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ÖZET 
 
 

Sarıkoç, G., Ruhsal sorunları nedeniyle ayaktan izlenen hastaların 

içselleştirilmiş etiketlenmeleri, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Psikiyatri Hemşireliği Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2011. Bu araştırma 

ruhsal sorunları nedeniyle psikiyatri polikliniklerinde izlenen hastaların 

içselleştirilmiş etiketlenmelerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

Araştırmanın örneklemini Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Hacettepe 

Üniversitesi Erişkin Hastanesi’nde ruhsal sorunları nedeniyle ayaktan izlenen, 

araştırmaya katılmayı kabul eden 400 hasta oluşturmuştur. Veriler; tanımlayıcı bilgi 

formu ve hastaların içselleştirilmiş etiketlenmelerini belirleyen “Ruhsal Hastalıkların 

İçselleştirilmiş Damgalanması Ölçeği (RHİDÖ)” kullanılarak toplanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 15.0 istatistik yazılım programı kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde Kruskal Wallis Testi ile Mann 

Whitney U Testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre hastaların içselleştirilmiş 

etiketlenme toplam puan ortalamaları 69.99 (Max=116, min=29) olarak 

belirlenmiştir. Puan ortalamaları, “Yabancılaşma” alt ölçeği için 15.52±4.23, “Kalıp 

Yargıların Onaylanması” alt ölçeği için 15.63±4.30, “Algılanan Ayrımcılık” alt 

ölçeği için 11.03±3.75, “Sosyal Geri Çekilme” alt ölçeği için 14.50±4.80, 

“Damgalanmaya Karşı Direnç” alt ölçeği için 13.30±2.47 olarak bulunmuştur. 

Hastaların içselleştirilmiş etiketlenme toplam puan ortalamaları ve alt ölçek puan 

ortalamaları ile cinsiyet, yaş, yetişilen yer, eğitim durumu, çalışma durumu, meslek, 

gelir durumu, tanı konduktan sonra geçen süre, klinikte yatma durumu, izlendiği 

hastane, aldığı tanı arasında istatistiksel anlamlılıkta bir fark olduğu ancak doğum 

yeri, medeni durum, klinikte yatma sayıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

fark olmadığı saptanmıştır. Bu sonuçlara göre, hastalarda içselleştirilmiş 

etiketlenmeyi etkileyen faktörlerin olumsuz etkileriyle baş etmeye yönelik 

danışmanlık hizmetlerinin planlanması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Etiketlenme, İçselleştirilmiş Etiketlenme, Psikiyatri Hemşireliği 
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ABSTRACT 
 

Sarıkoç, G., Internalized stigma of outpatients having mental problems, 

Hacettepe University Institute of Health Sciences Master Thesis in Psychiatric 

Nursing Program, Ankara, 2011. This descriptive study is came out as a 

descriptive study to determine internalized stigma of patients who were monitored in 

the psychiatry clinics due to mental problems. The sample comprised of 400 patients 

who agreed to participate in the study in Dışkapı Yıldırım Beyazıt Education and 

Research Hospital, Gülhane Military Medical Academy Education and Research 

Hospital and Hacettepe University Adults Hospital. Data were collected by 

descriptive information form and “Internalized Stigma of Mental Illness Scale”. Data 

was analysed in SPSS 15.0. Kruskal Wallis and Mann Whitney U tests were used in 

the analyses. The results revealed that the patients’ mean internalized stigma scores 

was 69.99 (maximum=116, minimum=29). The mean score was 15.52±4.23 for the 

“Alienation” subscale, 15.63±4.30 for the “Stereotype Endorsement”, 11.03±3.75 for 

the “Perceived Discrimination” subscale, 14.50±4.80 for the “Social Withdrawal” 

subscale, 13.30±2.47 for the “Stigma Resistance” subscale. It was determined that 

there was significant difference between the patients’ mean internalized stigma total 

scores between subscale scores and their gender, age, job, the place that the patient 

was raised in, educational status, working status, income level, the period spent after 

the diagnosis, hospitalization status, the hospital monitoring the patient and the 

diagnosis; however, no significant difference was found in terms of birth place, 

marital status, number of hospitalization. On the basis of these results, it is suggested 

that counselling services should be planned in order to identify negative impact of 

the factors that influence coping with internalized stigma. 

Key Words: Stigma, Internalized Stigma, Psychiatric Nursing  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

vii

İÇİNDEKİLER 

                                                                                                                   Sayfa 

ONAY SAYFASI                                          iii 

TEŞEKKÜR                                                         iv 

ÖZET                                                                                 v 

ABSTRACT                                                                 vi 

İÇİNDEKİLER                                                          vii 

SİMGELER - KISALTMALAR DİZİNİ                     x 

TABLOLAR                                                                 xi 

1. GİRİŞ                                                                           1 

1.1. Problemin Tanımı ve Önemi                                         1 

1.2. Araştırmanın amacı                                                            4 

2. GENEL BİLGİLER                                          5 

2. 1. Ruhsal Sağlık ve Hastalık                                             5 

2.1.1. Tarihsel Süreçte Ruhsal Hastalıklara Yönelik Tutumlar           5 

2.1.2. Sağlık Personelinin Ruhsal Hastalığı Olan Bireylere Yönelik       9 

Tutumları  

2.2. Etiketleme Kavramı                                        10 

2.2.1. İçselleştirilmiş Etiketlenme                                       13 

2.3. Etiketlenmenin Hastalığı Yaşayan Bireylere Etkisi            14 

2.4. Etiketlenmenin Azaltılmasına Yönelik Uygulamalar               14 

2.5. Etiketlenmeyi Önlemede Psikiyatri Hemşiresinin Rolü                  16 

3. GEREÇ YÖNTEM                                                            19 

3.1. Araştırmanın Şekli  19 

3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yerler ve Özellikleri 19 

3.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi                             20 

3.4. Verilerin Toplanması 21 

3.4.1. Veri Toplama Araçlarının Hazırlanması 21 

3.4.2. Ön Uygulama 22 

3.4.3. Veri Toplama Araçlarının Uygulanması 23 

3.5.Verilerin Değerlendirilmesi 23 

3.6. Araştırmanın Etik Boyutu 24 



 

 
 

viii

3.7. Araştırmanın Sınırlılıkları 24 

4. BULGULAR 25 

4.1. Psikiyatri Polikliniklerinde İzlenen Hastaların Sosyo-demografik    25 

ve Hastalığa İlişkin Özellikleri 

4.2. Hasta Bireylerin İçselleştirilmiş Etiketlenme Puan Ortalamaları  27 

4.3. Hasta Bireylerin İçselleştirilmiş Etiketlenmelerinin Tanıtıcı 28 

 Özelliklerle İlişkisi 

4.3.1. Cinsiyet 28 

4.3.2. Yaş 29 

4.3.3. Medeni Durum 30 

4.3.4. Doğum Yeri  31 

4.3.5. Yetişilen Yer 32 

4.3.6. Eğitim Durumu 33 

4.3.7. Çalışma Durumu 34 

4.3.8. Meslek 35 

4.3.9. Gelir Durumu 35 

4.3.10. Tanı Konduktan Sonra Geçen Süre 36 

4.3.11. Klinikte Yatma Durumu 37 

4.3.12. Klinikte Yatma Sayısı 38 

4.3.13. Hastaneler 39 

4.3.14. Hasta Bireylerin Tanıları 40 

4.3.15. Hastaların Hastalıklarının Yaşamları Üzerindeki Etkilerine  42 

Yönelik İfadeler 

4.3.16. Hastaların Hastalıklarının Kendileri, Aileleri ve Toplumla Olan     42 

İlişkilerine Etkilerine Yönelik İfadeleri 

5. TARTIŞMA 44 

5.1. Hasta Bireylerin İçselleştirilmiş Etiketlenmeleri ve Tanıtıcı 44 

Özelliklerle Karşılaştırılması 

6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 52 

6.1. Sonuçlar 52 

6.2. Öneriler 54 

KAYNAKLAR 56 



 

 
 

ix

EKLER 

EK 1: Ruhsal Sorunları Nedeniyle Ayaktan İzlenen Hastaların   

             İçselleştirilmiş Etiketlenmeleri Adlı Araştırmanın Yazılı Onam Formu 

EK 2:  Tanımlayıcı Bilgi Formu     

EK 3: Ruhsal Hastalıkların İçselleştirilmiş Damgalanması Ölçeği 

EK 4: Ankara İl Sağlık Müdürlüğü İzin Yazısı 

EK 5: Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi İzin Yazısı 

EK 6: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesi İzin Yazısı 

EK 7: Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzin Yazısı 

EK 8: Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi İzin   

            Yazısı 

EK 9: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzin Yazısı 

EK 10: Gazi Üniversitesi Hastanesi İzin Yazısı 

EK 11: Ankara 3 Nolu Klinik Araştırmalar Etik Kurulu İzin Yazısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

x

SİMGELER - KISALTMALAR DİZİNİ 

  

BRSHH     Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma  

 Hastanesi 

DYBEAH     Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

DSÖ       Dünya Sağlık Örgütü 

GATA     Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesi 

HÜEH        Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi 

RHİDÖ     Ruhsal Hastalıkların İçselleştirilmiş Damgalanması Ölçeği  

WPA      Dünya Psikiyatri Birliği  

Max                Maksimum 

Min                 Minimum 

     Ortalama 

ss    Standart sapma        

p         Anlamlılık Düzeyi 

Z           Mann Whitney U Testi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

xi

TABLOLAR 

 

                                                                                                                   Sayfa 

3.1. Hastanelerin polikliniklerinde izlenen hasta sayıları 21 

4.1. Polikliniklerde izlenen hasta bireylerin tanıtıcı özelliklerinin dağılımı     26  

4.2. Hasta bireylerin içselleştirilmiş puan ortalamaları                                              28 

4.3. Hastaların cinsiyete göre içselleştirilmiş etiketlenme puan 29 

ortalamaları 

4.4. Hastaların yaşa göre içselleştirilmiş etiketlenme puan ortalamaları 30 

4.5. Hastaların medeni durumlarına göre içselleştirilmiş etiketlenme  31 

puan ortalamaları 

4.6. Hastaların doğum yerlerine göre içselleştirilmiş etiketlenme puan 32 

ortalamaları 

4.7. Hastaların yetiştiklere yere göre içselleştirilmiş etiketlenme puan  32 

ortalamaları 

4.8. Hastaların eğitim durumlarına göre içselleştirilmiş etiketlenme 33 

puan ortalamaları 

4.9. Hastaların çalışma durumlarına göre içselleştirilmiş etiketlenme  34 

       puan ortalamaları 

4.10. Hastaların meslek gruplarına göre içselleştirilmiş etiketlenme puan   35 

        ortalamaları 

4.11. Hastaların gelir durumlarına göre içselleştirilmiş etiketlenme puan  36 

        ortalamaları 

4.12. Hastaların tanı konduktan bu zamana kadar geçen sürelerine göre   37 

içselleştirilmiş etiketlenme puan ortalamaları 

4.13. Hastaların klinikte yatma durumlarına göre içselleştirilmiş  38 

etiketlenme puan ortalamaları 

4.14. Hastaların klinikte yatma sayılarına göre içselleştirilmiş  39 

etiketlenme puan ortalamaları 

4.15. Hastaların izlendikleri hastanelere göre içselleştirilmiş etiketlenme  40 



 

 
 

xii

puan ortalamaları 

4.16 Hastaların tanı gruplarına göre içselleştirilmiş etiketlenme puan            41 

ortalamaları 

4.17. Ruhsal hastalıkların hastaların yaşamları üzerine etkileri 42 

4.18. Hastaların hastalıklarının kendileri, aileleri ve toplumla olan  43 

ilişkilerine etkileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1

1.GİRİŞ 

 

1.1. Problemin Tanımı ve Önemi 

Ruh sağlığı sorunlarının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde her 

sosyoekonomik düzeyde, her ırkta ve her kültürel grupta görüldüğü bilinmektedir 

(1). Ruh sağlığı ile ilgili sorunlar sık görülmeleri, yeti kaybı ile 

sonuçlanabilmeleri ve ekonomik kayıplara neden olabilmeleri nedeniyle 

toplumsal açıdan büyük bir önem arz etmektedir (2). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

verilerine göre dünyada yaklaşık 450 milyon kişide ruhsal bozukluklar ve 

nörolojik hastalıklar bulunmaktadır (3). Ülkemizde ise Türkiye Ruh Sağlığı Profili 

sonuçlarına göre ruhsal hastalıklar toplumun %17.2’sinde görülmektedir (1). 

   Dünyada yeti yitimine en çok neden olan 10 hastalıktan beşinin ruhsal 

bozukluklar olduğu bilinmektedir. Bu bozukluklar; majör depresyon, şizofreni, 

alkole bağlı sorunlar, bipolar bozukluk ve obsesif kompulsif bozukluktur (4).  Bu 

hastalıkların toplum içinde görülme sıklığı yadsınamayacak düzeyde yüksek 

olduğu için toplumun ruhsal hastalıklara yönelik bilgi, tutum ve davranışları daha 

da önem kazanmıştır. Bu nedenle, 1940’ların son yıllarından bu yana çalışmalara 

konu olmuş ve Türkiye’de de 1970’li yıllardan itibaren bu konuda çok sayıda 

çalışma yapılmıştır (5-8). Yapılan çalışmalar sonucunda toplumun ruhsal 

hastalıklar konusunda hem olumlu (9) hem olumsuz inançlara (8,10) sahip 

olduğuna yönelik bulgular elde edilmekle birlikte, toplumun ruhsal bozukluğu 

olan bireylere karşı etiketleyici, dışlayıcı bir tutumunun belirgin olduğu da 

görülmektedir. Taşkın ve diğ. (11)’nin Türkiye’de kırsal bir bölgede yaşayan 

halkın şizofreniye ilişkin tutumlarını incelediği çalışmada, katılımcıların en fazla 

kişisel yakınlık gerektiren durumlarda (evlenme, birlikte çalışma, komşuluk 

yapma vb.) hasta bireyi reddetme eğilimi içinde olduğu görülmüştür. Bağ ve 

Ekinci (6)’nin sağlık personelinin ruhsal sorunları olan bireylere yönelik 

tutumlarını incelediği başka bir çalışmada ise katılımcıların büyük çoğunluğunun 

ruh sağlığı bozuk bireylerle aynı iş yerinde çalışmak istemedikleri, bu bireyleri 

saldırgan buldukları ve tutum ölçeğinin alt boyutu olan korku/dışlama boyutu 

puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 



 

 
 

2

 Literatürde ruhsal hastalıkların tehdit içeren, korku veren, mantıklı düşünceyi ve 

özgür iradeyi kaldıran durumlar olarak görüldüğü belirtilmektedir. Ruhsal hastalığı 

olan bireylerin ne yapacağının kestirilememesi, hareketlerine anlam verilememesi 

nedeniyle tehlikeli olarak düşünüldüğü yönündeki önyargılar devam etmekte, kitle 

iletişim araçları ile de bu önyargılar pekiştirilmekte ve yaygınlaştırılmaktadır. 

Böylece bu bireylerin, toplumdan dışlandıkları,  etiketlenmeye neden olan olumsuz 

tutumlara maruz kaldıkları yapılan çalışmalarla görülmektedir (12-14). Bu hastalara 

yönelik olan dışlayıcı ve soyutlayıcı tutumlar, hastaların daha az sosyal destek 

almalarına, yetersizlik duyguları yaşamalarına, sosyal ilişkilerden kaçınmalarına, 

suçluluk ve utanç duygularında artmaya ve kendilik değerinde düşmeye neden 

olmaktadır. Bununla birlikte, tutumların sonucu olarak sağaltıma başlamaktan ya da 

psikiyatri servislerinde tedavi almaktan kaçınma, hastalığını gizleme, işsiz kalma, 

evsizlik ve yaşam kalitesinde düşme de görülmektedir (15-18).  

Toplumda yaşayan bireylerin, ruhsal hastalıklara yönelik geliştirdiği olumsuz 

inanç ve tutumların, ruhsal hastalığı olan bireylerin toplumsal yaşamında ciddi 

engeller oluşturarak topluma uyumunu sınırlayabildiği bilinmektedir (5). Bu hastalar 

için kullanılan psikiyatrik tanının etiketleyici içeriği ne kadar fazla ise hastalık 

belirtilerinin şiddetinin de o kadar arttığı ifade edilmektedir. Bu bağlamda, ruhsal 

hastalığı olan kişilerin aynı zamanda etiketlenme duygusu taşıdıkları da 

vurgulanmıştır (19). 

  Ruhsal hastalıklara yönelik etiketlemeye ilişkin tutumlar doğrudan sözel 

yollarla olmasa da sözel olmayan beden diliyle farkında olunmadan nesilden nesile 

miras olarak aktarılabilmektedir. Bu iletileri algılayan bireyler ise çocukluğundan 

itibaren bunu içselleştirebilmekte, kendine mal edebilmekte ve o şekilde 

davranabilmektedir. Ruhsal sorunları olan bireylerin etiketlenme, dışlanma ya da 

ayrımcılığa maruz kalmadıkları halde kendilerini etiketlenmiş olarak hissettikleri de 

görülmüş ve böylece etiketlemenin içsel boyutu fark edilmiştir. Bireyin toplumdaki 

olumsuz kalıp yargıları kendisi için uygun görmesi ve kabullenmesi olarak 

tanımlanan bu durum “içselleştirilmiş etiketlenme” olarak adlandırılmaktadır. 

Kendisini etiketlenmiş olarak düşünen birey ise değersizlik, utanç, suçluluk gibi 

olumsuz duyguları yaşayarak kendisini toplumdan geri çekmekte ve sosyal izolasyon 

yaşamaktadır (19,20).  
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Literatürde ruhsal hastalığı olan bireylerin maruz kaldıkları etiketlenmenin 

derecesinin ruh sağlığı tedavisi için hastaneye başvurmaya, ayaktan ya da yatarak 

tedavi görmeye ve koyulan teşhislere, hastalık tanısı ve prognozuna göre 

değişebildiği belirtilmektedir (21). Örneğin; Singapur’ da yapılan bir çalışmada 

üniversite hastanesinde ayaktan izlenen şizofreni hastalarının etiketlenmelerinin, 

devlet hastanesinde izlenenlerinkinden daha yüksek olduğu görülürken, şizofreni 

dışında ruhsal hastalığı olan bireylerde ise üniversite hastanesinde tedavi 

görenlerin, devlet hastanesinde tedavi görenlere göre daha az etiketlenme 

yaşadıkları bulunmuştur (18). Ülkemizde temel sağlık hizmetlerinin birinci 

basamağında çalışan hekim ve hemşirelerin ruh sağlığı sorunu olan bireylere 

yönelik tutumlarının incelendiği Arı ve Öz’ün başka bir çalışmasında ise paranoid 

şizofreni vakası ile sosyal ilişkiden daha fazla olumsuz etkilenildiği, anksiyete 

bozukluğu prognozunun, paranoid şizofreni vakasına oranla daha olumlu 

görüldüğü saptanmıştır (22).  

Psikiyatri hastalarına karşı gösterilen olumsuz tutum ve beklentileri aşmak 

için bu konuda yüzyıllardan beri süregelen yanlış inançların gerçekçi inançlarla 

değiştirilmesi, etiketlemeyi ve önyargıları azaltmak ya da ortadan kaldırmak adına 

önemlidir (23). Bu konuda bir yandan toplum eğitilirken bir yandan da hasta 

bireylere tedavi sırasında bu etiketleme ile baş etmelerine yönelik danışmanlık 

verilebilir. Bununla birlikte, hastalara yönelik koruyucu yasal düzenlemelerin 

arttırılması, mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programları ile sağlık personelinin 

ruhsal hastalıklar konusundaki bilgi düzeyinin arttırılması, etiketleme karşıtı 

kampanyaların yaygınlaştırılması gibi çalışmalar da olumsuz tutumların 

değiştirilmesini sağlayabilir (11,12,24,25). Toplum ruh sağlığını korumaya 

yönelik hizmetlere katılmak, bunlardan hasta bireylere etiketlenme ile baş 

etmelerine yönelik eğitim ve danışmanlık vermek aynı zamanda ruh sağlığı 

hemşirelerinin de rol ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. Bu hizmet 

sayesinde, toplumun ruh hastalarını etiketleyici ön yargı ve inançları, olumsuz 

tutumları azaldıkça hastaların kendilerini etiketlenmiş algılamaları da azalabilir 

(23).  

