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ÖZET 

Sevim, K. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı ve Damgalama 

Eğilimi Arasındaki İlişki. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal 

Hizmet ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.  

        

Damgalayan ve damgalanan arasında geçen iletişimin etiyolojisini ve toplum içerisinde 

yarattığı kültürel ve sosyal çıktıları araştırmak ve açıklamak birçok sosyal bilimin 

konusu olmuştur. Damgala(n)manın hem sonuçlarından hem de  nedenlerinden biri olan 

benlik saygısının incelenmesi damga fenomenin incelenmesi noktasında önemli bir yere 

sahip olmuştur. Hem damgalayanların hem de damgalananların benlik saygısı ile olan 

karşılıklı ilişkilerine yönelik bir takım çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar 

doğrultusunda damgalama eğilimi yüksek olanların benlik saygılarının düşük olduğuna 

dair bazı savlar ortaya atılmıştır.   

Bu çalışma sosyal hizmet bölümünde okuyan lisans öğrencilerinin benlik saygıları ile 

damgalama eğilimleri arasındaki ilişkiyi tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bir vakıf ve bir 

devlet üniversitesinde toplamda 299 öğrenci ile gerçekleştirilen bu çalışma, nicel 

araştırma deseninin nedensel karşılaştırma türünden ilişkisel tarama modeli kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Yaman ve Güngör (2013) 

tarafından geliştirilmiş damgalama ölçeği, kişisel bilgi formu ve Rosenberg benlik 

saygısı ölçeği kullanılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre, okunulan üniversite ile  benlik saygısı arasında ciddi bir 

ilişki tespit edilemese de damgalama eğilimi toplam puanı ile istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark gözlenmiştir. Vakıf üniversitesi öğrencilerinin devlet üniversitesi öğrencilere 

göre daha fazla bir damgalama eğilimi olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde, erkek 

öğrenciler ile kadın öğrenciler arasında benlik saygısında genel literatürde olduğu gibi 

anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır ancak damgalama eğiliminde erkeklerin kadınlara 

göre daha fazla damgaladığı tespit edilmiştir. Damgalama eğilimi ile benlik saygısı 

arasındaki ilişki Pearson Momenteler Çarpımı Korelasyon Katsayısı kullanılarak 

incelenmiş ve yapılan analizlere göre, iki değişken arasında küçük pozitif ve istatistiksel 

olarak anlamsız bir ilişki (r= 0,051, n= 297, p>0,05) olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Damga, Damgala(n)ma, Etiketleme, Sosyal Hizmet, Benlik 

Saygısı 
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ABSTRACT 

Sevim, K. (2018). The Relationship Between Self-Esteem and Stigma 

Tendencies in University Students. İstanbul University, Institute of Health Science, 

Department of Social Work Master’s Thesis, İstanbul.  

 

Investigating and explaining the etiology of the relationship between those who 

stigmatize and those who are stigmatized as well as the cultural and social output 

created within the society has been the subject of many social sciences. Examination of 

self-esteem has a sound role in the studies of stigma phenemenon since it is considered 

both as a cause and result of stigmatization.A number of studies have been carried out 

on the reciprocal relationships between people who stigmatize and stigmatized 

individuals. According to the these studies, some arguments have been raised that those 

with a high tendency to stigmatize have a low self-esteem. 

The purpose of this study is to determine the relationship between self esteem and 

stigmatization tendencies of undergraduate students enrolled in social work 

departments. This study, conducted with a total of 299 students in a foundation and a 

state university, was carried out using the relational screening model of the causal 

comparison type of the quantitative research design. Stigmatization scale developed by 

Yaman and Güngör (2013), personal information form and Rosenberg self esteem scale 

were used as data collection tool in the study.  

According to the results of the research, although there is no significant relationship on 

self-esteem between students who study at governmental and foundation universities, a 

statistically significant difference was observed in total scores of the stigma scale. 

Results show that students enrolled in foundation universities have more tendency to 

stigmatize. There was no significant association between male students and female 

students as in the general literature on self-esteem. However, results show that men tend 

to stigmatize more than women. The relationship between stigma tendency and self 

esteem was examined using the Pearson Product-Moment Correlation Coefficient and it 

was seen that there was a small positive and statistically insignificant relationship 

between the two variables.  

Key Words: Stigma, Stigmatization, Labeling, Deviant, Social Work, Self-Esteem.  



