğrencileri ne 
kadar yatıştırabilirsiniz?  

1,000 5,000 4,004 ,737 

Farklı öğrenci gruplarına uygun sınıf yönetim sistemi ne kadar iyi 
oluşturabilirsiniz?  

1,000 5,000 3,869 ,720 

Birkaç problemli öğrencinin derse zarar vermesini ne kadar iyi 
engelleyebilirsiniz?  

2,000 5,000 4,012 ,652 

Sizi hiçe sayan davranışlar gösteren öğrencilerle ne kadar iyi baş 
edebilirsiniz?  

1,000 5,000 3,987 ,792 

Sınıf Yönetiminde Yeterlik (Genel) 2,000 5,000 4,049 ,505 

 
Tablo 7. Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Cinsiyete Göre Analiz 
Sonuçları 
Faktörler Cinsiyet N x ̄ Ss df t p 
ÖKY Erkek 121 3,882 ,498 236 1,145 ,253 

Kadın 117 3,808 ,502    

ÖSY Erkek 121 4,097 ,491 236 1,307 ,192 

Kadın 117 4,014 ,494    

SYY Erkek 121 4,048 ,529 236 -,035 ,972 

Kadın 117 4,050 ,482    

ÖMYİÖ 
 (Genel) 

Erkek 121 4,007 ,466 236 ,886 ,388 

Kadın 117 3,955 ,454    

 
Tablo 7. incelendiğinde mesleğe yönelik öz yeterlik inançlarının cinsiyete göre aritmetik olarak 
bir farkın olduğu ancak istatiksel olarak bakıldığında anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir 
( t= ,886; p> ,05).  Mesleğe yönelik öz yeterlik inancını oluşturan alt faktörleri incelediğimiz zaman 
ÖKY değişkeninin cinsiyete göre t= 1,145; p> ,05; ÖSY değişkeninin cinsiyete göre t= 1,307; p> ,05 
ve SYY değişkeninin cinsiyete göre t=-,035; p> ,05 olduğu için istatiksel olarak anlamlı bir farklılık 
görülmemiştir. Yani öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik inancının ve alt faktörlerinin 
(öğrenci katılımında yeterlik, öğretimsel stratejilerde yeterlik ve sınıf yönetiminde yeterlik) 
cinsiyet açısından anlamlı bir farkın olmadığını belirtebiliriz.  
 
Tablo 8. Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Branşa Göre Analiz Sonuçları 
Faktörler Branş N x ̄ Ss df t p 
ÖKY Sınıf Öğretmeni 201 3,891 ,470 236 3,356 ,001* 

Türkçe Öğretmeni 37 3,597 ,587    
ÖSY Sınıf Öğretmeni 201 4,076 ,491 236 1,449 ,149 

Türkçe Öğretmeni 37 3,948 ,498    
SYY Sınıf Öğretmeni 201 4,059 ,497 236 ,693 ,489 

Türkçe Öğretmeni 37 3,996 ,553    
ÖMYİÖ 
 (Genel) 

Sınıf Öğretmeni 201 4,007 ,447 236 1,975 ,049* 
Türkçe Öğretmeni 37 3,845 ,510    

 
Tablo 8. incelendiğinde mesleğe yönelik öz yeterlik inançlarının cinsiyete göre aritmetik olarak 
bir farkın olduğu hem de istatiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (t= 1,975; p= 
,049<,05). Mesleğe yönelik öz yeterlik inancını oluşturan alt faktörleri incelediğimiz zaman ÖKY 
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değişkeninin branşa göre t= 3,356; p=,00<,01 olduğundan sınıf öğretmenleri lehine anlamlı bir 
farklılık olduğu görülmektedir. ÖSY değişkeninin branşa göre t= 1,449; p> ,05 ve SYY 
değişkeninin branşa göre t= ,693; p> ,05 olduğu için istatiksel olarak anlamlı bir farklılık 
görülmemiştir.  

 
Tablo 9. Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Mesleki Deneyime Göre Analiz 
Sonuçları 

Faktörler Mesleki Deneyim x ̄ Ss N 
ÖKY 0-10 yıl 3,820 ,484 11 

11-20 yıl 3,825 ,562 106 
21-30 yıl 3,899 ,422 89 
31 yıl ve üzeri 3,772 ,495 32 
Toplam 3,846 ,500 238 

ÖSY 0-10 yıl 4,059 ,445 11 
11-20 yıl 4,029 ,546 106 
21-30 yıl 4,065 ,435 89 
31 yıl ve üzeri 4,120 ,494 32 
Toplam 4,056 ,493 238 

SYY 0-10 yıl 4,105 ,432 11 
11-20 yıl 4,022 ,551 106 
21-30 yıl 4,081 ,475 89 
31 yıl ve üzeri 4,030 ,464 32 
Toplam 4,049 ,505 238 

 
Tablo 9. incelendiğinde mesleğe yönelik öz yeterlik inancının ÖKY alt faktörünün oldukça yeterli 
düzeyde (x̄= 3,846; SS= ,500) olduğu görülmektedir. ÖKY alt faktörünün en düşük puan sahip 
mesleki deneyim yılı 31 yıl ve üzeri (x̄= 3,772; SS= ,495), en yüksek puan ortalamasına ise 21-30 
yıl (x̄= 3,899; SS= ,422) arasıdır. ÖSY al faktörünün oldukça yeterli düzeyde (x̄= 4,056; SS= ,493) 
olduğu görülmektedir. ÖSY alt faktörünün en düşük puan sahip mesleki deneyim yılı 11-20 yıl 
(x̄= 4,029; SS= ,546), en yüksek puan ortalamasına ise 31 yıl ve üzeri (x̄= 4,120; SS= ,494) olduğu 
görülmektedir. 31 yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin ÖKY alt 
faktöründe en düşük ortalamaya sahipken ÖSY alt faktöründe en yüksek puana sahip olduğu 
görülmektedir. SYY al faktörünün oldukça yeterli düzeyde (x̄= 4,049; SS= ,505) olduğu 
görülmektedir. SYY alt faktörünün en düşük puan sahip mesleki deneyim yılı 11-20 yıl (x̄= 4,022; 
SS= ,551), en yüksek puan ortalamasına ise 0-10 yıl (x̄= 4,105; SS= ,432) arası olduğu 
görülmektedir.  
 
Tablo 10. Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz Yeterlik İnancına İlişkin Box’s M Testi Analiz 
Sonuçları  
Box's M F df1 df2 p 
29,279 1,534 18 5960,229 ,069 
 
Varyans-kovaryans eşitliğinin sağlandığı varsayımı için Bok’s M testi yapılmıştır. Bok’s m testi 
sonucunda çalışma verilerinin varyans-kovaryans eşitliğinin sağlandığı varsayımı karşılamıştır 
[F (18, 5560,229) = 1,534; p>.05]. 
 
Tablo 11. Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Mesleki Deneyim Yılına Göre 
Wilks' Lambda Analiz Sonuçları  

Etki 
De- 
ğer F Hipotez Sd Hata Sd p 

Kısmi 
η2 Gözlemlenen Güç 

Sabit ,027 2751,979 3,000 232,000 ,000 ,973 1,000 
Mesleki 
Deneyim 

,960 1,073 9,000 564,778 ,381 ,014 ,438 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2): 223-241. 

 

234 

Bok’s m testi sonucu p>.05 çıktığı için Wilks' Lambda analizi kullanılabilir. Çünkü Wilks' Lambda 
istatistiği en sık kullanılan Manova analizidir. Çalışmada Wilks' Lambda istatistiğine göre 
öğretmen öz yeterlik inançlarının mesleki öz yeterliklerinin mesleki deneyim yılına göre anlamlı 
bir farklılık oluşturmadığı görülmektedir. 
 
Tablo 12. Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz Yeterlik İnancına İlişkin Levene’s Testi Analiz 
Sonuçları  
Faktörler F  df1 df2 p 
ÖKY 1,891  3 234 ,132 
ÖSY 1,706  3 234 ,167 
SYY ,524  3 234 ,666 
 

Kovaryans matrisinin homojenliğinden söz edebilmek için bağımlı değişkenler (ÖKY, ÖSY, SYY) 
için varyans eşitliğinin sağlanması gerekmektedir. Yapılan Levene testi sonuçlarına göre 
öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik inançlarının üç alt faktöründe de eşitliğin sağlandığı 
görülmektedir (p>.05). 
 
Tablo 13. Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Mesleki Deneyime Göre 
MANOVA Analiz Sonuçları  

Kaynak 
Bağımlı 
Değişkenler KT Sd KO F p Kısmi η2 

Gözlemle 
nen Güç  

Düzeltilmiş 
Model 

ÖKY ,482a 3 ,161 ,638 ,591 ,008 ,183 
ÖSY ,212b 3 ,071 ,287 ,835 ,004 ,105 
SYY ,212c 3 ,071 ,274 ,844 ,003 ,102 

Sabit ÖKY 1642,966 1 1642,966 6525,084 ,000 ,965 1,000 
ÖSY 1854,432 1 1854,432 7533,270 ,000 ,970 1,000 
SY 1846,302 1 1846,302 7154,730 ,000 ,968 1,000 

Mesleki 
Deneyim 

ÖKY ,482 3 ,161 ,638 ,591 ,008 ,183 
ÖSY ,212 3 ,071 ,287 ,835 ,004 ,105 
SYY ,212 3 ,071 ,274 ,844 ,003 ,102 

Hata ÖKY 58,919 234 ,252     
ÖSY 57,603 234 ,246     
SYY 60,384 234 ,258     

Toplam ÖKY 3579,922 238      
ÖSY 3974,661 238      
SYY 3962,934 238      

Düzeltilmiş 
Toplam 

ÖKY 59,401 237      
ÖSY 57,814 237      

 SYY 60,596 237      

 
Tablo 13. incelendiğinde öz yeterlik inançlarının mesleki deneyim yılına göre Manova analiz 
sonuçlarına baktığımızda öz yeterlik inançlarının alt faktörlerinin mesleki deneyim değişkenine 
göre farklılaşmamaktadır (p>,05). 
 
Öğretmenlerin Sınıftaki Farklılıklar İçin Yeterlik Algıları 
 
Tablo 14. İncelendiğinde, sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin sınıftaki farklılıklar için öğretmen 
yeterlik inançlarının güvenirim düzeyinde olduğu görülmektedir (x =3,946; SS=,552). 
Öğretmenlerin bu ölçek içinde en yüksek puana sahip olan inançları, farklı dinlerden öğrencilerin 
olduğu bir sınıfta öğrencilerin farklılıklara saygı duymasını ve farklılıkları kabul edebilmesini 
geliştirebilme hususunda kendine olan güven inancıdır (x =4,067; SS=,824) ve güvenirim 
düzeyindedir.   
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Tablo 14. Sınıftaki Farklılıklar İçin Öğretmen Yeterliklerine İlişkin Betimsel Analiz Sonuçları 
 Minimum Maksimum x" Ss 
Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta 
öğretmenlik yapıyorsunuz. Ders anlatırken, öğretim materyalinin 
kavranmasını ve sınıf içinde etkin tartışmaların yapılmasını 
sınırlandıran bazı sözlü iletişim sorunlarıyla karşılaşıyorsunuz. Sınıf 
içinde sözlü iletişimi arttırabilecek ve sürdürebilecek stratejileri 
kullanabilme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz?  

1,000 5,000 3,827 ,746 

Farklı etnik kökenlerden öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta öğretmenlik 
yapıyorsunuz. Sınıf içi tartışmalar sırasında bu etnik köken ile ilgili 
sorunlar öğrenciler arasında anlaşmazlıklara sebep olabilir. 
Öğrencilerinizin etnik köken açısından ön yargılı olmadan bu konuları 
tartışabileceği bir öğretim ortamı oluşturabilme konusunda kendinize ne 
kadar güvenirsiniz?  

1,000 5,000 3,949 ,788 

Kız ve erkek öğrenci sayılarının yaklaşık olarak birbirine eşit olduğu bir 
sınıfta öğretmenlik yapıyorsunuz. Birçok kız ve erkek öğrencinin cinsiyet 
ile ilgili sahip oldukları şemalara uygun olmayan etkinlikler, akademik 
görevler ve rollerde yer almayı reddettiğini fark ettiniz. Öğrencilerinizin 
geleneksel olmayan cinsiyet kalıplarına bağlı kalmalarını teşvik edecek 
bir sınıf ortamı oluşturabilme konusunda kendinize ne kadar 
güvenirsiniz?  

1,000 5,000 3,899 ,778 

Farkı kültürlerin bulunduğu bir sınıfta öğretmenlik yapıyorsunuz. 
Öğrencilerinizin birçoğunun kendi kültürleri ile okul kültürü arasında 
“kültürel uyuşmazlık” yaşadığını fark ettiniz. Örneğin, 
öğrencilerinizden bazılarının sınıfta hangi davranışın uygun olduğuna 
dair farklı ölçütlere sahip olması gibi. Öğrencilerinizin okul ortamına 
başarılı bir şekilde uyum sağlamalarına yardımcı olabilme konusunda 
kendinize ne kadar güvenirsiniz?  

1,000 5,000 4,025 ,717 

Akademik başarısızlık riski taşıyan farklı eğitim ve yetişme durumuna 
sahip öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta öğretmenlik yapıyorsunuz. Bu 
öğrencilerin özsaygılarının düşük olduğunu, okul etkinliklerine kayıtsız 
kaldığını ve zaman zaman da karışıklığa sebebiyet veren davranışlar 
sergilediğini fark ettiniz. Öğrencilerin sınıf içi görevlere katılmalarını 
teşvik edecek kültürel bağlam ile ilgili etkinlikleri geliştirebilme 
konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz?  

1,000 5,000 3,924 ,719 

Gelenekleri, görenekleri, adetleri, değerleri ile dini inançları açısından 
farklılık gösteren ve farklı etnik kökenden gelen öğrencilerin bulunduğu 
bir sınıfta öğretmenlik yapıyorsunuz. Öğrencilerinizden bazılarının 
diğer öğrencilerin farklılıklarına hoşgörülü davranmakta sorun 
yaşadığını fark ediyorsunuz. Öğrencilerinize kültürel farklılıklara 
yönelik farkındalık ve anlayış kazandıracak fırsatlar sunabilme 
konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz?  

1,000 5,000 3,974 ,740 

Kültürel farklılıkları olan bir sınıfta öğretmenlik yapıyorsunuz. Etnik 
kökenleri farklı olan öğrencilerinizin değişik öğrenme yöntemlerini 
(yazılı, işitsel gibi) tercih ettiğini fark ettiniz. Örneğin, okuma ödevi 
verildiğinde; öğrencilerinizden bazıları sadece okumak yerine, ödevi 
kasetten de dinleyerek yapmayı tercih ediyor. Öğrencilerinizin öğrenme 
tercihlerine uygun bir öğrenme ortamı oluşturabilme konusunda 
kendinize ne kadar güvenirsiniz?  

1,000 5,000 3,840 ,728 

Çeşitli sosyo-ekonomik ortamlardan gelen öğrencilerin bulunduğu bir 
sınıfta öğretmenlik yapıyorsunuz. Bu öğrencilerden bazılarının 
akademik başarıya yönelik beklentileri daha düşük düzeyde, derste 
sıklıkla uyku halindeler, sınıftan soyutlanmış durumdalar ve ekonomik 
olarak avantajlı yaşıtları tarafından reddediliyorlar. Öğrencileriniz 
arasında sosyal etkileşimi teşvik edecek olumlu bir ortam oluşturabilme 
konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz?  

1,000 5,000 3,962 ,742 

Derste, din ile ilgili bir ünite işliyorsunuz. Öğrencilerinizin dini inançları 
büyük oranda çeşitlilik gösterdiğinden, farklı dini inançlarla ilgili sınıf 
tartışmaları yapılması zorlayıcı bir görev olabilir. Öğrencilerinizde dini 
farklılıkları kabul etme ve bu farklılıklara saygı duyma davranışlarını 
geliştirebilme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz?  

1,000 5,000 4,067 ,824 

Kültürel ortamları (değerler, normlar, okuldan beklentiler gibi) okuldan 
ve topluluktan büyük ölçüde farklılık gösteren -öğrencilere ders 
veriyorsunuz. Aslında, bazı zamanlar beklentileriniz öğrencilerinizin 
kişisel inanç ve değerleriyle çatışabiliyor. Öğrencilerinizin okuldaki 
öğretim programlarının kendi kültürel ortamları ve hayattaki 
ihtiyaçlarıyla ilişkili olduğunu anlamalarını sağlayabilme konusunda 
kendinize ne kadar güvenirsiniz?  

1,000 5,000 3,995 ,743 

Genel 1,400 4,900 3,946 ,552 
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Tablo 15. Sınıftaki Farklılıklar İçin Öğretmen Yeterlik İnançlarının Cinsiyete Göre Analiz 
Sonuçları  

 Cinsiyet N x̄ Ss df t p 
SFÖYÖ Erkek 121 3,934 ,567 236 -,338 ,736 

Kadın 117 3,959 ,538    
 
Tablo 15. incelendiğinde sınıftaki farklılıklar için öğretmen yeterliklerinin cinsiyet değişkenine 
göre aritmetik ortalama olarak bir fark görülse de istatiksel olarak bu farkın anlamlı bir fark 
olmadığı görülmektedir.  
 
Tablo 16. Sınıftaki Farklılıklar İçin Öğretmen Yeterlik İnançlarının Branşa Göre Analiz Sonuçları  
 Branş N x" Ss df t p 
Sınıftaki 
farklılıklar için 
öğretmen 
yeterlik 
inançları 

Sınıf 
Öğretmeni 

201 3,964 ,511 236 1,174 ,241 

Türkçe 
Öğretmeni 

37 3,848 ,739    

 
Tablo 16. incelendiğinde sınıftaki farklılıklar için öğretmen yeterliklerinin branş değişkenine göre 
aritmetik ortalama olarak bir fark görülse de istatiksel olarak bu farkın anlamlı bir fark olmadığı 
görülmektedir (t=1,174; p>,05).  
 
Tablo 17. Sınıftaki Farklılıklara Yönelik Yeterlik İnançlarının Mesleki Deneyime Göre Betimsel 
Analiz Sonuçları   

Mesleki Deneyim N x̄ Ss 

0-10 yıl 11 3,972 ,447 
11-20 yıl 106 3,886 ,632 

21-30 yıl 89 4,020 ,459 

31 yıl ve üzeri 32 3,931 ,538 

Total 238 3,946 ,552 

 
Tablo 17. incelendiğinde sınıfında yabancı uyruklu öğrencisi bulunan sınıf ve Türkçe 
öğretmenlerinin sınıftaki farklılıklar için öğretmen yeterlik inançlarının mesleki deneyim yılına 
göre inançlarının güvenirim düzeyinde olduğu görülmektedir (x =3,946; SS=,552).  Sınıftaki 
farklılıklar için öğretmen yeterlik inançlarının mesleki deneyim yılına göre en düşük puan 11-20 
yıl aralığında mesleki deneyime sahip öğretmenlerdir (x =3,886; SS=,632). Sınıftaki farklılıklar için 
öğretmen yeterlik inançlarının mesleki deneyim yılına göre en yüksek puan 21-30 yıl aralığında 
mesleki deneyime sahip öğretmenlerdir (x =4,020; SS=,459).    
 
Tablo 18. Sınıftaki Farklılıklara Yönelik Yeterlik İnançlarının Mesleki Deneyim Yılına Göre 
ANOVA Analiz Sonuçları  
 Kareler Toplamı Df Kareler Ortalaması F p 
Gruplar Arası ,877 3 ,292 ,956 ,414 
Grup İçi 71,516 234 ,306   
Toplam 72,392 237    
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Mesleki deneyime göre gruplar arası anlamlı bir farklılığın bulunabilmesi için p > ,005 olması 
beklenir. Ancak tablo 4.16. incelendiğinde mesleki deneyime göre gruplar arası anlamlı bir 
farklılık bulunamamıştır ( p > ,005).  Yani meslekteki geçen yılın sınıftaki farklılıklar için yeterlik 
inancını ölçmede etkili değildir. 
 
SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada, öğretmenlerinin mesleki öz yeterlikleri ile sınıftaki farklılıkları yönetme 
yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, ilişkisel bir tarama 
çalışmasıdır. Çalışma evrenini, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Kırşehir İl Millî Eğitim 
Müdürlüğüne bağlı ortaokullarda görev yapan ve sınıflarındaki yabancı uyruklu öğrencilere 
Türkçe öğreten sınıf ve Türkçe öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklem, bu evrenden basit 
seçkisiz örnekleme yöntemiyle belirlenmiş 238 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın 
verileri, “Kişisel Bilgi Formu”, “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz Yeterlik İnancı Ölçeği” ve 
“Sınıftaki Farklılıklar İçin Öğretmen Yeterlikleri Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Veriler, SPSS 
25.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.  
 
Araştırmada, sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin mesleki yeterlik inanç düzeylerinin oldukça yeterli 
olduğu saptanmıştır. Çalışma bu sonucuyla, Toy ve Duru’nun (2016) ve Yeşilyurt’un (2013) 
çalışmalarıyla benzerlik arz etmektedir. Anılan çalışmalarda örneklem grubunun inanç 
düzeylerinin sırasıyla “oldukça yeterli” ve “yeterli” seviyelerinde olduğu anlaşılmıştır. Mesleki 
öz yeterlik “Öğrenci Katılımında Yeterlik” faktörüne ilişkin sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin inanç 
düzeylerinin oldukça yeterli olduğu saptanmıştır. Mesleki öz yeterlik “Öğretimsel Stratejilerde 
Yeterlik” faktörüne ilişkin sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin inanç düzeylerinin oldukça yeterli 
olduğu belirlenmiştir. Mesleki öz yeterlik inançları “Sınıf Yönetiminde Yeterlik” alt faktörüne 
ilişkin sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin inanç düzeylerinin oldukça yeterli olduğu belirlenmiştir. 
Öğretmenlerin mesleğe yönelik öz yeterlik inançlarında cinsiyete göre aritmetik olarak bir farkın 
olduğu ancak bunun istatiksel olarak anlamlı olmadığı anlaşılmıştır. Araştırma bu sonucuyla, 
Akay ve Boz (2011), Akgün (2013), Kaçar ve Beycioğlu (2017), Şengül (2018) ve Yeşilyurt’un (2013) 
çalışmalarıyla benzerlik göstermektedir. Öğretmenlerin mesleki öz yeterlik inançlarının branşa 
göre anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığına bakıldığında Mesleki öz yeterlik inançları 
“Öğrenci Katılımında Yeterlik” alt faktöründe sınıf öğretmenleri lehine anlamlı bir farklılık 
saptanmıştır. Çalışma bu sonucuyla Kaçar ve Beycioğlu (2017) tarafından yapılan çalışma ile 
farklılık göstermektedir. Kaçar ve Beycioğlu (2017) tarafından yapılan çalışma sonucunda 
bağımsız değişkenlerden branşa göre ölçeğin tümü ya da alt boyutlarına göre anlamlı bir farklılık 
ortaya çıkmamıştır. Bu çalışmada sınıf öğretmenleri lehine anlamlı bir farklılığın çıkmış 
olmasının nedeni olarak sınıf öğretmenlerinin tüm gün aynı sınıfa giriyor olması gösterilebilir. 
Çünkü sınıf öğretmenleri tüm gün ve hafta boyunca aynı sınıfta, aynı öğrencilerle ders 
işlemektedirler. Dolayısıyla öğrencileri daha iyi tanımakta ve onları derse nasıl katabileceğini 
daha iyi bilmektedirler. Branş öğretmenleri ise haftada genellikle birden fazla sınıfa ve haftanın 
bazı günleri girmektedirler. Bu nedenle sınıf öğretmenleri kadar öğrencileri 
tanıyamamaktadırlar. Öğretmenlerin mesleki öz yeterlik inançlarının mesleki deneyime göre 
anlamlı bir farklılık oluşturmadığı saptanmıştır. Çalışma bu sonucuyla Şengül’ün (2018) 
çalışmasından farklılaşmaktadır. Öğretmenlerin öz yeterlik inançları alt faktörlerine ilişkin 
inançlarının mesleki deneyim değişkenine göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir.  
 
Araştırmada, sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin sınıftaki farklılıklar için öğretmen yeterlikleri 
algılarının güvenirim düzeyinde olduğu anlaşılmıştır. Benzer olarak Akkaya, Kırmızı ve İşçi 
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(2018) tarafından sınıf öğretmenliği ile Türkçe öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 
öğretmen adayları ile yapılan çalışmada, öğretmen adaylarının çok kültürlülük yeterlik algıları 
oldukça yüksek bulunmuştur. Sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin sınıftaki farklılıklar için öğretmen 
yeterlikleri algılarının cinsiyet değişkenine göre aritmetik ortalama olarak bir fark gösterdiği 
ancak bunun istatiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır. Bulut ve Başbay’ın (2014) 
çalışmalarında da benzer bir sonuca ulaşılmıştır. Sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin sınıftaki 
farklılıklar için öğretmen yeterlikleri algılarının branş değişkenine göre aritmetik ortalama olarak 
bir fark gösterdiği ancak bunun istatiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır. Sınıf ve Türkçe 
öğretmenlerinin sınıftaki farklılıklar için öğretmen yeterlikleri algılarının mesleki deneyim 
değişkenine göre aritmetik ortalama olarak bir fark gösterdiği ancak bunun istatiksel olarak 
anlamlı olmadığı saptanmıştır.  
 
Araştırmada, öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik inancının öğrenci katılımında yeterlik 
(ÖKY) alt faktörü ile öğretimsel stratejilerde yeterlik (ÖSY) alt faktörü arasında pozitif yönlü yüksek 
düzeyde bir ilişki belirlenmiştir. Öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik inancının ÖSY alt 
faktörü ile sınıf yönetiminde yeterlik (SYY) alt faktörü arasında pozitif yönlü yüksek düzeyde bir 
ilişki saptanmıştır. Öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik inancının ÖKY, ÖSY ve SYY alt 
faktörleri ile sınıftaki farklılıklara yönelik yeterlik algıları arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir 
ilişki belirlenmiştir. Öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik inancı ile sınıftaki farklılıklara 
yönelik yeterlik algıları arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki belirlenmiştir. 
 
Öğretmenlik mesleki öz yeterliğinin başka değişkenlerle ilişkisinin incelediği farklı çalışmaların 
sonuçlarına bakıldığında ise Telef’in (2011) çalışmasında, öz yeterlik inancının tükenmişlik ile 
negatif ilişkili olduğu saptanmıştır. Chacon’un (2005) çalışmasında, öğretmen mesleki öz 
yeterlikleri inancı ile sınıfta kullandıkları yöntemler arasında ve öğretmenlerin deneyimleri ile 
öğrenci katılımı, eğitimsel stratejiler ve sınıf yönetimindeki yeterlikleri arasında anlamlı bir ilişki 
saptanmamıştır. Caprara vd., (2006) yaptıkları çalışmada öğretmen öz yeterlikleri inancı ile 
öğretmen iş memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Ghasemboland ve 
Hashim’in (2013) yaptıkları çalışmanın sonuçları, öğretmen yeterlik algılarıyla beyan edilen dil 
yeterlikleri arasında olumlu bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur.  
 
Baleghizadeh ve Javidanmer’ın (2014) çalışmasında, yansıtma ile öğretmen öz yeterlik inancı 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmuş ve öğretmenlerin yabancı bir dil olarak İngilizce 
öğretmesinde yansıtmanın önemli bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Mazlum, Cheraghi ve 
Dasta’nın (2015) araştırmasının sonuçlarına göre, “motivasyon görevlerinin”, “uzman 
değerlendirmesinin”, “özerklik desteğinin” ve “öğretmen öz yeterlik inançlarının” öğrencilerin 
derin öğrenme yaklaşımları üzerinde dolaylı ve pozitif bir etkisi olduğu, yüzeysel öğrenme 
yaklaşımları üzerinde ise dolaylı ve negatif etkisi olduğu saptanmıştır. Sezer ve Kahraman (2017) 
ise çokkültürlü eğitime yönelik tutum ile kültürlerarası duyarlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi 
incelemiş ve bu iki değişken arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu saptamıştır. Kang, 
Kim ve Park’ın (2019) araştırmalarında, öğretmenlerin öz yeterlik inançları ile kültürel zekâları 
arasında pozitif yönlü orta düzey bir korelasyon belirlenmiştir.  
 
Öneriler 
Uygulayıcılara Öneriler 
Öğretmenlerin mesleki yeterliklerini “oldukça yeterli” düzeyinde algılamaları ve öğretmenlerin 
sınıftaki farklılıklara yönelik yeterliklerini “güvenirim” düzeyinde algılamaları umut vericidir. 
Öğretmenlerin mesleki öz yeterlikleri ile sınıftaki farklılıklara yönelik yeterlikleri arasında bir 
ilişki olduğu bulgusundan hareketle öğretmenlere ve öğretmen adaylarına yönelik gerek hizmet 
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öncesinde gerekse iş başında mesleki öz yeterlikleri ve sınıftaki farklılıklara yönelik yeterliklerini 
geliştirme amaçlı eğitimler, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilebilir. Türkiye öğretmen 
eğitimini çokkültürlü öğretmen eğitimi noktasında değerlendirildiğinde farklı kültürleri bir 
arada bulunduran bir ülke olan Türkiye’de çokkültürlü öğretmen eğitimi ile ilgili Türkiye’de bu 
yönden ciddi bir eksiklik olduğu görülmektedir. Çok kültürlü bir toplum olan ülkemizde 
öğretmen adaylarına üniversitelerde çok kültürlülükle ilgili bir ders okutulabilir. Hali hazırda 
öğretmen olanlara ise hizmet içi eğitimler ya da seminer dönemlerinde seminerler vasıtasıyla çok 
kültürlülük, çok kültürlü eğitim ve çok kültürlü öğretmenlik ile ilgili eğitimler verilebilir. 
 