Literatür incelendiğinde toplumun çeşitli gruplarının ruhsal hastalıklara 

yönelik etiketleme durumunun ve toplumun tutumlarının belirlendiği çok sayıda 
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çalışma yapılmış olmakla birlikte (5-11,21,25-31) ruhsal sorunu olan bireylerin 

içselleştirilmiş etiketlenme durumunu değerlendiren çalışmalar sınırlıdır (32-36). 

Yukarıda da belirtildiği gibi “etiketlenme” nin ruhsal sorunu olan bireyler üzerinde 

ciddi olumsuz etkileri bulunmaktadır. Ruhsal hastalıkların ve hastaların maruz 

kaldıkları etiketlenmenin psikolojik rahatsızlıkların önlenmesine, erken tanılamaya 

ve ruhsal hastalıkların toplum içinde tedavi edilmesine olumsuz anlamda doğrudan 

etkisi olduğu bilinmektedir (31). Etiketlenmenin içselleştirilmesi ile bu durum 

daha da pekişmekte ve çözümlenmesi zor bir durum haline gelmektedir.  Hastalara 

yönelik yapılan bu etiketlemenin içselleştirilmesi yalnızca bireysel değil aynı 

zamanda toplumsal bir sorundur. Bu sorunu önlemek hastalıkların 

kabullenilmesinin kolaylaştırılmasına, uygun rehabilitasyon ortamının 

sağlanmasına ve kronikleşmenin engellenmesine yardımcı olabilir. Bu bağlamda, 

hastaların içselleştirilmiş etiketlenmelerinin belirlenmesi amacıyla yapılacak 

çalışmaların, toplum ruh sağlığına yönelik verilecek hizmetlere, tedavi planına ve 

etiketlemenin azaltılmasına yönelik olarak yapılacak çalışmalara ışık tutacağı 

öngörülebilir.   

 

1.2. Araştırmanın Amacı 

            Bu araştırmada, ruhsal sorunları nedeniyle ayaktan izlenen hastalarda 

içselleştirilmiş etiketlenmenin ve bu durumu etkileyen faktörlerin belirlenmesi 

amaçlanmıştır.                           
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. Ruhsal Sağlık ve Hastalık 

DSÖ sağlığı, “yalnız hasta ya da sakat olmama durumu değil, bedensel, 

sosyal, ruhsal yönden tam bir iyilik hali” olarak tanımlamaktadır. Bedenen sağlıklı 

olmak, sağlığın yalnızca bir boyutudur. Ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı olmak ise, 

bireyin kendisi, ailesi, çevresi, işi ve toplumla olan ilişkilerini, iyilik halini 

belirleyen, insan yaşamının temel boyutu olan bir durum olarak değerlendirilen ve 

beden sağlığını da etkileyen birbirinden ayrılmaz kavramlardır. Ruhsal sağlık; iyilik 

hali, hissedilen öz yeterlik, otonomi, güçlülük, güven, entelektüellik ve duygulanımın 

farkında olma kavramlarını kapsar (3,37-39). DSÖ ruh sağlığını; kişinin 

yeteneklerinin farkında olabilmesi, yaşamın normal stresleriyle baş edebilmesi, 

üretken ve verimli bir şekilde çalışarak topluma katkıda bulunabilmesi konularında 

iyi oluşluk olarak tanımlamaktadır (40) 

Genel anlamda birey, yaşamını geçmekte olan bir zaman diliminin içinde ve 

değişen mekanlarda; kendisi, ailesi ve yakın çevresiyle, içinde yaşadığı toplumla ve 

yaptığı iş /görevi ile yoğun bir ilişkiler ağı içerisinde sürdürür. Bu ilişkiler ağında 

denge, uyum ve doyum mevcut ise bireyin ruh sağlığının yerinde olduğundan söz 

edilebilir (41). Bu denge, uyum ve doyum mevcut olmadığında ise hastalık durumu 

ortaya çıkar. Ruhsal hastalık kavramı, “bireyin duygu, düşünce ve davranışlarında 

olağandışılıkların, aykırılıkların bulunması” olarak tanımlanabilir (42). Ruhsal 

hastalığı olan bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarında ortaya çıkan bu 

farklılıklar birçok kültürde normalden sapma olarak kabul edilir ve bu tür davranışlar 

genellikle toplum tarafından uygun bulunmadığından kabul görmez (6,43).  

 

2.1.1. Tarihsel Süreçte Ruhsal Hastalıklara Yönelik Tutumlar 

Hastalıkların doğaüstü güçlere bağlandığı, animistik düşüncenin egemen 

olduğu ve Eski Yunan Roma dönemine dek uzanan ilk çağlarda hastalıklar doğaüstü 

güçlere ve zararlı ruhlara bağlanmıştır. Ruhsal hastalıklar genellikle dinsel bir 

anlayışla değerlendirilmiş ve ruhsal hastalığı olan bireyler, şeytanın ya da kötü 

ruhların esiri olmuş, Tanrı’ nın gazabına uğramış kişiler olarak nitelendirilmiştir. Bu 

nedenle, bu dönemlerde hastalar çeşitli cezalandırmalara ve aşağılamalara maruz 
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kalmış, bir kısmı vahşi yaşama bir kısmı da ölüme terk edilmiştir.  Hipokrat ile 

birlikte hastalıkların doğaüstü güçlere değil, doğal etkenlere bağlı olduğu inancı 

yayılmaya başlamıştır. Böylece, ruhsal hastalıklar hakkında daha kabullenici ve 

insancıl yorumlar yapılmaya başlanmış, bu hastalıklar daha doğal bir durum olarak 

değerlendirilmiş ve sağaltım çabaları başlamıştır. Ancak, bu dönem çok uzun 

sürmemiş, Orta Çağ’da yeniden büyüsel-gizemci düşünce egemenlik kazanmıştır. 

Şeytanın yakaladığı bir büyücü sayılan ruh hastaları yıkanıp, diri diri yakılmışlardır. 

Ruhsal hastalığı olan bireylerin, kötü ruhun temsilcisi olduğu inancı ile toplumun 

düzen ve huzurunu bozduğu düşünülmüş ve kendisinden korkulduğu için kentlerin 

dışına atılmışlar ve uzak kırlara yollanmışlardır.  

Orta Çağ’ın kapanmasıyla ruhsal hastalıkları katı, dogmatik ve yarı dinsel 

inançlarla açıklayan görüş ve uygulamalar son bulmuş ve psikiyatri alanında gerçek 

bilimsel çalışmalar ancak yapılmaya başlanmıştır. Fransız devrimiyle yeşeren kişi 

özgürlüğü ve kişi haklarına saygı gibi düşünceler toplumun ruhsal hastalıklara ilişkin 

tutumunu büyük ölçüde etkilemiştir. Hastalar gittikçe düzelen hastane koşulları 

içinde zamanın olanakları ile sağaltılmaya başlanmıştır. 18. yüzyılın sonlarına doğru 

Philippe Pinel, İtalya'da Vincenzo Chiarugi ve İngiltere'de William Tuke tarafından 

başlatılan ruhsal hastalığı olan bireylerin zincirlerinden kurtarılarak toplum içinde, 

anlayış ve hoşgörü içinde tedavi edilmeleri gerektiği görüşü psikiyatri tarihinde 

önemli bir anlam taşımaktadır. Bu durum tam anlamıyla çağdaş psikiyatriye yol açan 

bir devrimdir. Bu dönemden itibaren ruhsal hastalıkları olan bireylere insancıl 

yaklaşımlar artmış, ruhsal hastalıkların teşhisi, sınıflaması, tedavi ve önlenmesindeki 

gelişmeler bu durumu takip etmiştir. Bu gelişmelerle birlikte ruhsal hastalıkları olan 

bireylere yaklaşım, toplumu hastadan koruma anlayışından, hastayı toplum içinde 

tedavi etmeye doğru gelişmiştir. Özellikle 20. yüzyılda batılı ülkelerin ruhsal sağlığın 

önemini anlamalarıyla birlikte, hastaların doldurulduğu büyük depo hastaneler 

boşaltılmaya, yerlerini genel hastanenin bir birimi olan psikiyatri kliniklerine bı-

rakmaya başlamışlardır. Depo hastanelerin yavaş yavaş boşaltılmaya başlanıp, 

hastaların toplumda sağaltımı konusunun gündeme gelmesiyle de insanların ruhsal 

hastalıklara ilişkin tutumları daha fazla önem kazanmıştır (44-48). 

Orta Çağ Avrupası’nın karanlık ve acımasız tutumuna karşılık, bütün İslam 

topluluklarında ve Türklerde ruh hastalarına karşı anlayış, hoşgörü, acıma olmakla 
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birlikte zaman zaman da korkunun egemen olduğu görülmektedir. Geniş İslam 

toplumları içinde de çok eski çağlardan kalma etiketlemenin (stigmatizasyon) yaygın 

olduğu, ancak bu etiketlemelerin hiçbir dönemde Avrupa’ daki gibi olmadığı; utanç, 

gizleme, acıma ile yüklü tutumların ötesine gidilmediği görülmektedir. Selçuklu ve 

ilk Osmanlı dönemlerinde kurulan şifahanelerde ruhsal hastalığı olan bireylere en iyi 

bakım verilmeye çalışılmış, bu hastalar toplumdan uzaklaştırılmamış, hapsedilmemiş 

ya da kötü muamele görmemiştir (44).  

Ruhsal hastalığı olan bireylere ve hastalıklarına ilişkin tutum ve davranışların 

tarihçesinin insanlık tarihi kadar eski olduğu görülmektedir (41). Ruh sağlığında 

belirgin bozukluğu olan insanlar, toplum içerisinde farklı olduklarını çoğunlukla, 

konuşma ve hareketleriyle ortaya koyarken, bu farklılığın tarihsel süreç içerisinde bu 

bireylere karşı farklı tutum ve davranışlar sergilenmesine neden olduğu 

görülmektedir (12).  

Botha ve diğ. nin (49) belirttiğine göre Hayward ve Bright, toplumun ruhsal 

hastalıklara ve ruhsal hastalığı olan bireylere yönelik tutum ve davranışlarına en çok 

katkıda bulunduğu düşünülen dört faktör tanımlamıştır. Bunlar; tehlikelilik, hak 

etmişlik (sorumluluk yükleme), olumsuz prognoz ve sosyal etkileşimde bozulmadır. 

“Tehlikelilik” stereotipisinin, ruhsal hastalığı olan bireylere yönelik toplumun 

tutumlarının belirlenmesinde gereğinden fazla zarar verici etkisi olduğu 

bilinmektedir (6,7,12,49). Toplumda ruhsal hastalıklar, tehdit içeren ve korku veren 

durumlar olarak görülür ve ruhsal hastalıkları olan bireylerin çevreleri için tehlikeli 

ve zararlı olacakları olumsuz düşüncesi ile hareket edilir. Bu yanlış tutumlar da 

genellikle olumsuz ayırımlarla sonuçlanır (41).  

            Hak etmişlik (sorumluluk yükleme), ruhsal ve davranışsal problemleri olan 

bireylerin kendi durumlarından sorumlu tutulduğunu ifade eder. Bu bireylerin 

engellilik ya da yetersizliğinin sorumlusunun, onların karakterlerindeki zayıflık ya da 

eksiklik olduğu düşünülür (50).  

            Olumsuz prognoz; toplumda, ruhsal hastalıkların tam olarak düzelemeyeceği 

ve bu hastalıkların prognozlarının kötü seyirli olduğuna yönelik bir inancın var 

olduğunu ifade etmektedir. Diğer yandan ise, toplumun ruhsal hastalıklara yönelik 

olumsuz tutumlarına maruz kalma ve etiketlenme endişesi yaşama nedeniyle, ruhsal 

hastalığı olan bireyler, tedavi birimlerine gitmek istememekte ve tıbbi yardım 



 

 
 

8

almaktan kaçınmaktadırlar. Bu durum da hastalıkların prognozlarının kötüye 

gitmesine neden olmaktadır. 

Sosyal etkileşimde bozulma, ruhsal hastalığı olan bireylerin duygu, düşünce 

ve davranışlarında ortaya çıkan değişikliklerin normalden sapma olarak kabul 

edildiği için bu durumun toplum tarafından uygun bulunmaması sonucu bu bireylerin 

dışlandığını ve etkileşimin bozulduğunu ifade eder. 

Ruhsal hastalığa sahip olan kişiler, insancıl davranılma, acınma ve destek 

almak yerine etiketlenme ve stereotipilere bağlı olarak sempatik olmayan, haksız 

olan veya düşmancıl olan tutumlara maruz kalmaktadırlar (41). Bu konuda çok 

boyutlu çalışmalar yapılmamış olmakla birlikte, ruhsal hastalığı olan kişilerden 

korkan, dışlayıcı ve kısıtlayıcı davranan kişilerin, düşük özsaygılı, dış kontrol odaklı 

ve yüksek anksiyete düzeyi olan kişiler olduğu gösterilmiştir (51). 

 Literatürde, ruhsal hastalıklara yönelik toplumun tutumlarının, tedavi şekli, 

tedavinin yapıldığı yer, tedavinin görülme şekli gibi tedavi durumunun 

özelliklerinden de etkilendiği belirtilmektedir. Ruhsal hastalıklara yönelik tedavi 

birimlerine başvurma sıklığının fazla olması ve hastayı tespit etme gibi zorla 

yapılması gereken tedavi girişimleri, bu hastalara yönelik daha negatif tutumların 

gelişmesine neden olmaktadır (52). Toplumun ruhsal hastalıklara ve ruhsal hastalığı 

olan bireylere yönelik tutumlarını etkileyen diğer faktörler ise genel olarak şu şekilde 

sıralanabilir: Kültür, yaş, cinsiyet, eğitim gibi sosyo-demografik değişkenler, hastalık 

konusunda bilgi, hasta kişilerle yaşamış olma, ruhsal hastalık etiketi, hastalığın 

psikopatoloji tipi ve hastanın kişilik özellikleridir. Bunların yanı sıra yasa ve 

mahkemeler, devlet politikaları ve kitle iletişim araçları da önemli etkilerde 

bulunmaktadır (11,53).  

Kitle iletişim araçlarının, ruhsal hastalığı olan bireylere yönelik geliştirilen 

tutumlar üzerinde çok güçlü bir etkisi olduğu görülmektedir. Medyanın psikiyatrik 

konuları ele alırken, “anti-stigma” mesajlarından çok, olumsuz haberleri tercih 

etmektedir. Medyanın bu tutumu sıklıkla düş kırıklığıyla sonuçlanmakla beraber, 

ruhsal bozukluğu olan bireylerin saldırgan olduğuna yönelik inancın oluşmasına ve 

bu inancın sürdürülmesine neden olmaktadır (54,55). Medya, ruhsal hastalığı olan 

bireyler hakkında tanımlanmış, yaygın yanlış kanıları şu şekilde yayımlamaktadır; 

ruhsal hastalığı olan bireyler korkulması gereken saldırgan, asi ruhlu kişilerdir ve 
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ruhsal hastalığı olan bireylerin şaşılacak düzeyde çocuksu bir dünya algıları vardır. 

Kanada, İngiltere ve Almanya’ da yapılan başka bir araştırmanın bulguları da bu 

yanlış kanıları destekleyen nitelikte olup, ruhsal hastalığı olan bireylerin sorumsuz, 

güvenilmez kişiler olduğu, kendi kararlarını kendilerinin veremediği ve bu kişilerin 

toplumdan uzak tutulması gerektiği yönündedir (56). 

Bostancı’ nın (41) belirttiğine göre George Mason Üniversitesi’nde Profesör 

olan ve “Ruhsal Hastalığa Yönelik Toplum İmajlarında Medya Deliliği” nin yazarı 

olan Prof. Dr. Otto Wahl, medya görüntülerinin hatalı ve elverişsiz olduğunu; 

medyanın ruhsal bozukluğu olan bireylere yönelik saygısızlığı nakletme eğiliminde 

olduğunu söylemektedir. Günümüzde medya,  sanal alem, web siteleri ve diğer 

iletişim kaynakları ile topluma birçok veri yüklenmektedir. Bu verilerin sebep olduğu 

anksiyete ve korku ile de toplum her zamankinden daha fazla kategorize etmeye, 

ayrımcı ve etiketleyici davranmaya itilmektedir (57).  

Büyük kitlelere ulaşan medya, eğitim konusunda aracı olarak kullanılabilecek 

bir kaynaktır (24,43,58,59). Medyanın, ruhsal sorunları olan bireylerin yaşadıkları 

problemlere odaklanması ve anti-stigma kampanyalarına destek vermesi, bu konuda 

yapılan girişimlere katkıda bulunabilir.  
 

2.1.2. Sağlık Personelinin Ruhsal Hastalığı Olan Bireylere Yönelik 

Tutumları 

Ruh sağlığı sorunu olan bireye karşı toplumun tutumundan söz edilirken 

sadece aile ve çevre değil, toplumun eğitilmesinde kilit rol oynayan sağlık 

personelinin tutumlarından da söz edilmektedir (22). Meslek yaşamlarında ruhsal 

hastalığı olan bireylerle karşılaşmakta olan ve toplum içinde sağlık konusunda 

“danışman” ve “model” işlevi gören sağlık personelinin, ruhsal bozukluğa sahip 

bireylerle ilgili düşünceleri, onların bu hastalıklara yönelik tutum ve davranışlarını 

yansıtması açısından oldukça önemlidir. Sağlık personelinin ruhsal sorunları olan 

bireylere yönelik tutumları, ruhsal sorunları olan hastaların gereken yardımı 

alabilmelerini, gerektiğinde yönlendirilebilmelerini ve toplumun ruhsal hastalıklara 

yönelik tutumlarını etkileyen önemli bir etmendir (6,60). 

Sağlık çalışanlarının ruhsal hastalıkları etiketlemeleri konusunda yapılan 

araştırmalar incelendiğinde, araştırmaların bir kısmında topluma kıyasla sağlık 
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personelinin ruh sağlığına ilişkin tutumlarının olumlu olduğu görülürken (61), bir 

kısmında sağlık personelinin bu hastalara ilişkin tutumlarının toplumdaki ön 

yargılara paralel olarak olumsuz olduğu görülmektedir (6,22). Özyiğit ve 

arkadaşlarının (63), hemşire ve hemşire öğrencilerinin şizofreniye ilişkin 

tutumlarının incelendiği başka bir çalışma sonucuna göre ise, şizofreni hastalarına 

ilişkin sosyal mesafe ve sosyal reddedilme konusunda genel olarak olumsuz 

tutumlarının baskın olduğu görülmüştür.   

Sağlık alanında çalışanlar da toplumun bireyleri olarak ruhsal sorunları olan 

bireylere karşı bu yargılara sahip olabilirler. Ancak, toplumun öteki bireylerinden 

farklı olarak sağlık çalışanları, biyopsikososyal bütünlük içeren bir bakım anlayışıyla 

ruhsal sorunu olan hastalara da bakım vermek durumundadırlar (6). Sağlık çalışanları 

bu noktada, toplumdaki bir bireyden farklılaşmalı, ruh sağlığına ilişkin kendi tutum 

ve değer yargılarını bilerek gözden geçirmelidir. Bu yargıların sunduğu hizmete 

etkisini fark etmeli, aynı zamanda bir sağlık eğitimcisi olarak uygun rol modeli 

olmanın önemini unutmamalıdır (22). Sağlık çalışanlarından ayrıca toplumda bu 

hastalara olumlu tutum geliştirilmesinde model olması, toplumu olumlu yönde 

etkilemesi de beklenmektedir (6). 

 

 2.2. Etiketleme Kavramı 

Etiket (damga, stigma) kavramı, bir birey ya da grubun saygınlığını tehlikeye 

düşüren, diğerleri tarafından reddedilme ya da çekinilmeye neden olan, küçük 

düşüren, değersizleştiren bir kara leke, utanılması gereken bir durum, diğerlerince 

kabul edilmezliğin işareti olarak tanımlanmaktadır (43,64-67). Erwing Goffman 

(68)’a göre de etiket, “derin bir utanç veren, kişiyi değersiz kılan ve saygınlığı 

azaltan bir durumdur”. Etiketleme (damgalama, stigmatizasyon) kavramı ise bazı 

hasta gruplarına karşı toplumun tavır alması ve onların toplumdan dışlanmasına 

kadar giden davranışlar bütünüdür. Bu bağlamda, ruhsal hastalığı olan bireyler 

birçok toplumda en çok etiketlenen grup olmuştur (24). 