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Damga, toplum içerisinde bir bireyin fiziksel, finansal, entelektüel, cinsel ya da 

başka bir olguyu toplumun genelinden daha eşit olmayan bir farklılıkla deneyimlemesi 

sonucu ortaya çıkan ve  bireyi toplum yapısından koparan bir olgudur (Burke, 2007: 

11).  Literatürde en sık geçen tanımıyla damga; itibarsızlaştırıcı etkisi çok fazla olan bir 

niteliktir. Bu nitelik kişinin tam bir insandan eksik olacak şekilde lekelenmiş ve yok 

sayılmış anlamlarını taşımaktadır. Buradan hareketle damgalanan kişiler örselenmiş bir 

kimliğe sahip olmaktadır (Goffman, 1963: 3). Toplum tarafından bazı faktörlerden 

dolayı reddedilen, dışlanan, değersizleştirilen kişilerin sosyal olarak damgalandığını 

söyleyebiliriz. Damgalama ile ilgili olarak, insanların genellikle farklılıkları 

damgalayacağına dair bir öngörüsü vardır. Ancak damga olayının gerçekleşebilmesi 

için bu farklılığın negatif ve dışlayıcı bir niteliğinin de olması gerekmektedir. Arboleda-

Flôrez’e göre, insanlar ilk olarak toplumdan farklılaşanları tanımlar ve sonra da 

değerlerini düşürerek itibarsızlaştırır (2002: 25). Damgalama olgusunun temelinde yatan 

sebeplerden bir tanesi de insanların kendi çıkarlarını koruma ve olası anksiyete riskini 

ortadan kaldırma çabasıdır (Haghighat, 2001: 209). Bu damgalama paradigması bir 

şekilde damgalanmamak için damgalamak anlamına da gelmektedir.  

Damgalanmanın temelinde zarar görme korkusu vardır (Taşkın, 2004: 5). Bu 

zarar görme durumunun toplumsal etkilerine baktığımızda, ev kiralamadan evlenmeye, 

işe kabul edilmeden okula kayıt yaptırmaya ve hatta sosyal hizmetlerden yararlanmaya 

kadar birçok  kategori içerisinde kendini gösterdiğini görmekteyiz. Damgala(n)manın 

farklı durumlarda ve zamanlarda kendi içerisinde sürekli bir değişiklik göstermesi 

damganın tanımlanmasını da güçlendirmektedir. Becker’a göre, aynı davranış bir 

dönem toplum tarafından kabul gören bir durumken başka bir dönemde kabul görmeyen 

bir duruma dönüşebilir. Birisinin sergilediği davranış toplum tarafından kabul görürken 

başka birisi aynı davranışı sergilediğinde kabul görmeyebilir (1963: 34). Her ne kadar 

damgalanma zamana ve duruma göre farklılık gösterse de aslında toplumun genelinden 

negatif anlamda farklı olma anlamına gelmektedir.  

Damga ve ayrımcılık, bireylerin kaynaklara erişmesinde, amaçlarına 

ulaşmasında ve toplumla uyum içersinde yaşamasına şiddetli bir şekilde mani 

olmaktadır (Scheyett, 2005: 80). İnsan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan 
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sosyal çalışma disiplini bireylerin iyilik hallerini koruma ve ötekileşmiş kişilerin sosyal 

entegrasyonunu sağlayabilmek için birey, grup ve toplumla çalışmalarını damgalama ile 

mücadele doğrultusunda geliştirmesi gerkmektedir.   

Gerek birey gerekse de toplum üzerinden damganın etiyolojisinin araştırılması 

sosyoloji, psikoloji, sosyal çalışma ve antropoloji gibi disiplinlerin odaklandığı 

alanlardan biri olmuştur. Damganın araştırılması farklı kültür ve coğrafyalarda 

şişmanlıktan ruh hastalığına,  yoksulluktan adli suçlara, AİDS’den benlik saygısına 

kadar birçok sahada devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı ise benlik saygısı ve 

damgalama eğilimi arasında bir ilişkinin var olup olmadığını ortaya koymaya 

çalışmaktır. 

Damgalanma ile birlikte iki sonuç ortaya çıkmaktadır: reddedilme düşüncesi ve 

damganın içselleştirilmesi. Negatif kalıp yargıların içselleştirilmesi ile birlikte kişilerin 

öz saygılarında, kendilik saygılarında ve kendi kendilerine yetebilmelerinde çok ciddi 

hasarlar ortaya çıkmaktadır (Scheyett, 205: 88). Damganın bireyler üzerindeki 

sonuçlarından birinin de benlik saygısı olduğu görülmektedir. İnsanın benlik saygısına 

sahip olması kendi eksiklerine karşı hoş görülü olmasını gerektirdiği gibi diğer 

insanların eksikliklerine karşı da hoş görülü olmasını gerektirmektedir. Benlik saygısı 

kişinin duygusal durumundan genel yaşam zorluklarına karşı uyumuna ve yaşam boyu 

stresle mücadelesine kadar birçok aşamada önemini koruduğu bilinmektedir (Lazarević, 

Lazarević ve Orlić, 2017: 240). 