Öğretmenlerin bu ölçek içinde en düşük puana sahip olan inançları, sınıfında yabancı uyruklu 
öğrencisi olan öğretmenlerin sözlü iletişimi sürdürebilecek ve artırabilecek yöntemler 
kullanabilmede kendine olan güven inancıdır. Öğretmenlerin yabancı uyruklu öğrencilerle sözlü 
iletişim kurabilmeleri, yeni yöntemler geliştirebilmeleri ve sınıfta iletişim kaynaklı sorunların 
yaşanmaması için etkili iletişim kurma yöntemleri ile ilgili eğitimler verilebilir. 
 
Araştırmacılara Öneriler 
Mesleki öz yeterlikler ile sınıftaki farklılıklara yönelik yeterliklerin başka değişkenlerle ilişkisini 
belirlemeye yönelik araştırmalar yapılabilir. Mevcut sonuçların genellenebilmesi için daha fazla 
Türkçe öğretmeniyle çalışma tekrarlanabilir. Farklı branşlardaki öğretmenlerin mesleki 
yeterlikleri ile sınıftaki farklılıklara yönelik yeterlikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar 
yapılabilir. Yapılan araştırmalar öğretmenlerin öz yeterlik inancının yüksek olduğu durumlarda 
öğrencilerin de öz yeterlik inancının yüksek olmasının beklendiğini göstermektedir. Buradan 
hareketle öğrencilerin de öz yeterlik inançları ve sınıftaki farklılıklara ilişkin yeterlik algılarını 
belirmeye yönelik bir çalışma yapılabilir. Sınıflarında yabancı uyruklu öğrenci bulunan ve sadece 
Türkçe öğretmenlerini kapsayan, onların öğretmenlik mesleğine yönelik mesleki öz yeterlik 
inanç düzeylerini inceleyen bir çalışma yapılabilir. Sınıflarında yabancı uyruklu öğrenci bulunan 
sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin yabancılara Türkçe eğitimi ile ilgili eğitim alıp almadıkları, 
aldılarsa bu eğitimin öz mesleki öz yeterlik inançlarına etkisinin olup olmadığı, eğitim alan ve 
almayan sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin mesleki öz yeterlik inanç düzeylerinin karşılaştırılması 
ile ilgili çalışma yapılabilir. Sınıflarında yabancı uyruklu öğrenci bulunan sınıf ve Türkçe 
öğretmenlerinin yabancılara Türkçe eğitimi ile ilgili eğitim alıp almadıkları, aldılarsa bu eğitimin 
sınıftaki farklılıklar için yeterlik algılarına etkisinin olup olmadığı, eğitim alan ve almayan sınıf 
ve Türkçe öğretmenlerinin sınıftaki farklılıklar için yeterlik algı düzeylerinin karşılaştırılması ile 
ilgili çalışma yapılabilir. 
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Öz 

Bu çalışmanın amacı; arabulucuların çatışma eylem stilleri, kişilik özellikleri, depresyon, kaygı 
ve stres düzeylerinin incelenmesidir. Araştırma nicel araştırma modeline dayalı olarak 
yapılandırılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 1.032 arabulucudan oluşmakta olup araştırmada 
kolay ulaşılabilir durum örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Bu çalışmanın örnekleminin 
Türkiye’de henüz yeni bir kariyer alanı olarak tanımlanan ve sınırlı sayıda çalışmanın yapıldığı 
geniş bir arabulucu grubundan oluşması araştırmanın güçlü yönlerinden biridir. Araştırma 
verilerini toplamak için Kişisel Bilgi Formu, Uluslararası Kişilik Envanteri Kısa Formu, Çatışma 
Eylem Stilleri Ölçeği, Depresyon Anksiyete ve Stres Ölçeği kullanılmıştır. Depresyon Anksiyete 
ve Stres Ölçeği puanları ile Uluslararası Kişilik Envanteri puanlarının Çatışma Eylem Stilleri 
Ölçeği puanlarını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yordadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, 
depresyon, anksiyete ve stres ile çatışma eylem stilleri arasındaki ilişkide kişilik özelliklerinin 
aracı rolünün olduğu tespit edilmiştir. Arabulucuların kişilik özelliklerinin, depresyon, kaygı ve 
stres düzeylerinin çatışma eylem stilleri ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle konuyla 
ilişkili yapılan çalışmalarda bu değişkenler göz önünde tutulmalıdır.  
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Abstract 

This study aims to examine the effects of personality traits, depression, anxiety, and stress levels 
on the conflict action styles of mediators. The research was structured based on the quantitative 
research model. The sample of the research consists of 1.032 mediators and the easily accessible 
case sampling method was preferred. One of the strengths of the research is that the sample of 
this study consists of a large group of mediators, which is defined as a new career field in Turkey 
and a limited number of studies have been conducted. To collect research data, Personal 
Information Form, International Personality Inventory Short Form, Conflict Resolution Action 
Styles Scale, and Depression-Anxiety-Stress Scale were used. It was found that Depression-
Anxiety-Stress Scale scores and the International Personality Traits Scale scores were found to 
predict Conflict Action Styles Scale scores statistically significantly. In addition, personality traits 
were found to mediate the relationship between depression, anxiety and stress, and conflict 
action styles. It was determined that the personality traits, depression, anxiety, and stress levels 
of the mediators were related to the conflict action styles. Therefore, these variables should be 
considered in studies related to the subject. 
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GİRİŞ 

Arabuluculuk, çok eski çağlardan bu yana kullanılan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Tarih 
boyunca, kimi zaman devletler arası barışın sağlanması kimi zaman da komşular arasında 
zedelenen ilişkilerin düzeltilmesi amacıyla yapılan arabuluculuğun bir kariyer haline gelmesi 
dünya çapında nispeten yeni bir olgudur (Erdoğan ve Erzurumlu, 2016). Özellikle 1960’lı yıllarda 
Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ticari, etnik ve dinî grupların uyuşmazlık 
durumlarında kullanılmaya başlanmıştır (Raines vd., 2013). Türkiye’de ise 6325 sayılı Hukuk 
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 22.06.2013 tarihinde yürürlüğe girmesi ile hukuk 
sistemine girmiştir. Bu süreci yöneten arabulucular ise sistematik teknikler, görüşmeler ve 
müzakereler yoluyla tarafların bir araya gelerek çatışmalarını çözebilmeleri ve birbirlerini 
anlayabilmeleri için iletişim sürecinin kurulmasını sağlayan tarafsız üçüncü kişilerdir. 
Türkiye’de en az beş yıllık mesleki deneyime sahip ve Adalet Bakanlığının arabulucular siciline 
kayıtlı hukuk fakültesi mezunları arabulucu olarak görev yapmaktadır (Erdoğan ve Erzurumlu, 
2016).  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Arabulucular; boşanma, ayrılık, aile içi çatışma, iş veya gayrimenkullerle ilişkili uyuşmazlıklarda 
taraflara sorunları tanımlama, netleştirme, farklı bakış açılarını anlama, çıkarları belirleme ve 
çatışmaları çözme fırsatı sunmaktadır. İşlerinin doğası gereği, arabulucular sürekli bu gibi 
çatışma süreçlerinde yer alırlar ve bu çatışmaların çözümü için çaba harcarlar (Malizia ve 
Jameson, 2018). Birçok çalışmada bireylerin çatışma eylem stillerinin kişilik özellikleriyle ilişkili 
olduğu kanıtlansa da literatürde çalışma sonuçları arasında farklılık bulunmaktadır (Anbaz, 
2013; Tehrani ve Yamini, 2019). Konuyla ilişkili olarak yapılan bir çalışmada, kişilik özellikleri ile 
çatışma yönetim stilleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu, dışadönük ve uyumlu 
kişilik özelliği olanların kaçınma stilini daha sık tercih ettiği belirlenmiştir (Dildar vd., 2021). 
Tozkoparan (2013) tarafından yapılan çalışmada, sorumluluk kişilik özelliği ile bütünleştirme 
çatışma çözme stratejisi; dışa dönüklük ve uyumluluk kişilik özellikleri ile çatışmadan kaçınma 
arasında pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bunların aksine Rani (2018) kişilik özellikleri ile 
çatışma yönetimi arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını dolayısıyla kişilik özelliklerinin 
çatışma yönetimini etkilemediğini bildirmiştir. Ancak bu çalışmaların hiçbiri arabulucular ile 
yapılmamıştır. Bu nedenle arabulucuların kişilik özellikleri ile çatışma yönetim stilleri arasındaki 
ilişkiye dair yeterince veriye rastlanmamıştır.  

Literatürde kişilik özelliklerine ek olarak bireylerin kaygı, depresyon ve stres düzeylerinin 
çatışma eylem stillerini etkilediği bildirilmiştir. Depresyon, anksiyete ve stres durumlarında 
işlevsellik düzeyi sıklıkla olumsuz etkilenir (Nazir ve Mohsin, 2013; Oomen, 2013). Dolayısıyla, 
bu gibi durumlarda dikkatli iletişim kurma eğilimi de azalır ve bu, bireylerin çatışma eylem 
stillerini etkileyebilir. Konuyla ilişkili olarak Nazir ve Mohsin (2013) tarafından Pakistan’da 
yapılan bir çalışmada bireylerin çatışma eylem stillerinin depresyonla yakından ilişkili olduğu, 
depresif bireylerin daha yüksek düzeyde çatışma eğiliminde olduğu, depresif ve depresif 
olmayan bireylerin çatışma eylem stillerinin farklılık gösterdiği bulunmuştur. Benzer şekilde, 
Birleşmiş Milletler’de kaygı, depresyon ve stresin çatışma eylem stillerine (kaçınmacı, zorlayıcı, 
kolaylaştırıcı, uzlaştırıcı, karşı koyucu) etkisi araştırılmıştır. Çalışma sonucunda bireylerin kaygı 
ve depresyon düzeylerinin uzlaştırıcı stilini olumsuz yönde, kaçınma stilini ise olumlu yönde 
yordadığı belirlenmiştir (Oomen, 2013). Ancak bu çalışmaların örneklemini farklı meslek 
gruplarındaki bireyler ve öğrenciler oluşturmuştur (Chan vd., 2014; Nazir ve Mohsin, 2013; 
Tozkoparan, 2013). Dolayısıyla kaygı, depresyon ve stres düzeylerinin çatışma eylem stillerine 
etkisi arabulucu popülasyonunda ve kültürel bağlamda açıkça test edilmemiştir.  
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Arabuluculuk süreci, yoğun ve stresli bir süreçtir. Yüksek düzeyde depresyon, kaygı ve stres 
deneyimleyen arabulucuların olumsuz zihinsel ve fiziksel sağlık, düşük iş performansı, düşük iş 
tatmini, motivasyon kaybı ve işlevsellikte düşme riski yüksektir (Malizia ve Jameson, 2018; 
Raines vd., 2013). Konuyla ilişkili literatür incelendiğinde söz konusu kavramların çoğunlukla 
arabulucuların dışındaki farklı örneklem grupları üzerinde incelendiği, arabulucularla yapılan 
çalışmaların sıklıkla arabulucu stilleri, uzlaşmayla ilişkili faktörler, tarafların arabuluculuktan 
memnuniyeti konularına odaklandığı ancak arabulucuların kişisel özellikleri, anksiyete, 
depresyon ve stres düzeylerinin çatışma eylem stillerine etkisine daha az odaklanıldığı 
belirlenmiştir (Harmon-Darrow ve Xu, 2018). Dolayısıyla bu çalışmanın literatürdeki bu 
boşluğun doldurulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca çalışma sonucunda 
arabulucuların kişisel özellikleri, anksiyete, depresyon ve stres düzeyleri ile çatışma eylem 
stillerinin belirlenmesi, arabulucuların anksiyete, depresyon ve stres düzeylerine ilişkin verilerin 
literatüre kazandırılması, çatışma eylem stillerini etkileyen kişisel özelliklerin göz önünde 
bulundurularak arabuluculara yönelik gerekli müdahalelerin planlanması, uygulanması ve 
değerlendirilmesi konusunda yarar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada arabulucuların 
çatışma eylem stilleri, kişilik özellikleri, depresyon, kaygı ve stres düzeyleri yol analizi ile 
incelenmiştir. 

 

YÖNTEM 
Bu çalışma Mart 2021-Ocak 2022 tarihleri arasında değişkenler arası ilişkileri belirlemek amacıyla 
ilişkisel tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Bu model, değişkenler arasındaki ilişkileri 
belirlemek ve muhtemel sonuçları tahmin etmek amacıyla değişkenleri etkilemek veya kontrol 
etmekten ziyade istatistiksel karşılaştırmalar yapmaya olanak sağlaması nedeniyle tercih 
edilmiştir (Mazlum ve Mazlum, 2017). Çalışmaya başlamadan önce veri toplama araçları, 
katılımcılara e-posta ve sosyal medya grupları aracılığıyla ulaştırılmıştır. Katılımcılara veri 
toplama araçlarının ön kısmında çalışmayla ilgili bilgi verilmiş ve onamları alınmıştır. Daha 
sonra, sırasıyla Kişisel Bilgi Formu, Çatışma Eylem Stilleri Ölçeği (ÇESÖ), Uluslararası Kişilik 
Envanteri (IPI) Kısa Formu ve Depresyon Anksiyete ve Stres Ölçeğini (DASS 21) doldurmuştur. 
Katılımcılar, uygulama için yaklaşık 15 dakika ayırmıştır.  
 

ÖRNEKLEM 

Araştırmanın evrenini Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren 
sicile kayıtlı 17.000 arabulucu oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Türkiye 
Cumhuriyeti Adalet Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren sicile kayıtlı 1.032 arabulucu 
oluşturmuştur. Kolay ulaşılabilir durum örneklem yoluyla seçilen katılımcılara e-posta ve sosyal 
medya grupları aracılığıyla ulaşılmış, çalışmaya katılmayı kabul eden tüm bireyler araştırmaya 
dahil edilmiştir.  

 

Veri Toplama Araçları 

Çalışmanın verileri, Kişisel Bilgi Formu, Çatışma Eylem Stilleri Ölçeği (ÇESÖ), Uluslararası 
Kişilik Envanteri (IPI) Kısa Formu ve Depresyon Anksiyete ve Stres Ölçeği (DASS 21) ile elde 
edilmiştir. 
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Kişisel Bilgi Formu  

Araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan bu form katılımcıların yaşı, cinsiyeti, 
medeni durumu, eğitim durumu gibi kişisel ve mesleki özelliklerini sorgulayan 10 sorudan 
oluşmaktadır. 

 

Çatışma Eylem Stilleri Ölçeği (ÇESÖ) 

Ölçeğin orijinali Johnson ve Johnson (2008) tarafından geliştirilmiş, Karadağ ve Tosun (2014) 
tarafından Türk kültürüne uyarlanmıştır. Ölçek, bireyin çatışma durumuyla baş edebilmek için 
benimsediği eylemsel hareket biçimini belirlemek için tasarlanmıştır. Ölçek 5 alt ölçekten 
oluşmaktadır ve bunların Cronbach alfa değerleri; kolaylaştırıcı için 0,77, uzlaştırmacı için 0,78, 
zorlayıcı için 0,76, karşı koyucu için 0,76 ve kaçınma için 0,79’dur. Ölçeğin toplam puanı 
bulunmamaktadır. Ölçeğin, her bir alt boyutunun puanı o alt boyuta ait ölçek maddelerinin 
puanlarının toplanmasıyla elde edilmektedir. Alt ölçekler için alınabilecek minimum puan 5, 
maksimum puan ise 35’tir. Ölçek, “(1) Asla böyle davranmam”, “(2) Nadiren böyle davranırım”, 
“(3) Bazen böyle davranırım”, “(4) Sıklıkla böyle davranırım”, “(5) Çoğunlukla böyle 
davranırım” şeklinde 5’li Likert türündedir. 

 

Uluslararası Kişilik Envanteri (IPI) Kısa Formu 

Goldberg (1999) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçe uyarlaması ve geçerlilik-güvenilirlik 
çalışması Güneri Yöyen (2016) tarafından yapılmıştır. Ölçek 5’li Likert tipinde ve toplam 40 
sorudan oluşmaktadır. Ölçek, “dışa dönüklük”, “içe dönüklük”, “sorumluluk”, “dağınıklık”, 
“duygusal dengesizlik”, “gelişime açıklık”, “yeniliğe kapalılık”, “uyumluluk” ve “düşmanlık” 
olmak üzere 9 alt boyuttan oluşmaktadır. Güvenilirlik çalışmasında tüm ölçeğin Cronbach alfa 
katsayısı 0,82’dir. Alt boyutlarının Cronbach alfa değerleri ise şu şekildedir; “dışadönüklük-
içedönüklük” alt boyutu için 0,74, “duygusal dengesizlik” için 0,75, “sorumluluk-dağınıklık” için 
0,70, “gelişime açıklık-yeniliğe kapalılık” için 0,68 ve “uyumluluk-düşmanlık” için 0,55’tir. 
Ölçeğin kesme puanı bulunmamaktadır, puanlamada her alt ölçek için elde edilen puanlar 
toplanır. 

 

Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği (DASS 21) 

Brown ve diğerleri (1997) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçe geçerlik-güvenirlik çalışması 
Yılmaz ve diğerleri (2017) tarafından yapılmıştır. Ölçek, 4’lü Likert tipi ölçek olup “depresyon, 
stres ve anksiyete’’ boyutlarını ölçen yedişer sorudan oluşmaktadır. Ölçekte, “(0) bana uygun 
değil”, “(1) bana biraz uygun”, “(2) bana genellikle uygun” ve “ (3) bana tamamen uygun” 
şeklinde kodlanmıştır. Ölçekte toplam puanlara göre değerlendirme yapılmaktadır. Her boyutta 
minimum 0, maksimum 21 puan alınabilir. Bireyin depresyon alt boyutundan 5 puan ve üzeri, 
anksiyeteden 4 puan ve üzeri, stresten 8 puan ve üzeri alması, ilgili probleme sahip olduğunu 
göstermektedir. Ölçeğin Cronbach Alpha değeri depresyon alt boyutunda 0,86, anksiyete alt 
boyutunda 0,79 ve stres alt boyutunda 0,80 olarak saptanmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

Araştırmadan elde edilen veriler, Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 24.0 ve AMOS 21.0 
programları aracılığıyla analiz edilmiştir. Normal dağılımın kontrolünde Kolmogorov-Smirnov 
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analizi kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistiklere ek olarak katılımcıların kişisel özelliklerine göre 
ÇESÖ puanlarının karşılaştırılmasında bağımsız değişken iki kategoriden oluşuyorsa bağımsız 
örneklem t testi, üç ve daha fazla kategoriden oluşuyorsa ANOVA kullanılmıştır. İleri analizlerde 
ise Tukey testi kullanılmıştır. Arabulucuların Çatışma Eylem Stilleri Ölçeği, Depresyon 
Anksiyete ve Stres Ölçeği ve IPI puanları arasındaki ilişkiler Pearson testiyle incelenmiştir. 
Depresyon Anksiyete ve Stres Ölçeği ve IPI puanlarının ÇESÖ puanlarını yordama durumu için 
regresyon analizi ve yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır.  

 

BULGULAR 

Araştırmada elde edilen veriler aşağıda verilmiştir. Çalışmaya katılan arabulucuların bireysel 
özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Arabulucuların Bireysel Özellikleri 

Değişkenler 
 

(n)  (%) ±ss 

Yaş    41,93±8,89 
Yaş grubu 35 yaş ve altı 293 28,39  
 36-40 yaş 210 20,35  
 41-45 yaş 196 18,99  
 46-50 yaş 140 13,57  
 51 yaş ve üzeri 193 18,70  
Cinsiyet Kadın 618 58,82  
 Erkek 414 40,18  
Medeni durum Bekar 145 14,05  
 Evli 797 77,23  
 Boşanmış/Ayrı 90 8,72  
Eğitim durumu Lisans 828 80,23  
 Lisansüstü 204 19,77  
Gelir düzeyi Gelir giderden düşük 90 8,72  
 Gelir gidere eşit 301 29,17  
 Gelir giderden yüksek 641 62,11  
Daha önce psikolojik/psikiyatrik destek 
alma durumu 

Alan 289 28,00  
Almayan 743 72,00  

Avukatlık yapma durumu Yapan 934 90,50  
 Yapmayan 98 9,50  
Arabuluculuk yapma süresi 1 yıl ve altı 462 44,77 2,54±1,91 
 2 yıl 160 15,50  
 3 yıl 130 12,60  
 4 yıl 124 12,02  
 5 yıl ve üzeri 156 15,12  
Toplam alınan arabuluculuk dosya 
sayısı 

40 ve altı 261 25,29 152,33±257,73 
41-80 arası 316 30,62  
81-120 arası 121 11,72  
121 ve üzeri 334 32,36  

Anlaşma ile sonuçlandırılan dosya 
oranı 

%10 ve altı 134 12,98 31,12±19,26 
%11-20 arası 242 23,45  
%21-30 arası 216 20,93  
%31-40 arası 184 17,83  
%41-50 arası 105 10,17  
%51 ve üzeri 151 14,63  

 

Veriler incelediğinde çalışmaya katılımcıların yaş ortalamasının 41,93±8,89 olduğu, %28,39’unun 
35 yaş ve altında olduğu, %58,82’sinin kadın olduğu, %77,23’ünün evli olduğu belirlenmiştir. 
Ayrıca katılımcıların %80,23’ünün lisans mezunu olduğu, %62,11’inin gelirinin giderinden daha 
yüksek olduğu ve %72’sinin daha önce psikolojik/psikiyatrik destek almadığı bulunmuştur. Ek 
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olarak katılımcıların %90,50’sinin avukatlık yaptığı, arabuluculuk yapma sürelerinin ortalama 
2,54±1,91 olduğu, toplam alınan arabuluculuk dosya sayısının ortalama 152,33±257,73 olduğu, 
anlaşma ile sonuçlandırılan dosya oranının ortalama 31,12±19,26 olduğu saptanmıştır. 

Tablo 2. Arabulucuların Depresyon Anksiyete ve Stres Ölçeği ve Uluslararası Kişilik Envanteri 
Kısa Formu Puanlarının Çatışma Eylem Stilleri Ölçeğinin Alt Boyut Puanlarını Yordama Durumu 

  Tahminciler Standart Olmayan 
Katsayılar 

Standardize 
Katsayılar 

t p F R2 

β S.H. β p AdjR2 

K
aç

ın
m

ac
ı 

(Sabit) 12,55 1,52 
 

8,268 0,000* 
  

Depresyon 0,13 0,07 0,10 1,890 0,059 
  

Anksiyete 0,09 0,07 0,07 1,283 0,200 
  

Stres 0,09 0,07 0,07 1,360 0,174 16,416 0,114 
Dışa dönüklük 0,07 0,04 0,06 2,018 0,044* 0,000* 0,107 
Yumuşak başlılık 0,14 0,04 0,12 3,707 0,000* 

  

Sorumluluk 0,00 0,04 0,00 0,117 0,907 
  

Duygusal denge 0,04 0,02 0,09 2,259 0,024* 
  

Açıklık -0,09 0,03 -0,08 -2,544 0,011* 
  

Zo
rl

ay
ıc

ı 

(Sabit) 8,53 1,44 
 

5,939 0,000* 
  

Depresyon 0,03 0,07 0,02 0,380 0,704 
  

Anksiyete 0,16 0,07 0,13 2,450 0,014* 
  

Stres -0,13 0,06 -0,11 -2,031 0,043* 13,989 0,099 
Dışa dönüklük 0,07 0,03 0,06 1,940 0,053 0,000* 0,092 
Yumuşak başlılık 0,09 0,03 0,08 2,653 0,008* 

  

Sorumluluk 0,10 0,03 0,10 2,996 0,003* 
  

Duygusal denge -0,05 0,02 -0,11 -2,841 0,005* 
  

Açıklık 0,23 0,03 0,22 7,026 0,000* 
  

K
ol

ay
la

şt
ır

ıc
ı 

(Sabit) 14,36 1,57 
 

9,166 0,000* 
  

Depresyon 0,02 0,07 0,02 0,296 0,767 
  

Anksiyete -0,03 0,07 -0,02 -0,362 0,718 
  

Stres -0,04 0,07 -0,03 -0,641 0,521 21,171 0,142 
Dışa dönüklük 0,17 0,04 0,14 4,583 0,000* 0,000* 0,135 
Yumuşak başlılık 0,11 0,04 0,09 2,900 0,004* 

  

Sorumluluk 0,12 0,04 0,10 3,313 0,001* 
  

Duygusal denge -0,15 0,02 -0,29 -7,745 0,000* 
  

Açıklık 0,12 0,04 0,11 3,484 0,001* 
  

U
zl

aş
tır

ıc
ı  

(Sabit) 13,34 1,44 
 

9,275 0,000* 
  

Depresyon -0,07 0,07 -0,06 -1,089 0,277 
  

Anksiyete 0,12 0,07 0,09 1,763 0,078 
  

Stres -0,02 0,06 -0,02 -0,364 0,716 10,484 0,076 
Dışa dönüklük 0,13 0,03 0,12 3,813 0,000* 0,000* 0,069 
Yumuşak başlılık 0,09 0,03 0,08 2,651 0,008* 

  

Sorumluluk 0,07 0,03 0,07 2,056 0,040* 
  

Duygusal denge -0,06 0,02 -0,12 -3,225 0,001* 
  

Açıklık 0,16 0,03 0,15 4,822 0,000* 
  

K
ar

şı
 k

oy
uc

u  

(Sabit) 17,11 1,37 
 

12,493 0,000* 
  

Depresyon -0,11 0,06 -0,09 -1,707 0,088 
  

Anksiyete 0,07 0,06 0,06 1,135 0,257 
  

Stres 0,03 0,06 0,03 0,584 0,559 12,209 0,087 
Dışa dönüklük 0,08 0,03 0,07 2,335 0,020* 0,000* 0,080 
Yumuşak başlılık 0,05 0,03 0,05 1,584 0,113 

  

Sorumluluk 0,05 0,03 0,05 1,492 0,136 
  

Duygusal denge -0,07 0,02 -0,16 -4,104 0,000* 
  

Açıklık 0,20 0,03 0,21 6,490 0,000* 
  

 

Tablo 2’de araştırmaya dahil edilen arabulucuların Depresyon Anksiyete ve Stres Ölçeği ve IPI 
puanlarının ÇESÖ alt boyut puanlarını yordama durumunun incelendiği doğrusal regresyon 
analizi sonuçları verilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde, arabulucuların Depresyon Anksiyete ve 
Stres Ölçeği ve IPI puanlarının ÇESÖ-Kaçınmacı puanlarını yordama durumunun incelendiği 
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modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve modelde yer alan tahmincilerin ÇESÖ-Kaçınmacı 
puanlarındaki varyansın %10,7’sini açıkladığı belirlenmiştir. Arabulucuların IPI’de yer alan dışa 
dönüklük (β= 0,07; p<0,05), yumuşak başlılık (β= 0,14; p<0,05) ve duygusal denge (β= 0,04; p<0,05) 
alt boyutundan aldıkları puanların ÇESÖ-Kaçınmacı puanlarını pozitif yönde, açıklık (β= -0,09; 
p<0,05) puanların ise negatif yönde yordadığı tespit edilmiştir. Katılımcıların Depresyon 
Anksiyete ve Stres Ölçeği puanlarının ÇESÖ-Kaçınmacı puanlarını istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde yordamadığı belirlenmiştir (p>0,05). Buna göre dışa dönüklük, yumuşak başlılık ve 
duygusal denge puanları ÇESÖ-Kaçınmacı puanlarını artırıcı, açıklık ise azaltıcı etkiye sahiptir. 

Tablo 2 incelendiğinde, arabulucuların Depresyon Anksiyete ve Stres Ölçeği ve IPI puanlarının 
ÇESÖ-Zorlayıcı puanlarını yordama durumunun incelendiği doğrusal regresyon analizi 
sonuçları verilmiş olup modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve açıklanan toplam 
varyansın %9,2 olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen arabulucuların Depresyon 
Anksiyete ve Stres Ölçeğindeki anksiyete (β= 0,16; p<0,05) puanlarının ÇESÖ-Zorlayıcı puanlarını 
istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde, stres puanlarının (β= -0,13; p<0,059) ise negatif yönlü 
olarak yordadığı tespit edilmiştir (p<0,05). Arabulucuların IPI’de yer alan yumuşak başlılık (β= 
0,09; p<0,05), sorumluluk (β= 0,10; p<0,05) ve açıklık (β= 0,23; p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı 
ve pozitif yönde, duygusal denge (β= -0,05; p<0,05) puanlarının ise negatif yönde yordadığı tespit 
edilmiştir. 