Toplum kendi kültürü kapsamında aykırı, normal dışı ya da sapkın saydığı 

davranışlardan yola çıkarak, kendini ürküten, rahatsız davranışlarda bulunan kişileri 

etiketleme eğilimi göstermektedir. Kişiye böyle bir etiket yapıştırıldığında, artık o 

kişinin gerçek kişiliği göz ardı edilmektedir. Toplum böylece kendi zihninde 
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oluşturduğu “ruhsal olarak hasta” stereotipileri ile o kişiye karşı olan davranışlarını 

belirlemekte, sıklıkla da yabancılayıp, dışlama yoluna gitmektedir. Böylece 

etiketlenen kişi ya da grup farklı olarak algılanır ve bu farklılık nedeniyle etiketli 

kişilere birçok olumsuz özellik atfedilir. Önce etiketlenen ve ardından birtakım 

olumsuzlukların atfedildiği bu kişiler daha sonra toplumdan uzaklaştırılır, yalıtılır, 

yok edilmesi için çaba gösterilir ya da yok olması için kendi haline bırakılır (51,69-

71).  

İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olan ve ilk etiketlenen 

hastalıklardan biri olan cüzzam, Tanrı’nın insana verdiği bir “kötülük” olarak 

nitelendirilmiştir. 1300’lü yıllarda kara ölüm olarak da bilinen veba, Tanrı’nın 

insanlara günahkâr davranışları yüzünden gönderilen bir ceza olarak görülmüş, 

Tanrı’nın öfkesini yatıştırmak için toplumun normlarına aykırı yaşayan gruplar 

günah keçisi ilan edilmiştir. 15. yüzyılda tüm Avrupa kıtasını kasıp kavuran frengi, 

Orta Doğu’ya sıçramış, hastalığa yakalananlar tarih boyunca lanetlenmişlerdir (72). 

Etiketleme pek çok olgu ya da durum için görülse de, erken çağlardan bu yana 

etiketleme ve ayrımcılığa en fazla maruz kalanların, ruhsal hastalığı olan kişiler 

olduğu bilinmektedir (53). Bu etiketlemenin kökeninde hastaların uygun olmayan, 

bazen beklenmedik davranışlarının doğurduğu korku ve huzursuzluk yatmaktadır. 

Ruhsal hastalıklarda etiketleme, sadece hasta olduğu için ruhsal hastalığı olanların 

fiziksel hastalığı olan diğer kişilerden farklı olarak değerlendirilmesini ve toplumun 

bu kişilere birçok olumsuzluğu atfetmesini, genellikle bu hastaların tehlikeli ve ne 

zaman ne yapacağı belli olmayan kişiler olarak değerlendirilmelerini içermektedir 

(73).  

Ruhsal hastalık etiketi, bireyde toplumun ortak görüşünü temsil eden 

stereotipileri ortaya çıkarır. Stereotipiler, bir sosyal grubu tanımlama ya da 

kavramayı sağlayan etkili bilgi yapılarıdır (50). Link ve Phalen (74), etiketlemeyi 

olumsuz stereotipilerin tetiklediği doğal statü kaybı ve ayrımcılık olarak 

tanımlamaktadır ve etiketlemenin birbiriyle bağlantılı olan bileşenlerin bir araya 

gelmesiyle oluştuğunu savunmaktadır. Bu bileşenler şunlardır; 

-İnsanlar ayrımcılık yapar ve bireysel farklılıkları etiketler.  

-Baskın kültürel inanışlar, etiketlenmiş bireyleri istenmeyen özelliklerle 

(negatif stereotipiler) ilişkilendirir.  
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- Etiketlenen kişi grup dışı bırakılır, “biz” ve “onlar “ olarak ayırım yapılır.  

- Etiketlendirilmiş insanlar statü kaybı ve ayrımcılık yaşarlar.  

Böylece etiketleme ile kişiler belirgin kategorilere ayrılmakla beraber, 

kınama, reddetme, dışlama, ayrımcılık gibi durumlara da maruz kalırlar (74). 

Toplumdaki “ruhsal hasta” stereotipi pek çok çalışmada gösterildiği üzere 

“tehlikeli” ve “ne yapacağı belli olmaz” stereotipidir. Bu sonuç, zaten hazır bekleyen 

bir önyargının ortaya çıkmasına yol açar (53). Ön yargı, sosyal grup üyesi için, 

sadece o grup üyesi olması nedeniyle daha önceki bazı yargılar ve stereotipiler 

üzerinde oluşturulmuş yargıdır (75). Ön yargılar stereotipileri pekiştirerek korku gibi 

duygusal reaksiyonlara neden olurlar ve ayrımcı, dışlayıcı davranışların ortaya 

çıkmasıyla sosyal mesafe konur (50). “Bizden değil, farklı” etiketi sonucu olumsuz 

düşüncelerin geliştirildiği, sosyal mesafenin konduğu kişide sosyal statü kaybı oluşur 

(76,77). 

Sosyal mesafe kavramı, hastaların içinde yaşadıkları toplum tarafından 

reddedilmesi sonucu toplumsal kaynaşmanın sağlanamadığının fark edilmesiyle 

doğmuştur (8,78). Link ve Phalen (74) sosyal mesafeyi, etiketlenen kişilere yönelik 

uygulanan sosyal etkileşimden uzak tutma davranışı olarak tanımlamaktadır. 

Ötekileştirme eğilimlerini besleyen sosyal mesafe kavramı, insanlar arasındaki 

“sosyal temasın” azlığını dile getirmekte olup, kişilerin sosyal ilişkilerinde ruhsal 

hastalığı olanların katılımını ne kadar kabul ettiklerinin derecesini ifade eder 

(7,78,79). Arkar’ın belirttiğine göre Whatley, sosyal yakınlık içeren ortamlarda akıl 

hastası olarak tanımlanmış kimselerle etkileşimi kesme eğiliminin olduğunu, buna 

karşın göreceli olarak kişisel olmayan genel ortamlarda ise ruhsal hastaların daha 

fazla kabul gördüklerini belirtmektedir (78). 

Sosyal mesafe konusunda yapılan bir çalışmada,  ruhsal hastalığı olan 

bireylere gösterilen sosyal mesafenin ölçüsünün hastalık grubuna göre farklılık 

gösterdiği belirtilmektedir. Örneğin, alkol bağımlılığı olan bireylere gösterilen sosyal 

mesafe en yüksek oranda olup, bunu şizofreni ve narsistik kişilik bozukluğu takip 

etmektedir. En az sosyal mesafe ise majör depresyon ve agorafobili panik 

bozukluklara yönelik olarak bulunmuştur (80). Yetişkin bireylerle yapılan 

çalışmalara genel olarak bakıldığında da, madde bağımlılığı ve alkol bağımlılığına 

yönelik sosyal mesafenin daha yüksek oranda olduğu görülmektedir (81). Buradan 
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bir hastalık grubuna uygulanan sosyal reddetme ve etiketleme eğilimi için kişisel 

sorumluluğun anahtar bir ölçü olduğu sonucu söylenebilir. Literatürde kişisel 

sorumluluğunu alamayan bireylerde algılanan etiketlenmenin, kişisel sorumluluğunu 

alabilenlerden daha fazla olduğu ifade edilmektedir (82). 

 

2.2.1. İçselleştirilmiş Etiketlenme 

Ruhsal hastalıklara yönelik etiketleme, ayrımcılık ya da dışlamanın 

toplumlarda yaygın olarak görüldüğü, yapılan çalışmalarda belirtilmektedir 

(7,11,83). Bunun yanında, bu bireylerin bazen toplum tarafından etiketleme, 

ayrımcılık ya da dışlanmaya maruz kalmadığı halde de kendilerini etiketlenmiş 

olarak algıladıkları görülmektedir (51).  

Etiketleme kavramı, ruhsal hastalığı olan bireylere uygulanan “toplumsal 

etiketleme” ve “içselleştirilmiş etiketleme” olarak ikiye ayrılabilir (33,84). 

“Toplumsal etiketleme”, “ruhsal hastalık”  etiketi ile oluşan olumsuz stereotipiler 

sonucunda statü kaybı ve ayrımcılığa neden olmaktadır (84). “İçselleştirilmiş 

etiketlenme” ise bireyin toplumdaki olumsuz kalıp yargıları kendisi için 

kabullenmesi ve bunun sonucunda değersizlik, utanç gibi olumsuz duygularla 

kendisini toplumdan geri çekmesidir (50). İçselleştirilmiş etiketleme; ruhsal hastalığı 

olan bireyin, toplumun olumsuz kalıp yargılarına maruz kaldıktan sonra bu durumu 

kabullenip, bu kalıp yargıların kendisi için geçerli “gerçekler” olarak algılaması ve 

sonucunda da öz-saygı, özgüven azalmasının görüldüğü bir durumdur (33,85,86). 

Bu, birey için toplumun bireye yaptığı etiketlemeden daha tehlikeli bir durumdur ve 

birey yoğun bir utanç yaşar. Çünkü etiketlenmeyi içselleştiren birey, yalnızca 

toplumun etiketleyici düşüncelerini kabul etmek ya da içselleştirmekle kalmaz aynı 

zamanda kendini toplumdan çeker ve sonuç olarak toplumsal destek de azalır 

(16,87). 

İçselleştirilmiş etiketlenme de, toplumun hasta bireylere uyguladığı 

etiketleme gibi stereotipi, ön yargı ve ayrımcılık kavramlarını kapsamaktadır.  

Öncelikle, stereotipileri kabul eden birey, kendine ön yargılı yaklaşır. Örneğin “ Evet 

doğru, ben güçsüz ve kendime bakamayacak bir insanım.” diye düşünür. Daha sonra 

içselleştirilen önyargılar, benlik saygısı ve öz yeterliliğin azalması gibi negatif 

duygusal reaksiyonlara neden olur. Bu ön yargıların davranışsal alanı da 
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etkilemesiyle kişi işini sürdürme veya bağımsız yaşama koşullarını devam ettirmede 

başarısızlıklar yaşayabilmektedir (88,89). 

 

2.3. Etiketlenmenin Hastalığı Yaşayan Bireylere Etkisi 

Ruhsal hastalık geçirenlerin toplumla yeniden kaynaşması ve eski 

işlevselliğine dönmesi, toplumun ruhsal hastalıklara ilişkin genel tutumuyla yakından 

ilişkilidir (8). Toplumun ruhsal hastalığı olan bireyleri “tehlikeli” ve “ne yapacağı 

belli olmayan” kişiler olarak görmesi nedeniyle bu kişilere yönelik etiketleyici 

tavırlarda bulunduğu, bu kişilerle sosyal yakınlık gerektiren ortamlarda bulunmak 

istemediği yapılan çalışmalarda görülmektedir. Bununla birlikte ruhsal hastalık 

etiketinin, olumsuz ve reddedici tutumlara neden olduğunu gösteren birçok çalışma 

vardır (8,90). Ruhsal hastalıklara yönelik yapılan etiketleme, hastalık semptomları 

kadar kötü ve zararlı olabilmektedir (82). Çünkü etiketleme, hastalarda sosyal 

izolasyona, daha sınırlı yaşam şansına ve gecikmiş yardım isteme davranışına yol 

açmaktadır. Toplum tarafından yapılan olumsuz değerlendirmeler, küçük düşürücü 

tarzda olan ayrımcılık ve içselleştirilen etiketlenme ile zamanla bireylerin özgüveni 

zedelenebilmekte, benlik saygısı azalabilmekte, yaşam kaliteleri düşebilmektedir 

(17,24,54,80,91,92). Etiketlenen bireyler kendilerini değersizleştirmekte, reddedilme 

korkusu yaşamakta ve ümitsizliğe kapılmaktadır (93). Literatürde etiketlenmenin 

neden olduğu diğer birçok olumsuz sonuçlar ise şu şekilde sıralanabilir: barınacak 

yer bulmada ayrımcılık, iş imkanı bulmada ayrımcılık, soyutlanma, uzun süreli 

arkadaşlık ilişkileri kurmada başarısızlık, gelir kaybı, aile içi geçimsizlik, zamanla 

artan depresif belirtiler, sosyal yetersizlikler vb.dir ( 41,52,88,94-96). 

Toplumun ruhsal hastalıklara yönelik gösterdiği tepkinin, ruhsal hastalığı 

olan bireylerin, yaşamlarındaki gereksinimlerini başarılı şekilde idame 

ettirebilmelerini kötü yönde etkilediği görülmektedir. Ev sahipleri, ruhsal hastalığı 

olan bireylere evini kiralamada isteksizlik göstermekte, işverenler ise uzun süreli 

psikiyatride yatış öyküsü olan bireyleri işe almak istememektedirler (17). 

 

2.4. Etiketlenmenin Azaltılmasına Yönelik Uygulamalar  

1950’lerden bu yana halkın ruhsal hastalıklara yönelik ön yargılarını 

azaltmaya yönelik girişimler yapılmaktadır. Avusturalya’da ruhsal hastalığı olan 
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bireylerle yapılan bir çalışmada, ruhsal hastalığı olan bireyler; etiketlenmenin 

azaltılması ile kendilerini daha iyi hissedeceklerini, hastalıklarını daha iyi 

yönetebileceklerini, çalışma veya iş hayatına geri dönebileceklerini ve sosyal 

aktivitelere katılabileceklerini ifade etmişlerdir (97). Ancak günümüzde etiketleme 

ve ayrımcılık halen çözümlenememiş bir konudur. Bu nedenle, etiketlemeyi 

önlemeye yönelik anti-stigma programlarını organize edebilmek için uzun vadeli ve 

işbirliği gerektiren çalışmalara gereksinim olduğu vurgulanmıştır (98,99). Dünya 

Psikiyatri Birliği (WPA), 1996 yılında şizofreni ile ilgili etiketleme ve ayrımcılıkla 

mücadele için  “Open The Doors ( Kapıları Açın)” programını başlatmıştır. Kanada’ 

nın Calgary şehri program için pilot bölge seçilmiş olup daha sonra bu durumu 

20’den fazla ülkenin katılımı izlemiştir ( 100-102).  “Open The Doors” programı ile 

şizofreni ile ilgili farkındalığı arttırmak, hastalığın doğası ve tedavi olanakları 

hakkındaki bilgi düzeyini arttırmak, toplumun ruhsal hastalığı olan bireyler ve 

ailelerine yönelik tutumlarını iyileştirmek, ön yargı, damga ve ayrımcılığı ortadan 

kaldırmaya yönelik faaliyetleri başlatmak amaçlanmıştır (96,98). İngiltere’de 1998 

yılında psikiyatri uzmanlarınca başlatılan “Changing Minds” ve Yeni Zelanda’da 

yapılan “Like Minds” ise etiketleme ve ayrımcılıkla mücadele etmek adına yapılan 

diğer başarılı programlardandır (103). 

Ülkemizde bu konuda yapılan ilk etkinlikler ise 1999’da başlatılan, “Şizofreni 

Dostları Derneği” ve “Türkiye Psikiyatri Derneği” nin birlikte yürüttüğü halk 

toplantılarıdır (104). Bununla birlikte, 2001 yılında Türkiye, WPA’nın küresel 

programının resmi merkezlerinden biri olarak kabul edilmiştir. İstanbul, Damga ve 

Ayrımcılıkla Mücadele Programı için pilot bölge olarak seçilmiştir. 2003 Haziran 

ayında ise Ankara’da düzenlenen Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi’nin ana teması 

“damgalama” olmuştur. 2003 ve 2005 yıllarında düzenlenen Bahar 

sempozyumlarında, ruh sağlığı ve hastalıkları biriminde çalışanlar dışında, hasta ve 

hasta yakınlarının da katıldığı damgalama temalı paneller gerçekleştirilmiştir. 

İstanbul, İzmir ve Ankara’da liselerde öğrenci ve öğretmenlere eğitim verilmiş, 

sahada çalışan pratisyen hekim, hemşire ve ebelere yönelik olarak eğitimler ve 

projeler yapılmıştır (72). 5-8 Ekim 2006’da İstanbul’da gerçekleşen “Together 

Against Stigma: 3rd International Meeting Against Stigma” adlı uluslar arası toplantı 
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da WPA, Türkiye Psikiyatri Derneği ve İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim 

Dalı’nın işbirliğiyle gerçekleşmiştir (105). 

Ruhsal bozukluğu olan bireylere yapılan etiketleme ve ayrımcılığı önlemek 

için ruhsal hasta ile ilgilenen sağlık çalışanı (hekim, psikolog, hemşire, sosyal 

çalışman), basın mensubu, sivil toplum örgütleri, ruhsal bozukluğu olan birey, ailesi 

ve yakınları örgütlenerek, birlikte hareket etmelidir (58,106). Bu multidisipliner 

anlayışla sağlık profesyonellerinin, bu anlamda vereceği hizmetin kalitesi de yüksek 

olacaktır. Bu nedenle profesyoneller bu rollerini yerine getirerek etiketleme karşıtı 

mücadelede yerini almalıdır (26,41).  

 

2.5. Etiketlenmeyi Önlemede Psikiyatri Hemşiresinin Rolü  

Birey, aile ve toplumun ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi ve 

sürdürülmesi ancak multidisipliner ekip anlayışı ile işleyen sağlık hizmetiyle 

gerçekleştirilir. Bu ekibin üyelerinden biri de hemşiredir. Hemşirelik; birey, aile ve 

toplumun sağlığını birincil, ikincil ve üçüncül korumada rol alan, birey ya da 

topluma doğrudan ve günün 24 saati kesintisiz hizmet veren, önemli konumda olan 

bir meslektir (107). Psikiyatri hemşirelerinin etiketlemeyi önleme ile ilgili olarak, 

ruhsal bozukluklara yönelik tutumları, tüm sağlık profesyonelleri ve halk arasında 

köprü oluşturması açısından önemlidir. Psikiyatri hemşireleri, hastalara olan 

yaklaşım ve tutumları ile toplum için birer rol modelidir. Bu nedenle ilk olarak kendi 

tutumlarını gözden geçirmeli, ruhsal hastalığı olan bireylerin bu tutumlardan nasıl 

etkilendiğini değerlendirmelidir. Hastalarla doğrudan temas içinde olan, hasta ve 

hasta yakınları ile psikiyatrik tedavi arasında bir köprü olan hemşirelerin, halkın 

geniş kitlelerine ulaşacak şekilde eğitilmeleri, halkın bu konuda doğru bilgiye 

ulaşması ve olumlu tutumlara sahip olması adına önemlidir (58).  

Psikiyatri hemşirelerinin terapist, danışman, eğitmen, konsültan, araştırıcı, 

vaka yöneticisi gibi rollerinin yanı sıra toplum ruh sağlığı alanında politikalar üreten 

bir kimliği bulunmaktadır. Toplum ruh sağlığı politikaları doğrultusunda birincil 

önleme; ruh sağlığını bozan faktörlerin belirlenmesini ve önlenmesini, ikincil 

önleme; hastalıkların erken tanı ve tedavisi ile yüksek risk altındaki bireylerin 

hastalık oranının azaltılmasını, üçüncül önleme ise; ruhsal hastalığın birey üzerindeki 

etkilerinin rehabilitasyon ve bakımla en aza indirilmesini kapsamaktadır. Toplum ruh 



 

 
 

17

sağlığı ekibi içerisinde sağlıklı, riskli gruplar ve psikiyatrik hastalık tanısı almış 

bireylere hizmet veren hemşireler, her üç gruptaki bireyleri gözlemleyebilen önemli 

bir ekip elemanıdır. 

Avusturalya’da toplum ruh sağlığı hemşireleri, ruhsal sağlık bakımı 

kapsamında “vaka yöneticisi” olarak çalışmaktadırlar. Amerika’da da toplum ruh 

sağlığı hemşirelerinin sorumluluk alanı oldukça geniş olup, çeşitli düzeylerde 

eğitimsel sürecini tamamlayan hemşireler, bu alanlarda “temel ve ileri düzey 

psikiyatri hemşireliği” bilgi ve becerilerini kullanarak görevlerini yetkin bir şekilde 

sürdürmektedirler (109). Ülkemizde ise toplum ruh sağlığına yönelik model 

oluşturma çalışmaları devam ederken, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Hemşirelik 

Yönetmeliği’nin değişme yapılmasına dair yapılan yönetmelikte toplum ruh sağlığı 

hemşiresinin araştırıcı, danışman ve eğitmen rolünden bahsedilmektedir. 

(108,110,111). 