Cooley ve Mead’a göre, damgalanan insanların benlik saygılarında ciddi bir 

düşüş yaşanmaktadır (Akt: Hansen, 2001: 5-6). Fakat Crocker ve Major’e göre, birçok 

araştırma sonucunda damgalanan insanların benlik saygısının damgalanmayan 

insanların benlik saygısına göre hiç de düşük olmadığı görülmüştür (1989: 611).. 

Damgaya maruz kalanlar üzerinde çeşitli benlik saygısı ölçümleri yapılmıştır ancak 

damgalayan insanların benlik saygısı üzerine yapılan araştırmalar, literatür 

incelendiğinde oldukça az olduğu gözlenmektedir. Bu çalışmanın yapılması 

literatürdeki bu eksikliğin giderilmesi noktasında önem arz etmektedir. 

Bu çalışma; giriş ve amaç, damga ve  benlik saygısı üzerine genel bilgiler, gereç 

ve yöntem, bulgular ve tartışma olmak üzere beş ana başlık içinde ele alınacaktır. İkinci 

bölümde öncelikle damganın tanımı ve damga ile ilgili olan etiketleme, önyargı, kalıp 

yargı, sapkınlık vb. kavramlar detaylı bir şekilde açıklanmaya çalışılacak ve sonrasında 
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damganın nedenleri, türleri, etkileri, sonuçları ve damga ile başa çıkma stratejileri 

incelenerek damga ile ilgili literatür tartışmalarına genişçe yer verilecektir. Damga 

kavramını kuramsal bir şekilde incelendikten sonra benlik ve benlik saygısı kavramları 

farklı disiplinler ışığında genişçe anlatılmaya çalışılacaktır. Benlik saygısının önemine 

vurgu yapıldıktan sonra damga ve benlik saygısının ilişkisi incelenerek kuramsal 

çerçeve sonlandırılacaktır. Gereç ve yöntemlerde; araştırmanın problemi, hipotezleri, 

sınırlılıkları ve yöntemi üzerine bilgiler verilecektir. Bulgular bölümünde benlik saygısı 

ve damgalama eğilimi ölçekleri demografik veriler ışığında değerlendirilecek ve ileri 

sürülen hipotezler test edilecektir. Tartışma kısmında ise elde edilen bulguların literatür 

ile olan ilişkisi ele alınarak çalışma tamamlanacaktır.  
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2. DAMGA VE BENLİK SAYGISI ÜZERİNE GENEL BİLGİLER 

2.1. Damgala(n)manın Kuramsal Çerçevesi 

Bu bölümde damgala(n)manın tarihsel süreç içerisindeki yerine ve farklı 

disiplinler üzerinden araştırma alanlarına girerek damganın etiyolojisinin ve 

sonuçlarının incelenmesi üzerine teorik  bir açıklama getirilmeye çalışılacaktır. Damga 

kelimesi ile yakın anlamda kullanılan ve birbirine karıştırılan kelimeler daha detaylı bir 

şekilde ele alınacaktır. Ayrıca damgalamanın nedenleri ve sonuçları üzerinde durularak 

başa çıkma stratejileri de incelenmeye çalışılacaktır.  

2.1.1. Damgala(n)manın Tanımı 

Damgalama kavramına girmeden önce damga, damgalama ve damgalanma 

arasında dilbilimsel olarak ayrım yapmak gerekmektedir. İlk olarak damga (stigma) bir 

isimdir. Damgalama ise damgalamak fiilinden türetilmiş bir eylemin olgusudur. Aynı 

şekilde damgalanma kavramı da damgalanmak fiili üzerinden türetilmiş yine eylemsel 

bir sürecin adıdır. Genellikle Türkçe literatüründe, damgalama ve damgalanma 

kavramlarını bir arada “damgala(n)ma” şeklinde yazılarak kullanılmaktadır. 

Damagala(n)ma kavramının İngilizce literatürde tam karşılığı “stigmatization” olarak 

geçmesinden ve İngilizce literatürde her iki eylemin aynı andaki varlığı üzerine 

kavramsallaştırılmasından dolayı genellikle Tükçe’ye bu şekilde çevrilmektedir. 

Kavramın yapısal bağlamını geçtikten sonra artık semantik anlamda 

damgalamanın tanımına geçebiliriz. Damga, toplumun genel akımı tarafından 

değersizleştirilmiş bir grubun ciddi utanç ya da kusur özelliğini taşımasıyla oluşan bir 

kavramdır (Hinshaw, 2007: xi). Başka bir tanıma göre, toplum içerisinde bir bireyin 

fiziksel, finansal, entelektüel, cinsel ya da başka bir olguyu toplumun genelinden daha 

eşit olmayan bir farklılıkla deneyimlemesi kişiyi etiketleyerek genel toplum yapısından 

koparan bir olgudur (Burke, 2007: 11).  Diğer bir ifade ile damgalanma, bireyin sürekli 

etkileşim içerisinde bulunduğu normal insanlardan, kabul edilemez bir biçimde farklı 

olarak etiketlenmesine yol açan ve bir çeşit toplumsal yaptırım ortaya çıkaran nitelik, 

özellik ya da hastalıktır (Scambler, 1998: 1054). 