Tablo 2 incelendiğinde, araştırmaya dahil edile arabulucuların Depresyon Anksiyete ve Stres 
Ölçeği ve IPI puanlarının ÇESÖ-Kolaylaştırıcı puanlarını yordama durumunun incelendiği 
doğrusal regresyon analizi sonuçları verilmiş olup modelde yer alan tahmincilerin ÇESÖ-
Kolaylaştırıcı puanlarındaki varyansın %13,5’ini açıkladığı saptanmıştır (p<0,05). Arabulucuların 
Depresyon Anksiyete ve Stres Ölçeği puanlarının ÇESÖ-Kolaylaştırıcı puanlarını istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde yordamadığı saptanmıştır (p>0,05). Arabulucuların IPI’de yer alan dışa 
dönüklük (β= 0,17; p<0,05), yumuşak başlılık (β= 0,11; p<0,05), sorumluluk (β= 0,12; p<0,05) ve 
açıklık (β= 0,12; p<0,05) alt boyutundan aldıkları puanların ÇESÖ-Kolaylaştırıcı puanlarını pozitif 
yönde, duygusal denge (β= -0,15; p<0,05) alt boyutundan aldıkları puanları ise negatif yönde 
yordadığı belirlenmiştir. 

Arabulucuların Depresyon Anksiyete ve Stres Ölçeği ve IPI puanlarının ÇESÖ-Uzlaştırıcı 
puanlarını yordama durumunun incelendiği doğrusal regresyon analizi sonuçları Tablo 2’de 
verilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde, gösterilen modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve 
modelde yer alan tahmincilerin ÇESÖ-Uzlaştırıcı puanlarındaki varyansın %6,9’unun açıkladığı 
saptanmıştır (p<0,05). Arabulucuların IPI’de yer alan dışa dönüklük (β= 0,13; p<0,05), yumuşak 
başlılık (β= 0,09; p<0,05), sorumluluk (β= 0,07; p<0,05) ve açıklık (β= 0,16; p<0,05) alt boyutundan 
aldıkları puanların ÇESÖ-Uzlaştırıcı puanlarını pozitif yönde, duygusal denge (β= -0,06; p<0,05) 
alt boyutundan aldıkları puanların ise negatif yönde yordadığı saptanmıştır. Arabulucuların 
Depresyon Anksiyete ve Stres Ölçeği puanlarının ÇESÖ-Uzlaştırıcı puanlarını istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde yordamadığı görülmüştür (p>0,05). 

Tablo 2’de arabulucuların Depresyon Anksiyete ve Stres Ölçeği ve IPI puanlarının ÇESÖ-Karşı 
Koyucu puanlarını yordama durumuna ilişkin regresyon analizi sonuçları verilmiş olup modelin 
istatistiksel olarak anlamlı ve açıklanan varyansın %8 olduğu tespit edilmiştir. Tablo 2 
incelendiğinde, arabulucuların Depresyon Anksiyete ve Stres Ölçeği puanlarının ÇESÖ-Karşı 
Koyucu puanlarını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yordamadığı belirlenmiştir (p>0,05). 
Araştırmaya katılan arabulucuların IPI’de bulunan dışa dönüklük (β= 0,08; p<0,05) ve açıklık (β= 
0,20; p<0,05) alt boyutundan aldıkları puanların ÇESÖ-Karşı Koyucu puanlarını pozitif yönde 
yordadığı belirlenirken, duygusal denge (β= -0,07; p<0,05) alt boyutundan aldıkları puanları 
negatif yönde yordadığı görülmüştür.  
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Araştırmaya dahil edilen arabulucuların Depresyon Anksiyete ve Stres Ölçeğinden aldıkları 
puanlar ile Çatışma Eylem Stilleri Ölçeğinden aldıkları puanlar arasındaki ilişkide IPI’nin aracı 
rolünün incelenmesi için yapısal eşitlik modellemesi kullanılmış ve elde edilen bulgular aşağıda 
sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Depresyon Anksiyete ve Stres Ölçeği Puanlarının ÇESÖ Puanlarını Yordama Durumu 

Şekil 1’de arabulucuların Depresyon Anksiyete ve Stres Ölçeği puanlarının ÇESÖ puanlarını 
yordama durumu incelendiği yol analizi gösterilmiş olup Depresyon Anksiyete ve Stres Ölçeği 
puanlarının ÇESÖ puanlarını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yordadığı tespit edilmiştir (β= 
-0,12; p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Uluslararası Kişilik Özellikleri Ölçeği Puanlarının ÇESÖ Puanlarını Yordama Durum 

Şekil 2’de araştırma kapsamına alınan arabulucuların Uluslararası Kişilik Özellikleri Ölçeği 
puanlarının ÇESÖ puanlarını yordama durumunun incelenmesine ilişkin yol analizi 
gösterilmiştir. Şekil 2 incelendiğinde, araştırmaya katılan arabulucuların Uluslararası Kişilik 
Özellikleri Ölçeği puanlarının ÇESÖ puanlarını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yordadığı 
saptanmıştır (β= 0,47; p<0,05). 

Depresyon, anksiyete, stres ile çatışma eylem stilleri arasındaki ilişkide kişilik özelliklerinin aracı 
rolünün incelenmesi için; depresyon, anksiyete, stres ve kişilik özellikleri aynı anda çatışma 
eylem stillerini yordama durumu incelenmiş ve elde edilen bulgular Şekil 3’te gösterilmiştir. Şekil 
3’te gösterilen modele ilişkin uyum iyiliği indeksi değerlerinin tamamının uygun olduğu 
belirlenmiştir (X2/sd= 4,687, NFI= 0,944, CFI= 0,955, GFI= 0,964 ve RMSEA= 0,60). Şekil 3 
incelendiğinde, arabulucuların Uluslararası Kişilik Özellikleri Ölçeği puanlarının ÇESÖ 
puanlarını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yordadığı saptanmıştır (β= -0,19; p<0,05). 
Araştırmaya katılan arabulucuların Depresyon Anksiyete ve Stres Ölçeğinden aldıkları puanların 
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ÇESÖ puanlarını ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yordamadığı belirlenmiştir (p>0,05). 
Görüleceği üzere arabulucuların Depresyon Anksiyete ve Stres Ölçeğinden aldıkları puanlar tek 
başına ÇESÖ puanlarını yordarken, modele Uluslararası Kişilik Özellikleri Ölçeği puanları dahil 
edildiğinde söz konusu yordama durumun ortadan kalktığı belirlenmiştir. Buna göre depresyon, 
anksiyete, stres ile çatışma eylem stilleri arasındaki ilişkide kişilik özelliklerinin aracı rolünün 
olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 3. Depresyon Anksiyete ve Stres ile Çatışma Eylem Stilleri Arasındaki İlişkide Kişilik 
Özelliklerinin Aracı Rolü 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışma, arabulucuların çatışma eylem stilleri, kişilik özellikleri, depresyon, kaygı ve stres 
düzeyleri incelenmiştir. Gerçekleştirilen kapsamlı literatür taraması neticesinde, daha önce 
arabulucuların çatışma eylem stilleri, kişilik özellikleri, depresyon, kaygı ve stres düzeylerinin 
ölçüldüğü ve bu değişkenlerin birbirleriyle olan ilişkisinin değerlendirildiği herhangi bir 
çalışmaya rastlanılmamıştır.  

Çalışma sonucunda, katılımcıların depresyon, anksiyete ve stres puanlarının kaçınmacı çatışma 
eylem stili puanlarını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yordamadığı belirlenmiştir. Ancak 
Oommen (2013) tarafından yapılan depresyon ve anksiyete ile çatışma yönetimi stilleri 
arasındaki ilişkilerin incelendiği çalışmada, kaygı ve depresyon düzeylerinin çatışmadan 
kaçınma stili tercihini pozitif yönde yordadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin depresyon, anksiyete, 
stres puanları ve çatışma eylem stilleri arabulucularınkinden farklı olabilir. Bu çalışmada dışa 
dönüklük, yumuşak başlılık ve duygusal denge puanlarının kaçınmacı çatışma eylem stili 
puanlarını artırıcı, açıklık alt boyutunun ise azaltıcı etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Benzer 
şekilde literatürde dışa dönük ve uyumlu kişilik özelliği olanların kaçınma stilini tercih ettikleri 
bildirilmiştir (Basım vd., 2009; Dildar vd., 2021). Ayrıca kişilik özellikleri ve çatışma yönetim 
stilleriyle ilişkilerin incelendiği bir meta-analiz çalışmasında uyumluluk kişilik özelliğinin, 
kaçınmacı ve zorlayıcı stillerle en güçlü korelasyona sahip olduğu saptanmıştır (Tehrani ve 
Yamini, 2019). Kaçınmacı anlayışa göre bireyler çatışma durumunu oluşturacak durum, kişi ve 
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eylemlerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışırlar. Dışa dönüklük, yumuşak başlılık ve 
duygusal denge düzeyi yüksek arabulucuların çatışma durumunda kaçınmacı eylem stilini daha 
fazla kullanmaları, problemleri daha demokratik ve yapıcı bir anlayışla çözmek istemelerinden 
kaynaklanıyor olabilir.  

Bu çalışmada arabulucuların anksiyete puanlarının zorlayıcı çatışma eylem stili puanlarını 
istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde, stres puanlarının ise negatif yönlü olarak yordadığı 
tespit edilmiştir. Işık ve Kaya (2022) tarafından yapılan çalışmada artan stres ve anksiyete 
düzeylerinin bireylerin çatışma çözme stillerini etkilediği bulunmuştur. Çatışma stillerinin tipik 
olarak belirli durumlara yanıt olarak ortaya çıktığı, çatışma seviyesini ve bireyin stres deneyimini 
etkileyebileceği bildirilmiştir (Tirumalaiah vd., 2014). Kaya ve Odacı (2021) tarafından yapılan 
çalışmada öz yeterliliğin genel olarak istenen bir sonuca ulaşmaya ilişkin inançları yansıttığını, 
bireylerin öz yeterlik düzeylerinin anksiyete, depresyon ve stres ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. 
Dolayısıyla bu sonuçlar, arabulucuların stres durumunda düşük öz yeterlik hissetmeleri, 
anksiyete durumunda ise çatışmayı kazanabilmek için daha fazla mücadele etmeleri sonucu 
ortaya çıkmış olabilir. Arabulucuların yumuşak başlılık, sorumluluk ve açıklık puanlarının, 
zorlayıcı çatışma eylem stili puanlarını istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde, duygusal 
denge puanlarının ise negatif yönde yordadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç literatürdeki bazı 
çalışma sonuçlarından farklıdır. Örneğin konuyla ilişkili yapılan bir çalışmada duyguları 
düzenleme puanları ile zorlayıcı çatışma eylem stili arasında ilişki olduğu, duygusal öz yeterlik 
düzeyi yüksek olan bireylerin zorlayıcı çatışma eylem stillerinin daha yüksek düzeyde olduğu 
saptanmıştır. Zorlayıcı çatışma çözme stilinin ilişkiye değil amaçlarına önem verme olduğu 
düşünüldüğünde arabulucuların mesleki özellikleri gereği kişiler arası ilişkilerden ziyade 
mesleki bir zorunluluk olduğu göz önünde bulundurulduğunda yumuşak başlılık, sorumluluk 
ve açıklık özelliğine sahip arabulucuların çatışmayı çözmek için zorlayıcı tutum sergilemeleri 
beklenen bir sonuçtur (İkiz ve Çatal, 2021). Kadınların erkeklere kıyasla zorlayıcı çatışma stilini 
daha az tercih ettikleri saptanmıştır (Priyadarshini, 2017). Bu örneklemdeki katılımcıların 
çoğunlukla kadınlardan oluşması bu sonucu ortaya çıkarmış olabilir.  

Arabulucuların depresyon, anksiyete ve stres puanlarının kolaylaştırıcı çatışma eylem stili 
puanlarını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yordamadığı saptanmıştır. Arabulucuların dışa 
dönüklük, yumuşak başlılık, sorumluluk ve açıklık puanlarının kolaylaştırıcı çatışma eylem stili 
puanlarını pozitif yönde, duygusal denge alt boyutundan aldıkları puanları ise negatif yönde 
yordadığı belirlenmiştir. Bir meta-analiz çalışmasında dışa dönüklük, yumuşak başlılık, 
sorumluluk ve açıklık özellikleri ile kolaylaştırıcı çatışma eylem stili arasında anlamlı ve pozitif 
yönde bir ilişkinin olduğu duygusal denge ile ise ters bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir (Tehrani 
ve Yamini, 2019). Başka bir çalışmada kültürel duyarlılığı yüksek olan katılımcıların kolaylaştırıcı 
çatışma eylem stilini daha sık kullandıkları saptanmıştır Baba Öztürk ve Öksüz, 2016). 
Kolaylaştırıcı anlayış, bireyin ilişkilerine zarar vermemek ve ilişkilerinin devamlılığını sağlamak 
için kişisel amaç ve çıkarlarından fedakârlık etmesini gerektirir. Arabulucuların çatışma çözme 
sürecinde bu stratejiyi sıklıkla kullanmaları, ilişkilerin devamlılığına verdikleri önemi ortaya 
koyması açısından son derece önemlidir (Ünlü ve Turan Eroğlu, 2020). Çalışma sonuçları dışa 
dönüklük, yumuşak başlılık, sorumluluk ve açıklık özelliği olan arabulucuların olumlu sözlü 
iletilerin işleri kolaylaştırdığı ve çatışmaların güzel sözlerle kolayca çözülebileceğine olan 
inançları, diğer insanların bakış açılarını anlamaya açık olmaları, anlayışlı, uyumlu ve işbirlikçi 
davranışları ile duygusal olarak dengede olan arabulucuların, rahat bir etkileşim oluşturmaya 
katkıda bulunabilecek sabırlı ve sakin bireyler olmalarıyla ilişkili olarak ortaya çıkmış olabilir.  

Arabulucuların depresyon, anksiyete ve stres puanlarının uzlaştırıcı çatışma eylem stili 
puanlarını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yordamadığı görülmüştür. Ayrıca arabulucuların 
dışa dönüklük, yumuşak başlılık, sorumluluk ve açıklık alt boyutundan aldıkları puanların 
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uzlaştırıcı çatışma eylem stili puanlarını pozitif yönde, duygusal denge alt boyutundan aldıkları 
puanların ise negatif yönde yordadığı saptanmıştır. Yıldızoğlu ve Burgaz (2014) tarafından 
yapılan çalışmada açıklık, sorumluluk ve yumuşak başlılık ile uzlaştırıcı stil arasında pozitif bir 
ilişki olduğu bulunmuştur. Yapılan başka bir çalışmada, duygusal denge düzeyi düşük bireylerin 
stresli, endişeli, üzüntülü olabildikleri, bu nedenle de çatışma durumlarında olumsuz tepki 
verebilecekleri ve uzlaşma yerine geri çekilebilecekleri bildirilmiştir (Ayub vd., 2017). 
Alanyazında girişken ve cesur yönelimlerle tanımlanan dışa dönük kişilerin, çatışma 
durumlarında sıklıkla hem başkaları hem de kendileri için ılımlı bir sonuç içeren ara yaklaşımları 
tercih ettikleri; açıklığı yüksek olan bireylerin ise diğer insanların düşüncelerini dikkate aldığı, 
yaratıcı çözümler üretmeye çalıştığı, yeni fikirleri keşfetmeye açık olduğu bu nedenle de sıklıkla 
uzlaştırıcı stili tercih ettikleri saptanmıştır (Tehrani ve Yamini, 2019). Bu sonuçlar, çatışan 
tarafların tamamını memnun edecek bir çözüm bulmanın zor olduğu durumlarda dışa dönüklük, 
yumuşak başlılık, sorumluluk ve açıklık özellikleri aracılığıyla her iki tarafın da fedakârlık 
yapmasını ve ortak bir paydada buluşmasını sağlamaya çalışmaları sonucu ortaya çıkmış olabilir. 
Ancak bu çalışmadan farklı olarak Erdenk ve Altuntaş (2017) hemşire katılımcılar ile yaptıkları 
bir çalışmada duygusal denge ile uzlaştırıcı çatışma stili arasında pozitif yönde bir ilişki 
olduğunu bulmuştur. Çalışma sonuçları arasındaki bu farklılık hemşire ve arabulucuların 
mesleki özellikleri ve çalışma koşullarının farklı olmasından kaynaklanmış olabilir.  

Arabulucuların depresyon, anksiyete ve stres puanlarının karşı koyucu çatışma eylem stili 
puanlarını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yordamadığı, arabulucuların dışa dönüklük ve 
açıklık alt boyutundan aldıkları puanların karşı koyucu çatışma eylem stili puanlarını pozitif 
yönde, duygusal denge alt boyutundan aldıkları puanlarını ise negatif yönde yordadığı 
belirlenmiştir. Bu sonuçlar alanyazınla uyumludur (Ayub vd., 2017; Erdenk ve Altuntaş, 2017). 
İkiz ve Çatal (2019) duyguları düzenleme çabası fazla olan bireylerin daha sık karşı koyucu 
çatışma eylem stilini kullandıklarını saptamıştır. Karşı koyucu eylem stili, çatışma sırasında 
amaçlara ve ilişkilere değer vererek çatışmanın yararını görme, kendisine ve karşı taraftaki 
bireylere yararlı olacak çözümler araştırma olarak tanımlanmaktadır (Ünlü ve Turan Eroğlu, 
2020). Dışa dönüklük ve açıklık özelliği olan arabulucuların etkileşim sürecinde aktif olma, 
süreçten hem kendileri hem de diğer bireyler için pozitif çıktılar elde etme, diğerlerinin ilgi, istek 
ve ihtiyaçlarına açık olma özellikleri nedeniyle çatışma sürecinde karşı koyucu stili 
kullanmalarına neden olmuş olabilir.  

Bu çalışmada arabulucuların depresyon anksiyete ve stres puanları tek başına çatışma eylem 
stilleri puanlarını yordarken modele kişilik özellikleri puanları dahil edildiğinde söz konusu 
yordama durumunun ortadan kalktığı, dolayısıyla depresyon anksiyete ve stres ile çatışma 
eylem stilleri arasındaki ilişkide kişilik özelliklerinin aracı rolünün olduğu bulunmuştur. Önceki 
çalışmalar, çatışma stillerinin belirli durumlara yanıt olarak ortaya çıktığı, anksiyete, stres ve 
depresyon düzeylerinin bireylerin çatışma çözme stilleri ile ilişkili olduğunu bildirmiştir (Işık ve 
Kaya, 2022; Nazir ve Mohsin, 2013; Tehrani ve Yamini, 2019; Tirumalaiah vd., 2014). Farklı 
çalışmalarda ise çatışma eylem stillerinin kişilik özellikleri ile ilişkili olduğu saptanmıştır 
(Messarra vd., 2016). Önceki çalışmalarla karşılaştırıldığında mevcut çalışma farklı bir 
örneklemde çatışma yönetim stilleri hakkında bilgi sahibi olmaya ve çatışma yönetim stillerini 
yordayan özellikleri anlamaya olanak sunmaktadır.  

Bu çalışmanın sonuçları, depresyon anksiyete ve stres ile çatışma eylem stilleri arasındaki ilişkide 
kişilik özelliklerinin aracı rolünün olduğunu göstermektedir. Arabulucuların kendi depresyon 
anksiyete, stres düzeyleri ve kişilik özelliklerinin farkında olmaları çatışma eylem stili tercihlerini 
değiştirme, geliştirme ve çatışma çözümü açısından önemlidir. Bu nedenle arabulucuların bağlı 
bulundukları kurum tarafından depresyon anksiyete ve stres açısından değerlendirilmesi, 
gerekli durumlarda uygun psikoterapi ve danışmanlık müdahalelerin uygulanması önemlidir. 
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Ayrıca arabulucuların çatışma eylem stillerine yönelik planlanacak psikoeğitim vb. 
müdahalelerde kişilik özelliklerine uygun programların oluşturulması önerilmektedir. 
Arabulucuların mesleki rolleri gereği sıklıkla çatışma süreçlerinde yer almaları nedeniyle bu 
müdahalelerin mesleğe başlar başlamaz yapılmalıdır. Konuyla ilişkili kaynakların sınırlılığının 
göz önünde bulundurularak konuya ilişkin aynı veya farklı örneklem grupları ile yeni 
araştırmaların planlanması alanyazını zenginleştirecektir. Farklı örneklem gruplarında yapılacak 
çalışmalarda kişisel özelliklerin yanı sıra çatışma içeriği ve süreci gibi değişkenlerin de çalışmaya 
dahil edilmesi sonuçların zenginliği açısından faydalı olacaktır. 

 

Sınırlılıklar 

Bu çalışmanın örnekleminin Türkiye’de henüz yeni bir kariyer alanı olarak tanımlanan ve sınırlı 
sayıda çalışmanın yapıldığı geniş bir arabulucu grubundan oluşması araştırmanın güçlü 
yönlerinden biridir. Yapılan çalışma, Türkiye çapında arabuluculuk siciline kayıtlı olup fiilen 
arabuluculuk yapan arabulucu kişiler ve araştırmanın yapıldığı zaman dilimiyle sınırlıdır. 
Çalışmaya gönüllü olarak katılan kişilerin oluşturulan anketi samimi cevaplar vererek 
yanıtladıkları düşünülmektedir. 

Destek Bilgisi: Bu çalışma, kamu, ticari veya kâr amacı gütmeyen kuruluşlar gibi herhangi bir 
organizasyondan destek almamıştır. 
Çıkar Çatışması: Tüm yazarlar adına, sorumlu yazar çıkar çatışması olmadığını belirtir. 
Etik Kurul İzni: İnsan katılımcıları içeren çalışmalarda gerçekleştirilen tüm prosedürler, 
kurumsal ve / veya ulusal araştırma komitesinin etik standartlarına ve 1964 Helsinki 
deklarasyonuna ve daha sonraki değişikliklerine veya karşılaştırılabilir etik standartlara 
uygundur. Bu araştırma için Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 
24.03.2021 tarih ve YDÜ/SB/2021/946 sayılı karar numarası ile Etik Kurul Onayı alınmıştır. 
Bilgilendirilmiş Onam Formu: Çalışmaya katılan tüm bireysel katılımcılardan bilgilendirilmiş 
onam formu alınmıştır. 
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Öz 

Kanser, hayatı tehdit eden, umutsuzluk, acı veya ölüm gibi korkulara neden olan kronik bir 
hastalıktır. Giderek yaygınlaşması ve yüksek oranda ölümler ile sonuçlanması nedeniyle 
çağımızın önemli sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Meme kanseri kadınlarda en sık 
görülen kanser türüdür. Hem kemoterapi tedavisi uygulanan hem de mastektomi olan meme 
kanserli hastalarda psikolojik zorluklar, travmatik yaşantı deneyimi ve psikiyatrik bozuklukların 
görülme olasılığı yaygındır. Araştırmalar başa çıkma stratejilerinin meme kanseri olan kadınların 
tedavi sonuçlarını ve hayatta kalma oranlarını etkileyebildiğini göstermektedir. Hastalık bireyin 
yaşam dengelerinin sarsılmasına yol açarken, kendisi için yaşamını sağlıklı sürdürebilmek 
amacıyla hastalığa uyum sağlayacağı bir yaşam dengesi kurma gerekliliğini de ortaya 
çıkarmaktadır. Uygun baş etme stratijilerinin kullanımı, kanser hastalığının nasıl algılandığı ve 
ihtiyaç duyulan desteklerin uygun kaynaklardan alınmasının kanser tedavi sürecine ve 
sonrasındaki uyum sürecine aynı zamanda travma sonrası büyümenin oluşmasına etkileri 
oldukça fazladır. Bu çalışmada söz konusu kavramlar literatür çerçevesinde sunularak bir vaka 
üzerinden tartışılacaktır.  
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Abstract 

Cancer is a life-threatening chronic disease that causes hopelessness, pain, or fear of death. It is 
one of the most important health problems of our age due to its increasing prevalence and high 
mortality rates. Breast cancer is the most common type of cancer in women. Psychological 
difficulties, traumatic experience and the possibility of psychiatric disorders are common in 
breast cancer patients who have undergone both chemotherapy treatment and mastectomy. 
Research shows that coping strategies can affect treatment outcomes and survival rates for 
women with breast cancer. While the disease causes the individual's life balance to be shaken, it 
also reveals the necessity of establishing a life balance in which she can adapt to the disease in 
order to continue his life in a healthy way. The use of appropriate coping strategies, how the 
cancer disease is perceived and the support needed from appropriate sources have a significant 
impact on the cancer treatment process and the adaptation process after it, as well as on the 
formation of post-traumatic growth. In this study, these concepts will be presented within the 
framework of the literature and discussed over a case. 
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GİRİŞ 

Kanser dünyadaki en önemli ve güncel sağlık sorunlarından biri olan ve hayatı tehdit eden 
kronik bir hastalıktır (Heidarzadeh vd., 2017). Genellikle korku, umutsuzluk, suçluluk, 
terkedilmişlik, kaygı, acı veya ölüm korkuları kanser hastalarına eşlik etmektedir (Sajjadi vd., 
2015). 19. yüzyılın başlarında, kanser ölüme neden olan hastalıklar arasında daha gerilerde yer 
alırken, günümüzde dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye’de insan sağlığını tehdit eden en 
önemli hastalıklardan birisi olup kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada yer almaktadır (Ülger 
vd., 2014).  

Kronik hastalıklar arasında kabul edilen kanser, yaygın görülmesi ve yüksek oranda ölümler ile 
sonuçlanması nedeni ile çağımızın önemli sağlık sorunlarından birisidir (Üzar-Özçetin ve 
Hiçdurmaz, 2017). Birçok koruyucu ve tıbbi tedavi olmasına rağmen, hastaların yaşadığı hem 
fiziksel hem de psikolojik etkiler devam etmektedir (Stanczyk, 2011). Teknoloji ve tıp alanındaki 
gelişmelerle birlikte yeni yöntemler geliştirilmesine rağmen kanser hastalığı yaşam boyu süren 
bir tehdit olarak algılanmaktadır (Sajjadi vd., 2015). Kanser hastalığının tedavi süreci göz önünde 
bulundurulduğunda, aile ilişkileri, cinsellik, iş ve özbakım gibi birçok yaşam alanına etki eden 
bir hastalık olduğu görülmektedir (Svetina ve Nastran, 2012). 

Literatürde, meme kanseri tanısı konulan hastalarda beden imajında, kendilik kavramında, 
ruhsal, davranışsal durumunda, aile dinamiğinde, hasta ve ailesinin rollerinde değişimlerin 
olabileceği vurgulanmaktadır (Elsheshtawy vd., 2014). Kronik bir hastalık olan kanser tanısı 
almak “kanser” sözcüğünün kendisinin ölüm ile ilişkilendirilmesinden dolayı yüksek düzeyde 
kaygı ve dehşet duyguları yaratmaktadır (Tavoli vd., 2007). Kanser tanısı sadece bireyin kendisini 
değil ailesini ve tedavi ekibini de etkilemektedir (Cormio vd., 2014). Kronik hastalık tanısının 
alınması, hastanın ve ailesinin beklenmedik bir kayıp ve ayrılık durumu ile yüzyüze gelmesine 
yol açmaktadır. Kayıp, bireyin ona yatırım yaptığı herhangi bir nesne ya da işlevin yitirilmesi 
durumudur. Bu kayıp, gelişimsel (yaşamsal olaylar; doğum) ya da somut (canlı veya cansız nesne 
yitimi) bir kayıp olabilmektedir. Kanser hastalığında, kayıp hastanın hastalığın ve tedavi 
sürecinin zorluklarını fark etmesiyle başlayabilmektedir. Bu tanı ile kişi var olan gücünü ve 
geleceğe yönelik hayallerini kaybedeceği ile yüzleşmektedir. Bu sürece verilen tepkilere yas 
süreci adı verilmektedir. Bu süreci yaşamak kişiye, acı verici duygular yaşatsa da söz konusu 
kayıp yaşantısına uyum sağlamasına ve kendisine güç katmasına yardımcı olmaktadır. Bu 
süreçte hastanın ailesine ve tedavi ekibine önemli sorumluluklar düşmektedir (Okyayuz, 2013b, 
2003). Tedavi ekibinin, hastaya ve ailesine hastalığı ifade etme (Okyayuz, 1999b; 2013b) ve kötü 
haberi verme şekli oldukça önemli bir aşamadır (Okyayuz, 1999b; 2013c). Kronik hastalıklarla 
çalışan tedavi ekibinin tükenmişlik sendromu (iş tatminde azalma, yorgunluk ve işe olan 
ilgisinde düşüş) deneyimlemesine sık rastlanmaktadır. Bu nedenle, tedavi ekibinin hastalar ve 
aileleri ile iletişimde sorunlar yaşaması oldukça yaygın gözlemlenen bir durumdur (Okyayuz, 
1999b; 2013c). Etkin iletişim beceleri birçok alanda olduğu gibi hasta-hekim ilişkisinde de temel 
belirleyicilerden biridir (Cüceloğlu, 2015).  