Ruhsal hastalıklarda koruyuculuk önemli bir basamaktır. Ruhsal hastalığı 

olan bireylerin etiketlenme endişesiyle psikiyatrik kliniklere başvurmaktan ve 

tedaviden kaçındıkları düşünüldüğünde koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin önemi bir 

kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda erken tanı ve tedavi ile ilgili olarak 

yapılacak hemşirelik girişimleri ile ruhsal hastalıklar erken dönemde belirlenebilir, 

psikiyatrik sağaltım süreci kısaltılabilir ve ruhsal sorunu olan bireylerin ve ailelerinin 

etiketlenme ile ilgili korkuları ve sorunları erken dönemde farkedilebilir. Bu durumu 

belirleyen ruh sağlığı hemşiresinin etiketlenme ile etkili baş etme yöntemleriyle ilgili 

danışmanlık girişimleri, etiketlenme ve etiketlenmenin bireyler üzerindeki olumsuz 

etkilerini azaltabilir.  

Hemşireler, hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar, her hastalık durumunda 

oluşabilecek duyguları ya da davranışların altında yatan nedenleri tanıyabilmeli ve 

bu doğrultuda bakımı planlayıp, uygulayabilmelidir. Bunu yaparken de toplumsal 

önyargılardan uzak, kendi duygularının ve tutumlarının ayrımında olarak, 

tarafsızlığın yitirilmemesi önemlidir (25). Bostancı ve Aştı (112), hemşirelerin ruh 

sağlığı bozuk bireylere karşı tutum ve davranışlarını değerlendirdikleri 

çalışmalarında, ruh sağlığı hemşirelerinin, psikiyatri dışı kliniklerdeki hemşirelerden 

daha olumlu tutumlar sergiledikleri sonucuna varmışlar; psikiyatri bilgi ve becerisine 

sahip olmanın önyargı ve yanlış inanışların önlenmesinde etkili olacağını 
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belirtmişlerdir. O halde, ruhsal hastalıkları tanıma, etiyoloji ve sağaltımı konusunda 

eğitim almış olan psikiyatri hemşireleri, hastaların yaşadığı duyguları anlayabilmek 

ve kaliteli bakım verebilmek adına ruhsal hastalıklardan korunmada birincil, ikincil 

ve üçüncül korunma basamaklarında, etiketlenme ve ayrımcılığın azaltılması 

çalışmalarında ön safhada yer almalıdırlar.   
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     3. GEREÇ YÖNTEM 

 

3.1. Araştırmanın Şekli 

Bu araştırma ruhsal sorunları nedeniyle ayaktan izlenen hastaların 

içselleştirilmiş etiketlenmelerini ve bu durumu etkileyen faktörleri belirlemek 

amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

 

3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yerler ve Özellikleri 

Araştırmanın, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan hem 

psikiyatri kliniği hem de psikiyatri polikliniği olan hastanelerde gerçekleştirilmesi 

planlanmıştır. Bu hastaneler Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi (HÜEH), 

Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Gazi Üniversitesi 

Hastanesi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesi (GATA), T.C. Sağlık 

Bakanlığı’na bağlı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dışkapı 

Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi (DYBEAH)’ dir. Ancak, Ankara 

Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Gazi Üniversitesi Hastanesi 

ve Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi araştırmanın yapılabilmesi için 

gerekli izinlerin alınamaması üzerine bu kurumlar araştırmaya dahil edilememiştir 

(Bkz. EK 8-10). Bu nedenle, araştırma üniversite hastanesi olan HÜEH, Sağlık 

Bakanlığı’na bağlı hastane olan DYBEAH ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı 

askeri hastane olan GATA’da gerçekleştirilmiştir. 

Aşağıda araştırmanın gerçekleştirildiği bu hastanelerin özellikleri 

sunulmaktadır; 

HÜEH: Bu hastanede psikiyatri poliklinik hizmetinin yanı sıra, yatarak 

tedavisi yapılması gereken hastalar için 30 yataklı ve 15 hastaya gündüz hastası 

olarak hizmet veren bir klinik bulunmaktadır. Klinikten taburcu olan hastalara iki 

hafta sonra kontrol amaçlı polikliniğe gelmeleri için randevu verilmektedir. 

Poliklinik bölümünde taburcu hastalarla yapılan grup terapilerinde aktif rol alan, 

ayaktan izlenen hastaların vital bulgularını takip eden ve istemi yapılan ilaç 

uygulamalarını gerçekleştiren bir hemşire bulunmaktadır. 
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GATA: Poliklinik hizmeti ile birlikte 107 yataklı bir psikiyatri kliniği 

bulunmaktadır. Poliklinikte hastaların kayıtlarını yapan, ayaktan izlenen hastaların 

vital bulgularını alan, ilaç uygulamalarını yapan bir hemşire bulunmaktadır. 

DYBEAH: Bu hastanenin de poliklinik hizmeti ile birlikte 39 yataklı bir 

kliniği bulunmaktadır. Poliklinikte hemşire bulunmamaktadır.  

 

3.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini HÜEH, GATA, DYBEAH psikiyatri polikliniklerinde 

ayaktan izlenen hastalar oluşturmuştur. Araştırmanın örnekleminin ise, hastanelere 

2008 yılı içinde başvuran yıllık hasta sayıları baz alınarak evreni belli örneklem 

hesaplama yöntemi ile belirlenmesi planlanmıştır. Ancak, poliklinik kayıt 

sistemlerinde tanı gruplarının genel olarak kaydedilmesi üzerine, bu sistemin 

güvenilir olmadığı düşünülerek örneklem, evreni belli olmayan örneklem hesaplama 

yöntemi ile belirlenmiştir. Evreni belli olmayan örneklem hesaplama formülü olan 

Formül 3.1 aşağıdaki gibidir: 

t² pq 
n=                                                                      (3.1) 

d² 
 

 n= Örnekleme alınacak birey sayısı, 

 p= İncelenecek olayın görülüş sıklığı ( olasılığı ), 

 q= İncelenecek olayın görülmeyiş sıklığı (1-p), 

 t= Belirli serbestlik derecesinde ve saptanan yanılma düzeyinde t 

tablosunda buluna teorik değer, 

 d= Olayın görülüş sıklığına göre yapılmak istenen + sapma olarak 

simgelenmiştir. 

Bu hesaplama sonrasında elde edilen örneklem sayısı 384’tür. Bu örneklem 

sayısına göre uygulama yapılacak olan hastanelerin yıllık hasta sayıları baz alınarak 

her bir hastaneden alınacak hasta sayısı belirlenmiştir. Örnekleme alınacak bireyler, 

hastaneler tabakalanarak seçilmiştir. 2008 yılı içinde hastanelerin polikliniklerinde 

izlenen hasta sayıları ise Tablo 3.1’deki gibidir. 
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Tablo 3.1 Hastanelerin polikliniklerinde izlenen hasta sayıları. 

Hastaneler 2008 Yılında 
Polikliniklerde İzlenen 
Toplam Hasta Sayısı 

Örnekleme 
Girecek Hasta 
Sayısı 

Örnekleme 
Alınan Hasta 
Sayısı 

HÜEH 18700 111 122 
GATA 22810 136 137 

DYBEAH 22943 137 141 
 

Örneklem sayısının 400’e tamamlanmasının daha uygun olduğu düşünülerek 

16 hasta daha eklenmiştir. Bu durumda, hastanelerin polikliniklerinde izlenen 

örnekleme alınan hasta sayısı Tablo 3.1’deki gibi olmuştur. 

Örneklem seçilirken; hekim ile işbirliği yapılarak akut anksiyete bozukluğu, 

akut psikoz, madde bağımlılığı yoksunluk sendromu, akut mani, ağır depresyon gibi 

akut yoğun bakım gerektiren, gerçeği değerlendirme ve yargılama yetisini 

etkileyecek düzeyde tanısı olan ve polikliniğe ilk kez gelen hastalar kapsam dışı 

bırakılmışlardır. Bu hastalar dışında okur-yazar olan, araştırmaya katılmayı kabul 

eden hastalar örneklemi oluşturmuştur.  

 

3. 4. Verilerin Toplanması 

Araştırmanın verileri, ruhsal sorunları nedeniyle ayaktan izlenen hastaların 

tanıtıcı bilgilerini içeren “Tanımlayıcı Bilgi Formu” ve hastaların içselleştirilmiş 

etiketlenmelerini belirleyen “Ruhsal Hastalıkların İçselleştirilmiş Damgalanması 

Ölçeği (RHİDÖ)” aracılığıyla toplanmıştır. 

 

3.4.1. Veri Toplama Araçlarının Hazırlanması 

Tanımlayıcı Bilgi Formu: Tanımlayıcı bilgi formu, konuyla ilgili literatür 

(13,15,27,31,38,40,53) taranarak hazırlanmıştır. Hastaların içselleştirilmiş 

etiketlenme durumlarını etkileyeceği düşünülen cinsiyet, yaş, eğitim durumu gibi 

sosyo-demografik faktörlerle hastalık tanısı, tanı konduktan sonra geçen süre, 

psikiyatri kliniğinde yatıp yatmadığı, yatan bireylerin klinikte yatma sayısı, 

izlendikleri hastane, bireyin kendisi, aile ve toplumla olan ilişkilerini nasıl 

tanımladığı ve hastalığın yaşamları üzerine etkilerine ilişkin soruları içermektedir.  
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Ruhsal Hastalıkların İçselleştirilmiş Damgalanması Ölçeği (RHİDÖ): 

RHİDÖ, Ritsher ve ark. (2003) tarafından geliştirilmiş olup, Türkçe Formu’nun 

geçerlik güvenirlik çalışması Ersoy ve Varan tarafından 2007 yılında yapılmıştır 

(32). Tüm ölçek için elde edilen iç tutarlık katsayısı .93 olarak bulunmuş olup, 

ölçeğin iki-yarım güvenirliği .89 olarak belirlenmiştir. 29 maddeden oluşan ve 

içselleştirilmiş etiketlenmeyi değerlendiren ölçeğin; “Yabancılaşma”,  “Kalıp 

Yargıların Onaylanması”, “Algılanan Ayrımcılık”, “Sosyal Geri Çekilme” ve 

“Damgalanmaya Karşı Direnç” olmak üzere beş alt ölçeği bulunmaktadır. Likert tipi 

ölçeğin maddeleri “Kesinlikle aynı fikirde değilim” (1 puan), “Aynı fikirde değilim” 

(2 puan), “Aynı fikirdeyim” (3 puan), “Kesinlikle aynı fikirdeyim” (4 puan) şeklinde 

derecelendirilmiş olup ölçek üzerinde yanıtlanmaktadır. “Damgalanmaya Karşı 

Direnç” alt ölçeğinin maddeleri ters olarak puanlanmaktadır. Ölçek toplam puanına 

ilişkin bir kesme noktası bulunmamakta ancak puandaki artış, kişinin içselleştirilmiş 

damgalanma düzeyinin olumsuz yönde daha şiddetli olduğunu ifade etmektedir. Beş 

alt ölçeğe ait tüm maddelerden elde edilen toplam puan 29 ile 116 arasında 

değişmekte ve içselleştirilmiş damgalanmaya ilişkin toplam puanı göstermektedir.  

RHİDÖ’nin alt ölçekleri ve maddeleri şunlardır: 

I.  Yabancılaşma (6 madde); 1, 5, 8, 16, 17, 21 

II.  Kalıp Yargıların Onaylanması (7 madde); 2, 6, 10, 18, 19, 23, 29 

III. Algılanan Ayrımcılık (5 madde); 3, 15, 22, 25, 28 

IV. Sosyal Geri Çekilme (6 madde);  4, 9, 11, 12, 13, 20 

V.  Damgalanmaya Karşı Direnç (5 madde); 7, 14, 24, 26,27 

RHİDÖ’nün kullanılabilmesi için Türkçe geçerlik güvenirlik çalışmasını 

yapan Mehmet Akif Ersoy’dan izin alınmıştır (32). 

 

3. 4. 2. Ön Uygulama 

Veri toplama araçlarından “Tanımlayıcı Bilgi Formu” nun ön uygulaması 

HÜEH psikiyatri polikliniğinde yapılmıştır. Toplam örneklem sayısının %15 i olan 

60 hastaya 12.01.2010 -15.01.2010 tarihleri arasında ön uygulama yapılmış olup, ön 

uygulamaya alınan hastalar araştırmaya dahil edilmemiştir. Ön uygulama ile 

hastaların, muayene olduktan sonra hemen gitmek istemeleri nedeniyle veri toplama 

araçlarını doldurmak istemedikleri fark edilmiştir. Bu nedenle, veri toplama 
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araçlarının muayene olmak için geldiklerinde bekleme sürecinde yani muayene 

öncesinde verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca psikiyatri kliniğinde toplam yatma 

süresine hastalar net ve güvenilir cevap verememiştir. Bu nedenle, verilerin 

güvenilirliği düşünülerek bu soru “Tanımlayıcı Bilgi Formu” ndan çıkarılmıştır.  

3.4.3. Veri Toplama Araçlarının Uygulanması 

Araştırmanın yapılabilmesi için HÜEH, GATA ve DYBEAH’den yazılı 

izinler alınmıştır (Bkz. EK 5-7). İzinlerin alınmasından sonra hastalarla görüşmeler 

gerçekleştirilmiş, araştırmaya katılmaya uygun hastalara araştırmaya ilişkin bilgi 

verildikten sonra katılmaya gönüllü olanlara, EK 1’de verilen yazılı onam formu 

imzaladıktan sonra veri toplama araçları (Bkz. EK 2-3) uygulanmıştır. Veri toplama 

araçları 19.01.2010-22.04.2010 tarihleri arasında önce HÜEH, DYBEAH’de, daha 

sonra da GATA’da izlenen hastalara poliklinikte muayene sırası beklediği süre 

içerisinde bekleme salonunda ya da hemşire odasında uygulanmıştır. Uygulamada 

gerekli açıklama yapıldıktan sonra veri toplama araçları hastalar tarafından 

yanıtlanmış ve yaklaşık 10-15 dakika sürmüştür.  

 

3. 5. Verilerin Değerlendirilmesi 

Veriler toplandıktan sonra araştırmacı tarafından SPSS (Statistical Package 

for Social Sciences) 15.0 istatistik yazılım programında bilgisayara kaydedilmiş ve 

analizler gerçekleştirilmiştir. Tanımlayıcı istatistikler için ortalama ± standart sapma, 

sayı ve yüzdelik gösterimi kullanılmıştır. Örneklem verilerinin normal dağılım 

gösterip göstermediği Kolmogorov-Smirnov Testi ile test edilmiş olup, örneklemin 

normal dağılım göstermediği belirlenmiş ve non-parametrik testler kullanılmıştır.  

Hastaların, cinsiyete ve klinikte yatıp yatmadıklarına göre içselleştirilmiş 

etiketlenme puan dağılımlarını karşılaştırmak amacıyla Mann Whitney U Testi 

kullanılmıştır. Yaş, medeni durum, doğum yerleri, yetiştikleri yer, eğitim durumu, 

çalışma durumu, mesleği, gelir düzeyleri, tanı konduktan sonra geçen süre, klinikte 

yatanların klinikte yatma sayısı, izlendikleri hastane ve tanılarına göre içselleştirilmiş 

etiketlenme puan ortalamalarını karşılaştırmak için Kruskal Wallis Testi 

kullanılırken, alt grupların farklılığını değerlendirmek için Mann Whitney U Testi ile 

Bonferroni düzeltmesi yapılmıştır. İstatistiksel değerlendirmelerde anlamlılık düzeyi 

olarak p<0.05 kabul edilmiştir. Bu değerden küçük p değerleri için “ istatistiksel 



 

 
 

24

olarak anlamlı, “büyük değerler için ise “istatistiksel olarak anlamlı değil” yorumu 

yapılmıştır.  

 

3.6. Araştırmanın Etik Boyutu 

Çalışmanın uygulanabilmesi için Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, HÜEH, 

GATA, DYBEAH’den yazılı izin alınmıştır (Bkz. EK 4-7). 

Araştırmaya katılan hasta bireylerden araştırmaya gönüllü olduklarına ilişkin 

yazılı onam alınmıştır (Bkz. EK 1). 

Ankara 3 nolu Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan araştırmanın etik açıdan 

uygun olduğuna dair yazılı izin alınmıştır (Bkz. EK 11). 

 

3.7. Araştırmanın Sınırlılıkları 

 RHİDÖ, bir öz değerlendirme ölçeği olduğundan, gerçeği değerlendirme 

yetisinde bozulma olan psikotik hastalar, soruları etkin olarak yanıtlayamayacağı 

düşünülen ağır depresyon gibi tanıları olan hastalar araştırmaya dahil edilememiştir.  
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4. BULGULAR 

 

Bu bölümde, araştırma kapsamına alınan hastanelerin psikiyatri 

polikliniklerinde izlenen hastaların içselleştirilmiş etiketlenmeleri ve bu durumu 

etkileyen faktörlere yönelik bulguları yer almaktadır. 

 

4.1. Psikiyatri Polikliniklerinde İzlenen Hastaların Sosyo-demografik ve 

Hastalığa İlişkin Özellikleri 

Bu bölümde hastaların sosyo-demografik ve hastalığa ilişkin özelliklerine yer 

verilmiştir. 

Tablo 4.1’de çalışma kapsamına alınan hastaların tanıtıcı özellikleri 

görülmektedir.           
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Tablo 4.1. Polikliniklerde izlenen hasta bireylerin tanıtıcı özellikleri.   
Tanıtıcı Özellikleri Sayı % 

Cinsiyet  
Kadın 266 66.5 
Erkek 134 33.5 
Yaş  
18-25 87 21.7 
26-35 100 25.0 
36-45 102 25.5 
46-55 81 20.3 
56-65 20   5.0 
65 ve üzeri 10   2.5 
Medeni Durum  
Bekâr 131 32.8 
Evli 239 59.7 
Boşanmış 19   4.7 
Dul (eşini kaybetmiş ) 11   2.8 
Doğum Yeri  
İl 198 49.5 
İlçe 96 24.0 
Kasaba 23   5.8 
Köy 83 20.7 
Yetiştiği Yer  
İl 256 64.0 
İlçe 72 18.0 
Kasaba 19   4.7 
Köy 53 13.3 
Eğitim Durumu 
Okur-yazar 11   2.8 
İlkokul 103 25.7 
Ortaokul 59 14.7 
Lise 109 27.3 
Yüksekokul-üniversite 118 29.5 
Çalışma Durumu  
Çalışan 134 33.5 
Çalışmayan 228 57.0 
Emekli 38   9.5 
Meslek (n=134)* 
Memur 94 70.1 
Serbest (kuyumcu, kasap,terzi) 14 10.4 
İşçi 17 12.7 
Diğer (bebek bakıcısı, şoför..) 9   6.8 
Gelir Durumu  
600TL ve altı 60 15.0 
601TL-1200TL 122 30.5 
1201TL-1800TL 97 24.3 
1801TL-2400TL 59 14.7 
2401TL ve üzeri 62 15.5 
Tanı Konduktan Sonra Geçen Süre  
1 yıla kadar 113 28.3 
1 yıl- 3 yıla kadar 106 26.5 
3 yıl- 5 yıla kadar 55 13.7 
5 yıl- 7 yıla kadar 32   8.0 
7 yıl- 9 yıla kadar 18   4.5 
9 yıl ve üstü 76 19.0 
Klinikte Yatma Durumu  
Yatan 92 23.0 
Yatmayan 308 77.0 
TOPLAM 400 100 
*Çalışanlar alınmıştır.  
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Tablo 4.1. Polikliniklerde izlenen hasta bireylerin tanıtıcı özellikleri (Devam). 
 
 Klinikte Yatma Sayısı (n= 92)** 
1 kez 68 73.9 
2 kez 14 15.2 
3 kez 4   4.3 
4 kez 4   4.3 
6 kez 2   2.3 
Hastaneler  
DYBEAH 141 35.3 
GATA 137 34.3 
HÜEH 122 30.4 
Hastaların Tanıları  
Bipolar Bozukluk 32   8.0 
Depresyon 176 44.0 
Anksiyete bozuklukları 166 41.5 
Diğer (yeme, uyku, kişilik bozukluğu, 
madde bağımlılığı) 26   6.5 

TOPLAM 400 100 
** Klinikte yatan hastalar alınmıştır. 