Her ne kadar kavram üzerinde bir fikir birliği sağlanamamış olsa da literatürde 

bu kavramın ilk olarak kuramsal alt yapısını oluşturan Erving Goffman’nın (1963) 

nitelendirmeleri (her ne kadar eleştiriler olsa da) ortak bir tanıma vurgu yapmaktadır. 
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Goffman, damgalama olgusunda klasikleşen kitabı “Damga: Örselenmiş Kimliğin İdare 

Edilişi Üzerine” adlı eserinde damgayı şu şekilde tanımlamıştır: itibarsızlaştırıcı etkisi 

çok fazla olan bir niteliktir. Bu nitelik normal ve tam bir insandan daha eksik bir 

şekilde, lekelenmiş ve yok sayılmış anlamını taşımaktadır. Böylelikle damgalanan kişi 

örselenmiş bir kimliğe sahip olmaktadır (Goffman, 1963: 3).   

Damga kavramının açıklanmasında çok farklı görüşler, tanımlar ve sınıflamalar 

yapılmıştır. Bu sınıflamalardan ilk ve en önemlisi olan Goffman’ın tanımlamasıdır. 

Goffman damga kavramını üç tipoloji üzerinden ele almaktadır: 

 Bedenin muhtelif fiziki deformasyonları, 

 Zayıf irade, baskıyı hak eden ya da doğal olmayan tutkular, sapkın ve 

ahlaksızlık olarak algılanması şeklindeki bireysel karakter bozuklukları; 

bunlar; ruh bozuklukları, hapis yatmak, bağımlılık, alkolizm, eşcinsellik, 

işsizlik, intihar girişimi ve radikal siyasi davranışlar, 

 Irk, ulus ve din gibi etnolojik damgalar; bunlar, soy bağıyla ailenin tüm 

mensuplarına aktarılabilir (Goffman, 1963: 33).  

Toplumsal yapı içerisinde bir kişinin bu üç damga tipinden yalnız biriyle değil 

aynı anda tamamını da deneyimleyebilme potansiyeli vardır. Bu tipolojiden sonra ortaya 

çıkan birçok damgalama türü olmuştur. Bu tipolojinin damgalamayı genel olarak 

tanımlamada yeterli olmayacağına dair bazı eleştirilerde olmuştur. Örneğin; Hinshaw bu 

sınıflamaya bir eleştiri getirmektedir. Kadınlar tarih boyunca sürekli ayrımcılığa ve 

damgalanmaya uğramışlardır fakat kadın cinsiyeti üzerinden yapılan damga Goffman’ın 

yapmış olduğu damga tipolojisinin içerisine girmemekle beraber birçok yazarın ihmal 

ettiği bir durumdur (2007: 30). Goffman’ın yapmış olduğu sınıflama da damganın yeni 

türevlerinin tanımlanmasıyla birlikte eksik kaldığı görülmektedir.  

Link ve Phelan makalesinde, Goffman’ın damga kavramını daha da genişleterek 

farklı bir tipoloji içerisine değerlendirmiştir:   

 İnsanlar farklılıkları etiketler ve ayırır. 

 Baskın kültür, etiketlenmiş kişileri istenmeyen karakterlerle özdeştirir.  

 Etiketlenmiş kişi grup dışında tutularak “biz” değil “onlar” olarak görülür. 

 Etiketlenmiş kişi statü kaybı ve ayrımcılık yaşar. 
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 Damga tamamıyla farklılıkların tanımlanmasına, kalıp yargının oluşmasına, 

dışlanma ve ayrımcılığa sebep olan sosyal, ekonomik ve politik ilişkidir 

(2001: 367).  

Link ve Phelan’a göre, damgalanmış ya da etiketlenmiş kişi statü kaybı ve 

ayrımcılığa uğrayan bir kişidir fakat bu durum birçok damga tanımlamasında dışarıda 

bırakılan bir bileşen olmuştur. İnsanlar etiketlendiğinde, ayrıştırıldığında ya da 

istenmeyen bir karakter ile özdeşleştirildiğinde rasyonel olarak değersiz, reddedilmiş ve 

dışlanmıştır. Böylelikle bu durum etiketlenen kişilerin statü kaybı ve ayrımcılığa 

uğramasına neden olmaktadır (2001: 370-371).  