 

MEME KANSERİ 

Kanser, vücuttaki hücrelerin değişmesine ve kontrol edilemez bir şekilde büyümesine neden 
olabilen bir hastalık grubudur (American Academy of Pediatrics, 2009). Vücudun her bölümünü 
etkileyebilmektedir. Bu kontrolsüz büyüyen hücrelerin bir kitle şekline dönüşmesine tümör 
denmektedir. Kanser hücreleri tümörün vücudun hangi bölümünde kaynaklandığına bağlı 
olarak adlandırılırmaktadır. Bu açıdan, meme kanseri meme dokusunda başlamaktadır 
(American Cancer Society, 2014).  
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Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür (DeSantis vd., 2014). Meme annelik 
kavramları ile ilişkili olmakla birlikte kadınlar arasında kadınsılık sembolü olarak kabul 
edilmektedir. Çoğu kültürde, meme annelik, kadınlık ve cinsellik sembolü olarak 
algılanmaktadır (Ahuja ve Sathiyaseelan, 2018). Ayrıca, meme kanseri oldukça stresli tıbbi ve 
cerrahi prosedürler gerektirmektedir. Memeyi kaybetme olasılığı hastalık hakkındaki endişeyi 
arttırmaktadır (Arıkan, 2001). Bu durumlar tedavi sürecini daha travmatik hale getirmektedir. 
Kanser tanısı, kimlik, beden imgesi, cinsellik, kendine güven, benlik saygısı, psikolojik durum ve 
çevre ilişkisi gibi birçok faktörü etkilemektedir (Lantz ve Booth, 1998). Meme kanserinin diğer 
kanser türlerinden farklı bir anlamı vardır. Hem kemoterapi uygulanan hem de mastektomi olan 
meme kanserli hastalarda psikolojik zorluklar, travmatik yaşantı deneyimi ve psikiyatrik 
bozuklukların görülme olsalığının daha yaygın olduğu bilinmektedir (Arıkan, 2001).  

 

Kanser ve Baş etme Stratejileri 

Başa çıkma stratejileri meme kanseri olan kadınların tedavi sonuçlarını ve hayatta kalma 
oranlarını etkileyebilmektedir (Khalili vd., 2013). Kanser sonrası yaşanan olumsuz süreçlere 
uyum sağlamak çok önemlidir. Hastalık bireyin kendine göre belirlediği yaşam dengelerini 
yitirmesine yol açarken, kendisi için yaşamını sağlıklı sürdürebilmek amacıyla hastalığa uyum 
sağlayacağı bir yaşam dengesi kurma gerekliliğini de ortaya çıkarmaktadır (Okyayuz, 1995; 
1999b). Bu uyum sürecine, kendilik değeri, kendilik-tanımı, hastalığın o kişi için öznel anlamı ve 
kişilik özellikleri etkilidir. Okyayuz (2013b) klinik uygulamada en fazla gözlemlenen başa çıkma 
belirtilerini bilgi edinme, doğrudan eyleme girme, eylemin ketlenmesi, ve intrapsişik çabalar olarak ele 
almaktadır. Ciddi bir hastalık tanısı alan her bireyin benzer süreçler yaşadığı gözlemlenmektedir. 
Hastalık tanısı alan bireyin ailesi de, bu tanının ciddiyetinin farkına varan hasta da farklı 
düzeylerde de olsa benzer süreçler yaşamaktadır (Okyayuz, 1995; 1999b; 2013b; Özkan ve Kutlu, 
2010).  

Bilgi edinme bireyin kendini daha güçlü hissetmesine yol açmaktadır. Eğer birey baş etmesi 
gereken durumun ne olduğunu bilirse hastalığın zorlu süreçlerine daha hazır olacaktır (Akgül-
Başkale vd., 2015). Bu süreç, bireyin kendisine duydugu güven; kendilik değeri (self-esteem), 
kendilik kavramı (self-concept) ve baş etme mekanizmalarıyla ilişkilidir (Okyayuz, 1995; 1999b; 
2013b). Benlik algısının alt öğelerini incelemek hastayı ve baş etme yöntemlerini anlamaya 
yardımcı olmaktadır. Fiziksel kendilik; bireyin kendi bedenini nasıl algıladığı, Başaran kendilik; 
bireyin başarıp başaramayacağı durumlara yönelik farkındalığı olarak kabul edilmektedir 
(Okyayuz, 1995; 1999b; 2013b). Toplumsal (Sosyal) kendilik; bireyin çevresine yönelik algısı ve 
uyum yapabilme olarak kabul edilmektedir (Okyayuz, 1995; 1999b; 2013b). Kişi ne kadar hastalığı 
kabul eder, uyum sağlar ve paylaşırsa aynı oranda sosyal kendiliğinin de güçleneceği 
düşünülmektedir. Burada sosyal çevreye de büyük görev düşmektedir. Özel kendilik; hastanın 
amaçları, istekleri ve arzularıyla doğru orantılı bir süreçtir (Okyayuz, 1995; 1999b; 2013b). 

Eylemin ketlenme süreci de birey için bir savunma ve başa çıkma mekanizmasıdır (Okyayuz, 1995; 
1999b; 2013b). Kübler-Ross (2010) bireylerin hastalıkla başa çıkabilmek adına intrapsişik çabalar 
sarf ettiğini belirtmiştir. Yalom (2000) ciddi hastalık tanısı alan bireylerin özel olma (bana bir şey 
olmaz inancı) ve bir kurtarıcı gelecek (dıştan bir güç sayesinde zor durumdan kurtulabileceğine 
dair inanç) olmak üzere iki savunma mekanizmasını yoğun olarak kullandıklarını ifade 
etmektedir. 

Çoğu zaman hastayı yaşamda tutmak adına birçok tıbbi müdahale yapılırken, ruh sağlığı 
atlanmakta (Perry vd., 2010) ve hastalığın sağlıklı yaşanabilmesi için günümüzde kabul edilen 
biyopsikososyal modelin (biyolojik, psikolojik ve toplumsal iyilik halinin dengede oluşu) (Okyayuz, 
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1999a; 2013a) psikolojik ve toplumsal yanına gerekli önem verilmemektedir (Demir ve Tarhan, 
2014; Bonnaud-Antignac ve Florin, 2010). 

Başa çıkmanın iki ana işlevi vardır: sıkıntıya neden olan sorunla uğraşmak (problem odaklı başa 
çıkma) ve stresli duyguları düzenleme (duygu odaklı başa çıkma) (Elsheshtawy vd., 2014). 
Bireylerin stres uyararıcılarıyla ne kadar etkili başa çıktıklarına bağlı olarak, ya arzu edilen 
duygusal kabul hallerini, barışı ve eşitliği, ya da depresyon, anksiyete, psikopatoloji gibi 
istenmeyen duygusal sonuçları deneyimleyebilmektedirler (Lueboonthavatchai, 2007). Bu 
süreçle baş etmeyi öğrenmek için, hastanın ve ailesinin psikolojik destek almasının olumlu 
gelişmeler ile sonuçlanacağı yapılan çalışmalar ile desteklenmektedir (Palabıyıkoğlu ve Cesur, 
2013; Ülger vd., 2014). 

Yapılan çalışmalar birçok kişi için kanser gibi ciddi hastalıklarla karşı karşıya kaldıklarında temel 
başetme stratejisi olarak dinsel inançlara yönelmenin yaygın bir tepki olduğunu göstermektedir 
(Bussell ve Naus, 2010; Yalom, 2007; Hatamipour vd., 2015). Maneviyat, bireyin kendisini ve 
diğer insanlarla olan ilişkilerini, onun evrendeki yerini, yaşamın anlamını, deneyimin anlamını, 
farkındalığını, değerlerini ve yaşamdaki amacını sorgulama ve kabul etme çabasıdır. Aynı 
zamanda, yaşamdan kazanılan bilgilerin bir sonucudur ve yaşamın amacını oluşturan ve bireye 
anlamlı gelen unsurları içermektedir (Vachon, 2008). Dini ritüellerde ve inançlarda artış ruhsal 
gelişim olarak belirtilmektedir (Tedeschi ve Calhoun, 2004). Meme kanseri tanısı almış 
bireylerde, maneviyat ile ilgili yapılan çalışmalar maneviyatın çok boyutlu bir kavram olduğunu 
belirtmektedir (Levine vd., 2007) ve bu boyutlar; bakım, inanç, başa çıkma ve destek (Gibson ve 
Hendricks, 2006) gibi kavramları içermektedir. Meme kanserinden sonra, bir başka manevi 
değişim ise tanrıya yakınlaşma ve tanrıya olan inancın derinleşmesi olarak tanımlanmaktadır 
(Levine vd., 2007). 

Bunun yanında inkâr savunma mekanizmasını kullanan bireyler de mevcuttur. İnkâr sağlıklı bir 
tepki olmamasına rağmen, olumsuz duygu ve düşünceler ile araya mesafe koyarak sağlıklı bir 
gelecek için umut da aşılamaktadır. Bu nedenle inkâr savunması, tanının hemen sonrasındaki 
süreçte faydalı olabilmektedir (Güleç ve Büyükkınacı, 2011).  

Uygun başa çıkma ve hastalık sürecine uyum kronik hastalıklarla yüzleşmede oldukça önemlidir. 
Başa çıkma stratejileri hem davranışsal hem de olayları içeren özel çabalar gerektirmektedir 
(Algın, 2009). Süreğen ve ölümcül bir hastalık tanısı almak kişinin yaşamını ve önceliklerini 
tekrar değerlendirmesini desteklemektedir. Kişi, o güne kadar kendisi için neler yapmış 
olduğunu tekrardan gözden geçirmektedir (Yalom, 2017). Tanı söylenildiği sırada hastaya detaylı 
bilgi verilmeden hasta belirsizlikler içerisinide bırakılmaktadır. Bu da uyum sürecini olumsuz 
etkileyebilmektedir (Okyayuz, 1999b; 2013c). Kanser bireysel bir hastalık olmaktan çok bir aile 
hastalığı olarak kabul edilmektedir. Bunun nedeni, ailenin araçsal ve duygusal desteğinin 
hastalığın seyrine büyük etkisinin olmasıdır (Tanrıverd vd., 2012; Weiss, 2004). Aile üyeleri de 
hastanın kendisi kadar bu süreçten olumsuz etkilenmektedir. Kayıp olasılığının aile bireylerinin 
ruhsal sağlığı üzerinde aynı olumsuz etkileri görülebilmektedir (Çivi vd., 2011). Aileden aldığı 
gerekli desteklerinin yanında, bireyin kendi özerkliğini koruyabilmesi de uygun baş etme 
stratejileri geliştirmesine faydalı olacaktır. Diğer bir önemli ilişki ağı ise, hasta ve doktor 
ilişkisidir. Tedavi ekibinin hem sözel hem de sözel olmayan iletişim becerilerinin gelişmiş 
olmasının tedavi sürecine oldukça katkısı vardır (Yalom, 2008; Cüceloğlu, 2015). 

Başetme yöntemi olarak olumlu yeniden çerçeveleme gibi stratejilerin kullanılması, meme 
kanseriyle ilgili potansiyel pozitif değişikliklerin fark edilmesine yardımcı olmaktadır (Silva vd., 
2012). Yapılan bir çalışmada, katılımcıların başa çıkma yöntemi olarak sıklıkla pozitif yaklaşım, 
mesafe koyma ve sosyal destek aramaya başvurdukları görülmüştür (Özkan ve Kutlu, 2010). 
Yaygın olarak kullanılan başa çıkma stratejileri arasında bilgi aramak, sağlık çalışanlarından, 
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arkadaşlarından ve akrabalarından pratik ve duygusal destek almak ve kişisel inanca güvenmek 
vardır (Lifford vd., 2015).  

Kişinin mevcut durum ile ilgili duygularını paylaşması ve travmatik hadise ile ilgili duygusal 
reaksiyonlarını anlamalandırma sürecinin paylaşılması uygun baş etme yöntemlerini kullanarak 
olumlu değişimlerin meydana gelmesine yardımcı olmaktadır (Manne vd., 2004). Kanser tedavisi 
ardından iyileşme gösteren bireylerde baş etme stratejileri arasında; mantıksal analiz, olumlu 
yeniden değerlendirme, rehberlik/destek, problem çözme, bilişsel kaçınma ve kabullenme 
gözlemlenebilmektedir (Chan vd., 2003). 

Kanser hastalarının pozitif baş etmesini etkileyen faktörler arasında sosyal destek (Bourjolly ve 
Hirschman, 2001) evlilik memnuniyeti, (Weihs vd., 1999) dini kaynak, (Gall vd., 2000) ve sosyal 
problem çözme yeteneği bulunmaktadır. Benzer sonuçlar meme kanseri olan kadınların baş etme 
stratejilerini analiz eden başka bir çalışmada da belirtilmiştir (Bussel ve Naus, 2010). Dinsel başa 
çıkmanın, tedavi sırasında travma sonrası büyüme’nin önemli bir belirleyicisi olduğu kanıtlarken 
hem araçsal hem de duygusal olarak olumlu yeniden yorumlama ve destek arayışı, iyileşmenin 
sonraki aşamalarında olumlu travma sonrası değişikliklerin gelişmesinde de önemli rolü vardır.  

 

Kanser Tanısına Tepkiler 

Kübler-Ross Yas Tepkisinin 5 Aşaması 

Kubler-Ross ilk olarak bireyin başa çıkma mekanizmalarının etkisiyle gösterdiği tepkinin yadsma 
(şok) olduğunu belirtmiştir. Bu tepki kişinin durumu kabullenmesi ve duruma alışmasına zaman 
kazanmasına yol açmaktadır. İnkâr, kişinin savunma mekanizmalarını harekete geçirmesine izin 
veren tampon görevi görmektedir. Şok süresi kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. İkinci 
aşamada ise öfke yaşanabilmektedir. Hasta, öfkesini çevresindeki kendisinden sağlıklı gördüğü 
bireylere (aile, sağlık ekibi vb.) aktarabilmekle birlikte, dini inancıyla doğru orantılı olarak 
Tanrı’ya da yönlendirilebilmektedir. Yaşanan üçüncü aşama ise pazarlığa girme aşamasıdır. Hasta 
veya ailesinin bazı durumlarda fedakârlık yaparak yaşam süresini uzatmaya yönelik davranışlar 
sergileme sürecidir. Kişi, ölümlü olduğu gerçeği ile yüzleşmesine rağmen uzun bir yaşam sürmek 
için pazarlık sürecine girebilmektedirler. Dördüncü olarak çöküntü; bir çeşit yas süreci olarak 
adlandırılabilmektedir (Okyayuz, 1995; 1999b; Bahar, 2007; Işıl ve Karaca, 2009; Zengin vd., 2012; 
Tedeschi ve Calhoun, 2008). Bu süreçte bireyin depresyona benzer belirtiler ve davranışlar 
sergilemesi normal olarak kabul edilmektedir. Eğer belirtiler şiddetlenir ve depresyon tanı 
ölçütlerini karşılar duruma gelirse bir uzmandan yardım alınması gerekmektedir. Bu depresyon 
sürecinde kişi kendi ölümünün yasını tutmaktadır (Okyayuz, 1995; Işıl ve Karaca, 2009; Okyayuz, 
2013b). Beşinci olarak kabullenme aşamasında; birey ölüm gerçeği ile yüzleşmektedir (Okyayuz, 
1995; 1999b; Bahar, 2007; Işıl ve Karaca, 2009; Zengin vd., 2012; Tedeschi ve Calhoun, 2008). 

Her birey bu süreci aynı şekilde atlatmamakta ve bir aşamadan diğer aşamaya geçiş sırası 
farklılıklar gösterebilmektedir. Bununla birlikte, bu aşamaları aile ve hasta ile benzer şekilde 
tedavi ekibi de yaşantılayabilmektedir. Bu süreçte hastanın geleceğe karşı umutla bakabilmesi 
için aile ve tedavi ekibine büyük görev düşmektedir. Ancak en az hasta kadar aile ve tedavi 
ekibinin de psikolojik desteğe ihtiyacı vardır (Okyayuz, 1995; Okyayuz, 2013b).  

 

Kanser ve Travma’nın Psikolojik Etkileri 

Yaşamı tehdit eden bir hastalık teşhisi, kişi için kişisel kaygıları artırabildiğinden diğer travmatik 
yaşantılardan daha farklı ve eşsiz algılanabilmektedir. Bu kaygıların artışı, kanser teşhisi sonrası 
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kendi bedenine karşı güvensizlik ve vücudun işleyişi veya fiziksel bütünlük konusundaki 
kontrol kaybı hissi ile tetiklenmektedir (Tedeschi ve Calhoun, 2006). Kanser tanısı bireyde bir kriz 
durumunu doğurmaktadır. Kriz evresinden sonra ise kabullenme, hastalık sonrası yaşama uyum 
ve uygun baş etme stratejilerinin geliştirilmesi beklenmektedir (Çam vd., 2009). 

Araştırmacılar, meme kanseri tedavisi ardından iyileşme gösteren katılımcılarda, en yaygın 
endişelerinin sağlık durumları, kadınsılık, iş durumu, aile içindeki genel rolleri, belirsizlik ve 
ölüm olasılığı ile ilgili endişeler olduğunu bulmuştur (Ziner vd., 2012; Anusasananun vd., 2013; 
Leal vd., 2015). Genel olarak, meme kanseri, kadınların yaşamında önemli bir stres etkenidir ve 
bu hastaların birçoğu anksiyete, depresyon, nüks korkusu gibi bazı psikolojik problemler 
yaşamaktadırlar. Hastalık seyri, ailelerinin durumu ve kendi geleceklerinden endişe 
duyduklarından dolayı, uygun müdahaleye ihtiyaçları vardır (Khalili vd., 2013; Abdollahzadeh 
vd., 2014). 

Kanser hastalığının ne kadar travmatik algılandığı hastalığın prognozu, hastalığın kaynaklandığı 
organ, tedavi seçenekleri, sosyal destek ve başa çıkma stratejileri ile ilişkili bulunmuştur (Kangas 
vd., 2007). Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğundan dolayı endişe 
yaratan ve travmatize eden bir durum olarak kabul edilmektedir. Kadınlar için meme ile ilgili 
algı ve anlamlar hakkında psikoloji literatüründe birçok araştırma vardır. Kadınlarda meme 
kanserinin sonucunda travma etkileri ve özellikle travma sonrası stres bozukluğu, depresyon 
veya diğer anksiyete bozuklukları gözlemlenmektedir (Jadoon vd., 2010). Bununla birlikte, son 
yıllarda olumlu psikoloji kavramına ilgi vardır. Vázquez, Hervás ve Ho (2007) “büyüme”nin 
bireyin kendi kişisel gelişiminde bir önceki fonksiyonel seviyesinin ötesine uzanan bir aşamaya 
maruz kalması olarak vurgulamaktadır. Ölüm ile yüzleşmek içgörüye dayalı büyük bir kişisel 
değişime neden olabilmektedir (Yalom, 2002a; Yalom, 2002b). Yalom (2017), ölüm ile yüzleşmeye 
aracı olan ölümcül bir hastalık tanısı almayı “uyanma deneyimi” olarak tanımlamaktadır. 

Erken evre meme kanseri tanısı gibi yaşam olayları, aşırı stres reaksiyonu gibi geniş çaplı 
psikolojik reaksiyonlar uyandırma potansiyeline sahiptir. Hastalar, tıbbi tedaviler ve bunların 
yarattığı yorgunluk, ağrı ve saç dökülmesi gibi yan etkiler; fiziksel görünüşte geçici ve kalıcı 
değişiklikler, gelecekteki yaşam planları ile ilgili değişiklikler ve gelecekteki hastalık tekrarı 
tehdidi gibi bir dizi olumsuz deneyimler ile yaşamak durumunda kalmaktadırlar (Goldsmith ve 
Miller, 2013; Gho vd., 2013; Manne ve Badr, 2008). Bu deneyimler, olumsuz psikolojik tepkilere 
neden olabilmektedir. Çalışmalar, erken evre meme kanseri olan kadınların %7 ile %46 
arasındaki popülasyonunun tanı konulduktan sonraki ilk 6 ay içerisinde anlamlı düzeylerde 
klinik depresif belirtiler rapor ettiklerini bildirmiştir.  Bunun yanında %32 ila %45'i ise klinik 
olarak anlamlı kaygı bildirmişlerdir (Gallagher vd., 2002). 

Kanser tanısı, stres, kontrol eksikliği derin bir korku ve yıkım duygusu uyandırabileceğinden 
posttravmatik belirtiler ile ilişkilidir. Bunun yanında kanser tanısının ardından duygusal sıkıntılı 
bir süreç, depresyon, anskiyete ve somatizasyon gibi ruhsal bozukluklar gözlemlenebilmektedir 
(Gianinazzi vd., 2016; Zeltzer vd., 2009). Paradoksal olarak, bir kanser teşhisi aynı zamanda 
büyüme ve adaptasyon için bir fırsat sağlayabilmektedir (Love ve Sabiston, 2011; Zebrack vd., 
2012; Arpawomg vd., 2013). 

Meme kanseri oldukça yaygın olarak görülen heterojen bir hastalıktır (Yu ve Sherman, 2015). Bu 
kronik hastalık tanısını alan kadınlar, sayısız fiziksel ve psikososyal stresörlerden 
etkilenmektedirler (Goldsmith ve Miller, 2013). Cerrahi müdahaleler genellikle ağrılı olmakla 
birlikte kadının öz saygısı, cinsel işlevleri ve kimliğini etkileyen birçok bedensel değişikliklere 
yol açabilmektedir (Bartula ve Sherman, 2013). Radyoterapi, kemoterapi ve hormon tedavisi gibi 
tedaviler genellikle uzun süreli yan etkilerle birlikte, yorgunluk, ağrı ve mide bulantısı gibi 
belirtilere yol açmaktadır. Bu tedaviler fonksiyonu önemli ölçüde bozabilmekle birlikte kadının 
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özerkliğine meydan okuyan sosyal ve aile rollerinde değişimlere neden olabilmektedir (Gho vd., 
2013). 

 

Travma Sonrası Büyüme 
Kronik hastalık tanısı almanın olumsuz psikolojik etkilerine karşın, hastalık ile mücadele 
deneyimleri olumlu sonuçlar da doğurabilmektedir (Jansen vd., 2011). Hastanın kendisi ve 
ilişkileri hakkındaki görüşlerinde değişiklikler meydana gelebilmektedir. Kişide meydana gelen 
bu olumlu değişimler, Tedeschi ve Calhoun (1996), tarafından “travma sonrası büyüme” (TSB) 
olarak adlandırılmıştır. Günümüzde de en yaygın olarak bu terim kullanılmaktadır (Cordova ve 
Andrykowski, 2003). 

Nietzsche’nin “Beni öldürmeyen şey güçlendirir” sözü psikoloji, felsefe ve din gibi birçok alanda 
kullanılan bir inanç olmuştur (Cormio vd., 2017). Meme kanserinin literatürdeki sonuçlarına 
bakıldığında, TSB en çok çalışılan kavramlardan birisidir. Genel anlamda, TSB psikolojik, bilişsel 
ve duygusal anlamdaki pozitif gelişmeler olarak tanımlanabilmektedir (Lelorian vd., 2010; 
Schroevers vd., 2011). Son derece zorlu bir yaşam krizi ile mücadele ettikten sonra kişide birtakım 
olumlu değişiklikler meydana gelebilmektedir (Tedeschi ve Calhoun, 2004). Bir kavram olarak 
büyüme, travma sonrası yaşam olayları ve bireylerin baş etme süreçlerinin olumlu sonuçlarıyla 
ilişkilidir. TSB, önemli ölçüde zorlu bir şekilde ortaya çıkan değişiklik ya da travmatik bir yaşam 
olayı ardından yaşam için daha fazla takdir, daha iyi kişilerarası ilişkiler, kişisel güç, yeni 
olasılıkların tanınması ve manevi gelişim gibi pozitif psikolojik gelişmeler olarak 
tanımlanmaktadır (Tedeschi ve Calhoun, 1996). 

Kansere karşı psikososyal uyum, kanser ve sonraki tedaviler ile kişide ortaya çıkan çok sayıda 
değişiklikle karşı karşıya kalındığında zaman içinde oluşan dinamik psikososyal bir süreçtir 
(Arpawong vd., 2013). Bu görünümde, kanseri yalnızca bir stres etkeni olarak değerlendirmek 
yerine, bu tanıyı almanın hem olumsuz hem de olumlu yankılar uyandırarak yaşam değişimi için 
bir katalizör olarak görülmesi beklenmektedir (Brennan, 2001). Çoğu kanser hastası kedere 
gömülmek yerine olumlu yönde ve çarpıcı bir şekilde değişmektedir (Koutrouli vd., 2012). Bu 
insanlar, hayatın önemsiz ayrıntılarını bir tarafa atarak hayatlarındaki öncelikleri yeniden 
düzenlemektedirler. Gerçekten istemedikleri şeyleri yapmama gücüne sahip çıkıp, sevdikleriyle 
daha derin ilişkiler kurup hayatın denetlenmez gerçeklerini takdir etmeye başlamaktadırlar. 
Ölümcül bir hastalığı olduğunu bilen birine iyileşeceğine dair temeli olmayan umutlar vermek 
büyük öfke yaratabilmektedir. Yas ve kayıp, kişiyi uyandırmaya yardım etmekle birlikte kendi 
var oluşunun farkına varmasını sağlamaktadır (Yalom, 2017). 

Yapılan çalışmalar, kanser deneyiminin TSB ile sonuçlanabileceğini göstermektedir (Zebrack vd., 
2012; Cormio vd., 2014; Lelorian vd., 2010). Yetişkin kanser hastalarında yapılan araştırmalar, 
kansere uyum sürecinin farklı zamanlarında hastaların %80'inde pozitif psikolojik değişimlerin 
olduğunu göstermektedir. Benzer sonuçlar çocukluk ve ergenlik kanseri çalışmalarında da 
gözlemlenmektedir (Arpawong vd., 2013; Turner-Sack vd., 2012). Bunun yanında, meme kanser 
tanısı almış kadınlarda yapılan bazı çalışmalara bakıldığında da hastaların TSB belirtilerini 
sergiledikleri görülmektedir (Silva vd., 2012; Tanyi vd., 2013). Sears vd. (2003), meme kanseri 
teşhisi konan kadınların %83'ünün, deneyimlerinden en az bir fayda gördüklerini bulmuştur. 

TSB, bireyin meme kanseri gibi yüksek stres yaratan yaşam kriziyle başa çıkma çabalarının 
sonucu olarak ortaya çıkan pozitif psikolojik değişimleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. 
Bireyin kendini algılama, ilişkiler ve yaşam felsefesindeki (manevi, varoluşçu) değiştikleri içeren 
üç başlık altında toplanmaktadır (Tedeschi ve Calhoun, 2004). Kendilik algısındaki değişiklikler 
kişisel güçlendirme, özerklik, benlik saygısı geliştirme, esneklik ve yeni fırsatları görebilme ve 
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yaratabilme duygusu şeklinde olabilmektedir (Taku vd., 2008). Kantitatif yöntemle yapılan iki 
çalışmada meme kanseri hastalarında gelişme bildiren ikinci alan kişisel yetkinliktir (Mols vd., 
2009). Uzun süredir hayatta kalan meme kanserli hastalar ile yapılan bir başka çalışmada, hayatta 
kalanların % 79.2'sinin kanser deneyiminden en az bir yarar elde ettikleri ve fayda alanlarından 
birinin kişisel özellikleri kapsadığı saptanmıştır (Mols vd., 2009). Konuyla ilgili yapılan diğer 
çalışmalarda, iyileşme gösteren bireyler tarafından tanımlanan kişisel yetkilendirme özelliğini şu 
şekilde tanımlanmaktadır: kendini ifade etme, kendini geliştirme, pozitif kişilik özellikleri ve 
kişisel güç, kişisel güven, esneklik, bedenlerine duydukları güven, problem çözme ve olumlu 
düşünme becerilerinin gelişimidir (Mols vd., 2009; Fallah vd., 2016). 