Çalışma kapsamına alınan hastaların sosyo-demografik ve hastalığa ilişkin 

özellikleri incelendiği; hastaların %66.5’inin kadın olduğu, %25.5’inin 36-45 yaş 

aralığında, %25’inin 26-35 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Hastaların %59.7’si 

evli, %56.8’i lise ve üstü eğitim düzeyine sahip olup, %49.5’inin doğum yeri ve % 

64’ünün yetiştiği yer ildir. Hastaların %57’si çalışmazken, %33.5’i çalışmaktadır ve 

çalışan hastaların %70.1’i memur, %30.5’inin gelir durumu ise 601 TL- 1200 TL 

arasındadır. 

İlk tanı alındığı zamandan sonra geçen süre 1 yıla kadar olan hastalar 

örneklemin %28.3’ünü oluşturmuştur. Hastaların %23’ü yatarak tedavi görmüş olup, 

bu hastaların %73.9’u klinikte bir kez yatmıştır.  

Araştırma kapsamına alınan polikliniklerde izlenen hasta sayıları 

incelendiğinde, hastaların %35.3’ünün DYBEAH’de, %34.3’ünün GATA ve 

%30.4’ünün ise HÜEH’de izlendiği görülmüştür. Hastaların %44’ünün depresyon, 

%41.5’inin anksiyete bozukluğu tanısına sahip olduğu görülmektedir. 

 

4.2. Hasta Bireylerin İçselleştirilmiş Etiketlenme Puan Ortalamaları 

Bu bölümde psikiyatri polikliniklerine izlenen hastaların içselleştirilmiş 

etiketlenme puan ortalamaları verilmiştir. 
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Tablo 4.2. Hasta bireylerin içselleştirilmiş etiketlenme puan ortalamaları. 
 

İÇSELLEŞTİRİLMİŞ ETİKETLENME*                              ± ss 

Toplam Ölçek Puanı 69.92±16.06 
ALT ÖLÇEKLER 
Yabancılaşma 15.52±4.23 
Kalıp Yargıların Onaylanması 15.63±4.30 
Algılanan Ayrımcılık 11.03±3.75 
Sosyal Geri Çekilme 14.42±4.50 
Damgalanmaya Karşı Direnç 13.30±2.47 

 *Ölçekten alınabilecek içselleştirilmiş etiketlenme puanı 29-116 arasındadır.                          

Tablo 4.2 incelendiğinde, psikiyatri polikliniklerinde izlenen hastaların 

içselleştirilmiş etiketlenme toplam puan ortalaması 69.92±16.06 (Max=116)’dır. Alt 

ölçeklerin puan ortalamaları incelendiğinde; “Yabancılaşma” için 15.52±4.23 

(Max=24), “Kalıp Yargıların Onaylanması” için 15.63±4.30 (Max= 28), “Algılanan 

Ayrımcılık” için 11.03±3.75 (Max= 20), “Sosyal Geri Çekilme” için 14.42±4.50 

(Max=24), “Damgalanmaya Karşı Direnç” için 13.30±2.47(Max=20) puan 

ortalamalarına sahip oldukları görülmüştür. 

 

4.3. Hasta Bireylerin İçselleştirilmiş Etiketlenmelerinin Tanıtıcı 

Özelliklerle İlişkisi 

Bu bölümde; cinsiyet, yaş, medeni durum, doğum yeri, yetiştiği yer, eğitim 

durumu, çalışma durumu, mesleği, gelir düzeyi, tanıları, tanı konduktan sonra geçen 

süreleri, klinikte yatıp yatmadıkları, klinikte yatanların yatma sayıları ve izlendikleri 

hastaneye göre psikiyatri polikliniklerinde izlenen hastaların içselleştirilmiş 

etiketlenme puan ortalamaları verilmiştir. 

 

4.3.1. Cinsiyet 

Tablo 4.3’te çalışma kapsamına alınan hastaların cinsiyete göre 

içselleştirilmiş etiketlenme puan ortalamaları gösterilmektedir. 
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Tablo 4.3. Hastaların cinsiyete göre içselleştirilmiş etiketlenme puan 
ortalamaları. 

 
İÇSELLEŞTİRİLMİŞ 

ETİKETLENME 
             CİNSİYET 

İstatistiksel Analiz*
   Kadın                       Erkek 
  (n=266)      (n=134) 

                      ± ss   
Toplam Ölçek Puanı 68.01±14.53 73.69±18.21 Z=-3.397 p=0.001 
ALT ÖLÇEKLER    

Yabancılaşma 15.32±4.04 15.91±4.58    Z=-1.644  p=0.100 

Kalıp Yargıların 
Onaylanması 15.13±3.92 16.61±4.85 Z=-3.200 p=0.001 

Algılanan Ayrımcılık 10.53±3.37 12.02±4.26 Z=-3.366 p=0.001 

Sosyal Geri Çekilme 14.01±4.26 15.24±4.86 Z=-2.612 p=0.009 

Damgalanmaya Karşı 
Direnç 13.00±2.33 13.89±2.62 Z=-3.687 p=0.0001 

* Mann Whitney U Testi ile yapılmıştır. 

Tablo 4.3’e göre erkeklerin “Yabancılaşma“ alt ölçeği dışındaki diğer alt 

ölçeklerin puan ortalamalarının ve içselleştirilmiş etiketlenme toplam puan 

ortalamları, kadınlarınkinden istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha yüksek olduğu 

görülmektedir (p<0.05). 

 

4.3.2. Yaş  

Tablo 4.4’te çalışma kapsamına alınan hastaların yaş gruplarına göre 

içselleştirilmiş etiketlenme puan ortalamaları gösterilmektedir. 
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Tablo 4.4. Hastaların yaşa göre içselleştirilmiş etiketlenme puan ortalamaları. 

İÇSELLEŞ-
TİRİLMİŞ  
ETİKET-
LENME 

YAŞ  

İstatistiksel 
Analiz* 

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66 ve 
üzeri 

(n=87) (n=100) (n=102) (n=81) (n=20) (n=10)  

  ± ss   

Toplam 
Ölçek 
Puanı 

73.11±19.65 69.22±15.08 69.67±16.18 68.87±13.69 67.90±14.08 67.10±15.15 3.954 
p=0.556 

ALT 
ÖLÇEKLER          

Yabancılaş-
ma 15.81±4.89 15.57±3.91 15.38±4.05 15.55±4.03 15.15±4.34 14.50±5.29 1.931 

p=0.859 
Kalıp 
Yargıların 
Onaylanması 

16.52±5.33 15.34±4.22 15.29±4.15 15.41±3.58 15.80±3.56 15.60±3.09 3.593 
p=0.609 

Algılanan 
Ayrımcılık 12.20±4.53 10.80±3.62 10.64±3.72 10.62±3.13 10.65±2.87 11.00±2.78 7.067 

p=0.216 
Sosyal Geri 
Çekilme 15.17±4.98 13,97±4,16 14.36±4.64 14.48±4.32 14.10±4.15 13.40±4.08 3.583 

p=0.611 
Damgalan- 
maya Karşı 
Direnç 

13.39±3.07 13.54±2.34 13.69±2.29 12.79±2.04 12.20±2.48 12.60±1.50 14.305 
p=0.014 

* Kruskal Wallis Testi ile yapılmıştır. 

Tablo 4.4 incelendiğinde, yaşa göre içselleştirilmiş etiketlenme toplam puan 

ortalamaları, “Yabancılaşma”,  “Kalıp Yargıların Onaylanması”, “Algılanan 

Ayrımcılık” ve “Sosyal Geri Çekilme” alt ölçeklerinin puan ortalamaları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır (p> 0.05).  

“Damgalanmaya Karşı Direnç” alt ölçeğinde ise yaş grupları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Ancak, bu farklılığın 

hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için yapılan Mann Whitney U Testi ile 

Bonferroni düzeltmesinde gruplar arası istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (p>0.05). 

   

4.3.3. Medeni Durum  

Tablo 4.5’te çalışma kapsamına alınan hastaların medeni duruma göre 

içselleştirilmiş etiketlenme puan ortalamaları ve gösterilmektedir. 
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Tablo 4.5. Hastaların medeni durumlarına göre içselleştirilmiş etiketlenme 
        puan ortalamaları. 

İÇSELLEŞTİRİLMİŞ 
ETİKETLENME 

MEDENİ DURUM 

İstatistiksel 
Analiz* 

Bekar Evli Boşanmış Dul 

(n=131) (n=239) (n=19) (n=11) 

 ± ss  

Toplam Ölçek Puanı 70.32±18.35 69.54±15.10 69.73±12.79 73.54±13.00 1.192  p=0.755 

ALT ÖLÇEKLER     

Yabancılaşma 15.50±4.44 15.44±4.20 15.78±3.29 17.00±4.04 1.830  p=0.608 

Kalıp Yargıların 
Onaylanması 15.64±5.01 15.58±4.01 15.57±3.54 16.63±2.46 1.408  p=0.704 

Algılanan Ayrımcılık 11.35±4.36 10.84±3.50 10.73±2.92 11.81±2.08 1.797  p=0.616 

Sosyal Geri Çekilme 14.56±4.72 14.32±4.43 13.94±3.65 15.81±5.01 0.778  p=0.855 

Damgalanmaya Karşı 
Direnç 13,25±2.68 13.34±2.34 13.68±2.66 12.27±2.10 2.443  p=0.486 

* Kruskal Wallis Testi ile yapılmıştır. 

Tablo 4.5’te görüldüğü gibi medeni duruma göre hastaların içselleştirilmiş 

etiketlenme toplam puan ortalamaları ve alt ölçeklerin puan ortalamaları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır (p> 0.05). Ancak dul olan 

hastaların içselleştirilmiş etiketlenme toplam puan ortalamaları, “Yabancılaşma”,  

“Kalıp Yargıların Onaylanması”, “Algılanan Ayrımcılık” ve “Sosyal Geri Çekilme” 

alt ölçeklerinin puan ortalamaları diğer hastalarınkinden yüksektir (p> 0.05). 

 

4.3.4. Doğum Yeri 

Tablo 4.6’da çalışma kapsamına alınan hastaların doğum yerine göre 

içselleştirilmiş etiketlenme puan ortalamaları gösterilmektedir. 
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Tablo 4.6. Hastaların doğum yerlerine göre içselleştirilmiş etiketlenme puan 
ortalamaları. 

İÇSELLEŞTİRİLMİŞ 
ETİKETLENME 

DOĞUM YERİ 
İstatistiksel 

Analiz* 
İl İlçe Kasaba Köy 

(n=198) (n=96) (n=23) (n=83) 
 ± ss  

Toplam Ölçek Puanı 68.87±16.76 71.45±14.85 75.56±15.17 69.07±15.75 5.653 p=0.130 

ALT ÖLÇEKLER      
Yabancılaşma 15.42±4.33 15.57±4.07 17.00±3.64 15.30±4.32 3.268 p=0.352 
Kalıp Yargıların 
Onaylanması 15.28±4.46 15.86±4.14 17.73±4.31 15.60±4.00 7.605 p=0.055 

Algılanan Ayrımcılık 10.78±3.85 11.58±3.42 11.60±3.91 10.81±3.82 5.226 p=0.156 

Sosyal Geri Çekilme 14.07±4.65 14.76±4.21 15.82±4.03 14.49±4.55 4.582 p=0.205 
Damgalanmaya Karşı 
Direnç 13.30±2.55 13.67±2.43 13.39±1.92 12.85±2.39 4.812 p=0.186 

* Kruskal Wallis Testi ile yapılmıştır. 

Tablo 4.6’da görüldüğü gibi doğum yerine göre hastaların içselleştirilmiş 

etiketlenme puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (p> 0.05).  

 

4.3.5. Yetiştiği Yer 

Tablo 4.7’de çalışma kapsamına alınan hastaların yetiştiği yere göre 

içselleştirilmiş etiketlenme puan ortalamaları gösterilmektedir. 

Tablo 4.7. Hastaların yetiştiklere yere göre içselleştirilmiş etiketlenme puan  
ortalamaları. 

İÇSELLEŞTİRİLMİŞ 
ETİKETLENME 

YETİŞTİĞİ YER 
İstatistiksel 

Analiz* 
İl İlçe Kasaba Köy 

(n=256) (n=72) (n=19) (n=53) 
  ± ss  

Toplam Ölçek Puanı 69.30±16.29 68.34±14.41 77.21±14.74 72.41±16.97 6.010 p=0.111 
ALT ÖLÇEKLER     
Yabancılaşma 15.35±4.26 15.16±3.98 17.31±3.35 16.18±4.60 5.116 p=0.164 
Kalıp Yargıların 
Onaylanması 15.35±4.26 15.30±4.14 18.05±4.11 16.56±4.36 10.046 p=0.018 

Algılanan Ayrımcılık 10.91±3.89 10.83±3.03 12.52±3.93 11.32±3.88 3.343 p=0.342 

Sosyal Geri Çekilme 14.26±4.62 14.04±4.10 15.89±3.85 15.18±4.59 4.493 p=0.213 
Damgalanmaya Karşı 
Direnç 13.41±2.43 13.00±2.34 13.42±2.03 13.15±2.93 1.755 p=0.625 

* Kruskal Wallis Testi ile yapılmıştır.  
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Tablo 4.7’de görüldüğü gibi yetiştiği yere göre hastaların içselleştirilmiş 

etiketlenme toplam puan ortalamaları ile “Yabancılaşma”, “Algılanan Ayrımcılık”, 

“Sosyal Geri Çekilme”, “Damgalanmaya Karşı Direnç” alt ölçekleri toplam puan 

ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır (p> 0.05) 

“Kalıp Yargıların Onaylanması” alt ölçeğinde ise ilde ve ilçede yetişen 

bireylerin puan ortalaması, kasabada yetişen bireylerin puan ortalamasından 

istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde düşük olarak bulunmuştur (p<0.05). 

4.3.6. Eğitim Durumu 

Tablo 4.8’de çalışma kapsamına alınan hastaların eğitim durumuna göre 

içselleştirilmiş etiketlenme puan ortalamaları gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.8. Hastaların eğitim durumlarına göre içselleştirilmiş etiketlenme 
                 puan ortalamaları. 

İÇSELLEŞTİRİL-
MİŞ 
ETİKETLENME 

EĞİTİM DURUMU 

İstatistiksel Analiz* 
Okur-
yazar İlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul-

Üniversite 

(n=11) (n=103) (n=59) (n=109) (n=118) 

  ± ss   

Toplam Ölçek 
Puanı 89.36±6.63 71.71±14.32 73.54±15.99 67.38±16.79 67.06±15.85 28.819 

p=0.0001 

ALT  ÖLÇEKLER       

Yabancılaşma 20.81±2.13 15.98±4.04 16.15±3.92 14.93±4.38 14.86±4.18 24.809 p=0.0001 

Kalıp Yargıların 
Onaylanması 20.09±2.38 16.39±3.74 16.27±4.77 14.90±4.54 14.89±4.07 26.542 p=0.0001 

Algılanan 
Ayrımcılık 15.09±2.80 11.28±3.48 11.88±4.08 10.56±3.79 10.43±3.58 20.949  p=0.0001 

Sosyal Geri 
Çekilme 20.45±2.84 15.00±4.03 15.20±4.61 13.84±4.99 13.50±4.45 28.949 p=0.0001 

Damgalanmaya 
Karşı Direnç 12.90±1.97 13.04±2.44 14.03±2.32 13.12±2.66 13.36±2.38 7.000  p=0.136 

* Kruskal Wallis Testi ile yapılmıştır. 

Tablo 4.8’e göre, okur-yazar olan bireylerin içselleştirilmiş etiketlenme 

toplam puan ortalamaları, “Yabancılaşma”, “Kalıp Yargıların Onaylanması” ve 

“Sosyal Geri Çekilme”, “Algılanan Ayrımcılık” alt ölçekleri puan ortalamaları, 

ilkokul ve üstü mezunu olan bireylerin puan ortalamasından istatistiksel açıdan 

anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.05). 
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“Damgalanmaya Karşı Direnç” alt ölçeğinde eğitim durumuna göre, grupların 

puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

4.3.7. Çalışma Durumu 

Tablo 4.9’da çalışma kapsamına alınan hastaların çalışma durumu göre 

içselleştirilmiş etiketlenme puan ortalamaları gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.9. Hastaların çalışma durumlarına göre içselleştirilmiş etiketlenme  
puan ortalamaları. 

İÇSELLEŞTİRİLMİŞ 
ETİKETLENME 

ÇALIŞMA DURUMU 

İstatistiksel Analiz* 
Çalışan Çalışmayan Emekli 

(n=127) (n=235) (n=38) 

 ± ss  

Toplam Ölçek Puanı 70.55±17.50 70.80±15.52 62.31±12.20 10.802  p=0.005 
ALT ÖLÇEKLER     
Yabancılaşma 15.45±4.38 15.85±4.13 13.68±3.98 9.168   p=0.010 
Kalıp Yargıların 
Onaylanması 15.84±4.57 15.80±4.24 13.89±3.39 7.125   p=0.028 

Algılanan Ayrımcılık 11.21±4.16 11.18±3.63 9.47±2.63 6.875   p=0.032 

Sosyal Geri Çekilme 14.43±4.80 14.71±4.34 12.63±4.16 8.234   p=0.016 
Damgalanmaya Karşı 
Direnç 13.61±2.37 13.24±2.51 12.63±2.37 6.134  p=0.047 

* Kruskal Wallis Testi ile yapılmıştır. 

Tablo 4.9’a göre, çalışan ve çalışmayan bireylerin içselleştirilmiş etiketlenme 

toplam puan ortalaması emekli olan bireylerinkinden istatistiksel açıdan anlamlı 

olarak yüksek bulunmuştur (p<0.05).  

“Yabancılaşma” ve “Sosyal Geri Çekilme”, “Kalıp Yargıların Onaylanması” 

ve “Algılanan Ayrımcılık” alt ölçeklerinde çalışmayan bireylerin puan ortalaması, 

emekli olan bireylerinkinden istatistiksel açıdan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur 

(p<0.05). 

“Damgalanmaya Karşı Direnç” alt ölçeğinde ise çalışan bireylerin puan 

ortalamalarının, emekli olan bireylerin puan ortalamalarından istatistiksel açıdan 

anlamlı olarak yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05). 
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4.3.8. Meslek 

Tablo 4.10’da çalışma kapsamına alınan hastaların mesleğe göre 

içselleştirilmiş etiketlenme puan ortalamaları gösterilmektedir. 

 
Tablo 4.10. Hastaların meslek gruplarına göre içselleştirilmiş etiketlenme puan  

ortalamaları. 

İÇSELLEŞTİRİLMİŞ 
ETİKETLENME 

MESLEK 

İstatistiksel 
Analiz* 

Memur Serbest 
Meslek İşçi Diğer 

(n=94) (n=14) (n=17) (n=9) 
 ± ss   

Toplam Ölçek Puanı 69.13±17.14 82.71±16.4 71.64±21.47 70.22±13.26 6.566 
p=0.087 

ALT ÖLÇEKLER      

Yabancılaşma 15.23±4.37 17.78±3.62 15.11±5.12 14.88±3.01 4.149 
p=0.246 

Kalıp Yargıların 
Onaylanması 15.45±4.35 18.57±4.97 16.41±6.31 16.22±3.19 5.404 

p=0.100 

Algılanan Ayrımcılık 10.73±4.05 14.42±4.48 12.00±4.54 11.88±3.44 8.905 
p=0.031 

Sosyal Geri Çekilme 13.92±4.67 18.57±4.38 14.52±5.46 14.22±3.99 9.930 
p=0.019 

Damgalanmaya Karşı 
Direnç 13.78±2.45 13.35±1.86 13.58±2.62 13.00±1.22 1.664 

p=0.645 

* Kruskal Wallis Testi ile yapılmıştır. 

Tablo 4.10’a göre, meslek gruplarına göre içselleştirilmiş etiketlenme toplam 

puan ortalamaları, “Yabancılaşma”, “Kalıp Yargıların Onaylanması” ve 

“Damgalanmaya Karşı Direnç” alt ölçekleri puan ortalamaları incelendiğinde gruplar 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

 “Algılanan Ayrımcılık” ve “Sosyal Geri Çekilme” alt ölçeklerinde, serbest 

meslek sahibi olan bireylerin puan ortalamaları, memur olan bireylerin puan 

ortalamalarından istatistiksel açıdan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.05). 

 

4.3.9. Gelir Durumu 

Tablo 4.11’de çalışma kapsamına alınan hastaların gelir durumuna göre 

içselleştirilmiş etiketlenme puan ortalamaları gösterilmektedir. 
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Tablo 4.11. Hastaların gelir durumlarına göre içselleştirilmiş etiketlenme puan  
ortalamaları. 