Jones ve diğerleri ise damga kavramının açıklanabilmesi için temel 6 boyuttan 

bahsetmiştir. Bu boyutlar ayrı ayrı ya da eşzamanlı olarak damganın ortaya çıkmasında 

etken oluşturan yapılardır:  

 Gizlilik (Concealability): Diğer bir ifade ile görülebilirlik. Örneğin: bir 

kişinin ırkı çok kolay tanımlanabilen ve saklanılamayan unsurlardandır. Etnik 

ayrımcılıklar (intersectionalism vb.) bu duruma örnek olarak gösterilebilir. 

 Süreç (Course): Damganın zaman içerisindeki seyri ve olası önlenebilir 

tedavilerin uygulanmasına yönelik geçen süreç. 

 Yıkıcılık (Distruptiveness): Toplum içindeki iletişimlerin ve başarıların ne 

derece kötü etkilenildiği. 

 Estetik (Aesthetics): Farklılıklarda içgüdüsel olarak olumsuz duyguların 

ortaya çıkması ve beklenen normların dışına çıkılması durumu. 

 Köken (Origin): Damganın nasıl ortaya çıktığı. Örneğin: orta çağlarda ruhsal 

hastalığın nedenleri olarak şeytani bir takım ilişkilerle bağlantılı açıklanması.  

 Tehlike (Peril): Başkalarına yönelik oluşturulan risk ya da tehlikeler. 

Örneğin: ruhsal bozukluğu olan kişilerin tahmin edilemez ve tuhaf olmasını 

kabul etmek gibi (Ahmedani, 2011: 2-3;  Thornicroft, 2014: 208-209; 

Güngör, 2013: 15). 

Boyut ve sınıflandırmaların haricinde damga olgusunu genel alamda 

tanımlayacak olursak, bir kişi ya da grup için utanılması gereken bir durumun varlığı ya 

da normal dışı bir şekilde kabul edilmezliğinin belirtisi olarak değerlendirilmektedir. 

Damgalanan ve negatif yargılar atfedilen kişiler toplumdan uzaklaştırılır, yalıtılır ve yok 

olması için çaba harcanır ya da kendi haline bırakılır (Taşkın, 2004: 3).  Aslında burada 

damgala(n)manın altında yatan temel iki unsur olduğu görülmektedir. Bunlardan ilki, 
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farklılaşanları tanımlayarak işaretlemek ve daha sonra insanın değerinin düşürülerek 

itibarsızlaştırılmasıdır (Arboleda-Flôrez, 2002: 25). 

Damganın; hususi bir durumu nitelemesi, bir süreç içermesi ve duygusal bir 

durum olmasından dolayı kavramsallaştırılması güç bir terimdir (Coleman, 1986: 221). 

Kullanıldığı alanlara baktığımızda, literatürde idrar inkontinansından ekzotik danslara, 

cüzzam hastalığından kansere ve ruhsal hastalıklara kadar birçok alanda incelenmiş 

olmakla birlikte (Link ve Phelan, 2001: 363), farklı durumlarda ve sürekli değişim 

içerisinde olmasından dolayı genel geçer bir tanım içerisine sığdırılamamaktadır. 

Becker’a göre, aynı davranış herhangi bir zaman diliminde bir kuralın ihlal edilmesi 

olarak algılanırken başka bir zaman diliminde aynı şekilde algılanmayabilir; birisi 

yaptığında ihlal olarak kabul edilirken başka birisi aynı davranışı sergilediğinde ihlal 

olarak algılanmayabilir (1963: 34). Bu durum damgalama olgusunun ölçülmesini hem 

bölgesel hem de bireysel çeşitlilikler arz etmesiyle zorlaştırmaktadır. Goffman’ın 

yapmış olduğu en çarpıcı damga tanımı aslında her insan farklılığının damgalanma 

potansiyeli taşıması olmuştur. Sosyal bağlamı içerisinde düşündüğümüzde bir yerde 

farklılık, kabul gören ve beğenilen bir durum iken başka bir sosyal yapı içerisinde 

istenmeyen bir yapıya dönüşebilir ve damgalamanın etkisini hissetmeye başlarız 

(Coleman, 1986: 212).  Damganın bu şekilde değişiklik göstermesi aslında güç olgusu 

ile yakından ilgilidir. Toplum içerisinde baskın gruplar hangi farklılığın kabul görebilir 

hangi farklılığın ise kabul edilemez olduğunu belirlemektedir. Böylelikle damga, baskın 

grupların bir değer yargısı olarak da bilinmektedir (Coleman, 1986: 213).  