Diğer bir TSB alanı, kişilerarası ilişkilerdeki değişimdir. Kişilerarası ilişkilerin gelişmesi, 
merhamet duygusunun artması, empati yeteneğinde iyileşme, benzer deneyime sahip bireylere 
yardım etme isteğinin artması ve ilişkilerde yakınlık duygusunun artması şeklinde olmaktadır 
(Tedeschi ve Calhoun, 2004; Taku vd., 2008). Tedaviden sonra kadınlar diğer bireyler ile mevcut 
ilişkilerinde anlam bulmayı ve ilişkilerini olumlu yönde değiştirmeyi tanımlamaktadırlar. 
Literatürde, kanser gibi travmatik bir olay ile mücadele çabalarının eşler arasındaki bağı 
güçlendirdiği belirtilmektedir (Weiss, 2004). Meme kanseri sonrası hayatta kalanlar üzerinde 
yaşam kalitesi çalışmalarının derlendiği bir derlemede (Russel vd., 2015), yeni tanı konmuş meme 
kanseri hastalarına yardım etme ve erken teşhis etkinlikleri için kadınları destekleme isteği bu 
alandaki gelişimin örnekleri olarak görülmektedir. Kişinin çevresi tarafından sağlanan sosyal 
destek, stres yaşamına karşı bir tampon görevi görmekte ve başa çıkmayı desteklemektedir. 
Ayrıca, kanserin uzun süreli olumsuz etkisini ve tedavisini yaşayan bireyler için sosyal destek 
önemli bir faktör olarak tanımlanmakta ve sosyal desteğin yaşam kalitesindeki iyileşmenin 
önemli bir belirleyicisi olduğu belirtilmektedir. Bu noktada, kişilerarası ilişkilerin güçlendirilmesi 
tedavi sonrası dönemde TSB gelişimini desteklemektedir. Yaşam felsefesindeki değişiklikler, 
yaşadıkları için şükretme, manevi ve varoluşsal gelişmeyi içermektedir (Taku vd., 2008). Meme 
kanseri tedavisi ardından iyileşme gösteren bireyler ile yapılan çalışmalarda, ruh felsefesinde, 
yaşam felsefesinde ve gelişiminde değişimler gözlemlenmektedir (Manne vd., 2004). Bu 
çalışmalarda hayatta kalanların, yaşam bakış açılarında değişiklikler, yaşamın takdirini artırma, 
tanrıya daha yakın olan ruhsal boyutta tanrıya güven, affetme, sabır, şükran ve hayat felsefesinde 
değişim olarak fedakârlık gibi özellikler kazandıklarını bildirmişlerdir. Hayatın aslında insana 
sunulan bir fırsat olduğu gerçeği ile yüzleşerek yaşam tarzlarında değişiklikler yaptıkları 
belirtilmektedir. Tarif edilen yaşam tarzı değişiklikleri beslenme değişiklikleri, düzenli egzersiz 
ve stres yönetimi gibi değişikler olabilmektedir. Çalışmalarda, meme kanseri tanısı alan 
bireylerde pozitif kazanımların yaşam kalitesini artırdığı belirtilmektedir (Fallah vd., 2016; Mols 
vd., 2009).  

Meme kanserinde TSB, genç yaş, tanıdan sonra daha uzun bir sürenin geçmiş olması, kanserle 
ilişkili stres, kanserle ilişkili tehdidin algılanması, pozitif/etkin baş etme, dini başa çıkma, kişinin 
meme kanseri hakkında konuşması ve sosyal destek arayışı gibi çeşitli bireysel ve psikososyal 
faktörlerle ilişkilidir (Lelorian vd., 2010; Koutrouli vd., 2012). 

Erişkin kanser hastalarında kabullenme, dini başa çıkma ve pozitif yeniden yorumlama gibi 
adaptif baş etme stratejileri de TSB ile pozitif ilişkili bulunmuştur (Porter vd., 2006; Lelorian vd., 
2010). Bunun yanında yapılan çalışmaların çoğunluğunda optimizim ve TSB arasında anlamlı bir 
ilişki bulunmuştur (Büyükaşık-Çolak vd., 2012; Bozo vd., 2009). Psikolojik sağlamlık özelliği de 
uygun baş etme stratejileri, minimal uyum problemleri, hayatta kalma ve TSB ile yakından 
ilişkilidir. 
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Travma Sonrası Büyümeyi Etkileyen Faktörler 

Literatürde TSB’yi etkileyen çeşitli faktörler vardır. Kontrol odağı gibi kişilik özellikleri 
(Cummings ve Swickert, 2010), tutumsal umut (Ho vd., 2011) ve algılanan sosyal destek (Bozo, 
Gündoğdu ve Büyükasık-Colak, 2009) TSB ile ilişkili bulunmaktadır. 

 

Sosyal Destek 

Travma sonrası gelişime katkıda bulunan faktörlerden biri, sosyal destek olarak algılanmaktadır. 
Sosyal destek kronik hastalıklar ile baş etme konusunda en etkili faktörlerden biridir. Sosyal 
destek, bir bireye sevildiğini, değer verildiğini, bakımının sağlandığını algılayan bilgi olarak 
tanımlanabilmektedir (Campbell ve Gilmore, 2014). Sosyal destek hastalığa uyum sürecini 
hızlandırarak baş etme stratejilerinin gelişimini kolaylaştırmaktadır (Bantum ve Wills, 2012). 
Özellikle aile üyelerinden gelen desteğin bu dönemde kişiyi olumlu yönde etkilediği 
görülmüştür (Tanrıverd vd., 2012; Weiss, 2004). Kanser ve astım gibi kronik hastalıklara sahip 
bireyler sosyal desteğin özellikle de aile desteğinin yokluğunu yaşadığında, durumlarını daha da 
kötü algılamaktadırlar (Muhbes ve Alyeassery, 2014). 

Sosyal destek sağladığı işlevlere göre temel olarak ikiye ayrılmaktadır. Yapısal destek 
yaklaşımında, bireyin çevresiyle kurduğu sosyal bağlantıların sayısı ve çeşitliliği ile ilişkilidir. 
Bunun yanında, işlevsel destek yaklaşımına göre ise var olan ilişkilerin sayısından çok bireyin 
ihtiyaç duyduğu andaki ulaşılabilir nitelikteki ilişkileri önemlidir (Bantum ve Wills, 2012).  

İşlevsel destek içerisinde dört farklı destek çeşidini barındırmaktadır. İlk olarak duygusal destek 
olarak adlandırılan; bireye kendisini iyi hissettiren, duygularını açmasına zemin hazırlayan, 
bireye koşulsuz ve çıkarsız sevgi, saygı duyulduğunu hissettirerek bireyin yanında olduğunu 
hissettiren ilişkilerdir. Kanser tanısı almış bir kişi duygusal destek ile yalnız olmadığını 
hissederek tedaviye motivasyonu artabilmektedir. İkinci olarak bilgi sağlayıcı destek; bireyi 
bilgilendirerek ona yararlı olacak önerilerde bulunmaktır (Şahin, 1999; 2013). Kanser hastalarında 
bilgi sağlayıcı destek, hastalık ile ilgili gerekli bilgilerin öğrenilmesiyle denetim duygusunun 
oluşumunu sağlamakla birlikte diğer bireylerin tecrübeleriyle öneriler elde edebilmektir. Üçüncü 
olarak araçsal destek; bireyin yaşamını kolaylaştıracak maddesel desteklerin ön planda olduğu 
destek türüdür (Şahin, 1999; 2013). Tedavi sürecinde, hastanın eski sorumluluklarını çevresindeki 
kişiler ile paylaşmasının hayatı kolaylaştırıcı bir etkisi vardır. Dördüncü olarak ise eşlik etme veya 
ait olma desteği; kişilerin sosyal etkinliklerine gönüllü olarak ve içtenlik ile yanında olup birlikte 
katılma anlamına gelmektedir (Şahin, 1999; 2013). 

Sosyal destek, kişinin iyi olma haline katkıda bulunan, temel ihtiyaçlarını karşılayan ve benlik 
saygısını güçlendiren tutum ve davranışları içermektedir. Sosyal destek, kanser hastalarında 
travma sonrası büyümeyi teşvik etmektedir. Diğer kanser türlerinin yanı sıra, meme kanseri olan 
kadınlarda (Bussel ve Naus, 2010; Lelorain vd., 2010; Weiss, 2004), prostat kanseri olan erkeklerde 
(Thornton ve Perez, 2006), kemik iliği transplantasyonu sonrası bireylerde (Tallman vd., 2010) ve 
diğer farklı kanser hastalarında (Schroevers vd., 2011; Tanrıverd vd., 2012) sosyal desteğin önemi 
görülmektedir.  

 

Ruhsal Umut 

TSB ile ilişkili başka bir kişilik faktörü ise ruhsal umuttur. Snyder ve arkadaşları (1997), umudun 
olumlu bir motivasyonel durum ve önemli bir etken olduğunu belirtmektedirler. Umut, kişinin 
geleceğe uyumu için ona güç veren, gelecekle ve yaşantısıyla ilgilenmesini ve hayatta anlam 
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bulmasını sağlayan, dinamik bir güçtür. Kanserin neden olduğu kayıp, belirsizlik ve acı 
durumlarında etkili bir şekilde başetmeyi sağlayan en önemli yaşamsal faktörlerden biridir 
(Kavradım ve Özer, 2014). Hastalığın seyri konusundaki en önemli unsurlardan biri tedaviye 
uyum sağlamayı başarabilmek ve ümidi yitirmemektir (Yalom, 2010). Eğer kişi umudunu 
yitirmezse tedaviye uyum sağlaması ve kabullenmesi çok daha kolay olacaktır (Aslan vd., 2007). 

 

Kontrol Odağı 

Kontrol odağı, ilk olarak Rotter tarafından önerilmiş ve olumlu değişimlerin önemli bir yönü 
olarak kabul edilmiştir. Temel olarak, bireylerin kendilerini etkileyen olayları kontrol 
edebileceklerine dair inançlarını ifade etmektedir (Rotter, 1966; Chalak vd., 2014). İç ve dış 
kontrolün iki boyutu vardır. Yüksek iç kontrol odağı olan bireyler, davranışlarının kişisel 
kararları ve çabalarıyla yönlendirildiğine inanmaktadırlar. Daha yüksek dış kontrol odağı olan 
bireyler ise davranışlarının kader, şans veya başka herhangi bir dışsal güç ile yönlendirildiğine 
inanmaktadır (Dereceli ve Dorak, 2011). 

 

Vaka 

61 yaşındaki bekar kadın hasta. Bir erkek çocuğu vardır. 30 yaşından itibaren zararsız yapıdaki 
fibrokistikleri mevcuttu. 54 yaşında iken meme kanseri teşhisi konmuştur. Tanı konulmadan 
önce, bir gün bir memesinde şekil değişikliği olduğunu fark ettiğini ve şekil değişikliğinin 
giderek belirginleşmeye başladığını belirtmiştir. O günlerde, bu durumu ailesinden saklayarak, 
“Yanılıyorum ben hasta olamam.” gibi düşünceler içerisine girmiştir. 1 yıllık inkâr evresinden 
sonra hasta üçüncü evreye gelerek aşırı kilo kaybı, baş dönmesi, halsizlik, göz kararması gibi 
belirtiler hissetmeye başlamıştır.  

Sonrasında radyoloji uzmanına kontrole gitmiştir. Doktordan çıktıktan sonra “neden ben?” diye 
kendi kendine ağladığını ifade etmiştir. Radyolog, biyopsi sonrası kesin kararın verileceğini 
söylediğinde hasta olmadığına dair tarifsiz bir umut hissettiğini belirtmiştir. Tanının belirlenmesi 
için Kıbrıs’tan İstanbula geldiğinde bir ümit ile beklerken doktorlar tarafından kesin tanı 
konmuştur. Tanının öğrenilmesinden sonra tanrı ile kavga etmeye başladığını ifade eden hasta, 
“O kadar kötü insan varken tanrı neden beni seçti” gibi öfke ifadelerini kullandığını belirtmiştir. 
Bu dönemlerde, kendisini sağlıklı olan herkese karşı çok öfkeli olarak tanımlıyordu. Birkaç hafta 
sonrasında ise hastalığı olduğunu kabul ederek sağlığına kavuşması için bir adım atması 
gerektiğine karar verdiğini söylemiştir. Hastalığını inkar ederek ve çevresine öfke saçarak 
iyileşemeyeceği gerçeğiyle yüzleşmişti. Doktoru ile konuşarak tedavi planını detaylı olarak 
öğrenmiştir. Hastalığının tedavi sürecine geç kalındığından, ilk olarak 8 seans kemoterapi 
tedavisi görecek sonrasında ise ameliyat olacağı, en sonunda ise radyoterapi seansları alacağı 
bilgisi kendisine verilmişti. Hasta, üç haftada bir kemoterapi tedavisi görmekteydi. Kemoterapi 
seanslarına çok istekli gittiğini ve kemoterapi alımının kendisini iyileştirici olarak algıladığını 
belirtmiştir. Doktorların bilgilendirme aşamasında açık ve anlaşılır konuştuğunu belirten hasta, 
doktorların geç kalınmış bir vaka olduğunu, onkolog, genel cerrah ve hasta olarak bir ekip 
olduklarını söyleyerek hastaya güven verdiklerini söylemiştir. Doktorların ellerinden geleni 
yapacaklarını ama bu süreçte kendisinin de desteğine ihtiyaç duyduklarını samimi bir dil ile ifade 
ettiiklerini belirtmiştir. 

O dönemlerde, dikkatli bakan gözlerden rahatsız olduğunu belirterek komşusunun kendisine 
geldiğinde hayranlıkla “kellik bir kadına bu kadar mı yakışır” dediğini hiç unutmadığını 
söylemiştir. Bu sözlerin kendisini çok motive ettiğini belirtmiştir. Ailesindeki rollerin değiştiğini, 
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annesinin evdeki temel sorumlulukları üstlendiği, kardeşinin doktor ve hastane ziyaretlerinde 
kendisine eşlik ettiğinden ve oğlunun ekonomik olarak sorumluluğu üzerine aldığından 
bahsetmiştir. 

Hasta, tedavi süresinde moralini yüksek tuttuğunu belirtmiştir. Her zamanki gibi süslenerek 
kemoterapilere gittiğini, birçok hastanın kendilerini bırakmış olmasına rağmen kendisinin 
hayata dört elle sarıldığını düşünmektedir. Diğer hastalar ile konuşmanın kendisine bazen iyi 
bazen kötü geldiğini belirterek bir taraftan benzer süreçleri yaşayan kişiler ile konuşmanın iyi 
gelmesine karşın olumsuz belirtileri ve olumsuz sonuçlanan vakaları tanımanın umudunu 
zedeleyen bir tarafı olduğunu düşünmektedir. Herkesin yaşadığı yan etkilerin aynı olmadığını 
tedavinin başlarında farkettiğini belirterek çoğu hastada kusma olurken kendisinde hiç 
olmadığını söylemiştir. Buna karşın ilk kemoterapi tedavilerinin sorunsuz geçmesine rağmen, 
ikinci kemoterapi tedavisi öncesi ailesi ile yemek yerken eline saçların gelmesinin ardından 
banyoya gitmesi ve tutam tutam saçlarının eline gelmesi ile kimsenin haberi olmadan suyun 
altında tüm saçlarını kafasından döktüğünü söylemiştir. Masaya döndüğünde herkesin şok 
olduğunu ve saçların tamamının dökülmesinin kendisi için sarsıcı bir etkisi olduğunu hissettiğini 
söylemiştir. 1-2 gün bu şokun ardından kendisini toplamak zorunda olduğunu ve bu hastalıkla 
iyi geçinmesi gerektiğini kendisine hatırlattığını belirtmiştir. Üzüntüden uzak kalmak için 
elinden geleni yapmış saç ile ilgili sorununu da peruklar alarak çözmüştür. O dönemlerde tanrı 
ile pazarlığa girerek “oğlumun mürüvvetini görmeden ölmek istemiyorum” gibi şartlar koyarak 
dua ettiğini söylemiştir.  

İkinci kemoterapi sonrası ilaç değişikliği olmasından dolayı ateşi çıktığını söyleyen hasta yarı 
baygın halde 2 gün hiçbir şey hissetmeden yattığını, gözünü açtığında ise annesi tarafından 
başında kuran okutulduğunu söylemiştir. Herkesin çok kaygılanmasının kendisini de 
endişelendirdiğini belirtmiştir. Bu dönemlerde 14 kilo vermesine rağmen hiçbir zaman 
mücadeleyi bırakmadığını söylemiştir. Yapabileceği her işini kendi hallederek tüm sorumluluğu 
ne ailesine ne de doktorlara yüklemenin doğru olmadığını düşündüğünü söylemiştir.  

Kemoterapi tedavileri bittikten sonra ameliyat olarak mastektomi uygulanmıştır. Ameliyatının 
ailesinin destekleri ile rahat geçtiğini ifade eden hasta, doktorun da ailesi gibi her zaman sıcak ve 
sevecen davrandığını düşünmektedir. Kazıyıp tüm kötülüğü atacakları için ameliyat günü çok 
sevinçli olduğunu belirtmiştir. Mastektomi sonrası kendisini tanıyamadığını ve “giden 
memesinin arkasından” kimseye söylemeden doya doya ağladığını ifade etmiştir.  

Hastalık tanısının belirlenmesinin ardından yer değişikliği yaşayan ve çalışırken işini bırakan 
hasta bu dönemde sorumluluklarının azaldığını belirtmiştir. Hem kendi bireysel sorumlulukları 
hem de anne görevindeki sorumluluklarının bir anda değiştiğini belirten hasta aile içerisindeki 
rollerinin de değiştiğini söylemiştir. Tedavi sürecinde yaşanan değişimlere uyum sağladığını 
düşünen hasta, hastalık öncesi yaşantısına kıyasla daha sağlıklı bir yaşama geçtiğini uyku ve 
beslenme alışkanlıklarını düzenlediğini, sigarayı bıraktığını belirtmiştir. Kendisi gibi ailesinin de 
değişen bu yapıya uyum sağladığını söylemiştir. Hasta koltukaltı lenflerinin alınmasından dolayı 
güç kaybının devam ettiğini, damarlarının sertleştiğini ve memesinin eksik olmasının görsel 
olarak belli olduğunu düşünmekle birlikte bu eksikliği en çok mayo giymek zorunda olduğu 
deniz günlerinde yaşadığını belirtmiştir.  

Bu zorlu sürece uyum sağlamasında, baş etme yöntemi olarak; telkin, pozitif yorum ve dine 
yönelme gibi yöntemlere başvurduğunu söyleyen hasta kontrol randevularında halen 
doktorunun pozitif yorumlar ile kendisini motive ettiğini söylemiştir. Hastalık sonrasında 
sorunlara karşı daha az kaygılı yaklaştığını, hayır deme becerisinin geliştiğini, eskiden hep içe 
atıp pasifçe istenileni yapan biri olmasına karşın artık kendi düşünce ve duygularına önem 
verdiğini belirtmiştir. Tedavi sürecinin uzun ve yıpratıcı olması ile sabır yeteneğinin geliştiğini 
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düşünen hasta, bunun yanında, özgüven artışı, güç hissiyatı, kendine güven ve mücadele 
isteğinin geliştiğini söylemektedir. Hasta görüşme sırasında, “Bana benden başkası yardım 
edemez” bunu anladım diye ifade etmiştir. Sosyal desteğin özellikle de aile desteğinin çok önemli 
olduğunu belirten hasta, ailesinin hem maddi hem manevi destekleri olmasa sürecin daha zor 
geçeceğini söylemiştir. 

Ailesinin hastalığının başınndan beri kendisine destek olduğunu, onun yapmakta zorlandığı 
şeyleri yapmasına yardımcı olduklarını, bu durumun da kendisini iyi hissettirdiğini söyleyen 
hasta, ailesi dışındaki tedavi ekibinden de etkili bir destek ve motivasyon aldığını belirtmiştir. Şu 
anda halen annesiyle birlikte yaşayan hasta aktif çalışmamaktadır. Tedavi sonrasında ilk 
zamanlardan itibaren ruhsal durumunun daha iyi olduğunu ve gelecek için daha umutlu 
olduğunu belirtmiştir. 

 

TARTIŞMA 

Sunulan vakada hasta meme kanseri geçirmiştir. Beklenmedik ve ani bir şekilde ortaya çıkan 
hastalık sürecinin ardından mastektomi işlemi ile hastanın bir memesi alınmıştır. Hem kanser 
tanısının kendisi hem de vücudun bir uzvunun kaybı travma etkisi yaşatacak olayların başında 
gelmektedir (Arıkan, 2001; Ziner vd., 2012). Bu travmatik etkenler kayıp ve yas sürecini ardından 
ise değişime uyum sağlama sürecini başlatmıştır (Çam vd., 2009). 

Her travmatik yaşam olayı gibi kanser tanısı ve meme kaybının öznel anlamı kişiden kişiye 
farklılık göstermektedir. Bu farklılıklara bağlı olarak da kişinin uyum sürecini nasıl yaşadığı 
belirlenmektedir (Arıkan, 2001). Sunulan vakada, hastanın meme alımını bir kurtuluş ve geleceğe 
dair hastalık riskini azaltacak bir umut olarak algılması bu süreci daha kolay geçirmesine 
yardımcı olmuştur.  “Kanser demek ölüm demek” yaygın inancının aksine (Tavoli vd., 2007), 
hasta hiçbir zaman öleceğine inanmamış ve motivasyonunu kaybetmemiştir.  

Aile ve tedavi ekibi tarafından hastaya, hastalığıyla ilgili bilgi ve sorumluluk vermenin, hastalığa 
uyum sağlamanın ve kendilik imgesini korumanın önemi bu vakada da ortaya çıktığı 
düşünülmektedir (Okyayuz, 1999b; Okyayuz, 2013b; Orak ve Sezgin, 2015). Hasta, elinden 
geldiğince sorumluluklarını devam ettirmiş yaşamdan kopmamıştır. Hastalık ve hastalık 
süreciyle ilgili hem doktorlarından hem de ailesinden doğru ve kapsamlı bilgiler edinmiştir. En 
başından bu sürecin zor olacağını bilmesi karşılaştığı zorlıklara daha kolay uyum sağlamasına 
yardımcı olmuştur. Aile ve tedavi ekibi ihtiyacı olduğu noktolarda sorumluluklarını paylaşmış 
ama kendi özerkliğine devam etmesine katkıda bulunmuştur. 

Sosyal desteğin kronik hastalıklar ile baş etme konusundaki önemi bahsedilmiştir (Reblin ve 
Uchino, 2008). Bu vakada da sosyal desteğin önemi ön plana çıkan unsurlardan biridir. Bu vaka, 
kendi söylemiyle ailesi ve çevresinin çoğu zaman desteğini hissetmiştir. Ailesi ve doktorlarından 
empati ile dinlenme noktasında ve her ihtiyaç duyduğunda çevresinde ulaşılabilir desteklerin 
olmasından dolayı kendini güvende hissettiğini belirtmiştir. Bu tür destekler duygusal destek 
olarak düşünülmektedir. İkinci olarak bilgi sağlayıcı destek (Şahin, 1999; 2013) hastaya hem ailesi 
hem de tedavi ekibi tarafından ihtiyaç duyduğu bilgilerin, hastalığının tanısının, hastalığın 
evresinin ve ölüm riskinin açık ve net bir şekilde belirtilmesiyle verilmiştir. Bunun yanında tedavi 
planını konusunda da kendisine bilgilendirme yapılmıştır. Üçüncü olarak ise hastanın 
öyküsünden, araçsal desteğin (Şahin, 1999; 2013) özellikle annesi, oğlu ve kardeşi tarafından 
tarafından kendisine sağlandığı düşünülmektedir. Annesinin tedavi sürecinde kendisiyle birlikte 
yaşaması, evde kendisinin yapamayacağı birçok sorumluluğu üstlenmesi, kardeşinin kendisini 
her kemoterapi alacağında hastaneye götürmesi ve oğlunun ise ihtiyacı olan maddi yardımları 
üstlenmesi araçsal destek olarak düşünülmektedir. Son olarak ise eşlik etme ve ait olma desteğini 
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(Şahin, 1999; 2013) hastanın en fazla ailesinden ve tedavi ekibinden aldığı düşünülmüştür. Aile 
üyelerinin kendisine tedavinin her aşamasında hem duygusal olarak hem de fiziksel olarak eşlik 
etmesi ve tedavi ekibinin kendisini de bu ekibin içerisinde olduğunu hissettirmesi bu tip 
destekler olarak değerlendirilmektedir. 

Etkilenen sosyal hayat, ekonomik problemlerin yükü hastalık sürecini olumsuz etkileyen 
faktörlerden biridir (Brooks vd., 2011). Hastanın ve ailesinin baş edebilmesi için hastalığa uyumu 
kolaylaştıran sosyal destek bu süreçte çok önemlidir. Bu vakada da hasta kendisinin yeterli 
derecede sosyal destek aldığını düşünmektedir. Hastanın işini bırakmak zorunda kalması ve 
tedavi için şehir değişmesi hastalık sürecini zorlaştırmasına rağmen algılanan sosyal desteğin 
yeterli oluşu uyum sürecini kolaylaştırmıştır. 

Tedavi ekibinin bu süreçteki rolü oldukça önemlidir. Bu vakada doktor ve hemşirelerin olumlu 
tutumları dikkat çekmektedir (Öngören, 2017). Kanser hastalığının ekip işi olduğunu belirtmeleri 
ve her aşamasında hastaya duygusal desteklerini de eksik etmeyerek empatik yaklaşmaları 
hastanın hastalık ile etkin baş etmesine ciddi katkı sağlamıştır. Tedavi ekibinin bilgilendirici 
tutumu da hastanın kendisini güvende hissederek geleceğe umut ile yaklaşmasını sağlamıştır. 
Bu süreçlerde en önemli unsur tedaviye uyum sağlamayı başarabilmek ve ümidi yitirmemektir 
(Aslan vd., 2007). Eğer kişinin umudu olursa tedaviye uyum sağlaması ve kabullenmesi çok daha 
kolay olacaktır. Bu vakada ailesinin ve hastanın umudunu çoğu zaman koruyabildikleri 
düşünülmektedir. 

Okyayuz (2013b), klinik uygulamada bireylerin kronik hastalık sürecine uyum sağlamada en 
fazla gözlemlenen başa çıkma belirtilerini bilgi edinme, doğrudan eyleme girme, eylemin ketlenmesi, 
ve intrapsişik çabalar olarak ele almıştır. Bu vaka için bu süreçlerin şu şekilde ilerlediği 
düşünülmektedir; Bilgi edinme aşamasında hasta doktorlar, hemşireler, aile üyeler ve internet 
aracılığı ile kanser hastalığı ile ilgili ihtiyaç duyduğu bilgileri edinmek için araştırmalar 
yapmıştır. Hastanın, tedavi ekibi ve aile üyelerinin bilgi edinmesinin de katkısı ile tedavide 
motivasyon ve umut gibi birçok faktörün öneminin farkında olması bireyin kendine olan 
güvenini artırdığı şeklinde yorumlanmıştır (Bilgin vd., 2008). Hastanın benlik kavramına da 
katkıda bulunan güvenin bilgi edinmeyle ilişkili olduğu söylenebilir. Kendilik kavramı alt öğeleri 
(Okyayuz, 1995; 1999b; 2013b) çerçevesinde düşünüldüğünde ise hasta fiziksel kendiliğini; kendi 
deyimi ile “kadınsı fiziğine” memesinin kaybı ile bir hasar gördüğünü ama bu sürece bir şekilde 
alıştığını ifade etmiştir. Kemoterapi sürecindeki saç dökülmesi ile ise farklı farklı peruklar alarak 
alıştığını bildirmiştir. Başaran kendilik; hasta bu zamana kadar yaşamındaki tüm zorlu süreçler ile 
etkin bir şekilde başa çıktığının farkındalığı ile hastalığını da yeneceğine dair bir güvence 
edinmiştir. Kanser ile başa çıkma da kendi öznel algısı ile bir başarı olarak kabul edilmektedir.  
Toplumsal (sosyal) kendilik; hastanın hastalığı sürecinde de uyumlu bir biçimde çevresiyle ilişki 
kurabildiği görülmüştür. Herkesten izole bir hayat yerine sosyal ilişkilerini de sürdürmeye 
devam etmiştir. Doğrudan eyleme girme: Hasta, tedaviye düzenli bir uyum sağlanmazsa hayatını 
sağlıklı bir şekilde sürdüremeyeceğinin, eğer tedaviyi tamamen redder ise ölümün kaçınılmaz 
olduğunu bilmektedir. Bu nedenle tedavinin çok önemli olduğunu ve artık birşeyler yapmasının 
gerektiğini farkına vararak doğrudan eyleme girmiştir. Tedavi sürecine uyum sağlamasının 
hayatta kalması için tek şans olduğunun bilincinde olarak ne yapılması gerekiyorsa hiçbir ihmal 
yapmadan tedavi sürecine başlamıştır. Kendisi gibi ailesi de bilgiler edinerek hastalığın 
tedavisinin başlanması için desteklerini vermiştir. Hastanın iç kontrol odaklı bir birey olması 
doğrudan eyleme girme ve hastalığa uyum sürecini kolaylaştıran bir etken olarak 
değerlendirilmiştir. Hasta bu süreçteki tedavinin aksatılmadan devam etmesi için tüm 
sorumluluğun kendisinde olduğunun bilincinde davranmıştır. Bu nedenle, bu sorumluluğu 
alarak hiçbir aşamayı aksatmadan tedavisine başlamıştır. Yalom (2000), ciddi hastalık tanısı 
alarak ölüm gerçeğiyle yüzleşen hastaların, özel olduğu ve bir kurtarıcı gelecek durumu 
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düzelteceğine dair inancının sıfır ile çarpılarak, gerçekle yüzleşme durumunda kaldığını 
belirtmiştir. Bu bağlamda sözü edilen vakanın da tanıyı öğrendiği ilk haftalarda kendisinin hasta 
olacağına inanamaması ve kurtarıcı olarak tanrıyı seçerek yanlış teşhis umudu yorumlanmıştır. 
Kubler-Ross intrapsişik çabaları özellikle de kanserli hastalar için tanımlamıştır. İlk olarak şok 
süreci Yalom’un tanımları ile benzer bir şekilde ele alınabilmektedir. Hastanın, aniden kanser 
hastası olduğunu öğrenmesiyle bir şok süreci başlamıştır. Hastanın da belirttiği gibi tanıyı 
kabullenme süreci zor olmuştur. Kendisinin kanser olduğu fikrini kabullenmesi uzun zaman 
almıştır. Ailesinin de kendisi gibi şok sürecini yaşadığını belirtmiştir. İkinci olarak kabul edilen 
aşama ise öfkedir. Hastanın özellikle de tanrıya yönelik yoğun öfke yaşadığı görülmektedir. 
“Neden ben?” sorusu uzun bir süre zihninde yer edinmiştir. O kadar kötü kalpli insan dururken 
tanrı neden onu seçmişti diye tanrıya öfkelenip isyan etmiştir. Üçüncü olarak pazarlığa girme) 
sürecinde ise hastanın “ne olur hasta olmayayım” umudunun yitirilmesiyle “oğlumun 
mürüvetini görmeden ölmeyim” gibi pazarlık cümlelerine geçilmiştir. Dördüncü olarak ise 
çöküntü döneminde ise hastanın ve ailesinin, ilk tanı dönemi yoğun depresif (yemek yemede 
isteksizlik, keyifsizlik, karamsarlık vb.) belirtiler yaşantıladığı belirtilmiştir. Literatürde de çoğu 
kanser tanısı almış bireylerin ve ailelerinin de sıklıkla depresyon yaşadıkları belirtilmektedir 
(Bağ, 2014; Çivi vd., 2011). Beşinci olarak ise kabullenme dönemi yaşanmaktadır. Hastanın kanser 
tanısını ve heran ölebileceğini kabullenmesi ve tedaviye uyumun öneminin farkında olması 
şeklinde değerlendirilmiştir. 