İÇSELLEŞTİ-
RİLMİŞ 
ETİKETLEN-
ME 

GELİR DURUMU 

İstatistiksel 
Analiz* 

600TL ve 
altı 

601TL-
1200TL 

1201TL-
1800TL 

1801TL-
2400TL 

2401TL ve 
üzeri 

(n=60) (n=122) (n=97) (n=59) (n=62) 

  ± ss   

Toplam Ölçek 
Puanı 76.70±14.46 72.42±16.54 66.31±15.3 69.05±16.89 64.88±14.07 23.556 

p=0.0001 

ALT ÖLÇEKLER       

Yabancılaşma 16.86±3.82 16.25±4.10 14.41±4.28 15.54±4.61 14.51±3.86 18.613 
p=0.001 

Kalıp 
Yargıların 
Onaylanması 

17.10±3.81 16.45±4.48 14.90±4.34 15.37±4.47 13.98±3.42 22.984 
p=0.0001 

Algılanan 
Ayrımcılık 12.55±3.45 11.64±3.95 10.16±3.51 10.67±3.81 10.03±3.35 21.664 

p=0.0001 

Sosyal Geri 
Çekilme 16.46±4.26 14.96±4.43 13.65±4.31 14.11±4.75 12.88±4.15 23.919 

p=0.0001 

Damgalanmaya 
Karşı Direnç 13.71±2.44 13.10±2.47 13.17±2.55 13.33±2.74 13.46±2.07 3.229 

p=0.520 

* Kruskal Wallis Testi ile yapılmıştır. 

Tablo 4.11’e göre aylık geliri 600 TL ve altı olanların içselleştirilmiş 

etiketlenme toplam puan ortalamaları ve alt ölçek puan ortalamalarının 

diğerlerinkinden yüksek olduğu görülmektedir. Aylık geliri 600 TL ve altı olanların 

içselleştirilmiş etiketlenme toplam puan ortalaması, “Yabancılaşma”, “Sosyal Geri 

Çekilme”, “Kalıp Yargıların Onaylanması” ve “Algılanan Ayrımcılık” alt ölçekleri 

puan ortalaması, 1200 TL- 1801 TL olanlar ile 2401 TL ve üzeri olanların puan 

ortalamalarından istatistiksel açıdan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.05).  

 “Damgalanmaya Karşı Direnç” alt ölçeğinde ise aylık gelir durumuna göre, 

grupların puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır 

(p>0.05). 

                   

4.3.10. Tanı Konduktan Sonra Geçen Süre 

Tablo 4.12’de çalışma kapsamına alınan hastaların tanı konduktan sonra  

geçen sürelerine göre içselleştirilmiş etiketlenme puan ortalamaları gösterilmektedir. 
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Tablo 4.12. Hastaların tanı konduktan bu zamana kadar geçen sürelerine 
göre içselleştirilmiş etiketlenme puan ortalamaları.  

* Kruskal Wallis Testi ile yapılmıştır. 

Tablo 4.12’ye göre, tanı konduktan sonra 1 yıl geçen bireylerin 

içselleştirilmiş etiketlenme toplam puan ortalamaları, diğer bireylerinkinden düşük 

olarak bulunmuştur. Bununla birlikte tanı konduktan sonra 1 yıl geçen bireylerin 

içselleştirilmiş etiketlenme toplam puan ortalamaları ile “Yabancılaşma” ve “Sosyal 

Geri Çekilme” alt ölçeği puan ortalamaları,  5 yıl -7 yıla kadar olanlarınkinden 

istatistiksel açıdan anlamlı olarak düşük bulunmuştur (p<0.05). 

“Kalıp Yargıların Onaylaması”, “Algılanan Ayrımcılık” ve “Damgalanmaya 

Karşı Direnç” alt ölçeklerinde tanı konduktan sonra geçen sürelerine göre grupların 

puan ortalaması arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

 

4.3.11. Klinikte Yatma Durumu 

Tablo 4.13’te çalışma kapsamına alınan hastaların klinikte yatıp yatmadığına 

göre içselleştirilmiş etiketlenme puan ortalamaları gösterilmektedir. 

 

 
 
 
 

İÇSELLEŞTİ-
RİLMİŞ 
ETİKETLEN-
ME 

 TANI KONDUKTAN SONRA GEÇEN SÜRE 

İstatistik
-sel 

Analiz* 

1 yıla kadar 1 yıl- 3 yıla 
kadar 

3 yıl- 5 yıla 
kadar 

5 yıl- 7 yıla 
kadar 

7 yıl- 9 yıla 
kadar 9 yıl ve üstü 

(n=113) (n=106) (n=55) (n=32) (n=18) (n=76) 

  ± ss    

Toplam Ölçek 
Puanı 67.29±17.12 70.28±16.30 69.83±16.29 77.65±15.13 67.38±14.24 70.72±13.88 11.552 

p=0.041 

ALT ÖLÇEKLER        

Yabancılaşma 14.63±4.33 15.55±4.24 15.41±4.17 17.68±3.48 14.66±4.67 16.17±3.99 15.159 
p=0.010 

Kalıp Yargıların 
Onaylanması 15.14±4.72 15.77±4.42 15.36±4.23 17.25±4.31 15.05±3.50 15.81±3.61 6.836 

p=0.233 

Algılanan 
Ayrımcılık 10.69±4.03 10.98±3.91 11.21±3.95 12.18±3.38 10.83±3.27 11.02±3.19 4.590 

p=0.468 

Sosyal Geri 
Çekilme 13.53±4.67 14.53±4.58 14.25±4.36 16.84±4.02 14.11±4.02 14.77±4.23 14.568 

p=0.012 

Damgalanmaya 
Karşı Direnç 13.28±2.64 13.43±2.57 13.58±2.67 13.68±2.45 12.72±1.87 12.93±1.99 5.071 

p=0.407 
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Tablo 4.13. Hastaların klinikte yatma durumlarına göre içselleştirilmiş  
 etiketlenme puan ortalamaları. 

İÇSELLEŞTİRİLMİŞ 
ETİKETLENME 

KLİNİKTE YATMA DURUMU 

İstatistiksel 
Analiz* Yatan Yatmayan 

(n=92) (n=308) 
± ss 

Toplam Ölçek Puanı 77.67±17.58 67.70±14.99 Z=-5.192  
p=0.0001 

ALT ÖLÇEKLER    

Yabancılaşma 17.30±4.34 14.99±4.06 Z=-4.722 p=0.0001

Kalıp Yargıların 
Onaylanması 17.52±4.63 15.06±4.04 Z=-4.610 p=0.0001

Algılanan Ayrımcılık 12.84±4.13 10.48±3.46 Z=-5.002 p=0.0001

Sosyal Geri Çekilme 16.21±4.59 13.89±4.34 Z=-4.415 p=0.0001

Damgalanmaya Karşı 
Direnç 13.78±2.56 13.16±2.42 Z=-2.077  p=0.038 

* Mann Whitney U testi ile yapılmıştır 

Tablo 4.13’e göre klinikte yatan bireylerin içselleştirilmiş etiketlenme toplam 

puan ortalaması ve “Yabancılaşma”, “Kalıp Yargıların Onaylanması”, “Algılanan 

Ayrımcılık”, “Sosyal Geri Çekilme”, “Damgalanmaya Karşı Direnç” alt ölçekleri 

puan ortalaması, klinikte yatmayan bireylerin puan ortalamasından istatistiksel 

açıdan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.05). 

 

4.3.12. Klinikte Yatma Sayısı 

Tablo 4.14’te çalışma kapsamına alınan hastaların klinikte yatma sayısına 

göre içselleştirilmiş etiketlenme puan ortalamaları gösterilmektedir. 
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Tablo 4.14. Hastaların klinikte yatma sayılarına göre içselleştirilmiş  
 etiketlenme puan ortalamaları. 

İÇSELLEŞ-
TİRİLMİŞ 

ETİKETLEN
ME 

KLİNİKTE YATMA SAYISI 

İstatistiksel 
Analiz* 

1 kez 2 kez 3 kez 4 kez 6 kez 

(n=68) (n=14) (n=4) (n=4) (n=2) 
  ± ss   

Toplam Ölçek 
Puanı 76.44±18.18 80.78±18.90 78.25±9.46 83.50±13.30 85.00±8.48 1.601 

p=0.809 

ALT ÖLÇEKLER       

Yabancılaşma 17.11±4.50 17.50±4.62 16.75±1.50 20.25±3.30 17.50±2.12 2.574 
p=0.632 

Kalıp 
Yargıların 
Onaylanması 

17.07±4.74 19.42±5.10 16.50±1.00 18.75±2.98 19.00±1.41 3.144 
p=0.534 

Algılanan 
Ayrımcılık 12.72±4.23 12.71±4.42 13.25±3.40 13.75±3.59 15.50±2.12 1.332 

p=0.856 
Sosyal Geri 
Çekilme 15.95±4.66 16.85±5.02 17.25±3.20 17.50±4.50 16.00±4.24 0.938 

p=0.919 
Damgalanma-
ya Karşı 
Direnç 

13.57±2.54 14.28±3.09 14.50±1.29 13.25±0.95 17.00±1.41 5.200 
p=0.267 

* Kruskal Wallis Testi ile yapılmıştır. 

Tablo 4.14’e göre, klinikte yatma sayılarına göre bireylerin içselleştirilmiş 

etiketlenme puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. (p>0.05) 

 

4.3.13. Hastaneler 

Tablo 4.15’te çalışma kapsamına alınan hastaların izlendikleri hastanelere 

göre içselleştirilmiş etiketlenme puan ortalamaları gösterilmektedir. 
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Tablo 4.15. Hastaların izlendikleri hastanelere göre içselleştirilmiş etiketlenme  

 puan ortalamaları. 

İÇSELLEŞTİRİLMİŞ 
ETİKETLENME 

HASTANELER 
İstatistiksel 

Analiz* 
DYBEAH GATA HÜEH 

(n=141) (n=137) (n=122) 
 ± ss  

Toplam Ölçek Puanı 68.95±14.93 74.03±17.77 66.41±14.32 15.742 p=0.0001 

ALT ÖLÇEKLER     

Yabancılaşma 15.45±4.23 16.29±4.39 14.74±3.93 11.357 p=0.003 

Kalıp Yargıların 
Onaylanması 15.51±3.87 16.50±4.93 14.79±3.86 11.201 p=0.004 

Algılanan Ayrımcılık 10.73±3.42 12.02±4.18 10.25±3.38 12.764 p=0.000 

Sosyal Geri Çekilme 14.52±4.46 15.40±4.68 13.22±4.08  16.310 p=0.0001 

Damgalanmaya Karşı 
Direnç 12.73±2.13 13.81±2.61 13.40±2.54 15.817  p=0.0001 

* Kruskal Wallis Testi ile yapılmıştır. 

Tablo 4.15’e göre, GATA’da izlenen hastaların içselleştirilmiş etiketlenme 

toplam puan ortalamaları ile “Yabancılaşma”, “Kalıp Yargıların Onaylanması”, 

“Algılanan Ayrımcılık” ve “Sosyal Geri Çekilme”  alt ölçekleri puan ortalamalarının, 

HÜEH’de izlenen hastalarınkinden istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde yüksek 

olarak bulunmuştur (p<0.05). 

“Damgalanmaya Karşı Direnç” alt ölçeğinde, DYBEAH’te izlenen hastaların 

puan ortalamaları, GATA’da izlenen hastalarınkinden istatistiksel açıdan anlamlı 

düşük bulunmuştur (p<0.05). 

 

4.3.14. Hasta Bireylerin Tanıları 

Tablo 4.16’da çalışma kapsamına alınan hastaların tanı grubuna göre 

içselleştirilmiş etiketlenme puan ortalamaları gösterilmektedir. 
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Tablo 4.16. Hastaların tanı gruplarına göre içselleştirilmiş etiketlenme puan  
ortalamaları. 

İÇSELLEŞTİRİL-
MİŞ 
ETİKETLENME 

TANILAR 

İstatistiksel 
Analiz* 

Bipolar 
bozukluk Depresyon Anksiyete 

bozuklukları

Diğer (yeme, 
uyku, kişilik 

bozukluğu, madde 
bağımlılığı) 

(n=32) (n=176) (n=166) (n=26) 
 ± ss  

Toplam Ölçek 
Puanı 72.56±16.16 68.29±14.52 69.71±17.03 79.00±16.51 

10.957 
p=0.012 

 
ALT ÖLÇEKLER      

Yabancılaşma 15.84±4.60 15.17±4.02 15.54±4.35 17.42±4.17 7.285 
p=0.063 

Kalıp Yargıların 
Onaylanması 16.75±4.26 15.45±3.96 15.30±4.55 17.53±4.58 8.633 

p=0.035 
Algılanan 
Ayrımcılık 11.53±3.93 10.57±3.47 11.10±3.88 13.03±4.03 9.657 

p=0.022 
Sosyal Geri 
Çekilme 14.59±4.00 13.90±4.10 14.58±4.87 16.76±4.61 9.685 

p=0.021 

Damgalanmaya 
Karşı Direnç 13.84±2.68 13.19±2.37 13.17±2.44 14.23±2.84 5.168 

p=0.160 

* Kruskal Wallis Testi ile yapılmıştır. 

Tablo 4.16’ya göre, diğer (yeme, uyku, kişilik bozukluğu, madde bağımlılığı) 

tanı grubuna sahip hastaların içselleştirilmiş etiketlenme toplam puan ortalamaları 

anksiyete bozukluğu ve depresyon tanısına sahip hastaların içselleştirilmiş 

etiketlenme toplam puan ortalamalarından istatistiksel anlamlılıkta yüksek olarak 

bulunmuştur (p<0.05). 

“Sosyal Geri Çekilme” ve “Algılanan Ayrımcılık” alt ölçekleri 

incelendiğinde, diğer tanı grubuna sahip hastaların puan ortalamaları, depresyon 

tanısına sahip hastaların puan ortalamalarından istatistiksel açıdan anlamlı olarak 

yüksek bulunmuştur (p<0.05). 

“Kalıp Yargıların Onaylanması” alt ölçeğinde tanı gruplarına göre puan 

ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmaktadır(p<0.05). 

Ancak, bu farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için yapılan Mann 

Whitney U Testi ile Bonferroni düzeltmesinde gruplar arası istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). 

 “Yabancılaşma” ve “Damgalanmaya Karşı Direnç” alt ölçeklerinde tanı 

gruplarına göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 
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4.3.15. Hastaların Hastalıklarının Yaşamları Üzerindeki Etkilerine 

Yönelik İfadeleri 

Tablo 4.17’de çalışma kapsamına alınan hastaların hastalıklarının yaşamları 

üzerindeki etkilerine yönelik ifadeleri gösterilmektedir.  

 

Tablo 4.17. Ruhsal hastalıkların hastaların yaşamları üzerine etkileri. 

Hastaların Hastalıklarının Yaşamları Üzerindeki Etkilerine Yönelik 

İfadeleri n* % 

Değişmedi. 33   4.2 
Hayattan bezdim, yaşama sevincim kayboldu, umudum kalmadı  184 23.7 
Çok zor bir dönem geçirdim, olumsuz etkiledi 156 20.1 
Sosyal ilişkilerim çatışmalarla dolu 106 13.6 
Ailemle ve yakın çevremle sürekli çatışma halindeyim.(tepkisellik ve 
agresiflik) 79 10.2 
Uyku sorunum oldu. 69   8.9 
Toplumun bize bakış açısından dolayı insanlardan kaçıyorum ve içe 
kapanıyorum. 58   7.5 
Aileme karşı sorumluluklarımı yerine getiremediğim için üzüldüm. 29   3.7 
Kendime ve yakınlarıma zarar vermekten korktum ve endişelendim. 22   2.8 
İşe konsantre olamıyorum, performansım düştü. 14   1.8 
İlaçlar sayesinde iyileştim. 12   1.5 
İntihar girişimim oldu. 7   0.9 
Çalışma hayatım sona erdi 6   0.8 
Hayatımı bitirdi . 2   0.3      

* n katlanmıştır 

Tablo 4.17 incelendiğinde, hastaların % 23.7’si hayattan bezdiklerini, yaşama 

sevinçlerinin kaybolduğunu, umutlarının kalmadıklarını ifade ettiği görülmektedir. 

Hastaların %13.6’sı sosyal ilişkilerini çatışmalarla dolu olduğunu, %10.2‘ si ailesi ve 

yakın çevresi ile sürekli çatışma halinde olduğunu ifade ederken, % 4.2’si hastalığın 

yaşamlarını değiştirmediğini ifade etmişlerdir. 

 

4.3.16. Hastaların Hastalıklarının Kendileri, Aileleri ve Toplumla Olan 

İlişkilerine Etkilerine Yönelik İfadeleri 

Tablo 4.18’de çalışma kapsamına alınan hastaların hastalıklarının kendileri, 

aileleri ve toplumla olan ilişkilerine etkilerine yönelik ifadeleri gösterilmektedir.  
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Tablo 4.18. Hastaların hastalıklarının kendileri, aileleri ve toplumla olan  
 ilişkilerine etkileri. 
Hastanın Kendisi ile İletişimlerine Etkisine Yönelik İfadeleri n* % 
Değişmedi. 35  7.9 
Kendimle sürekli çatışma halindeyim ve kendimden nefret ediyorum. 267 59.8 
Ümidim ve yaşama isteğim kalmadı. 57 12.8 
Kendimi sorguladım ve kendimle yüzleştim 50 11.2 
İş performansım azaldı, çalışma hayatımda sorunlar oldu. 37  8.3 
Hastanın Ailesi ile Olan İlişkilerine Etkilerine Yönelik İfadeleri   
Değişmedi. 57 13.2 
Ailem bana destek oldu, aile içi bağlarım arttı. 194 45.1 
Ailemle çatışma halindeyim, ailemle aramız bozuldu, bağlarım koptu 
ve uzaklaştım. 

158 36.7 

Onları üzdüğüm için kendimi suçlu hissediyorum. 19  4.4 
Ailem için kaygılandım, onların üzülmemeleri için çaba sarfettim. 3  0.6 
Hastanın Toplum ile Olan İlişkilerine Etkilerine Yönelik İfadeleri   
Değişmedi. 65 14.5 
İnsanları artık sevmiyorum, toplumdan uzaklaştım. 217 48.4 
Toplumla çatışma halindeyim. 65 14.5 
Toplum beni ilgilendirmedi, umursamadım. 44  9.8 
Toplum beni dışladı, kendimi dışlanmış hissediyorum. 30  6.7 
Hastalığımı kimse bilmesin istedim. 27  6.1 

* n katlanmıştır 

Tablo 4.18 incelendiğinde hastaların % 59.8’i kendisi ile sürekli çatışma 

halinde olduğunu ve kendinden nefret ettiğini, %12.8’i ümidinin ve yaşama isteğinin 

kalmadığını ifade etmektedir. Hastaların % 7.9’u ise ruhsal hastalığın kendisi ile olan 

ilişkileri değiştirmediğini ifade etmektedir. Ruhsal hastalıkların hastaların ailesi ile 

olan ilişkilerine etkilerine yönelik ifadeleri incelendiğinde ise hastaların % 45.1’i 

ailesinin kendisine destek olduğunu ve aile içi bağlarının arttığını ifade ederken,% 

36.7’si ailesi ile çatışma halinde olduğunu ve ailesi ile arasının bozuk olduğunu ifade 

etmektedir. 

Ruhsal hastalıkların hastaların toplumla olan ilişkilerine etkilerine yönelik 

ifadelere bakıldığında hastaların % 48.4’ü insanları artık sevmediğini, toplumdan 

uzaklaştığını ifade ederken %6.7’sı toplumun kendisini dışladığını ve kendisini 

dışlanmış hissettiğini ifade ettiği görülmektedir. 
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5. TARTIŞMA 

 

Bu bölümde psikiyatri polikliniklerinde izlenen hastaların içselleştirilmiş 

etiketlenmelerinin ve bu durumu etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla yapılan 

araştırmadan elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılmaktadır.  

                             

5.1. Hasta Bireylerin İçselleştirilmiş Etiketlenmeleri ve Tanıtıcı 

Özelliklerle Karşılaştırılması 

RHİDÖ’den alınabilecek puan aralığı 29-116 arasındadır. Araştırmada, ruhsal 

hastalıkları nedeniyle psikiyatri polikliniklerinde izlenen hastaların içselleştirilmiş 

etiketlenme toplam puan ortalamaları 69.92 olarak bulunmuştur. Bu değerin ölçeğin 

ortalama puanına (72.5) yakın olduğu görülmektedir. Bu bulguya dayalı olarak, 

ruhsal hastalığı olan bireylerin içselleştirilmiş etiketlenmelerinin çok yüksek 

olmadığını söyleyebiliriz. 