Dominant grupların yaratmış olduğu bu baskının neticesinde sapkın davranışlar 

ortaya çıkmaktadır. Sapkın davranışın kavramsallaştırılabilmesi için normalin de ne 

olduğu ortaya konulması gerekmektedir. Normal ve normal olmayan terimleri 19. 

yüzyılın başlarında genel olarak İngiltere’de sosyal darwinizm ve biyoloji sahalarında 

sağlıklı bireyi tanımlamada kullanılmak üzere ortaya atılmıştır (Franzese, 2009: 206). 

Yeni ve postmodern perspektiflere göre biyomedikal bilgi hala ikili (dikotomi) sistem 

üzerinden devam etmektedir: normal/anormal, sağlıklı/patolojik, sosyal olarak kabul 

edilebilir/sosyal olarak kabul edilemez. Bu şekilde söylemlerin hala var olması genel 

kültürel kabul gördüğünün bir göstergesidir (Scambler, 1998: 1054). Normal ve damgalı 

ifadeleri somut kişilere karşılık gelmemektedir. İkisi de toplumsal bir bakış açısıdır. Bu 

bakış açısı, karma temaslar esnasında, layıkıyla yerine getirilmemiş normlar gereğince 

sosyal olarak üretilirler (Goffman, 1963: 192).  
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Benzer şekilde damgalı bireye yüklenen sıfatlardan bir tanesi de bozulma ya da 

örselenme tabiridir ve ilk olarak Morel tarafından kullanılmıştır. Morel guatrlı hastaları 

ve psikiyatri hastalığı olan kişilerden hareketle, bozulmuşlar kategorisini oluşturmuştur. 

Bu kategorinin izdüşümü hasta ve kusursuz olmayanlara gönderme yapmak amacıyla 

kullanılmıştır. Bozulmuş kişiler toplum tarafından normal olmayanlar olarak 

tipleştirilmekte ve çoğu zamanda toplum içerisinde tehlikeli olarak kalıplaştırılmaktadır. 

Alkolikler, suçlular, şişmanlar ya da bedensel bozukluğu olanlar gibi kategorizasyonlara 

ayrıştırılmaktadır. Bozulma anlayışı ortalama insan tipinden ve kusursuzluğundan 

uzaklaştırılarak bir şekilde düşkünlük konumuna indirgenmektedir (Stiker, 2011: 227-

229).  İnsan tipleştirmesindeki güçlü-zayıf ve normal-normal olmayan gibi dikotomik 

(ikileşik) yaklaşımla yapılan sınıflama,  aslında doğanın içerisinde var olan zıtlıklardan 

örneklerle, toplum içerisinde de bir tür zıtlık oluşturulmasının meşrulaştırılması 

sağlanmaktadır. Doğadaki güçlünün güçsüzü ezmesi gibi örneklerle sosyal hayattaki 

ezme ezilme ilişkisinin formelleşmesi gibi yanlış bir anoloji üzerine kurulmuştur. Bu 

durum aynı zamanda evrimsel damga kavramının oluşmasında etkili bir çıkış 

paradigması olmuştur.  

Genel olarak sosyal yapının inşası üzerinden düşündüğümüzde her insan, 

hayatının belirli bir evrensinde damga ile bir bağ kurduğu düşünülebilir. Böyle bir bağı 

daha önce duyumsamamış bir insan olsa dahi, en azından gelecekte damga ile 

karşılaşabilme tedirginliğini aklından geçirmiştir. Zola’ya göre, hiç damgalanmayan bir 

kişi toplum içerisinde çok kolay bir şekilde damgalanan konumuna düşebilir. Hemen 

hemen her insan hayatının bazı döneminde geçici ya da kalıcı bir şekilde de olsa 

damgalanmaya maruz kalmıştır. İnsanlar neden bunun kabulünü inkâr etmeyi 

sürdürürler? (1979: 454).  Toplumun her kesiminden bireyin deneyimleme olasılığının 

olduğu, bu toplumsal olgunun bilimsel olarak anlaşılabilmesi için birden çok 

parametrenin incelenmesi gerekmektedir. Öncelikle damga ile yakın ilişkisi bulunan; 

etiketleme, stereotip, önyargı, sapkınlık, ayrımcılık ve sosyal dışlanma gibi bazı 

kavramların detaylı bir şekilde açıklanması zorunluluk arz etmektedir. Aşağıda bu 

kavramlara ilişkin tanımlar genel çerçevesi ile açıklanmaya çalışılacaktır. 