Yalom (2017), ölümcül hastalık tanısı gibi insanı kendi ölümlü oluşuyla yüzleştirecek, bastırılmış 
ölüm korkusunu su yüzüne çıkarak yaşam olaylarını “uyanma deneyimi” olarak 
adlandırmaktadır. Bu gibi deneyimlerin arkasından, birey hayata farklı bakış açıları ile bakmaya 
başlayıp belirgin bir kişisel gelişim yaşayabilmektedir. Söz konusu vakada, hasta kendisinin hiç 
hasta olmayacağını düşünürken birden ölümün aslında kendisine çok yakın olduğu gerçeğiyle 
yüzleşmiştir. Kriz döneminin ardından ise, hayatını tekrar gözden geçirerek önceliklerini 
değiştirmiş, kendine güveninde artış, ruhsal doyum ve menaviyat, motivasyon artışı, olumlu 
düşünme yeteneği, sabır, problem çözme, empatik düşünme, sosyal ilişki alanlarında olumlu 
gelişmeler meydana gelmiştir. Bu yaşanan kişisel gelişim alanındaki olumlu gelişmeler 
literatürde TSB belirtileri olarak adlandırılmaktadır (Lelorian vd., 2010; Koutrouli vd., 2012). 

Yetişkin kanser hastalarında kabullenme, dini başa çıkma ve pozitif yeniden yorumlama gibi 
adaptif baş etme stratejileri ve TSB belirtileri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Sears vd., 
2003; Porter vd., 2006; Lelorian vd., 2010). Bunun yanında, kanser tanısının ardından sağlık 
davranışını geliştirme de görülebilmektedir. Vakanın hastalık ve tedavi sürecinde kullandığı baş 
etme stratejileri arasında da telkin, pozitif yorumlama, dine yönelme, sosyal destek arayışı ve 
sağlık davranışı geliştirme görülmektedir (Okyayuz, 2013a). Hastalık öncesi sağlıklı beslenmeyen 
ve sigara kullanan hasta, hastalık süreci itibariyle sigara kullanımını bırakarak sağlıklı yaşama 
yönelik davranışlar sergilemeye başlamıştır. Bu uygun baş etme stratejilerinin kullanımından 
sonra ise TSB belirtilerini kendisinde gözlemlediğini ifade etmiştir. 

Sonuç olarak etkin başetme stratejilerinin geliştirilmesi, sosyal destek ve tedavi ekbinin tutumu 
kanser hastalığının tedavi sürecinde oldukça önemli faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Kanseri deneyimleyen bireylerin yaşayabilecekleri psikososyal problemlerle uygun ve etkili baş 
edebilmelerinde önemli bir etken olan sosyal destek ve etkin başetme stratejilerinin geliştirilmesi 
ve süreç içerisinde travma sonrası büyümenin ortaya çıkması bireylere sürecin olumsuz 
etkilerinin yanı sıra olumlu yönlerini görebilmeleri konusunda destek sağlayarak, sürece uyumu 
artırmaktadır. Bu kavramların ilişkilerinin daha iyi anlaşılması ve kanseri deneyimleyen 
bireylerde başetme stratejilerin ve travma sonrası büyümenin geliştirilmesine yönelik 
yaklaşımların planlanması, kanser sürecinin daha uyumlu atlatılmasında oldukça önemlidir. 
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Öz 

Bu vakada, DSM-5 kriterlerince, duygu durum bozukluklarından olan ‘Majör Depresif Bozukluk’ 
semptomları gösteren 39 yaşında olan kadın danışana bilişsel davranışçı terapi teknikleri 
uygulanarak tedavi gerçekleştirilmiştir. Danışan ilk olarak kendisini büyüten ablasının 
evlenmesiyle, bozukluğun semptomlarını göstermeye başlamıştır. Sonrasında platonik aşkı 
evlendiği için intihar girişimi olmuştur. Ve psikiyatri servisine yatırılmıştır. Serviste gördüğü 
tedavi sonrası eski işlevsel yaşantısına dönmüştür. Ancak yaklaşık 8 aydır eşi ve kızı ile yaşadığı 
sorunlardan ötürü tekrar majör depresif bozukluk semptomları göstermeye başlamıştır. Eşi ve 
kızı ile yaşadığı problemlerin üstesinden gelmek için onlarla etkili iletişim kurmaya çalışmıştır. 
Ancak bir düzelme olmadığını düşündüğü için ne zaman üzgün hissetse yemek yeme 
davranışları göstermiştir. Danışan psikolojik destek için başvurduğunda ilk etapta psikoeğitim 
yapılmıştır. Sonrasında ise psikolojik test ‘Tematik Algı Testi’ ve bilişsel davranışçı terapi 
teknikleri kullanılarak, danışanın bilişlerine ve davranışlarına müdahalede bulunulmuştur. 
Bilişsel davranışçı terapi teknikleri, depresif bozukluklar üstünde oldukça işlevsel bir terapi 
yöntemidir. Bu sebeple majör depresif bozukluğu olan danışanın bilişsel davranışçı terapi 
teknikleri ile iyi oluşuna katkı sağlamak amaçlanmıştır.  
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Abstract 

In this case, a 39-year-old female client with symptoms of 'Major Depressive Disorder', which is 
one of the mood disorders, was treated by applying cognitive behavioral therapy techniques 
according to DSM-5 criteria. The client first started to show symptoms of the disorder with the 
marriage of her older sister. Afterwards, she attempted suicide because her platonic love got 
married and was admitted to the psychiatry service. She returned to her old functional life after 
the treatment she received in the service. However, due to the problems she had with her 
husband and daughter for about 8 months, she started to show symptoms of major depressive 
disorder again. She tried to communicate effectively with them to overcome the problems she 
had. However, she showed eating behaviors whenever she felt sad because she thought that there 
was no improvement. When the client applied for psychological support, psychoeducation was 
done in the first place. Afterwards, the cognitions and behaviors of the client were intervened by 
using the psychological test 'Thematic Perception Test' and cognitive behavioral therapy 
techniques. Cognitive behavioral therapy techniques are a highly functional therapy method on 
depressive disorders. For this reason, it is aimed to contribute to the well-being of the client with 
major depressive disorder with cognitive behavioral therapy techniques. 
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GİRİŞ 

Mutsuz hissetmek, hayatın olağan akışında insanların deneyimlediği olası bir durumdur. Ancak 
hissedilen mutsuzluk hali kısa süreli değilse, bireyin sürdürdüğü yaşam şartları ile orantısızsa 
veya bireyin kontrol edemediği bir boyuta ulaşmış ise mutsuz duygudurum ile ilgili belirtilerin 
varlığından söz edilebilir (Karamustafalıoğlu ve Yumrukçal, 2011). Duygudurum bozuklukları 
arasında majör depresif bozukluk (MDB), toplumda nadir olarak gözlemlenmeyen, yaygınlık 
oranı diğer bozukluklara göre görece fazla olan bir bozukluktur (Aliyev, 2020). ‘Depresyon’ 
kavramı, bireyin pek çok alanda işlevselliğini etkileyen (iş, aile, arkadaşlık), çökkün bir 
duygudurum ve mutsuzluk kavramları ile açıklanabilir. Bireyin herhangi bir yaşam evresinde 
ortaya çıkabilir. Nüks etme oranı fazla olan bir duygudurum bozukluğudur (Özgüç, 2020).   

Majör depresif bozukluğun, DSM-5 (psikolojik rahatsızlıklar tanı kitabı) ölçütlerine göre 
belirtileri; mutsuz duygudurum, bilişlerde bozulmalar, bireyin uyku süreçlerinde bozulmalar, öz 
kıyım fikirleri, günlük hayatında severek yaptığı aktivitelerden eskisi gibi mutlu olamama 
(anhedoni), değersizlik düşünceleri, iştahta bozulmalar (kilo alma-kilo verme), günlük hayatında 
yapacağı aktivitelere karşı enerji azlığı şeklindedir (APA, 2013). Bireylerin, majör depresif 
bozukluk tanısı almaları için sayılan belirtilerin 5’inin bireyde minimum 14 gün gözlemlenmesi 
ve aynı zamanda günlük hayatında severek yaptığı aktivitelerden eskisi gibi mutlu olamama 
(anhedoni) veya mutsuz duygudurum kriterlerinden 1’inin bulunması gerekmektedir. Birey tanı 
kriterlerinden, kendinde hangilerinin olduğu belirtebilmeli ya da bireyde var olan bu kriterler, 
bireyin çevresindeki kişiler tarafından gözlemlenebilmelidir (Eser, 2019). 

 
YAYGINLIK 

Depresif bozukluk, evrensel anlamda çok sık gözlemlenen bir bozukluktur (Mete, 2008). Dünya 
Sağlık Örgütü’nün, yürüttüğü bir araştırmada Türkiye’ de depresif bozukluk tanısı almış 
kişilerin %4.4 oranında olduğunu saptamıştır. Majör depresif bozukluğun (MDB), evrensel 
boyutta cinsiyetler arası yaygınlık oranının değişkenlik gösterdiği bilinmektedir. Dünya Sağlık 
Örgütü, cinsiyetler arası majör depresif bozukluk tanısı alma sıklığını araştırdığı çalışmasında 
kadınların iki katı daha fazla MDB tanısı aldığını saptamıştır (Who, 2017). 

Gelişmekte olan ülkelerde majör depresif bozukluğun yaygınlık oranın %9 olduğu saptanmıştır. 
Gelişmiş olan ülkelerde ise bu oran %18 olarak belirlenmiştir. Oranların farklılık göstermesinin 
sebebinin birden fazla faktör ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Bu faktörler; majör depresif 
bozukluk bağlamında düşünüldüğünde, bireylerin tanılanma sürecinin geçerliliğinin ülkeden 
ülkeye farklılık göstermesi, gen farlılıkları ve kültürel etkenlerdir (Gruje vd., akt. Aliyev, 2020).  

 
ETİYOLOJİ 

Depresif bozukluğun nedenlerini anlamak amacıyla yürütülen araştırmalar uzak bir geçmişe 
dayanmaktadır ve bu bağlamda pek çok çalışma yürütülmüştür. Ancak depresyonun 
nedenlerine ilişkin kesin bir sonuç bulunamamıştır (Torun, 2019). Literatür çalışmaları 
incelendiğinde majör depresif bozukluğun, bireyde oluşmasına birden fazla etmenin sebep 
olabildiği saptanmıştır. Söz konusu olan etmenler; genetik, biyolojik, psiko-sosyal etmenlerdir. 
Bu etmenler, bireyde gösterdikleri etki bağlamında aynı özellikleri göstermeseler de 
birbirlerinden ayrı olarak düşünülemezler. Farklı alanlardan bireylerin yaşamlarını 
şekillendirmektedirler (Coşar, 2005; akt. İmert, 2018). Bireylerde majör depresif bozukluğun 
oluşmasının biyolojik nedenleri ile alakalı yürütülen çalışmalarda, nörotransmitterler üstünde 
durulmuştur. Nörotransmitterlerin birbirileri ile iletişimlerinin ve işlevlerinin bozulması 
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kaynaklı olarak depresif bozukluğu tetikleyebileceğini gözlemlemişlerdir. Bu bağlamda 
serotonin üstünde en çok durulan nörotransmiterdir (Tamam ve Zeren, 2002). Yürütülen 
araştırmalarda tıpkı fizyolojik rahatsızlıklarda olduğu gibi psikolojik rahatsızlıklarda da gen 
aktarımının etkin bir rolü vardır. Majör depresif bozukluğun bireylerde oluşmasının genetik 
rolüne bakıldığında depresif bozukluk ile tanılanmış hastanın, birinci kuşaktan akrabalarının da 
depresif bozukluk tanısı alma olasılığının toplumun geri kalanına kıyasla yüksek olduğu 
saptanmıştır (Ünal ve Özcan, 2000). Aaron Beck’e göre çocukluk çağında edinilen tecrübeler 
sonucu şemalar oluşum göstermektedir. Oluşan bu şemalar inanış ve düşünüş şekillerinin 
temellenmesine sebep olmaktadır. Bireyler temelde, günlük yaşamlarında yaptıkları eylemlerin 
pek çoğuna var olan şemaları doğrultusunda yön verirler. Şemalara etki eden negatif etkenler 
majör depresif bozukluğun ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir (İmert, 2018).  

 
KURAMSAL BOYUT 

Psikodinamik Kuram 

Freud, depresyonun psikodinamik kuramı üstünde çalışmıştır. Bu kurama göre bebek 
doğumundan 1 yaşına kadar olan süreçte annesi ile düzenli etkileşim kuramazsa, hayatının ileri 
gelişim evrelerinde depresyon gibi bir patolojisinin olabileceğini ileri sürmüştür (Lusen vd., akt. 
Akgüç, 2013). Bireyin ileri gelişim evrelerinde karşı karşıya kalacağı kayıplar (kaybetme 
düşünceleri dahil) bireyde depresif belirtilerin gözlemlenmesine sebep olabilmektedir. Depresif 
bozukluğa eğilimli bireyler oral bağımlı bireylerdir ve sürekli olarak bu dürtülerini doyurmak 
isterler. Yaşamlarını sürdürdükleri sosyal çevrelerinde ilgi odağı olmadıklarında ya da sevgiyi 
yeterli şekilde hissetmediklerinde depresif belirtiler gösterebilmektedirler (Çevik ve Vokan, akt., 
Buturak, 2006). 

 

Davranışçı Kuram 

Martin Seligman, bireylerin depresif bozukluk geliştirmesini öğrenilmiş çaresizlik kuramı ile 
temellendirmiştir. Bu kurama göre, bireylerin erken yaşam dönemlerinden (bebeklik- çocukluk) 
süregelen çaresizlik hissi ile başa çıkma girişimlerinin olumsuz olarak sonuçlanması ve bu 
sonucun farkındalığında olmaları, bireylerin negatif durumlarla karşı karşıya geldiklerinde ‘’Ne 
de olsa üstesinden gelemem’’ düşüncesi ile var olan durum ile başa çıkmayıp depresif belirtiler 
göstermeleridir (Lusen akt., Tosun, 2011). 

 

Bilişsel Kuram 

Beck’e göre, bireyin depresif bozukluk geliştirmesinde en etkin sorunlar, bilişlerdeki sorunlarıdır 
(Dykman akt., Aydın, 2018). Beck, depresif bozukluğu bilişsel kuramına göre üç başlıkta 
şekillendirmiştir. Bu başlıklardan ilki bilişsel üçlüdür. Buna göre bireyin benliği ile ilgili negatif 
bakışı, bireyin yaşamını sürdürdüğü ya da deneyimlediği durumları negatif bir şekilde 
özetlemesi ve aynı zamanda geleceğinde yaşayacağı durumlara negatif bir düşünce ile bakması 
olarak açıklanabilir. Bilişsel kurama göre ikinci başlık ‘şemalardır’. Buna göre depresif bozukluğu 
olan kişinin yaşamında olumlu olarak değerlendirebileceği olayların olmasına rağmen bireyin 
olayların zıttı şekilde değerlendirmesidir. Üçüncü başlık ‘bilişsel hatalar’. Buna göre, 
depresyondaki bireyin düşünüş şeklinde sistematik yanlışların, aksi kanıtlar olmasına rağmen, 
bireyin negatif düşünceleri üstünde ısrarlı olmasıdır (Arkar akt. Torun, 2019). 
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MAJÖR DEPRESİF BOZUKLUK TEDAVİ YÖNTEMLERİ 

Majör depresif bozukluk, bireyde minimum 14 gün gözlemlenen; mutsuz duygudurum, 
bilişlerde bozulmalar, bireyin uyku süreçlerinde bozulmalar, öz kıyım fikirleri, günlük hayatında 
severek yaptığı aktivitelerden eskisi gibi mutlu olamama (anhedoni), değersizlik düşünceleri, 
iştahta bozulmalar (kilo alma-kilo verme), günlük hayatında yapacağı aktivitelere karşı enerji 
azlığı şeklinde olan semptomlar ile karakterizedir. Majör depresif bozukluk, bireylerde yeti 
yitimine de sebep olmaktadır. Yıkıcı bir bozukluktur (APA, 2013).  Yaygınlık oranı yüksek olan 
ve tanımlanması uzak bir geçmişe dayanan bir duygudurum bozukluğudur (Karamustafalıoğlu 
ve Yavuz, 2011).  

Majör depresif bozukluk (MDB), depresif bozukluklar içinde en çok çalışma yapılan 
bozukluklardan biridir. Cinsiyetler arası karşılaştırmaya bakıldığında kadınların %10-25 
erkeklerin ise % 5-12 oranında MDB’ye yakalanma riski olduğu bildirilmiştir (Köroğlu, 2004). 
Bireylerin iş, aile ve arkadaş çevresi ile olan etkileşiminde işlevselliğini etki edip, tüm bunlarla 
birlikte hayat kalitesini negatif anlamda değiştiren bir bozukluk olup maddi anlamda kayıplara 
neden olmaktadır. Maddi kayıpları en az indirgemek için bireylerin hastalıktan kendilerini 
korumaları, eski işlevsel yaşantıya dönmek için bireye uygun tedavinin seçilmesi önemli olan bir 
noktadır (Tamam, Karaytuğ ve Namlı, 2012). Depresyonun tedavisinde, günümüzde çeşitli 
terapiler ve ilaçlar kullanılmaktadır. Bununla birlikte uygulanan bir başka yöntem Elektro-
konvülsif tedavi de depresyonu tedavi etmekte uygulanan bir tedavi çeşididir. Depresyonun 
nedenleri, semptomların her bireyde aynı şekilde gözlemlenmemesi, bireylerin uygulanan tedavi 
yöntemlerine farklı yanıtlar vermesi bakımından uygulanan tek çeşit terapi yönteminin, 
bozukluğun semptomlarını hafifletmekte yeterli olmayacağı söylenebilir (Yılmaz, 2021). 
Psikoterapotik tedavilerde, kişiler arası ve psikodinamik terapiler, bilişsel davranışçı terapi gibi 
çeşitli terapi ekolleri kullanılmaktadır. Psikofarmakolojik açıdan tedavi yöntemlerinde ise çeşitli 
antidepresanlar kullanılmaktadır. Başarı oranı daha yüksek tedavi yöntemleri için çalışmalar 
yapılmaktadır (Aydın, 2013). 

 
BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ ve MAJÖR DEPRESİF BOZUKLUK 

1980’li yıllarda iki farklı alanda gelişme gösteren ‘bilişsel terapi’ ve ‘davranışçı terapi’ birbiri içine 
geçmeye başlamıştır. Bu hareketin öncüleri Albert Ellis ve Aaron Temkin Beck olmuştur. 
(Türkçapar, 2008). Bilişsel davranışçı terapinin temel varsayımı şu şekildedir: ‘Düşünceler, 
duyguları oluşturur, duygular da davranışlarımızı şekillendirir. Tedavi yöntemleri; problem 
çözme becerilerini, bilişsel ve davranışsal teknikleri kapsar. (Özcan ve Çelik, 2017). BDT, 
depresyonun tedavisinde sıklıkla kullanılan terapi çeşididir (Gökdağ ve Sütcü, 2016). Beck, 
depresif bozukluk için yürüttüğü klinik çalışmalarında, bireylerin düşünce yapılarına odaklanıp, 
bu düşünce yapılarındaki çarpıklıkları revize ederek tedavi sağlanabileceğini öne sürmüştür 
(Özdel, 2015).  

Bu olgu sunumunda, 39 yaşında olan, DSM-5 tanı kriterlerine (APA, 2013) göre Majör depresif 
bozukluk belirtileri gösteren kadın danışana, bilişsel davranışçı terapi teknikleri kullanılarak her 
biri 40 dakika süren toplam 9 seans yapılmıştır. Tüm terapi süreci boyunca, uygulanan teknikler 
aracılığı ile danışanın eski işlevsel yaşantısına dönmesi hedeflenmiştir. Danışanın yaşadığı 
problemlerin sınırları içinde (Majör Depresif Bozukluk), yapılan müdahaleler, uygulanan test 
(Tematik Algı Testi ‘T.A.T’) ve formülasyonlar olgu sunumuna aktarılarak, bilişsel davranışçı 
terapi yöntemleri ile süreci ayrıntılandırarak literatüre katkı sağlamak hedeflenmiştir. Danışanın 
kimlik bilgileri gizli tutulmuştur. Aktarımı yapılan bilgiler sadece literatüre katkı amacıyla 
ayrıntılandırılmıştır. Ayrıntılandırılan tüm bilgiler danışanın rızası dahilinde verilmiştir.  
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OLGU 

Danışan (F.G), 39 yaşındadır. Plansız ve istenmeyen bir bebek olduğunu belirtmiştir. Annesinin, 
F.G’ye hamile olduğu süreçte, babasının doğumun gerçekleşmesini istemediğini ve annesine 
F.G’yi aldırması yönünde baskı kurduğunu belirtmiştir. Ancak kürtaj olunabilen süre geçtiğini 
için, F.G normal doğum ile dünyaya gelmiştir. F.G’nin annesi, hamilelik sürecinde fizyolojik ya 
da duygusal anlamda herhangi bir problem yaşamamıştır. F.G, 4 çocuklu bir ailenin son kız 
çocuğudur. İki ablası ve bir ağabeyi vardır. F.G, annesi, babası, kardeşleri ve babaannesi ile aynı 
evde yaşamıştır. Doğduğu günden itibaren aynı mahallede yaşamaktadır. F.G’nin bakımını 
annesi ve babası çalıştığı için ablası üstlenmiştir. . F.G, ana sınıfına gitmemiştir. Direkt olarak 1. 
sınıftan başlamıştır. İlkokul’ a ilk başladığı zamanlar ailesinden ayrılmakta güçlük çekmemiştir. 
Sınıf ortamına çabuk uyum sağladığını belirtmiştir. F.G, ergenlik dönemini problemli bir dönem 
olarak tanımlamıştır. F.G’nin ergenlik dönemini yaşadığı süreçte ergenlik ile alakalı ebeveynlerin 
bilgisiz oluşundan yakınmıştır. Bu yakınmanın sebebi ise ergenlik döneminde okulu bırakmış 
olmasıdır. Eğer ergenliğini günümüzde yaşamış olsaydı okulu asla bırakmayacağını 
düşünmektedir.  F.G Anadolu Öğretmen Lisesini kazanmıştır. En büyük idealinin ise Edebiyat 
öğretmeni olmak veya hâkim olmak, olduğunu söylemiştir. Ancak ergenlik döneminde her şeyin 
alt üst olduğunu düşünmektedir. Bu süreçte F.G’yi büyüten ablası H.A, evlenip İstanbul’a 
taşınmıştır. Ablasının evlenip uzak bir şehre yerleşmesi F.G’nin yaşantısı olumsuz etkilemiştir. 
Kendini yalnız hissetmeye ilk bu zamanlarda başlamıştır. Liseye başladığı ilk zamanlar 
korktuğunu belirtmiştir. Okula gittiğinde gözlerinin hep ablasını aradığını, ona okulda bir şey 
olursa ablası H.A’nın, kendisi her şeyden ve herkesten koruyacağını düşündüğünü belirtmiştir. 
Artık ablam da yok diye düşünmeye başlamıştır. Bu sebepten ötürü yaklaşık 9 gün 
konuşamamıştır. Ailesi bu durumu inançları doğrultusunda yorumlamıştır ve F.G’ye faydalı 
olabileceğini düşündükleri için onu İmam’a götürmüşlerdir. F.G o günleri yorumladığında; 
’Belki de beni o gün imama götüreceklerine hastaneye götürselerdi bu durumda olmazdım.’ 
yorumunu yapmıştır. F.G, 9 gün sonra konuşmaya başladığında artık okula gitmek istemediğini 
söylemiştir. Annesi, okula dönmesi için çok uğraşmıştır ancak F.G kararında ısrarcı olmuştur. 
Eğer devam ederse, herkesin kendisiyle alay edeceğini, derslerinde başarısız olursa annesiyle 
arasının açılacağını düşündüğü için devam etmek istememiştir. Hazırlık sınıfında okulu 
bırakmıştır. F.G, ilk aşkını platonik yaşadığını söylemiştir ve platonik aşkı nişanlandığı süreçte 
F.G’nin bir intihar girişimi olmuştur. Sonrasında psikiyatri servisine yatırılmıştır. Olaydan bir 
müddet zaman geçtikten sonra kendisini toparlaması gerektiğini düşünmeye başlamıştır. Bu 
süreçte görücü usulü ile şimdiki eşi olan T.G ile tanışmıştır. Tanıştıktan sonra yaklaşık 10 ay 
içinde evlenmişlerdir. İlk etapta istemediğini belirtse de T.G ile evlilik yolunda adım atmıştır. 
Evlilikten önceki süreçte eşini pek tanımadığını ve ‘20 yıllık eşim hala pek tanımıyorum, asla 
kimse aklından geçeni bilmez.’ demiştir. Eşi T.G ile arasında 6 yaş vardır. F.G, eşinin de bu evliliği 
sırf yaşı geldiği için (evlenmiş olmak için) yaptığını düşünmektedir. Eşiyle tamamen zıt 
karakterler olduğunu belirtmiştir. Eşinin sohbet etmeyi sevmediğini, halledilecek bir problem 
olduğunda çok sorumluluk almadığını belirmiştir. Problemleri nasıl çözdüğü sorulduğunda ise 
‘Problem çözme yeteneği yoktur.’ cevabını vermiştir. Evlendikten bir yıl sonra bir kız çocukları 
olmuştur. F.G, çocuğu N.G’yi doğurduğu süreç içi tamamen bilinçsiz olduğunu söylemiş ve 
‘Şimdiki aklım olsa çocuk doğurmazdım ve bu evliliğin çocuğu hak ettiğine inanmazdım.‘ 
demiştir. F.G, eşiyle yoğun tartışmaları sonucu yoğun bir yemek yeme isteği olduğunu 
belirtmiştir. Aldığı kilolar sonrasında eskisi kadar dışarı çıkmak istemediğini, komşuları ile vakit 
geçirmeyi eskisi kadar sevmediğini belirtmiştir. Bunun sebebi olarak da herkesin aldığı kilolar 
sonucu onun hakkında konuştuğunu düşünmesidir. F.G’’nin, evindeki huzursuz ortam uyku 
süreçlerinde de bozulmalara sebep olmuştur. Uykuya dalmakta güçlük çekmekte ve bu duruma 
paralel olarak gün içinde dikkatini toplamakta güçlük yaşamaktadır. Dikkatini toplamakta 
güçlük çektiği için önceden yapmayı çok sevdiği el işlerini yaparken sürekli hata yapıp baştan 
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başladığı için artık yapmayı bırakmıştır. Tartışmalar sık yaşandığı için kendini mutsuz hissettiği 
ve bu halin kızıyla olan iletişimine yansıdığını düşünmektedir. Kızının isteklerine karşı duyarsız 
kalmadığını ancak kızı N.G’ye iyi bir anne olamadığını belirtmiştir. Bu durumu ‘N.G, haraketli 
bir çocuk. Yaşı gereği yapmak istediği aktiviteler var. Ancak benim bu aktiviteleri yapacak havam 
çoğunlukla yok. Kızımla tabii ki vakit geçirmek istiyorum. Ama çoğunlukla bu gücü kendimde 
bulamıyorum.’ olarak açıklamıştır 

 
TEMATİK ALGI TESTİ (T.A.T) 

Tematik Algı Testi, Murray ve Morgan’ın 1935 senesinde geliştirdiği projektif bir testtir. 1943 
yılında Murray testin günümüzde kullanılan formunu yayınlamıştır. Güncel formda toplam 31 
kart bulunmaktadır. Uygulayıcı testi uygulamadan önce kişiye, gördüğü kart ile ilgili hikaye 
kurması gerektiği yönergesini verir. Test uygulanan kişinin, kartlar ile ilgili oluşturduğu 
hikayeler kendi seçimidir. Test uygulanan kişiye, kartlar ile ilgili hikaye kurarken herhangi bir 
zaman kısıtlaması verilmez. Bu durumda test uygulanan kişi, kendi istekleri, ihtiyaçlarını, 
düşlerini kurduğu hikayelere yansıtmış olmaktadırlar (İkiz, 2011).  