RHİDÖ’ nün alt ölçekleri incelendiğinde ise “Yabancılaşma” için 15.52±4.23 

(Max=24), “Kalıp Yargıların Onaylanması” için 15.63±4.30 (Max= 28), “Algılanan 

Ayrımcılık” için 11.03±3.75 (Max = 20), “Sosyal Geri Çekilme” için 14.42±4.50 

(Max= 24), “Damgalanmaya Karşı Direnç” için 13.30±2.47 (Max= 20) olarak 

bulunmuştur. Bulgulara bakıldığında alt ölçeklerin ortalama puanının üzerinde 

olduğu görülmektedir.  

Araştırma bulgularına bakıldığında erkek hastaların içselleştirilmiş 

etiketlenme toplam puan ortalamalarının (73.69±18.21), kadın hastalarınkinden 

(68.01±14.53) istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (Bkz. 

Tablo 4.3) (p<0.05). Bu bulgu, içselleştirilmiş etiketlenmenin cinsiyete göre farklı 

olabileceğini göstermesi açısından önemlidir. Bu durumda erkekler, kadınlara göre 

daha yüksek düzeyde etiket hissetmektedir. Petrus Ng ve Kai-Fong Chan’in, lise 

öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik tutumlarını incelediği araştırmada, kız 

öğrencilerin ruhsal bozukluğu olan bireylere yönelik daha koruyucu tutum 

gösterdikleri, erkek öğrencilerin ise daha damgalayıcı tutum gösterdikleri 

belirlenmiştir (113). Literatürde genel olarak, karşıt görüşlerin de olmasıyla birlikte, 

kadınların erkeklere oranla ruhsal hastalıklara ve ruhsal hastalığı olan bireylere 

tutumlarının daha olumlu olduğu belirtilmektedir (53,62). Ayrıca, kadınların daha 
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hoşgörülü, empatik ve hümanistik oldukları, sosyal sorumluluk duygularının 

erkeklerden fazla olduğu görülmüştür (114). O halde, kadınların bu özellikleri ve 

ruhsal hastalıklara yönelik olumlu yaklaşımları sayesinde etiketlenme algısını daha 

az hissedecekleri ve durumu kabullenmelerinin daha kolay olabileceği söylenebilir. 

Böylece, kişinin etiketlenme algısının içselleştirilmesinin engellenmiş olabileceği 

düşünülmektedir. 

Araştırmada hastaların, yaşa göre içselleştirilmiş etiketlenme toplam puan 

ortalamaları ve “Damgalanmaya Karşı Direnç” dışında diğer alt ölçek puan 

ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0.05). Ancak, 18-25 yaş grubu bireylerin içselleştirilmiş etiketlenme puanlarının, 

istatistiksel anlamlılıkta fark göstermemekle birlikte (p>0.05), diğer yaş gruplarından 

daha yüksek olduğu görülmektedir. 18-25 yaş dönemi kimlik gelişiminin 

gerçekleştiği, başkalarının görüşlerinin kişi için daha çok önemli olduğu, bu nedenle 

kişinin sosyal değer yargılarına daha çok önem verdiği bir dönemdir. Bu durumun, 

hastaların içselleştirilmiş etiketlenmelerini etkilediği ve yükselttiği düşünülebilir.  

Hastaların içselleştirilmiş etiketlenme toplam puan ortalamaları medeni 

duruma göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p>0.05). 

İstatistiksel açıdan farklılık olmamasına karşın “Damgalanmaya Karşı Direnç” alt 

ölçeği dışındaki tüm ölçeklerde dul olanların puan ortalamaları daha yüksektir. Bu 

durum dul olan bireylerin, kendilerine sosyal açıdan destek olabilecek eşlerinin 

olmaması nedeniyle daha olumsuz bir bakış açısı geliştirerek etiketlenmeyi daha çok 

içselleştirdiğini düşündürmektedir. Ergun ve Yönder (34)’in Bolu ili Toplum Ruh 

Sağlığı Merkezi ile Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi görmekte olan 

hastaların içselleştirilmiş etiketlenmelerini incelediği çalışmada da benzer şekilde 

medeni durumun, içselleştirilmiş etiketlenme toplam puan ortalamalarında anlamlı 

bir farklılık göstermediği bulunmuştur.  

Araştırmada hastaların doğum yerine ve yetiştiği yere göre içselleştirilmiş 

etiketlenme toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

saptanmamıştır (p>0.05), ancak, ilde ve ilçede yetişen hasta bireylerin “Kalıp 

Yargıların Onaylanması” alt ölçeği puan ortalamaları, kasabada yetişen bireylere 

göre istatistiksel açıdan anlamlı olarak düşük bulunmuştur (p<0.05). Kasaba gibi 

küçük yerleşim yerlerinde bireyler, toplumun kültürüne, yargı ve değerlerine daha 
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bağlıdırlar. İnsanların ruhsal hastalıkları algılamaları, hastaları etiketleme eğilimleri 

de toplumsal yargı ve değerlere göre düzenlenir (53). Bu durum, yetişilen yerin, kalıp 

yargıların onaylanması yoluyla etiketlenme üzerinde etkili olduğunu 

düşündürmektedir. 

Araştırmaya alınan hastaların eğitim durumu incelendiğinde, okur-yazar olan 

bireylerin içselleştirilmiş etiketlenme toplam puan ortalaması ile “Yabancılaşma”, 

“Kalıp Yargıların Onaylanması”, “Sosyal Geri Çekilme” ve “Algılanan Ayrımcılık” 

alt ölçekleri puan ortalamaları ilkokul ve üstü eğitim alan bireylerin puan 

ortalamalarından istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde yüksek olarak bulunmuştur 

(p<0.05). Bu bulgu, eğitim düzeyi düşük olan bireylerin içselleştirilmiş etiketlenme 

puan ortalamalarının yüksek olduğunu göstermektedir. Coşkun’un Bakırköy Ruh ve 

Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BRSHH)’ne başvuran hastalar ile 

özel bir psikiyatri ünitesine başvuran hastaların, içselleştirilmiş etiketlenmelerini 

karşılaştırmak üzere yaptığı çalışmada, içselleştirilmiş etiketlenmenin eğitim düzeyi 

artıkça azaldığı görülmüştür (35). Özten ve ark. (36)’nın psikotik bozukluk görülen 

hastalarda hasta olma ve tedavi görme ile ilgili görüş anketi uygulanarak kendini 

damgalama düzeylerini saptamak amacıyla yaptığı çalışmada da eğitim düzeyindeki 

artışın ruhsal hastalıklarla ilgili olumsuz olay ve yorumlara maruz kalma düzeyini 

arttırdığını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte aynı çalışmada, eğitim düzeyindeki 

artışın ruhsal hastalıklara yönelik etiketlenmeyi önleme açısından olumlu etkide 

bulunduğu da ifade edilmektedir (36). Eğitim düzeyindeki artışın, ruhsal hastalıklar 

konusunda bilgi sahibi olmada ve sağaltım için bir uzmana başvurmada artış 

sağlayabileceği ve bu durumun da içselleştirilmiş etiketlenmeyi azaltabileceği 

düşünülebilir.  

Araştırmada çalışan ve çalışmayan bireylerin içselleştirilmiş etiketlenme 

toplam puan ortalamalarının, emekli olan bireylerinkinden istatistiksel açıdan anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu görülmektedir (p<0.05). Çalışan ve çalışmayan bireylerin 

içselleştirilmiş etiketlenme toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmazken (p>0.05), çalışmayan bireylerin “Yabancılaşma” ve 

“Sosyal Geri Çekilme”, “Kalıp Yargıların Onaylanması” ve “Algılanan Ayrımcılık” 

alt ölçekleri puan ortalaması, emekli olanlarınkinden istatistiksel anlamlılıkta yüksek 

bulunmuştur (p<0.05). “Damgalanmaya Karşı Direnç” alt ölçeğinde ise çalışan 
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bireylerin puan ortalamalarının, emekli olan bireylerin puan ortalamalarından 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05). Ruhsal 

hastalıklar, hastaların çalışma performanslarını etkileyebileceği gibi yeti yitimine de 

neden olabilmektedir. Bu durumda çalışan bireylerin geçimlerini sağlayabilmek için 

çalışmaya ihtiyaçları olduğu düşünüldüğünde, ruhsal hastalık etiketinin bu bireyleri 

daha olumsuz etkileyebileceği düşünülebilir. Emekli olan bireylerin ise düzenli 

olarak aldıkları bir gelir kaynağının bulunması, bu bireylerin kendilerini toplum 

tarafından yük olarak algılamasını azaltabilir. Kendilerini topluma bir yük olarak 

görmeyen hasta bireylerin de içselleştirilmiş etiketlenmelerinin daha düşük olacağı 

düşünülebilir.  

Araştırmada meslek gruplarına göre içselleştirilmiş etiketlenme toplam puan 

ortalamaları incelendiğinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). “Algılanan Ayrımcılık “ ve “Sosyal Geri Çekilme” alt 

ölçeklerinde ise serbest meslek sahibi olanların puan ortalamaları, memur olanlardan 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0.05). Serbest meslek 

sahibi olan hastaların “Algılanan Ayrımcılık” ve “Sosyal Geri Çekilme” alt ölçeği 

puan ortalamasının memur olan bireylerinkinden yüksek olması, bu bireylerin 

toplumla iç içe çalışması ve toplumda ruhsal hastalıkları olan bireylere yönelik 

yaygın olumsuz davranışlarla daha sık karşılaşmasına bağlanabilir. Bununla birlikte 

memurların, belirli bir iş güvencesinin olması, serbest meslek sahibi bireylerin ise 

gelir durumunun kendi çalışma performanslarına bağlı olduğu ve sabit bir gelirinin 

olmadığı düşünüldüğünde, bu bireylerin “ruhsal hasta” etiketinden daha olumsuz 

etkileneceği öngörülebilir. 

Aylık geliri 600 TL ve altı olanların içselleştirilmiş etiketlenme toplam puan 

ortalaması, “Yabancılaşma”, “Sosyal Geri Çekilme”, “Kalıp Yargıların 

Onaylanması” ve “Algılanan Ayrımcılık” alt ölçekleri puan ortalaması, 1200 TL- 

1801 TL olanlar ile 2401 TL ve üzeri olanların puan ortalamalarından istatistiksel 

anlamlılıkta yüksek olarak bulunmuştur (p<0.05). Literatürde bu sonuçlara benzer 

olarak düşük sosyo-ekonomik düzeyi olan bireylerin, ruhsal hastalıkları olan 

bireylere yönelik daha olumsuz tutumlara sahip olduğu ifade edilmektedir (78). 

Ayrıca, yüksek gelire sahip bireylerin bu hastalıklarını tedavi ettirebilmek için daha 



 

 
 

48

fazla ekonomik olanağa sahip olmalarından dolayı etiketlenmeden daha az 

etkilendikleri düşünülebilir. 

Araştırmada, tanı konduktan sonra geçen süre bir yıla kadar olan hasta 

bireylerin içselleştirilmiş etiketlenme toplam puan, “Yabancılaşma” ve “Sosyal Geri 

Çekilme” alt ölçekleri puan ortalamaları, 5 yıl - 7 yıla kadar olanlarınkinden 

istatistiksel açıdan anlamlı olarak düşük bulunmuştur (p<0.05). Hastalar tanıyı 

aldıktan sonra bir yıla kadar henüz tam olarak kendilerine ne olduğunu 

kestirememekte oysa,  tanı konduktan sonra geçen sürenin giderek uzaması ile 

“Yabancılaşma” ve “Sosyal Geri Çekilme” alt ölçekleri puan ortalamaları arttığı 

görülmektedir. İlk tanı alındıktan sonra geçen sürenin uzamasının, hastalar tarafından 

hastalığın kronikleştiği düşüncesinin gelişmesi ile bireyin kendini toplumdan 

yabancılaşmış, soyutlanmış hissetmesine ve kendini toplumdan geri çekmesine neden 

olduğu düşünülebilir. 

Araştırmada klinikte yatan bireylerin içselleştirilmiş etiketlenme puan 

ortalamaları, klinikte yatmayanların puan ortalamalarından istatistiksel anlamlılıkta 

yüksek bulunmuştur (p<0.05). Tedavi ya da gözlem/izlem amacıyla klinikte 

yatmanın, hastaların algıladıkları etiketlenmede artışa neden olduğu görülmektedir. 

Hasta bireylerin toplum tarafından dışlanmamak ya da ayrımcılığa maruz kalmamak 

nedeniyle sağaltıma başvurmak istemedikleri bilinmektedir. Bununla birlikte, 

klinikte yatma durumu, hastalığın daha ağırlaştığını ve hastanın yatarak tedavi olma 

gereksiniminin olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, klinikte yatma durumunda 

içselleştirilmiş etiketlenmenin arttığı söylenebilir.  

Klinikte yatma sayılarına göre bireylerin içselleştirilmiş etiketlenme toplam 

puan ve alt ölçeklerin puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (p>0.05). Bununla birlikte, literatürde hastaların hastaneye yatış sayısı 

ve hastalık süresinin uzamasıyla çevrenin olumsuz tepkisinin ve etiketlemenin arttığı 

ifade edilmektedir (53). 

Araştırmada GATA’da izlenen hastaların içselleştirilmiş etiketlenme toplam 

puan ortalamaları ile “Yabancılaşma”, “Kalıp Yargıların Onaylanması”, “Algılanan 

Ayrımcılık” ve “Sosyal Geri Çekilme”  alt ölçekleri puan ortalamalarının, HÜEH’de 

izlenen hastalarınkinden istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde yüksek olarak 

bulunmuştur (p<0.05). “Damgalanmaya Karşı Direnç” alt ölçeğinde ise, GATA’da 
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izlenen hastaların puan ortalamaları, DYBEAH’te izlenen hastalarınkinden 

istatistiksel açıdan anlamlı yüksek bulunmuştur (p<0.05). GATA, hasta askerlerin 

askerliklerini yapıp yapamayacaklarına dair kararın verildiği bir hastane olup,  

hastalar bir refakatçi eşliğinde getirilmektedir. Bu durumun gelen hastaların 

içselleştirilmiş etiketlenme puan ortalamalarını yükseltebileceği düşünülebilir. 

Coşkun’un Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

(BRSHH)’ne başvuran hastalar ile özel bir psikiyatri ünitesine başvuran hastaların, 

içselleştirilmiş etiketlenmeleri açısından karşılaştırılması üzerine yaptığı çalışmada, 

BRSHH’ne başvuran hastaların içselleştirilmiş etiketlenme puan ortalamalarının, 

özel bir psikiyatri ünitesine başvuran hastaların içselleştirilmiş etiketlenme puan 

ortalamalarından yüksek olduğu ancak istatistiksel değerlendirmede bu farkın 

anlamlı olmadığı belirlenmiştir (35). Yapılan başka bir çalışmada ise üniversite 

hastanesinde ayaktan izlenen şizofreni hastalarının etiketlenmelerinin, devlet 

hastanesinde izlenenlerinkinden daha yüksek olduğu görülürken, şizofreni dışında 

ruhsal hastalığı olan bireylerde üniversite hastanesinde tedavi görmek, devlet 

hastanesinde tedavi görmeye göre daha az etiketlenmeyle ilişkili bulunmuştur (18). 

Bu bulgular da araştırmanın bulgusunu destekler nitelikte olup, üniversite 

hastanelerinde izlenen hastaların içselleştirilmiş etiketlenme puan ortalamalarının 

daha düşük olduğu görülmüştür.  

Araştırmada “diğer” tanı grubuna (yeme, uyku, kişilik bozukluğu, madde 

bağımlılığı) sahip hastaların içselleştirilmiş etiketlenme toplam puan ortalamaları, 

anksiyete bozukluğu ve depresyon tanısına sahip hastaların içselleştirilmiş 

etiketlenme toplam puan ortalamalarından istatistiksel anlamlılıkta yüksek olarak 

bulunmuştur (p<0.05). Ruhsal hastalıkların tedavi tipi ve süreci, prognozu, etiyolojisi 

gibi özelliklerin, ruhsal hastalığı olan bireylere yönelik etiketlenmeyi etkilediği 

bilinmektedir (53). Literatürde şizofreni, madde bağımlılığı ve kişilik bozuklukları 

tanılarının, anksiyete bozuklukları ve depresyon tanılarından daha fazla sosyal 

mesafeye ve etiketlenmeye maruz kaldıkları görülmektedir (80). Şizofreni, 

bağımlılığı, kişilik bozukluğu gibi tanı grubuna sahip hastaların diğerlerine göre daha 

fazla etiketlenmeye maruz kalması bu hastaların toplum tarafından saldırgan ve 

tehlikeli olarak algılanması ile açıklanabilir. Bununla birlikte “diğer” tanı grubundaki 

(yeme, uyku, kişilik bozukluğu, madde bağımlılığı) hastaların sayılarının (n=26), 
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anksiyete bozukluğu (n=166) ve depresyon (n=176) tanı gruplarındaki hasta 

sayılarından az olmasının da hastaların puan ortalamaları arasındaki farklılığı 

etkilediği düşünülebilir. 

Hastaların, hastalıklarının yaşamları üzerindeki etkilerine yönelik ifadelerine 

bakıldığında ise “Hayattan bezdim, yaşama sevincim kayboldu, umudum kalmadı” 

(%23.7), “Çok zor bir dönem geçirdim, olumsuz etkiledi” (%20.1), “Sosyal 

ilişkilerim çatışmalarla dolu” (%13.6) gibi ifadeler ortaya çıkmıştır. Ruhsal 

hastalıklar, hastaların etiketlenerek özgürlüklerini kısıtlamakta, acı çekmesine neden 

olmakta ve yaşam kalitelerini düşürmektedir. Hastaların ifadelerinin de bu durumu 

destekler nitelikte olduğu görülmektedir.  

Hastaların hastalıklarının kendileri ile olan ilişkilerine yönelik etkileri 

konusundaki ifadeleri incelendiğinde, “Kendimle sürekli çatışma halindeyim ve 

kendimden nefret ediyorum” (% 59.8),  “Ümidim ve yaşama isteğim kalmadı” 

(%12.8)  ifadelerini vermişlerdir. Ruhsal hastalığın bireyler üzerinde kendilik 

değerinde azalma, suçluluk ve utanç duyguları yaşama gibi olumsuz etkileri olduğu 

bilinmektedir. Bu durumun ruhsal hastalığı olan bireyleri ümitsizliğe ve iç 

çatışmalara sürüklediği söylenebilir. 

Hastaların hastalıklarını ailesi ile olan ilişkilerine yönelik etkileri 

konusundaki ifadeleri incelendiğinde, % 13.2’si  “Değişmedi” derken, % 45.1’i 

“Ailem bana destek oldu, aile içi bağlarım arttı”,  %36.7’si ise “Ailemle çatışma 

halindeyim, ailemle aramız bozuldu, bağlarım koptu ve uzaklaştım” ifadesini 

vermiştir. Ruhsal hastalığı olan bireylerin, hastalığa uyumunda, hastalığın prognozu 

ve sağaltım sürecinde ailenin tutumu ve aile ilişkileri önemlidir. Ailenin sosyal 

desteği ve olumlu tutumları ile hastalığın kabulleniş süreci kısalabilir ve bireyler 

yaşadıkları etiketlenme durumu ile etkili baş edebilirler. Araştırmada da hastaların 

yarıya yakınında ailenin sosyal destek olarak kullanımında artış olduğu 

görülmektedir. Ancak, örneklemin üçte birinden fazla hasta grubu aile bağlarının 

koptuğunu ve uzaklaştıklarını belirtmişlerdir. Bu da ruh sağlığı sorunu olan birey ve 

ailelerinin sağlığının ele alınmasında önemli bir bulgudur. 