2.1.1.1. Etiketleme 

Etiketleme teorisi Tannenbaum’a (1938) kadar dayansa da etiketleme kavramını 

etkili bir şekilde kullanan ve yaygınlaştıran kişi Howard Becker (1963) olmuştur (Prus, 
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1975: 80). Etiketleme kavramı genellikle “sapkın” (deviance) teorisi üzerinden 

işlenmektedir (Glassner ve Corzine, 1978: 74). Genellikle simgelesel etkileşimciler 

üzerinden devam eden etiketleme nosyonu sosyolojide; anomi, sapkınlık ve suçluluk 

gibi alanlarda çalışılırken sosyal psikolojide ise, benlik kavramı açısından diğerlerinin 

rolü üzerinden bir tartışma yürütülmektedir. Sosyal psikoloji alanından Mead’a göre bir 

kişiye yapıştırılan etiketler, kişilerin diğerleri karşısındaki davranışlarını 

şekillendirmekte ve kişinin diğerleri ile olan ilişkilerinde temel rol oynamaktadır 

(Göksu ve Karakaya, 2009: 28). Etiketler, kısaltmalar ve sınırlandırmalar ile oluşan bir 

kimlik sıfatıdır. Nasıl ki market reyonlarında satılan ürünlerin üzerindeki fiyat etiketleri, 

satılan ürünün değerini belirler buna paralel bir şekilde insanlar üzerinde de uygulanan 

bu etiket bir şekilde kişilerin değerleri üzerinden biçilmiş birer sıfattır.  

Ailelerin ve kişilerin geçmişleri, tipi, yaşamış oldukları yer, gelir durumları, iş, 

eğitim ve aksanı etiketlemede en temel unsurlar olarak görülmektedir. Örneğin, bir 

kimse fakir bir hayat yaşıyorsa hırsızlık yapar ve şiddete başvurur, şeklinde etiketleme 

rahatlıkla yapılmaktadır (Berry, 1974: 105). Toplumlar bu durum içerisinde zaman 

zaman kişilerin yanlış bir davranışlarını görmeseler bile onların geçmişine ve sosyo-

ekonomik düzeylerine bakarak da etiketlemede bulunabilirler. Parçalanmış aile 

çocuklarının her an suç işlemeye hazır kimseler olarak görülmesi bunun bir neticesidir 

(Göksu ve Karakaya, 2009: 30).  Bazen toplumsal kurumlar dahi etiketleme prosesinde 

yer almaktadır. Komşular, okul, polis ya da mahkemeler gibi resmi ve resmi olmayan 

kurumlar normal ailelerin çocukları ile parçalanmış aile çocuklarını farklı kategorilerde 

değerlendirmektedir (Angenent ve de Mal, 1996: 93).  

Bunun yanı sıra her psikiyatrik tanı da bir “etiket”tir. Bazı çalışmalarda, 

hastaların psikiyatrik bir tanı aldıktan sonra, açık bir şekilde ayrımcılık yaşadıkları veya 

kötü bir davranışa maruz kalmasalar bile kendilerini damgalanmış hissettikleri 

görülmüştür (Dinos vd., 2004: 176).  Weis ve Lonnquist’de damganın ve etiketin sağlık 

alanındaki etkisi üzerine örnek vermiştir. Bir kişiye nasıl davranılması gerektiğini 

belirleyen etiketin, bir hastalığa yönelik uygulanmış olması önemlidir. Herhangi bir 

hastalığa yönelik etiket taşıyan kişiler toplum içerisinde bu etiketi taşımayanlara göre 

daha çok farklı muamele ile karşı karşıya kalmaktadırlar (1994: 138). Başka bir açıdan, 

etiket kavramını suç alanında kullanmış ilk kişi olan Frank Tanenbaum “Crime and 

Community” adlı eserinde gecekondu bölgesinde yaşayan ve yaramaz çocuklar diye 

adlandırdığı bir grup üzerinde çalışmalar yapmıştır. Grup içerisindeki çocukların yakın 
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arkadaşları, aileleri ve okul çevresi tarafından sürekli olarak dışlandığı ve kendilerine 

hatırlatılmasından dolayı dışlanmanın pekiştiğini ortaya koymuştur (1938: 19). 

Etiketleme, sosyolojide simgesel etkileşimciler olarak bilinen akımın, sapma ve 

suçluluk ilişkisini toplumsal ve bireysel ilişkiler içerisinde irdeleyerek kriminolojik 

açısından yeni bir perspektif kazandırmıştır. Özne, nesne ve diğeri ile kurulan ilişkinin 

ve iletişimin toplumsal yansımaları tartışılmış ve suç olgusunun etiketlenme ile kısır bir 

döngü içerisine girdiği hatta suçu tekrar üretmesi için yeni bir iletişim ağının 

kurulmasına zemin hazırladığı düşünülmüştür. Aynı zamanda etiketleme nosyonu 

alanında sosyoloji ve kriminolojinin yanı sıra dolaylı olarak ceza hukuku alanında da 

ciddi çalışmalar yapılmıştır. Örneğin, etiketlenmeyi önlemek için “hapis cezalarının 

ertelenmesi” gibi diversiyon1 çalışmaları başlatılmıştır.  