 

Uygulama 

Toplam 31 karttan oluşan testin, 8 kartı kullanılmıştır. Danışan verilen kartlar, 2, 3GF, 4, 7GF, 
8GF, 9GF, 10, 12F numaralı kartlardır.  

 
Katılımcı Onam Formu 

Tematik Algı Testi (T.A.T) uygulanmadan önce, danışana onam formu verilmiştir. Bu formda 
uygulanacak test ile ilgili bilgiler mevcuttur. Danışan, formu okuyup, imzaladıktan sonra 
Tematik Algı Testi danışana uygulanmıştır.  

 

RAPOR 

İzlenimler 

F.G (danışan), ön görüşme sürecinde ve kartlar için hikâye kurarken istekli olmuştur. Yöneltilen 
ilk karttan son karta kadar olan süreçte, sıkıldığı gözlemlenmemiştir. Sadece bir karta (9GF) yanıt 
vermek istememiştir. Bazı kartları ayrıntılı inceleyip, bazılarını gözlerini kapatıp 
hikayeleştirmiştir. F.G, kartlarla ilgili hikâye kurarken çoğunlukla kendini kartlarda gördüğü 
kişilerden biri ile özdeşleştirmiştir. Danışan, kartlarla ilgili kurduğu hikayelere, isteklerini, 
duygularını (pişmanlık, mutsuzluk), şu an hayatında olan olumsuz durumları (eşi ve kızı ile ilgili 
problemleri) yansıtmıştır. F.G’nin, kendisi ile özdeşim kurduğu kartların duygusal anlamda 
teması genellikle umutsuzluk, pişmanlık, mutsuzluk ve yalnızlık temaları olmuştur. 
Kahramanlarına isim vererek hikaye oluşturduğu kartlarda, her ne kadar kendisi ile direkt bir 
özdeşim kurmasa da yapılan görüşmeler sonucunda bu kartlarda oluşturduğu hikayelerin kendi 
hayatını doğrudan yansıttığı gözlemlenmiştir. F.G, oluşturduğu hikayelerde kahramanların 
çevresiyle olan iletişimini problemli şekilde kurmuştur. Kurduğu hikayelerdeki kahramanların, 
anne- çocuk, karı-koca, kayınvalide- gelin olduğu hikayelerde, genel olarak hakim tema 
bozulmuş iletişimdir. F.G’nin kurguladığı hikayelere bakıldığında, genel olarak yaşamını 
yansıttığı gözlemlenmiştir.  
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Uygulama Sonucu Elde Edilenler 

Danışana (F.G) toplam 8 kart uygulanmıştır. F.G, dolaylı ya doğrudan özdeşim kurduğu kartları 
kurgularken, kahramanları etkileşimi zayıf, birbirlerine uzak ve iletişimi bozuk şekilde 
kurgulamıştır. Danışanın kurguladığı kartlara hakim duygular; mutsuzluk, pişmanlık, yalnızlık 
ve umutsuzluktur. Danışan genellikle kısa hikayeler kurmuştur ve kurguladığı hikayeler 
incelendiğinde anlamı kapalı olan bir hikaye olmamıştır. Hikayeler ve görüşmelerde elde edilen 
bilgiler örtüşmektedir. 2 numaralı kartı gördüğü zaman, kartı bir süre incelemiş, sonrasında 
gözlerini kapatıp hikaye kurmaya başlamıştır. 2 numaralı kartta, aile ilişkilerini yansıtmıştır ve 
ellerinde kitap olan kadın ile özdeşim kurmuştur. Kartta okul yıllarının umut dolu ve hayatın en 
güzel günleri olduğunu, anne ve babaların her zaman çocuklarının iyiliğini istediğinin 
kurgusunu yapmıştır. Karta, kızıyla yaşadığı problemleri yansıttığı ve geçmişe (okul yılları) 
özlem duyduğu düşünülmektedir. 3 GF kartı ile ilgili hikayenin içeriği depresif şekildedir. Kartın 
kahramanı kendisidir. Karanlık, umutsuzluk ve yorgunluk kavramlarını kullanmıştır. Geleceğe 
karşı umutsuzluk, karanlıkta olma isteği depresif belirtileri ile örtüşmektedir. 4 numaralı kart ile 
ilgili hikayesine başlarken kahramanlara isim vererek başlamıştır. Kartın ana teması kadın-erkek 
ilişkisidir. Eşlerin arasında farklı bakış açıları kaynaklı bir problem olduğunu aktarmıştır. Bu 
kartta eşi ile olan problemlerini karta yansıttığı düşünülmektedir. 7GF kartı ile ilgili hikayenin 
içeriği anne-kız ilişkisidir. Bu kartta da kartın kahramanlarına isim vermiştir. Kartın konusu, 
ergenlikte olan bir kız çocuğunun annesi ile çatışmasıdır. Tıpkı 2 numaralı kartta olduğu gibi 7GF 
kartında da kızı ile olan iletişimini yansıttığı düşünülmektedir. 8GF kartı ile ilgili hikayenin 
içeriği geçmiş günler, umut ve umutsuzluk kavramlarıdır. Hikayenin kahramanı kendisidir. 
Nikah defterine imza attığı günü hüzünle hatırlayan ancak bunun tam tersi o günün mutlulukla 
hatırlanmasını isteyen bir hikaye kurgulamıştır. Bu kartta evliliğine olan bakışının olumsuz 
şekilde olduğu ve eşi ile olan problemlerinin evliliğin ilk günlerine dayandığı sonucu 
çıkarılmıştır. 9 GF kartı danışana yöneltilmiştir. Ancak danışan bu kart ile ilgili hikaye kurmak 
istememiştir. 9 GF kartı ile ilgili kurulan hikayelerin konusu genellikle paranoid özellikler, 
kıskançlık ya da kız kardeş veya anne- kız ilişkileri üstünedir. Testin uygulamasında 
cevaplanmayan kartlara karşı bir direncin söz konusu olabileceği düşünülmüştür. 10 numaralı 
kart ile ilgili hikayenin içeriği birbirini seven iki insandır. Hikayenin kahramanı kendisi değildir. 
Depresif bir hikaye kurmadığı tek kart 10 numaralı kart olmuştur. Karttı birbirini çok seven bir 
çift üstüne kurgulamıştır. Bu kartta danışanın sevilme ihtiyacını (eşi tarafından) vurguladığı 
düşünülmektedir. 12 F numaralı kartı ilk gördüğünde arkadaki figürü ‘babaanne’ diye 
nitelendirmiştir. Sonrasında hikâyeyi gelin-kayınvalide kahramanları üzerinden devam 
ettirmiştir. Hikayenin kahramanları iyi anlaşamamaktadır. Bu kartın kurgusu da, yapılan 
görüşmelere paralel şekilde kurgulanmıştır.  

Danışanın (F.G) kurguladığı hikayeler incelendiğinde, pişmanlık, özlem ve sıklıkla umutsuzluk 
ve mutsuzluk temalarını kullandığı aynı zamanda kurguladığı bir hikaye hariç (10 numaralı kart, 
bu kartın kahramanı kendisi değil) diğer hikayelerin konusunun genellikle depresif kavramlarla 
ve olaylarla geçmesi bağlamında F. G’nin yoğun depresif belirtiler gösterdiği düşünülmektedir.  

 
BULGULAR 

Danışan ile toplam 9 seans yapılmıştır. Seansların her birinin süresi 40 dakikadır. Danışanın 
geçmişteki ve günümüzdeki problemlerini belirleyip, bu problemlerden liste oluşturmak için 3 
seans yapılmıştır. Danışan ile yapılan görüşmeler sonucunda, durumlar\ olaylar aşağıda 
formülize edilerek verilmiştir. 
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Tablo 1. Öykünün Teknik Özetlemesi 

ÖYKÜNÜN TEKNİK ÖZETLEMESİ 

Erken Yaşam Deneyimi F.G’yi büyüten ablasının evlenmesi ve başka bir şehre taşınması – Platonik aşkının 
evlenmesi. 

Temel İnanç Yalnızım, artık güvende değilim.  
İşlevselliği Bozan Varsayım Eşim beni sevmiyor bu yüzden sürekli tartışıyoruz – Kızıma iyi bir anne olamıyorum. 
Kritik Yaşam Olayı Eşi ile tartışmaları sonucunda olan yeme ve uyku süreçlerinde bozulmalar ve bu 

durumun sebep olduğu enerjisizlik 
Olumsuz Otomatik Düşünceler ‘Kimse beni sevmiyor’, ‘Ben iyi bir anne değilim’ 
BELİRTİLER 
Somatik Dikkat süreçlerinde bozulmalar.  
Motivasyonel Evde, tartışmalar kaynaklı olan huzursuzluk ortamının üstesinden gelebilmek için 

sağlıksız gıda tüketimi. 
Bilişsel Kızıma iyi bir anne olamıyorum.  
Duygusal Eşi ile olan tartışmaları ve kızına iyi bir anne olmadığı düşünceleri kaynaklı 

mutsuzluk ve umutsuzluk.  
Davranışsal Kendini kötü hissettiği zamanlar, bu durumun üstesinden gelebilmek için sağlıksız 

gıdalar tüketmesi 

 

Danışan ile yürütülen görüşmelerde, tanışma ve problem listesi oluşturma seanslarından sonra 
danışana psikoeğitim verilmiştir. Psikoeğitimin içeriğinde, Majör depresif bozukluk (MDB) ile 
ilgili olarak hastalığın ne olduğu ve klinik tablosu ile ilgili bilgi verilmiştir. Majör depresif 
bozukluğu olan diğer kişilerin ortak yönleri anlatılmıştır. Danışan, geçmiş yaşam deneyimleri 
kaynaklı olarak hastalıkla ilgili bilgi sahibi olsa da hastalığı ile ilgili günümüzde yaşadığı 
semptomlar farklılık gösterdiği için danışandan var olan durumunu tekrar tanımlaması 
beklenmiştir.  

F.G’nin otomatik olumsuz düşünceleri vardır. Terapi esnasında bu düşüncelerini 
anlamlandırabilmesine zemin hazırladıktan sonra ’Düşünce Kaydı Formu’ verilmiştir. Bu form 
olumsuz düşünceleri sosyal çevresinde tespit edebilmesi amaçlı olarak F.G’ye verilmiştir. Bu 
form sayesinde F.G olumsuz otomatik düşüncelerini anlık olarak ayrıntıları ile kaydedebilmiştir.  

F.G’ye aynı zamanda kendini değersiz ya da mutsuz hissettiğinde (genellikle eşi ve kızı ile 
tartıştıktan sonraki zamanlar)  ‘Düşünceyi Durdurma Tekniği’ bilişsel bir müdahale olarak 
verilmiştir. Bu teknik, bireyde oluşan olumsuz otomatik düşüncelerin, bireye rahatsızlık verdiği 
zamanlarda, işlevsel olmayan düşüncelerin negatif etkisinden kurtulmak amacıyla, olumsuz 
otomatik düşüncelere ‘DUR’ komutunu vererek uygulanır. 

F.G’ye aynı zamanda uyku düzenini rutine bindirmek adına davranışsal müdahale olarak ev 
ödevi verilmiştir. Ev ödevleri, danışanların terapi esnasında kaydettikleri ilerlemeleri, sosyal 
yaşantılarına aktarmaları bakımından önemli tekniklerden biridir.  

 
VAKA FORMÜLASYONU 

F.G’nin, yaşamına yön veren otomatik olumsuz düşünceleri vardır. Bu düşüncelere 
odaklanılarak F.G’nin eylemlerinde değişimler hedeflenmektedir. F.G’ nin bilişlerine ve buna 
paralel olarak davranışlarına müdahalede bulunulacağı için ‘Bilişsel Davranışçı Terapi’ 
tekniklerinin uygulanması doğru bulunmuştur. 

Bilişlere müdahale edilecek alanlar; F.G, eşiyle tartıştığında, etrafındaki insanlar tarafından 
anlaşılamadığını düşündüğünde, kızına yeterli şekilde annelik edemediğini düşündüğünde evde 
sürekli bulunan tatlı atıştırmalıkları yemektedir. Davranış şekillerine müdahale edilecek alanlar; 
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F.G, uyku düzenini bir türlü rutine bindirememiştir. Bu sebeple dikkatini toplamakta güçlük 
çekmektedir. Günlük yaşantısında bu sebepten ötürü problemler yaşamaktadır.  

Tablo 2. Vaka Formülasyonu  

 

TEDAVİ PLANI 

F.G’nin olumsuz otomatik düşüncelerinde, kızına iyi bir anne olamadığı düşüncesi mevcuttur. 
Aynı zamanda etrafındaki insanlarla olumsuz olarak etkileşime geçtiğinde, kendini değersiz 
hissedip sağlıksız seçeneklere yönelen yeme davranışları etkindir. F.G’ nin bu negatif 
düşüncelerine ithafen, olumsuz düşünceleri yoğun şekilde düşünmeye başladığı zamanlar için 
‘Düşünceyi Durdurma Tekniği’ önerilmektedir. Kendini ne zaman değersiz, anlaşılmaz ve suçlu 
hissederse aklına gelen tüm olumsuz düşüncelerini ‘DUR’ komutu vererek, negatif düşüncelerini 
durdurması hedeflenir. Bu tekniğe ek olarak, kendini nitelendirdiği tüm negatif durumları, 
pozitife çevirmek adına, olumlu içsel konuşma tekniği önerilmektedir. Davranışı 
değiştirmeyeyönelik teknikler ise F.G vakasında uyku problemlerine odaklanmaktadır. F.G’nin 
rutin akışına uygun bir uyku programı yapılarak, ev ödevi formatında F.G’ye uygulaması için 
yöneltilmiştir.  

F.G’nin değersizlik, suçluluk düşüncelerine müdahale edildiği takdirde, sağlıksız yeme 
düzeninin ve uyku düzenine müdahale edildiği zaman ise dikkatini toplamakla olan 
problemlerinin değişim göstereceği düşünülmektedir.  

 
TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİ 

Majör depresif bozukluk (MDB), yeti yitimine sebep olan yıkıcı bir duygudurum bozukluğudur. 
MDB’nin semptomları; mutsuz duygudurum, bilişlerde bozulmalar, bireyin uyku süreçlerinde 
bozulmalar, öz kıyım fikirleri, günlük hayatında severek yaptığı aktivitelerden eskisi gibi mutlu 
olamama (anhedoni), değersizlik düşünceleri, iştahta bozulmalar (kilo alma-kilo verme), günlük 
hayatında yapacağı aktivitelere karşı enerji azlığı şeklindedir (APA, 2013). Bireylerin, majör 
depresif bozukluk tanısı almaları için sayılan belirtilerin 5’nin bireyde minimum 14 gün 
gözlemlenmesi ve aynı zamanda günlük hayatında severek yaptığı aktivitelerden eskisi gibi 
mutlu olamama (anhedoni) veya mutsuz duygudurum kriterlerinden 1’inin bulunması 
gerekmektedir. Birey tanı kriterlerinden, kendinde hangilerinin olduğu belirtebilmeli ya da 
bireyde var olan bu kriterler, bireyin çevresindeki kişiler tarafından gözlemlenebilmelidir (Eser, 
2019).  

Sunumu yapılan olguda, danışanda (F.G) majör depresif bozukluk semptomlarından; 14 günlük 
süreyi geçen mutsuz duygudurum, uyku süreçlerinde bozulmalar, anhedoni, değersizlik 

Durum/Olay Düşünce Duygu Davranış 

Eşiyle tartışması 
Sağlıksız atıştırmalık tüketmesinin 
kendisini mutlu hissettireceği 
düşüncesi 

Mutsuzluk 
Sağlıksız atıştırmalıklar 
(çikolata, bisküvi vs.) 
tüketmesi 

Kızına iyi bir anne          
olamadığı düşüncesi 

Sağlıksız atıştırmalık tüketmesinin 
kendisini mutlu hissettireceği 
düşüncesi 

Mutsuzluk\Yetersizlik 
Hissi 

Sağlıksız atıştırmalıklar 
(çikolata, bisküvi vs.) 
tüketmesi 

Dikkat süreçlerinde 
bozulmalar 

Sağlıklı bir uyku düzeni olmadığı 
için eskiden yapmayı çok sevdiği el 
işlerini yapmayı bırakmak.  

Mutsuzluk\Yetersizlik 
Hissi  

 El işi yapmayı tümüyle 
bırakma.  

Günlük Aktivitede Azalma 
Değişen beden algısı sonucu 
komşularına gitmeyi eskisi kadar 
istememesi. 

Utanma 
Komşularına daha az 
gitmesi 
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düşünceleri, iştahta bozulmalar, günlük hayatta yapacağı aktivitelere karşı enerji azlığı 
semptomları gözlemlenmiştir. Eşiyle ve kızı ile olan bozulmuş iletişimi kaynaklı mutsuz ve 
değersiz hissetmektedir. Tartışmaların sık yaşanıyor olması F.G’nin mutsuz hissetmesine sebep 
olup kızı ile olan iletişiminde bozulmalara sebep olmaktadır. F.G, kızı N.G ile aktivite yapmak 
istediğini ancak bu gücü, enerjisinde azalma kaynaklı olarak yapamadığını söylemiştir. Eşi ile 
olan tartışmaları sonrası F.G sağlıksız yiyecekler tüketmeye başlamıştır. Yine bu tartışmalar 
sonucu uyku düzeni bozulmuştur. Bu sebeple dikkatini toplamakla ilgili problemler 
yaşamaktadır. Bu durum semptomları göstermeden önce ki yaşantısında severek yaptığı el 
işlerini artık yapamamasına sebep olmuştur. Tükettiği sağlıksız atıştırmalıklar sonucunda F.G 
kilo almıştır. F.G, kilo aldığı için eskisi gibi dışarı çıkmak istemediğini, komşuları ile vakit 
geçirmeyi eskisi kadar sevmediğini belirtmiştir. Bunun sebebi olarak da herkesin aldığı kilolar 
sonucu onun hakkında konuştuğunu düşünmesidir.  

Literatür çalışmaları incelendiğinde, bireylerin aldığı sosyal desteğin olmaması, bağımlı 
kişiliklerinin olması, gelişimsel dönemlerinin ilk evrelerinde deneyimlenen negatif durumlar, 
güvensiz bağlanma, stres, kronikleşen fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıklar, aile hikayesi, obsesif 
özellikler ve cinsiyet majör depresif bozukluğun risk faktörleridir (Ünal vd., 2002). Risk 
faktörlerine bakıldığında, bireyin tanılanma süreci için tek faktörün olması yeterli olmamaktadır. 
Bozukluğun (depresif bozukluk), risk faktörlerini saptamak için Ünal ve ark. tarafından 2002 
yılında yapılan çalışmada; cinsiyetler arası karşılaştırma yapıldığında psikolojik yardım almak 
için başvuran bireylerin 755’i erkek 1259’nun kadın olduğunu saptamışlardır. Aile hikayesine 
bakıldığında, çalışmaya katılım sağlayan bireylerin %17.5’inin ailesinde psikolojik rahatsızlık 
hikayesi olduğu bildirilmiştir. Geçirilen psikolojik hastalıklara bakıldığında, çalışmaya 
katılanların %35’nin depresif bozukluk ile tanılandığı bildirilmiştir. Deneyimlenen yaşam 
olaylarına bakıldığında %76 oranında hasta deneyimlediği olayları bildirmiştir. Hastaların 
yalnızca bir olay bildirme sınırı yoktur. Cinsiyetler arası karşılaştırma yapıldığında 
deneyimlenen yaşam olaylarını aktarma bağlamında öne çıkan bir fark saptanmamıştır. Analiz 
sonuçlarına bakıldığında; erkeklerin daha çok mesleki alanda olan problemlerinin ve diğer 
bireyler ile olan ilişkilerindeki problemlerin öne çıktığı gözlemlenirken, kadınların kendine yakın 
olan birinin ölümü, karşı cinsiyet ile ilişkiler ve evlilik oranları istatistiksel analiz sonuçlarında 
anlamlı oranda yüksek olduğu bildirilmiştir. 

İncelenen diğer bir çalışmada; beş kişiden birinin gelişimsel evrelerinin herhangi birinde 
depresyon geçirebileceği bildirmiştir. Her iki cinsiyet için karşılaştırma yapıldığında kadınların 
psikolojik yardım almak için başvurmasının ve depresyon tanısı almasının erkeklere kıyasla iki 
katı oranla fazla olduğu saptanmıştır. Depresif bozukluk tanısı almanın, yaş aralığı bakımından 
cinsiyetler arası karşılaştırmasına bakıldığında erkeklerin 55-70, kadınların ise en fazla 35-45 yaş 
aralığında tanılandığı bildirilmiştir. Sosyoekonomik düzeyin düşük olması, bireyin cinsiyetin 
kadın olması, aile öyküsünde daha önce depresyon geçiren birinin olması ve yaşamını yalnız 
sürdürmenin depresyon için risk faktörü olduğu saptanmıştır (Mete, 2008).  

Depresif bozukluk, yaygınlık oranının yüksek olması, yeti yitimine sebep olması ve hastalığın 
ileri evresinde öz kıyıma sebebiyet vermesi bakımından ciddi bir psikolojik bozukluktur. 
İncelenen literatür araştırmalarında, bilişsel davranışçı terapi de kullanılan tedavi yöntem ve 
tekniklerinin majör depresif bozukluk vakalarında ortaya çıkan semptomları hafiflettiği 
gözlemlenmiştir. Bireysel yürütülen çalışmaların yanı sıra grup tedavilerinde de oldukça etkin 
olduğu gözlemlenmiştir. Depresif bozukluğun, bilişsel davranışçı terapi ile tedavisinin 
gerçekleştirildiği grup terapilerinde tedavinin uzun vadede ne kadar etkin olduğuna 
bakıldığında, tedavi yönteminin uzun süre etkin olduğu gözlemlenmiştir (Gül, 2022). 
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Sunulan olguda majör depresif bozukluk semptomları gösteren danışanın (F.G), bilişsel 
davranışçı terapi yöntem ve teknikleri kullanılarak iyi oluşuna katkı sağlamak amaçlanmıştır. İlk 
olarak F.G’nin olumsuz otomatik düşüncelerine müdahalede bulunulmuştur. F.G’nin, kızına iyi 
annelik yapamadığı, kızına yetemediği düşüncesi vardır. Aynı zamanda etrafındaki diğer 
bireylerle olumsuz yönde kurduğu iletişimler sonucu kendini değersiz hissetmektedir. F.G’ nin 
bu negatif düşüncelerine ithafen, olumsuz düşünceleri yoğun şekilde düşünmeye başladığı 
zamanlar için ‘Düşünceyi Durdurma Tekniği’ önerilmektedir. Bu teknikle, olumsuz düşünceleri 
aklına geldiğinde ‘DUR’ komutu vermesini sağlayarak, negatif düşüncelerini durdurması 
hedeflenmiştir. Düşünceyi durdurma tekniğine ek olarak, kendini nitelendirdiği tüm negatif 
durumları, pozitife çevirmek adına, olumlu içsel konuşma tekniği önerilmiştir. Yapılan olgu 
sunumunda bilişlerine yönelik müdahaleler belirtildiği gibidir. Davranışsal olarak da F.G’nin 
uyku düzenine odaklanılmıştır. F.G’nin rutin akışına uygun bir uyku programı yapılarak, ev 
ödevi formatında F.G’ye uygulaması için yöneltilmiştir. Uyku düzeni rutine bindiğinde, 
dikkatini daha kolay toplayabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda eskiden severek yaptığı 
aktiviteleri tekrardan yapabileceği ya da yeni aktiviteler yapabileceği düşünülmektedir. Aynı 
zamanda uyku problemleri kaynaklı yaşadığı enerji azlığı probleminin azalabileceği ve 
etrafındaki bireyler ile daha fazla vakit geçirebileceği düşünülmektedir.  

Danışana (F.G), projektif testlerden biri olan Tematik Algı Testi (T.A.T) uygulanmıştır. Depresif 
semptomlar gösteren F.G’ye testin (T.A.T) uygulanma amacı, kartlar ile ilgili hikayeleri nasıl 
kurguladığı, kartlardaki hangi kahramanla kendini özdeşleştirdiği, kurguladığı hikayelerdeki 
olayların ve hakim duygunun ne olduğunu saptayabilmek amaçlıdır. Testin uygulanmasının 
amaçlarından diğeri ise yapılan görüşmelerin haricinde danışanın bilinçdışıdaki verilere 
ulaşabilmektir. Test uygulanmadan önce F.G’nin kurgulayacağı hikayelerin içeriğinin depresif 
içerikler olabileceği gözlemlenmiştir. Yapılan uygulama sonucu F.G’nin kurguladığı hikayeler, 
yapılan görüşmelerdeki yaşadığı problemleriyle paralel bulunmuştur. F.G, kurguladığı 
hikayelerde, kahramanları kadın- erkek olan tüm hikayeleri, aralarında iletişimi bozulmuş ve 
problemleri olan bireyler şeklinde kurgulamıştır. Anne-kız olarak kurguladığı hikayelerde de 
yine aynı kurgu hakimdir. Kartlardaki ana duygu geçmişe özlem, pişmanlık, umutsuzluk ve 
mutsuzluk olmuştur. Yapılan test uygulaması sonucunda semptomlar ve kurgulanan hikayelerin 
örtüştüğü saptanmıştır.  

Depresif bozukluk, evrensel boyutta yaygınlığı yüksek olan bir duygudurum bozukluğudur. 
Tedavi sağlanamadığı takdirde öz kıyıma varan sonuçları olmaktadır. Psikolojik yardım için 
başvuran bireylerin doğru şekilde tanılanıp ardından tedavisi gerçekleştirilip eski işlevsel 
yaşantısına dönebilmesini sağlamak ana hedef olmalıdır. Paylaşılan olguda F.G’nin günlük 
yaşantısını, çevresindeki bireylerle olan iletişimini ve duygudurumu üzerinde etkili olan majör 
depresif bozukluğun birey üstündeki etkileri ve tedavi yöntemi sunulmuştur. Tedavi sürecinde 
bilişsel davranışçı terapi teknikleri kullanılmıştır. Tedavi yönteminin hedefi, F.G’nin işlevselliğini 
yitirmesine neden olan negatif düşünce yapısına dikkat çekerek, eylemlerini revize edip iyi 
oluşuna katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu olguda F.G’ye kilo kontrolü için diyetisyene gitmesi 
önerilmektedir. Aynı zamanda eşi ve kızı ile yaşadığı problemler için (aldığı bireysel psikoterapi 
harici) aile danışmanından (eşi ve kızının rızası dahilinde) yardım almaları önerilmektedir. 
F.G’nin ailesi ile ilgili var olan problemleri çözüme ulaştığı zaman patolojisinde (Majör depresif 
bozukluk) var olan semptomların azalacağı ve F.G’nin eski işlevsel yaşantısına dönebileceği 
düşünülmektedir. İncelenen literatür çalışmalarında tematik algı testinin depresif bozukluk ile 
olan uygulamaları yetersiz görülmüştür. Bu bağlamda daha çok çalışma yürütülerek literatürün 
genişletilmesi önerilmektedir.  
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Öz 

Bu çalışmada, sağlık çalışanlarında iş güvenliği düzeyi ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi 
amaçlandı. Tanımlayıcı tipteki çalışmada, örneklemi 138 sağlık çalışanı oluşturdu. Veri 
toplamada, bilgi formu ve hastanede çalışan sağlık personeli için iş güvenliği ölçeği kullanıldı. 
Verilerin analizinde sayı, yüzdelik ve frekans, tek yönlü varyans analizi ve Pearson korelasyon 
analizi gibi testler kullanıldı. İstatistiki anlamlılık p<0.05 olarak kabul edildi. Araştırma 
kapsamına alınan katılımcıların yaş ortalaması 41.27±11.63 (min.22-mak.63) yıl olup, %62.3’ü 
kadın ve %82.6’sı evlidir. Katılımcıların, %57.2’sinin hemşire/ebe/sağlık memuru olduğu, 
%33.3’ünün klinikte çalıştığı, %88.4’ünün gelirini orta düzeyde algıladığı belirlendi. 
Katılımcıların ölçek toplam puanları 154.43±13.75 (min.122-mak.192) ve Cronbach’s Alpha değeri 
0.891 olarak belirlendi (Tablo 3). Katılımcıların sosyodemografik-mesleki özellikleri, çalışma 
yılları ve ölçek puanları arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Kurumda, çalışan güvenliğine 
yönelik komite varlığının farkında olanlarda anlamlı fark olduğu görüldü. Bu çalışmada, sağlık 
çalışanlarının iş güvenliği düzeyinin yeterli düzeyde olduğu belirlendi. Aynı zamanda, kurumda 
çalışan güvenliği komitesinin farkında olan çalışanlarda, iş güvenliği düzeylerinin daha yüksek 
olduğu saptandı. Sağlık çalışanlarının güvenliklerine yönelik farkındalık artırıcı uygulamalara 
ve eğitimlere yer verilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. 
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Abstract 

In this study, it was aimed to determine the level of occupational safety in healthcare workers 
and related factors. In the descriptive study, the sample consisted of 138 healthcare workers. An 
information form and the occupational safety scale for healthcare workers working in the hospital 
were used in data collection. In the analysis of the data, tests such as number, percentile and 
frequency, one-way analysis of variance and Pearson correlation analysis were used. Statistical 
significance was accepted as p<0.05. The mean age of the participants included in the study was 
41.27±11.63 (min.22-max.63) years, 62.3% were women and 82.6% were married. It was 
determined that 57.2% of the participants were nurses/midwives/medical officers, 33.3% worked 
in the clinic, and 88.4% perceived their income as medium. The scale total scores of the 
participants were 154.43±13.75 (min.122-max.192) and the Cronbach's Alpha value was 0.891 
(Table 3). There was no significant relationship between the sociodemographic-occupational 
characteristics, years of employment and scale scores of the participants. It was observed that 
there was a significant difference in those who were aware of the existence of a committee for 
employee safety in the institution. In this study, it was determined that the occupational safety 
level of healthcare workers was sufficient. At the same time, it was determined that the employees 
who were aware of the employee safety committee in the institution had higher occupational 
safety levels. It is considered important to include awareness-raising practices and trainings for 
the safety of healthcare workers. 
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GİRİŞ 

Güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışma, bütün çalışanların sahip olması gereken temel bir haktır. 
Çalışma hayatında fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psiko-sosyal birçok faktör bulunmakta ve 
dolayısıyla da sağlık çalışanlarının sağlık, güvenlik ve performansı bu faktörlerden 
etkilenebilmektedir (Balkır 2012; Zhu vd., 2020). Aynı zamanda çalışma yaşamının, insan sağlığı 
üzerinde önemli etkileri olmaktadır. Bu nedenle çalışan sağlığına, iş sağlığı ve güvenliği gibi 
geniş bir çerçeveden bakmak gerekmektedir. Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak, çalışan 
için, daha verimli ve üretken olmasını da sağlayan bir rol üstlenmektedir. Bir gereklilik olarak 
ortaya çıkan iş sağlığı ve güvenliği kavramı, işyerindeki fiziki çevre koşulları nedeniyle 
çalışanların maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki riskleri azaltmayı, önleyici politikaları 
oluşturarak güvenlik kültürünü geliştirmeyi amaçlamaktadır (Peckham vd., 2017; Mayta-
Tovalino vd., 2022). 