Hastaların hastalıklarını toplum ile olan ilişkilerine yönelik etkileri 

konusundaki ifadeleri incelendiğinde, % 14.5’i  “Değişmedi” derken, % 48.4’ü 

“İnsanları artık sevmiyorum, toplumdan uzaklaştım”  ifadesini vermiştir. Ruhsal 
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hastalıklara yönelik toplumun olumsuz tutumlarının olduğu bilinmektedir. Bu durum 

hastaların arkadaşlık ilişkilerini, komşuluk ilişkilerini, iş bulmalarını ya da çalışma 

yaşamlarını da olumsuz etkilemektedir. Toplumun ruhsal sorunları olan bireyleri 

dışlayıcı, soyutlayıcı tutumları, bu bireylerin de toplumdan uzaklaşmasına neden 

olmaktadır. Araştırmada hastaların yarıya yakınının “İnsanları artık sevmiyorum, 

toplumdan uzaklaştım”  ifadesi de bu durumu ortaya koymaktadır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular, psikiyatri polikliniklerinde izlenen 

hastaların, içselleştirilmiş etiketlenme durumunun çok yüksek düzeyde olmadığını 

göstermektedir. Yani ölçeğin ortalama puanından (72.5) düşük olduğu saptanmıştır. 

Bununla birlikte içselleştirilmiş etiketlenmenin, hastaların yaşı, cinsiyeti, yetiştiği 

yer, çalışma durumu, eğitim durumu, meslek, aylık gelir düzeyi, ilk tanı konduktan 

sonra geçen süre, klinikte yatıp yatmadığı, aldığı tanı ve izlendiği hastane gibi 

özelliklerden etkilendiği görülmektedir. 
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6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

6.1. Sonuçlar 

Psikiyatri polikliniklerinde izlenen hastaların içselleştirilmiş etiketlenmeleri 

ve bu durumu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada, 

aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

1. Psikiyatri polikliniklerinde izlenen hastaların içselleştirilmiş etiketlenme 

toplam puan ortalamaları 69.92±16.06 (Max= 116), alt ölçeklerden; “Yabancılaşma” 

için 15.52±4.23 (Max=24), “Kalıp Yargıların Onaylanması” için 15.63±4.30 (Max= 

28), “Algılanan Ayrımcılık” için 11.03±3.75 (Max = 20), “Sosyal Geri Çekilme” için 

14.42±4.50 (Max= 24), “Damgalanmaya Karşı Direnç” için 13.30±2.47 (Max=20) 

olarak bulunmuştur (Bkz. Tablo 4.2). 

2. Erkek hastaların içselleştirilmiş etiketlenme toplam puan ortalamaları kadın 

hastalardan istatistiksel anlamlılıkta yüksektir (Bkz. Tablo 4.3, p<0.05). 

3. Yaş gruplarına (Bkz. Tablo 4.4), medeni duruma (Bkz. Tablo 4.5) ve 

doğum yerine (Bkz. Tablo 4.6) göre içselleştirilmiş etiketlenme puan ortalamalarında 

istatistiksel anlamlılıkta fark bulunmamıştır (p> 0.05). 

4. Kasabada yetişen hastaların “Kalıp Yargıların Onaylanması” alt ölçeği 

puan ortalamaları, ilde ve ilçede yetişen bireylerin puan ortalamasından istatistiksel 

açıdan anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (Bkz. Tablo 4.7, p>0.05). 

5. Okur-yazar olan bireylerin içselleştirilmiş etiketlenme toplam puan 

ortalamaları, “Yabancılaşma”, “Kalıp Yargıların Onaylanması” ve “Sosyal Geri 

Çekilme”, “Algılanan Ayrımcılık” alt ölçekleri puan ortalamaları, ilkokul ve üstü 

mezunu olan bireylerin puan ortalamalarından istatistiksel açıdan anlamlı olarak 

yüksektir (Bkz. Tablo 4.8, p<0.05). 

6. Emekli olan bireylerin içselleştirilmiş etiketlenme toplam puan 

ortalamalarının çalışan ve çalışmayan bireylerin içselleştirilmiş etiketlenme toplam 

puan ortalamalarından istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde düşük olduğu 

bulunmuştur (p< 0.05). “Yabancılaşma”, “Sosyal Geri Çekilme”, “Kalıp Yargıların 

Onaylanması” ve “Algılanan Ayrımcılık” alt ölçeklerinde çalışmayan bireylerin puan 

ortalaması, emekli olan bireylerinkinden istatistiksel açıdan anlamlı olarak yüksek 

bulunmuştur (p<0.05). “Damgalanmaya Karşı Direnç” alt ölçeğinde ise çalışan 
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bireylerin puan ortalamalarının, emekli olan bireylerin puan ortalamalarından 

istatistiksel açıdan yüksek olarak bulunmuştur (Bkz. Tablo 4.9, p<0.05). 

7. İçselleştirilmiş etiketlenme toplam puanında, “Algılanan Ayrımcılık” ve 

“Sosyal Geri Çekilme” alt ölçeklerinde, memur olan bireylerin puan ortalaması, 

serbest meslek sahibi olan bireylerin puan ortalamasından istatistiksel açıdan anlamlı 

düzeyde düşük olarak bulunmuştur (p<0.05). “Yabancılaşma”, “Kalıp Yargıların 

Onaylanması” ve “Damgalanmaya Karşı Direnç” alt ölçeklerinde meslek gruplarının 

puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (Bkz. 

Tablo 4.10, p>0.05). 

8. Aylık geliri 600 TL ve altı olanların içselleştirilmiş etiketlenme toplam 

puan ortalaması, “Yabancılaşma”, “Sosyal Geri Çekilme”, “Kalıp Yargıların 

Onaylanması” ve “Algılanan Ayrımcılık” alt ölçekleri puan ortalaması, 1200 TL- 

1801 TL olanlar ile 2401 TL ve üzeri olanların puan ortalamalarından istatistiksel 

anlamlılıkta yüksektir (Bkz. Tablo 4.11, p<0.05). 

9. Tanı süresi bir yıla kadar olan hastaların içselleştirilmiş etiketlenme puan 

ortalamaları ve “Yabancılaşma”, “Sosyal Geri Çekilme” alt ölçekleri puan 

ortalamaları, 5 yıl-7 yıla kadar olanlarınkinden istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde 

düşük bulunmuştur (Bkz. Tablo 4.12, p<0.05). 

 10. Klinikte yatan bireylerin içselleştirilmiş etiketlenme puan ortalamaları, 

klinikte yatmayan bireylerinkinden istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde yüksektir 

(Bkz. Tablo 4.13, p<0.05). 

 11. Hastaların klinikte yatma sayılarına göre içselleştirilmiş etiketlenme puan 

ortalamaları ve alt ölçekleri puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır (Bkz. Tablo 4.14, p>0.05). 

12. Diğer tanı grubuna (uyku, yeme, kişilik bozukluğu, madde bağımlılığı) 

sahip hastaların içselleştirilmiş etiketlenme toplam puan ortalamaları, anksiyete 

bozukluğu ve depresyon tanısına sahip hastaların içselleştirilmiş etiketlenme toplam 

puan ortalamalarından istatistiksel anlamlılıkta yüksek olarak bulunmuştur ( Bkz 

Tablo 4.16, p<0.05). 

13. GATA’da izlenen hastaların içselleştirilmiş etiketlenme toplam puan 

ortalamaları ile “Yabancılaşma”, “Kalıp Yargıların Onaylanması”, “Algılanan 

Ayrımcılık” ve “Sosyal Geri Çekilme”  alt ölçekleri puan ortalamaları, HÜEH’de 
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izlenen hastalarınkinden istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). 

“Damgalanmaya Karşı Direnç” alt ölçeğinde ise, DYBEAH’te izlenen hastaların 

puan ortalamaları, GATA’da izlenen hastalarınkinden istatistiksel açıdan anlamlı 

olarak düşüktür (Bkz. Tablo 4.15, p<0.05 ). 

14. Hastaların çoğunluğu hastalık nedeniyle kendisiyle sürekli çatışma 

halinde olduğunu ve kendisinden nefret ettiğini ifade etmiştir (Bkz. Tablo 4.18). 

Bununla birlikte, hastaların dörtte biri hayattan bezdiklerini, yaşama sevinçlerinin 

kaybolduğunu, umutlarının kalmadıkların, beşte biri çok zor bir dönem geçirdiğini ve 

hastalığının yaşamını olumsuz etkilediğini, %13.6’sı da sosyal ilişkilerini 

çatışmalarla dolu olduğunu ifade etmişlerdir (Bkz. Tablo 4.17). 

15. Hastaların yarıya yakını ailesinin destek olduğunu, aile içi bağlarının 

arttığını, bunun yanında %36.7’si ailesiyle çatışma halinde olduğunu, bağlarının 

koptuğunu ve uzaklaştıklarını ifade etmişlerdir (Bkz. Tablo 4.18). Hastaların % 

48.4’ü ise insanları artık sevmediğini ve toplumdan uzaklaştığını ifade etmiştir (Bkz. 

Tablo 4.18).  

 

6.2. Öneriler  

Araştırmanın sonuçları doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur. 

1. Erkek hastaların, eğitim düzeyi ve gelir düzeyi düşük olanların, klinikte 

yatanların, yeme, uyku, kişilik bozukluğu, madde bağımlılığı gibi tanılara sahip 

hastaların içselleştirilmiş etiketlenme toplam puan ortalamalarının yüksek olmasını 

etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve bu bireylere etiketlenmeyle baş etmeye yönelik 

danışmanlık hizmetlerinin planlanması, 

2. Emekli olan bireylerin içselleştirilmiş etiketlenme toplam puan 

ortalamalarının düşük olmasını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve bu duruma 

yönelik çalışmaların planlanması, 

3. Kasabada yetişen bireylerin “Kalıp Yargıların Onaylanması” alt ölçeği 

puan ortalamalarının yüksek olmasını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve bu 

bireylere yönelik etiketlenmeyle baş etmeye yönelik danışmanlık hizmetlerinin 

planlanması, 

4. Aylık geliri 600 TL ve altı olanların içselleştirilmiş etiketlenme toplam 

puan ortalaması, “Yabancılaşma”, “Sosyal Geri Çekilme”, “Kalıp Yargıların 
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Onaylanması” ve “Algılanan Ayrımcılık” alt ölçekleri puan ortalamasının, 1200 TL- 

1801 TL olanlar ile 2401 TL ve üzeri olanların puan ortalamalarından yüksek 

olmasını etkileyen faktörlerin belirlenmesi, 

5. Serbest meslek sahibi olan bireylerin içselleştirilmiş etiketlenme toplam 

puan ortalamasının ve “Algılanan Ayrımcılık”, “Sosyal Geri Çekilme” alt ölçekleri 

puan ortalamasının, memur olanlardan yüksek olmasını etkileyen faktörlerin 

belirlenmesi, 

6. Tanı konduktan sonra geçen süre 5-7 yıla kadar olanların “Yabancılaşma” 

ve  “Sosyal Geri Çekilme” alt ölçek puan ortalamalarının yüksek olmasını etkileyen 

faktörlerin belirlenmesi, bu bireylere yönelik danışmanlık hizmetlerinin planlanması 

ve toplumsal kampanyaların düzenlenmesi önerilmektedir. 
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EK 1 

RUHSAL SORUNLARI NEDENİYLE AYAKTAN İZLENEN HASTALARIN 

İÇSELLEŞTİRİLMİŞ ETİKETLENMELERİ ADLI ARAŞTIRMANIN 

YAZILI ONAM FORMU 

 
Ruhsal sorunları olan bireylerde içselleştirilmiş etiketlenmeyi (damgalanma, 

ayrımcılık) belirlemek adına bir çalışma yapmaktayız. Çalışmamızın adı “Ruh 

Sağlığı Sorunları Nedeniyle Ayaktan İzlenen Hastaların İçselleştirilmiş 

Etiketlenmeleri” dir.  

Sizin de bu araştırmaya katılmanızı öneriyoruz. Bu araştırmaya katılıp 

katılmamakta serbestsiniz. Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır. 

Kararınızdan önce araştırma hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bu bilgileri 

okuyup anladıktan sonra araştırmaya katılmak isterseniz formu imzalayınız. 

Ruhsal sorunları olan bireylerin toplum tarafından damgalanma, dışlanma ya 

da ayrımcılığa maruz kalmadıkları halde de kendilerini damgalanmış olarak 

hissettikleri görülmüştür. “İçselleştirilmiş etiketlenme” olarak tanımlanan bu durum, 

bireyin toplumdaki olumsuz kalıp yargıları kendisi için kabullenmesi ve kendisini 

damgalanmış şekilde düşünmesi sonucunda değersizlik, utanç gibi olumsuz 

duygularla kendisini toplumdan geri çekmesidir. Bu damgalanma algısı ile hastaların 

psikiyatrik tedaviye uyumu da önemli oranda bozulmakta, toplumda var olan 

damgalamayla baş etmeleri de güçleşmektedir. Biz de çalışmamızda içselleştirilmiş 

damgalanmayı ve bu durumu etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçladık.  

Araştırmamıza katılmak isterseniz size bir anket uygulayacağız. Araştırmacı 

ile sizin aranızda kalması gereken bilgilerin gizliliğine büyük özen ve saygı 

gösterilecektir. Verdiğiniz bilgiler gizli tutulacaktır. Araştırma sonuçlarının eğitim ve 

bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında kişisel bilgileriniz ihtimamla korunacaktır. 

Hastanın beyanı: 

Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi 

başıma belli bir düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde 

“katılımcı” olarak yer alma kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir 

memnuniyet ve gönüllülük içerisinde kabul ediyorum. 
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Katılımcı                    
Adı, soyadı: 
Adres: 
Tel.  
İmza 
 
 
Görüşme tanığı 
Adı, soyadı: 
Adres: 
Tel. 
İmza: 
 
 
Katılımcı ile görüşen araştırmacı           
Adı soyadı, unvanı: 
Adres: 
Tel. 
İmza 
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EK 2 

TANIMLAYICI BİLGİ FORMU 

 
Cinsiyetiniz          : (  ) Kadın  (  ) Erkek 
Yaşınız              : ………….. 
Medeni Durumunuz             : (  ) Bekar 
     (  ) Evli 
     (  ) Boşanmış 
     (  ) Dul 
 
Doğum Yeriniz  :        (  ) İl (  ) İlçe   (  ) Kasaba (  ) Köy 
Yetiştiğiniz Yer  : (  ) İl (  ) İlçe   (  ) Kasaba (  ) Köy 
 
Eğitim Düzeyiniz  :           (  ) Okur- Yazar 
     (  ) İlkokul 
     (  ) Ortaokul 
     (  ) Lise 
     (  ) Yüksekokul/Üniversite 
 
Çalışıyor musunuz? : (  ) Evet (  ) Hayır 
Çalışıyor iseniz, mesleğiniz nedir ? : ……………………………………………….
 . 
Ailenizi aylık ortalama gelir durumu : ………………………………………….. 
 
Hastalığınıza ilk teşhis ne zaman konuldu? ……………………………………… 
 
Klinikte yatarak tedavi gördünüz mü? : (  ) Evet (  ) Hayır 
 
Cevabınız evet ise, klinikte yatma sayısı……….dır. 
 
Hastalığınız yaşamınızı nasıl etkiledi? 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………... 
 
Hastalığınız oluştuktan sonra genel olarak düşündüğünüzde, kendinizle, ailenizle ve 
toplumla olan ilişkilerinizi nasıl değerlendirirsiniz?  
 
Kendimle;………………………………………………………………………………
………………………………….. 
 
 
Ailemle;………………………………………………………………………………
…………………………………….. 
 
 
Toplumla;………………………………………………………………………………
…………………………………. 
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EK 3 

RUHSAL HASTALIKLARIN İÇSELLEŞTİRİLMİŞ DAMGALANMASI 

ÖLÇEĞİ 

Bu testte sık sık geçen “ruhsal hastalık” terimi, en geniş anlamda 

kullanılmıştır. Her bir cümleyi dikkatle okuduktan sonra eğer  

“Kesinlikle aynı fikirde değilim” diyorsanız ( 1 ) rakamını ; 

“Aynı fikirde değilim”  diyorsanız ( 2 )  rakamını ; 

“Aynı fikirdeyim”   diyorsanız ( 3 )  rakamını ; 

“Kesinlikle aynı fikirdeyim”  diyorsanız ( 4 )  rakamını daire 

içine alarak okuduğunuz cümleye ne ölçüde katıldığınızı ya da katılmadığınızı 

belirtiniz. Her cümle için rakamlardan sadece bir tanesini işaretleyiniz. 

 
Kesinlikle 

aynı fikirde 
değilim 

Aynı 
fikirde 
değilim 

Aynı 
fikirdeyim 

Kesinlikle 
aynı 

fikirdeyim

1. Ruhsal bir hastalığım olduğu 
için kendimi bu dünyada bir 
yabancı gibi hissediyorum. 

    

2. Ruhsal hastalığı olan kişiler 
saldırgan olmaya eğilimlidirler.     

3. Ruhsal bir hastalığım olduğu 
için insanlar bana farklı 
davranıyorlar. 

    

4. Reddedilmemek için, ruhsal 
hastalığı olmayan kişilere 
yaklaşmaktan kaçınıyorum. 

    

5. Ruhsal bir hastalığım 
olduğundan dolayı  utanıyorum.     

6. Ruhsal hastalığı olan kişiler 
evlenmemelidir.     

7. Ruhsal hastalığı olan kişiler 
topluma önemli katkılarda 
bulunurlar. 

    

8. Kendimi ruhsal hastalığı 
olmayan kişilerden daha aşağı 
hissediyorum. 

    

4321

4321

4321

4321

4321

4321

4321

4321
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Kesinlikle 

aynı fikirde 
değilim 

Aynı 
fikirde 
değilim 

Aynı 
fikirdeyim 

Kesinlikle 
aynı 

fikirdeyim

9. Ruhsal hastalığım benim 
“garip” görünmeme ya da 
davranmama neden 
olabileceğinden dolayı eskisi 
kadar sosyal değilim. 

    

10. Ruhsal hastalığı olan kişiler iyi 
ve doyum verici bir hayat 
yaşayamazlar. 

    

11. İnsanları ruhsal hastalığımla 
sıkmak istemediğimden dolayı, 
kendi hakkımda fazla 
konuşmam. 

    

12. Halk arasındaki ruhsal 
hastalıklarla ilgili olumsuz 
düşünceler, benim “normal” 
yaşamın dışında kalmama 
neden oluyor. 

    

13. Ruhsal hastalığı olmayan 
kişilerle birlikteyken, kendimi 
sanki o ortama ait değilmiş ve 
yetersizmişim gibi  
hissediyorum. 

    

14. Ruhsal hastalığı açıkça 
anlaşılan biriyle toplum içinde 
birlikte görülmek beni rahatsız 
etmez. 

    

15. Sırf ruhsal hastalığımdan dolayı 
insanlar bana sık sık ne 
yapmam gerektiğini söyleyip, 
sanki çocukmuşum gibi 
davranırlar. 

    

16. Ruhsal hastalığım olduğu için 
kendimden memnun değilim.     

17. Ruhsal hastalığımın olması 
hayatımı berbat etti.     

18. İnsanlar görünüşümden ruhsal 
bir hastalığımın olduğunu 
anlayabilirler. 

    4321
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Kesinlikle 

aynı fikirde 
değilim 

Aynı 
fikirde 
değilim 

Aynı 
fikirdeyim 

Kesinlikle 
aynı 

fikirdeyim

19. Ruhsal hastalığımdan dolayı 
benimle ilgili çoğu kararı 
başkalarının vermesine ihtiyaç 
duyarım. 

    

20. Ailemi ve arkadaşlarımı 
utandırmamak için sosyal 
ortamlardan uzak dururum. 

    

21. Ruhsal hastalığı olmayanların 
beni anlamaları mümkün 
değildir. 

    

22. Sırf ruhsal hastalığım olduğu 
için insanlar beni göz ardı eder 
ya da pek ciddiye almazlar. 

    

23. Ruhsal hastalığım olduğu için 
topluma hiçbir katkım olamaz.     

24. Ruhsal bir hastalıkla yaşamak 
beni mücadeleci bir insan yaptı.     

25. Ruhsal bir hastalığım olduğu 
için kimse bana yakınlaşmak 
istemez. 

    

26. Genel olarak, hayatı istediğim 
şekilde yaşayabiliyorum.     

27. Ruhsal hastalığıma rağmen, iyi 
ve dolu dolu yaşadığım bir 
hayatım var. 

    

28. İnsanlar ruhsal bir hastalığım 
olduğu için hayatta fazla 
başarılı olamayacağımı 
düşünüyorlar. 

    

29. Akıl hastalarıyla ilgili olumsuz 
yaygın inanışlar benim 
durumum dikkate alındığında 
hiç de yanlış sayılmaz. 
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EK 4 
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