Sağlık çalışanlarının hemen hemen her gün maruz kaldığı, güvenliklerini olumsuz etkileyecek 
birçok mesleki risk faktörü bulunmaktadır. İş yerinde yaşanan kesici delici alet yaralanmaları, 
elektrik çarpması, hepatit, tüberküloz, Aids ve Covid 19 gibi bulaşıcı enfeksiyon hastalıkları, 
alerjik sorunlar, sindirim sistemi sorunları, solunum yolu hastalıkları, varis, bel ağrısı, kol ve 
bacak ağrıları, uykusuzluk, yorgunluk ve depresyona varan ruhsal sorunlar, hasta ve hasta 
yakınları tarafından  yapılan sözlü ya da fiziksel saldırılar, çalışma ortamına ilişkin ısı, ışık, nem, 
havalandırma gibi sorunlar, mesleki risk faktörleri arasında sayılabilmektedir (Yassi vd., 2016; 
D'Ettorre vd., 2018; Zhang vd., 2022). Aynı zamanda sağlık çalışanı başına düşen hasta sayısının 
fazla olması, çalışma saatlerinin uzunluğu, hasta kaldırma ve taşıma kurallarına uyulmaması, 
kullanılan araç – gereçlerin bozuk olması / düzenli bakımlarının yapılmaması sonucu risklerin 
arttığı da bildirilmektedir (Öztürk ve Babacan 2012; Ayenew vd., 2022). 

Sağlık çalışanlarının güvenlik konusunda üst yönetimden destek almaları, güvenli çalışmaları 
için iş yerinde herhangi bir engel olmaması, çalışma sahasının temizliği ve düzeni, sağlık 
personelleri arası kurulan etkili iletişim, süpervizörler tarafından güvenlikle ilgili eğitim 
verilmesi, kişisel koruyucu ekipman sağlanması iş güvenliğinin temelini oluşturan unsurlar 
olarak belirtilmektedir (Gershon vd., 2000; Tamers vd., 2020). 

Hastanede çalışan sağlık bakım profesyonellerinin de odak noktalarının insan olması sebebiyle, 
sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları gerekmektedir. Yaşanacak iş kazaları, mesleki riskler 
doğrudan ya da dolaylı olarak insan sağlığı üzerinde etkili olacaktır. Çalışanların, güvenli 
çalışma ortamını benimsemeleri, iş yerinde yaşanacak olumsuz durumların önüne geçmede en 
temel faktörlerden biri olarak gösterilmektedir (Gershon vd., 2000; Faller vd., 2018). Dolayısıyla, 
sağlık çalışanlarının fiziksel, ruhsal, moral ve sosyal yönden iyilik halleri, kendilerini güvende 
hissetmeleri, hasta bakım kalitelerinin artmasıyla da sonuçlanacaktır (Çelikkalp, 2016). Aynı 
zamanda, toplumun sağlık hizmetlerinden yeterli ve etkili yararlanabilmesi için, sağlık 
çalışanlarını tehdit eden tehlikelerin tanımlanması ve ortadan kaldırılması gerekmektedir (Faller 
vd., 2018).  

Uluslararası platformlar, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişmesinde, önündeki engellerin 
ortadan kaldırılması gerektiğini, sağlıklı ve güvenli iş yeri kültürünün geliştirilmesinin önemini 
vurgulamaktadır. Aynı zamanda sağlık sisteminde yeterince gelişmediği belirtilen, riskli 
durumların saptanmasında büyük önem taşıyan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin 
kullanılmasının (OHSMS) gerektiği de vurgulanmaktadır (Almost vd., 2018). Bu nedenle 
çalışmada, sağlık çalışanlarında iş güvenliği düzeyi ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi amaçlandı. 
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LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Sağlık çalışanları, birincil amacı sağlığı iyileştirmek olan eylemlerde bulunan tüm insanlar olarak 
tanımlanır. Sağlık sisteminin işleyişine önemli katkılarda bulunmaktadırlar ve sistem içerisinde 
kritik öneme sahiptirler. Sağlık çalışanları iş başında çok çeşitli tehlikelerle (iğne batması 
yaralanmaları, sırt yaralanmaları, lateks alerjisi, şiddet ve stres dahil) karşı karşıya 
bulunmaktadırlar. Hatta, DSÖ küresel hastalık yükünün gösterdiği üzere, sağlık çalışanları 
arasında kesici delici yaralanmalardan kaynaklanan Hepatit B'nin % 37'si mesleki maruziyetin 
sonucu ortaya çıkmaktadır. Sağlık çalışanlarının, bu işyeri tehlikelerinden madencilik veya inşaat 
işçileri kadar korunmaya ihtiyaçları vardır. Sağlık çalışanları, işleri hasta ve yaralılara bakmak 
olduğundan, genellikle yaralanma veya hastalığa karşı “bağışık” olarak görülmektedir. 2006 
yılındaki "Sağlık İçin Birlikte Çalışmak" adlı Dünya Sağlık Raporu, çoğu Afrika ve Asya'da olmak 
üzere elli yedi ülkede ciddi bir sağlık işgücü krizinin olduğunu bildirmiştir. İşçi sağlığına ilişkin 
DSÖ Küresel Eylem Planı, tüm üye devletleri sağlık çalışanlarının iş sağlığı için ulusal programlar 
ve kampanyalar geliştirmeye çağırmaktadır (Ghosh, 2013: 1). 

Covid-19 (SARS-CoV-2) pandemisi, dünya çapında sağlık sistemlerini neredeyse her yönüyle 
derinden etkilemiş ve ön saflardaki sağlık çalışanlarının sağlığını ve güvenliği için risk 
yaratmıştır. Birçok hastane, personel ve hastaların sağlığını ve güvenliğini korurken hastalara en 
iyi bakımı sunmaya devam etmek için alanı, personeli ve malzemeleri yönetmeye yönelik 
stratejiler uygulamaya koymuştur. Bununla birlikte, yeni vakaların akınıyla virüsün ikinci ve 
üçüncü dalgalarının ortaya çıkması, zaten zorlu olan yayılmayı kontrol altına alma ve bulaşma 
oranını düşürme durumuna ek bir karmaşıklık düzeyi eklemeye devam etmiş ve böylece sağlık 
sistemlerinin sınırını zorlamıştır. Pandemi sonrasında, bakım sağlayıcıların hastalarına en iyi 
kalitede bakım sunabilmeleri için iyi korunmaları ve desteklenmelerinin ne kadar önemli olduğu 
daha fazla gündeme gelmiştir (Ahmad ve Osei, 2021: 1). 

Gerçekten de sağlık çalışanları günlük işlerini yaparken çeşitli tehditlerle karşı karşıyadır. Bu 
faktörler, iş sağlığı ve güvenliğini etkilemek suretiyle sağlık sektöründe kaliteli sağlık hizmetini 
azaltarak hasta sağlığını da olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle, hasta bakım personelinin 
iş sağlığı ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyen ve sağlık kuruluşunun yükünü artıran bu 
faktörlerin azaltılması, hatta ortadan kaldırılması için erken ve uygun eğitim kursları ve stres 
rolleri gerekmektedir. Bu, iş sağlığı ve güvenliği gereksinimlerini karşılamak için multidisipliner 
bir yönetim yaklaşımını öne çıkarmaktadır (Alsharari ve Parentela, 2022: 1). 

İşyeri kaynaklı sağlık sorunları, yaralanmalar ve hastalıklar hem etkilenenler hem de bir bütün 
olarak toplum için insan kaynağı problemine neden olmaktadır ve yüksek maliyetleri 
beraberinde getirmektedir. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile sağlığın teşvik 
edilmesi ve geliştirilmesi, bu maliyetlerin önlenmesine yöneliktir. İş sağlığı ve güvenliğini (İSG); 
kalite yönetimi, risk yönetimi ve kurumsal sosyal sorumluluktan bağımsız ele alınamaz. Bu 
anlamda İSG, kurumsal strateji, insan kaynakları ve organizasyonel gelişim gibi tüm yönetsel 
gelişim süreçlerinin bütünleşmiş bir unsuru olarak ele alınmalıdır. Daha iyi, daha sağlıklı ve daha 
rekabetçi işyerleri için, çalışanların ve yöneticilerin (işyerlerinin uzmanları olarak) iş süreçlerini, 
ilgili tüm riskleri ve olası önlemleri içeren sürekli bir iyileştirme süreci içinde birlikte tartıştığı bir 
kurum kültürü oluşturulmalıdır. Pozitif bir kurum kültürü, sağlık kurumlarının da 
sürdürülebilir gelişimi ve başarısının temelidir (European Commission, 2011: 12-14). 
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YÖNTEM 

Amaç ve Araştırmanın Tipi 

Bu çalışmada, sağlık çalışanlarında iş güvenliği düzeyi ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi 
amaçlandı. Tanımlayıcı tipteki çalışmanın yazım aşamasında STROBE kontrol listesi 
kullanılmıştır.  

Evren-Örneklem  

Çalışmanın evrenini, Türkiye’nin batısında bir hastanede görev yapmakta olan 214 sağlık çalışanı 
oluşturmaktadır. İlgili tarihte araştırmaya katılmayı kabul eden, dahil edilme kriterlerini 
karşılayan tüm sağlık çalışanları araştırma kapsamına alındı. Aralık 2022-Ocak 2023 tarihlerinde 
gerçekleştirilen çalışmada, örneklem sayısı 138’dir. Çalışmaya katılım oranı % 64,48 olarak 
belirlenmiştir.  

Dahil Edilme Kriteri 

- Gönüllü olan, 

- Sağlık çalışanı olan, 

- İletişim ve iş birliğine açık olan, 

- Soruları tam ve eksiksiz cevaplamış olan sağlık çalışanları çalışma kapsamına alındı. 

Hariç Tutma Kriteri 

Araştırmaya dahil edilme kriterlerini karşılamayan sağlık çalışanları dahil edilmemiştir. 

Veri Toplama ve Veri Toplama Araçları 

Çalışma için gerekli etik kurul ve kurum başhekimlik izni alındıktan sonra sağlık çalışanlarının 
yoğun olmadığı saatlerde (tedavi saatlerinin dışında) veri toplama formu çalışanlara araştırmacı 
tarafından verilmiş, yaklaşık 20-25 dak sonrasında geri alınmıştır. 

1. Bilgi Formu: Konu ile ilgili literatür incelemesi yapılarak hazırlanan formda; mesleği, hangi 
birimde çalıştığı, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, gelir durumu, çocuk varlığı, varsa 
sayısı, toplam çalışma süresi, çalışılan kurumdaki çalışma süresi, çalışma şekli, haftalık çalışma 
saati, iş güvenliği konusunda eğitim alma durumu sorgulanmaktadır. 

2. Hastanede Çalışan Sağlık Personeli İçin İş Güvenliği Ölçeği: Öztürk ve Babacan tarafından 
2012 yılında geliştirilmiş olan ölçek, hastanelerde çalışan sağlık personeli için iş güvenliği 
düzeyini ölçmeye yönelik 45 maddeden oluşmaktadır. Maddeler “6” tamamen katılıyorum ile 
“1” kesinlikle katılmıyorum arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam puan aralığı 45-270 puan 
aralığındadır. Ölçekten yüksek puan alınması iş güvenliğinin sağlandığını, düşük puan alınması 
ise, iş güvenliğinin sağlanmadığını göstermektedir. 

Etik İzin 

Çalışma için Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’ndan izin alındı 
(Sayı: 69462 / 2022). İlgili kurumdan resmi izinler alındıktan sonra, araştırma kriterlerine uyan ve 
araştırmaya katılmayı kabul eden çalışanlara, araştırmanın amacı açıklanarak sözel onamları 
alındı.  

Verilerin Değerlendirilmesi 

Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analiz için SPSS 23.0 paket programı kullanıldı. 
Verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendirildi. Analizde 
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kategorik değişkenler sayı, yüzdelik ve frekans; sürekli değişkenler ortalama, standart sapma, 
ortanca, minimum ve maksimum değerleri olarak verildi. İki bağımsız grup arasındaki sürekli 
verilerin karşılaştırılmasında Bağımsız örneklem t-testi, ikiden fazla bağımsız grubun 
karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi kullanıldı. Araştırmanın sürekli değişkenleri, ölçek 
puanı ve alt boyut puanları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesinde Pearson korelasyon analizi 
kullanıldı. Ölçek puanı ve alt boyut puanlarının güvenilirlik değerleri Cronbach’s Alpha ile 
verildi. Elde edilen veriler %95 güven aralığında ve %0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. 

 

BULGULAR 

Araştırma kapsamına alınan katılımcıların yaş ortalaması 41.27±11.63 (min.22-mak.63) yıl olup, 
%62.3’ü kadın ve %82.6’sı evlidir. Katılımcıların %88.4’ünün üniversite mezunu olduğu, 
%57.2’sinin hemşire/ebe/sağlık memuru olduğu, %33.3’ünün klinikte çalıştığı, %88.4’ünün 
gelirini orta düzeyde algıladığı ve %74.6’sının çocuk sahibi olduğu belirlendi. Katılımcıların 
%73.2’sinin vardiya usulü çalıştığı, meslekte çalışma yılı ortalamasının 18.68±11.31 (min.1-
mak.47); şuan çalıştığı klinikte ise, çalışma yılı ortalamasının 12.40±7.72 (min.1-mak.35) olduğu 
belirlendi. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri ile ölçek puanları arasında anlamlı bir 
farklılık saptanmadı (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Katılımcıların Sosyodemografik Özelliklerine Göre İş Güvenliği Ölçeği ve Alt Boyut 
Puan Ortalamalarının Dağılımı (n=138) 

Özellik n (%)  İş Güvenliği Ölçeği Test istatistiği 
Cinsiyet  
Kadın 
Erkek 

 
86 (62.3) 
52 (37.7) 

 
153.98±13.97 
155.17±13.48 

 
t=-0.489                    p=0.626 

Medeni durum 
Evli  
Bekar  

 
114 (82.6) 
24 (17.4) 

 
153.50±13.72 
158.87±13.31 

 
t=-1.753 
p=0.082 

Eğitim durumu 
Üniversite  
Lisansüstü  

 
122 (88.4) 
16 (11.6) 

 
150.00±12.55 
155.01±13.85 

 
t=-1.376 
p=0.171  

Meslek 
Hekim 
Hemşire/ebe/sağlık memuru 
Diğer*   

 
31 (22.5) 
79 (57.2) 
28 (20.3) 

 
153.26±14.42 
154.77±13.83 
154.75±13.21 

 
F=0.137 
p=0.872 

Çalışılan birim 
Klinik 
Yoğun bakım 
Acil  
Ameliyathane 
Yönetim 
Poliklinik  

 
46 (33.3) 
15 (10.9) 
15 (10.9) 
13 (9.4) 
21 (15.2) 
28 (20.3) 

 
153.58±13.94 
156.80±14.68 
154.80±14.25 
159.23±18.00 
156.11±13.06 
154.46±11.21 

 
F=0.857  
p=0.528 

Ekonomik durum 
Düşük  
Orta 
Yüksek   

 
8 (5.8) 
122 (88.4) 
8 (5.8) 

 
154.75±10.23 
155.06±13.86 
144.50±12.50 

 
F=2.257 
p=0.109 

Çocuk varlığı 
Evet 
Hayır  

 
103 (74.6) 
35 (25.4) 

 
154.12±13.72 
155.34±14.02 

 
t=-0.451  
p=0.653 

Çalışma şekli 
Gündüz 
Vardiya  

 
37 (26.8) 
101 (73.2) 

 
155.75±13.92 
153.95±13.73 

 
t=0.682 
p=0.497 

Yaş (ort±ss) 41.27±11.63 (min.22-mak.63) 
Meslekte çalışma yılı 18.68±11.31 (min.1-mak.47) 
Şuan çalıştığı klinikte çalışma yılı 12.40±7.72 (min.1-mak.35) 

* Diğer: Eczacı, laborant, röntgen teknisyeni 



Aykut AYDIN 

 299 

Sağlık çalışanlarının kurumlarındaki çalışan güvenliğine yönelik uygulamalarının ve ölçek puan 
ortalamalarının dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. Çalıştığı kurumda çalışan güvenliğine yönelik 
komite olduğunun farkında olan katılımcıların ölçek puanlarının istatistiksel olarak anlamlı bir 
şekilde daha yüksek olduğu bulundu (Tablo 2). Katılımcıların ölçek toplam puanları 154.43±13.75 
(min.122-mak.192) ve Cronbach’s Alpha değeri 0.891 olarak belirlendi (Tablo 3). Katılımcıların 
yaş, meslekte çalışma yılı, şu an çalıştığı klinikteki çalışma yılı ile ölçek puanları arasında anlamlı 
bir ilişki saptanmadı (Tablo 4). 
Tablo 2. Sağlık Çalışanlarının Kurumlarındaki Çalışan Güvenliğine Yönelik Uygulamalara Göre İş Güvenliği Ölçeği Puan 
Ortalamalarının Dağılımı (n=138) 

Özellik n (%) İş Güvenliği Ölçeği Test istatistiği 
Kurumda mesleki hastalık görülme sıklığı 
Sık sık 
Orta düzey 
Nadir  
Görülmez  

 
8 (5.8) 

68 (49.3) 
47 (34.1) 
15 (10.9) 

 
161.14±15.13 
151.49±13.63 
156.51±13.32 
158.33±13.10 

 
F=2.439 
p=0.067 

Kurumda çalışan güvenliğine yönelik komite varlığı 
Evet 
Hayır  

 
84 (60.9) 
54 (39.1) 

 
155.36±13.61 
135.83±6.79 

 
t=3.519                    
p=0.032 

Kurumunuzda iş kazası görülme sıklığı 
Sık sık 
Orta düzey 
Nadir  
Görülmez 

 
23 (16.7) 
57 (41.3) 
45 (32.6) 
13 (9.4) 

 
154.91±13.81 
154.03±14.40 
154.73±13.68 
154.30±12.43 

 
F=0.032 
p=0.992 

İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim alma 
durumu 
Evet 
Hayır  

 
90 (65.2) 
48 (34.8) 

 
153.95±15.45 
154.68±12.84 

 
t=-0.296 
p=0.768 

 
Tablo 3. Katılımcıların İş Güvenliği Ölçeği ve Alt Boyutları Puan Ortalamalarının Dağılımı ve Cronbach’s Alpha Değerleri 

İş Güvenliği Ölçeği ve Alt Boyutları  Ort. ± S.S. Min.-Mak. Cronbach’s Alpha 

Mesleki Hastalıklar ve Şikayetler  25.39±4.90 14-37 0.827 

Sağlık Taraması ve Kayıt Sistemleri  26.20±4.54 18-36 0.996 

Kazalar ve Zehirlenmeler  16.35±2.48 11-22 0.694 

Yönetsel Destek ve Yaklaşımlar  24.38±2.43 19-30 0.700 

Malzeme, Araç ve Gereç Denetimi  22.44±2.49 18-29 0.687 

Koruyucu Önlem ve Kurallar  22.13±2.83 17-30 0.791 

Fiziksel Ortam Uygunluğu  17.51±2.60 12-23 0.867 

Ölçek Toplam Puanı 154.43±13.75 122-192 0.891 

 
Tablo 4. Katılımcıların Bazı Sosyodemografik Verileri ile İş Güvenliği Ölçeği Puanları Arasındaki İlişki 

 Yaş  Meslekte çalışma yılı Halihazırda çalıştığı 
klinikte çalışma yılı 

İş 
Güvenliği 
Ölçeği 

Yaş  1    

Meslekte çalışma yılı r=0.970 
p<0.001 

1   

Halihazırda çalıştığı klinikte 
çalışma yılı 

r=-0.830 
p<0.001 

r=0.844 
p<0.001 

1  

İş Güvenliği Ölçeği r=-0.012 
p=0.892 

r=–0.010 
p=0.909 

r=-0.001 
p=0.993 

1 
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SONUÇ 

Bu çalışmada, hastanede çalışan sağlık çalışanlarında iş güvenliği ölçeği puan ortalaması 
154.43±13.75 (min.122-mak.192) olup, yeterli düzeyde iş güvenliğine sahip oldukları 
görülmüştür. Ölçeğin alt boyutlarında ise, sağlık taraması ve kayıt sistemine ilişkin puanın en 
yüksek olduğu görüldü. Yapılan diğer çalışmalara bakıldığında, iş güvenliği düzeyinin yeterli 
olduğu; ancak alt boyutta yer alan güvenlik düzeylerinde farklılıklar olduğu görülmektedir 
(Babacan vd., 2012; Özmen ve Karaer, 2016; Karabiber vd., 2018). Öztürk vd., (2012)’nin 
çalışmasında ise kamu hastanesinde iş güvenliğinin sağlandığı ifade edilse de meslek hastalıkları 
ve şikayetler, yönetsel destek ve yaklaşımlar düzeyinde iş güvenliğinin yetersiz olduğu ve bu 
durumdan memnun olunmadığı tespit edilmiştir. 

Bu çalışmada, sosyodemografik özellikler ile iş güvenliği ölçeği arasında anlamlı bir fark 
bulunamadı. Yavuz vd., (2022)'nin çalışmasında sağlık çalışanlarının eğitim düzeyi arttıkça iş 
sağlığı ve güvenliği algılarının daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Yazarlar, bu durumu, 
önlisans mezunlarının üniversite eğitimleri sırasında iş sağlığı ve güvenliği dersini almış olmaları 
ya da hizmet sektöründe hastalara daha yakın olmaları sonucunda maruz kalabilecekleri tehlike 
ve risklerin farkında olmaları ihtimallerine bağlamaktadır. Öztürk vd.,’nin (2012) çalışmasında, 
hekimlerde iş güvenliği düzeyinin diğer sağlık çalışanlarından anlamlı olarak daha düşük 
olduğu bildirilmektedir. Karaer ve Özmen’in (2016) sağlık çalışanlarında iş güvenliğini 
belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmada, yaş, cinsiyet, meslek, çalışılan ünite gibi değişkenlerde 
anlamlı fark olduğu saptanmıştır. Erkeklerde, 18-30 yaş arasındaki sağlık çalışanlarında, 
kendilerine uygun olan bir fiziksel ortamda çalışanlarda iş güvenliği düzeyi daha yüksek 
bulunmuştur. Bununla birlikte, çalışmamıza paralel olan kaynaklar da yer almaktadır (Gupta ve 
Upadhya, 2012; Aldem vd., 2013). Bu bulgunun örneklem farklılığından kaynaklanabileceği 
düşünülebilir.  

Bu çalışmada, kurumda çalışan güvenliği komitesinin farkında olan çalışanlarda iş güvenliği 
düzeylerinin daha yüksek olduğu saptandı. Gürer (2018), sağlık hizmetlerinin güvenli bir şekilde 
sunulabilmesinde, kurumun çalışan sağlığı ve güvenliğini sağlamasının önemi üzerinde 
durmaktadır. Ayrıca, çalışanların güvenliklerinin sağlandığının bilincinde olmaları, bu konuda 
farkındalık yaratılması gerektiğini vurgulamıştır. Karaer ve Özmen’in (2016) çalışmasında da 
kurumda çalışan güvenliği komitesi olduğunu bilenlerin toplam puan ortalamasının, 
bilmeyenlerden daha yüksek olduğu ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
görüldü. Bu bulgu, güvenliğe ilişkin bir komite varlığında, çalışanın kendisini güvende 
hissettiğini düşündürmektedir. 

Araştırmanın yalnızca tek bir kurumda (hastane) yürütülmesinin ve bu kurumda çalışan gönüllü 
personeli içermesinin, bir sınırlılık olduğu bu çalışmada, sağlık çalışanlarının iş güvenliği 
düzeylerinin yeterli olduğu belirlendi. Aynı zamanda, kurumda sağlık çalışanlarının güvenliğine 
yönelik bir komitenin var olduğunu bilen çalışanlarda, iş güvenliği düzeylerinin, bilmeyenlere 
göre daha yüksek olduğu saptandı. Sağlık çalışanlarının iş güvenliğine yönelik politikaların 
belirlenmesinin, riskli birimlerin ve risk faktörlerine ilişkin gerekli önlemlerin alınmasının, sağlık 
çalışanları için ilgili konularda eğitimler düzenlenmesinin ve çalışan farkındalıklarının 
arttırılmasının büyük önem taşıdığı görülmektedir. Hastanelerde güvenlik kültürü 
oluşturulması bir zorunluluk arz etmektedir. 

İş sağlığı ve güvenliğinin, bir organizasyonda bulunmanın ya da çalışmanın bir parçası olduğunu 
düşünmekten çok bir yaşam biçimi olduğunu kabul etmek önemlidir. Sağlık ve güvenlik 
davranışlarının erken yaşlarda kazanılabilecek bir kültür, alışkanlık olacağı unutulmamalıdır. Bu 
noktada Yavuz vd., (2022)'nin çalışmasının bulgularından çıkarım yapıldığı üzere iş sağlığı ve 
güvenliği derslerinin sadece mühendislik alanları ile sınırlandırılmaması; sağlık bilimlerinin 
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müfredatı içerisinde de geniş yer tutmasının sağlanması gereklidir. Yoğun ve stresli çalışma 
ortamı ve sürelerine sahip sağlık çalışanlarının, özellikle önleyici-koruyucu-aktif bir iş sağlığı ve 
güvenliği davranışlarını öğrenmeleri, bu konuda desteklenmeleri sağlanmalıdır. Bu çalışmanın 
bulgularından birisi olan, kurumda çalışan güvenliği komitesinin farkında olan çalışanlarda iş 
güvenliği düzeylerinin daha yüksek olması ise, kurumlarda çalışan güvenliği komitesinin 
önemini ortaya koymaktadır. Yalnızca sağlık çalışanlarının değil, kurum yönetiminin ve 
organizasyonun bir parçası olan çalışan güvenliği komitesinin de güvenlik kültürünün 
oluşturulması ve teşvik edilmesi konusunda sorumluluk alması gerekmektedir. Komitenin 
varlığının farkında olmayan çalışanların olması, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün hedef kitleye 
yayılmasının önünde bir engeldir. Sağlık kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği hususunda yetkili 
birimlerin (komite ya da farklı bir isimle olabilir), sağlık çalışanlarına yönelik devamlı (tehditler 
ve tehditlere yönelik yöntemler değişebilir) dokunuşları gereklidir. Bu dokunuşlar, eğitimlerle 
de çeşitli toplantılarla da sağlanabilir. Bu toplanmaların, iş sağlığı ve güvenliği özelinde önleyici 
ya da pasif davranış biçimleri geliştirilmesini sağlayacağı unutulmamalıdır.  

Sağlık çalışanlarına yönelik benzer çalışmaların daha geniş popülasyonda hem kamu hem özel 
sektörü kapsayacak şekilde yapılması önerilmekte ve bu çalışmaların literatüre katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 
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