Damgalama ve etiketleme genel olarak birçok makalede yan yana ya da 

birbirinin yerine kullanılsa da aslında, etiketleme daha çok suç, sapkınlık ve anomi gibi 

kavramlar üzerinden sosyolojik bir bakış açısıyla suçun etiyolojisi ya da sapkınlığın 

sosyo-patolojisi üzerinden etiketlemenin izdüşümlerini araştırmaktadır. 

2.1.1.2. Stereotip (Kalıp Yargı) 

Etimolojik olarak “stereos” ve “typos” kavramlarının birleşiminden oluşan ve 

Türkçe’ye kalıp yargı olarak tercüme edilen stereotip kavramı “sert karakterli” veya 

“katı iz taşıyan” anlamına gelmektedir (Yapıcı, 2002: 21).  Stereotip kelimesi ilk olarak 

Walter Lippman tarafından, sarsıcı kavramlara karşı direncin oluşması açısından 

kafamızdaki sabit ve dar ufukları, resimleri karşılayacak şekilde, “Public Opinion 

(1922)” adlı kitabında, kullanmıştır (Marshall, 1999: 579). Bir grubun başka bir grup 

üzerinde basitleşmiş, duygusallaşmış ve hatta karikatürize edilmiş, deneyimlerle de 

değişmemiş olan inancına da stereotip denmektedir (Kızılçelik ve Erjem, 1994: 52).   

Basmakalıp düşünceler, insanların yaşamlarını daha rahat ve hızlı bir şekilde 

karar vererek sürdürebilmeleri için kişiler ya da gruplar üzerinde bir takım 

tipleştirmelere ya da kalıplamalara başvurmaktadır. Böylelikle iletişime geçeceği dış 

nesleler ya da bireylerle ilgili tanımlamada kolaylık sağlanmış olur ve ön bir bilgi 

                                                 

 

1 Türk hukukunda henüz yeni olan kavram farklı biçimlerde tanımlanmış/tercüme edilmiştir. Kavram 

Türkçe’ye kovuşturmadan ayrılma (saptırma), yargı sistemi dışına yönlendirme olarak çevrilmiştir. Yenisey, 

diversiyonu “bazı uyuşmazlıkların ve basit suçların hüküm vermeden sistem dışına çıkartılması” olarak 

açıklamaktadır (Sevdiren, 2011: 259). 
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mahiyetinde bilme yetisi sürecini hızlandırmaktadır. Corrigan, stereotipleri özellikle 

sosyal gruplar üzerinden bilginin sınıflandırılması anlamına geldiğini söylemektedir 

(1998: 209). Kalıp yargılar insanların gerekli birçok kodlamayı aza indirmekte ve birbiri 

ile uyumlu bilgilerin daha hızlı tanımlanmasına kolaylık sağlamaktadır (Fiske, 1998: 

368).   Allport ise stereotip kavramsallaştırmasının bir kategorileştirme işlemi olduğunu 

ve insanın bilişsel yapısının doğal bir parçası olduğunu söyleyerek, bu kategorileştirme 

sürecini 5 özellik üzerinden aktarmıştır:  

(1) geniş sınıfları ya da grupları, günlük işlemler ve ayarlamalar için 

şekillendirir; (2) her bir sınıfı yapabildiği ölçüde içselleştirir; (3) ilgili nesneler 

üzerinden daha hızlı tanımlama yapma olanağı sağlar; (4) aynı düşünce ve duygu ile 

aynı kategori içerisindeki her şeye nüfuz etmiştir; (5) rasyonel ya da irrasyonel 

olabilmektedir. Bazen bireyler bu kategorileştirme üzerinde peşin hükümle 

(prejudgment) yola çıkarak hata yapar. Damgalama durumu bu süreci kolayca harekete 

geçirebilmektedir. Eğer peşin hükümlü durumlar yeni bilgilerle düzeltilemiyorsa o 

zaman artık önyargı (prejudice) olduğu düşünülür (Scheyett, 2005: 81).  

İnsan yaşamının anlamlandırma aşamasında belirli bir yere sahip olan 

basmakalıp düşünceler aynı zamanda psikanalistlere göre kişinin kaygısını azaltmaya 

ilişkin bir savunma mekanizmasıdır (Bilgin, 1996: 103). Buna göre, basmakalıp 

düşünceler bireyin kendisini daha rahat hissedebileceği duygu, düşünce ve davranışları 

sergilemesiyle ortaya çıkmaktadır. Zamanla bu davranışlar klişeleşmeye başlamaktadır. 

Daha sonra bu durum ve davranış toplum tarafından normal karşılanmanın ötesine 

geçerek topluma mal edilmektedir. Böylece kişilerin, birtakım türlere ve tiplere karşı 

ayırt etmesini kolaylaştıran zihinsel bir yapıya dönüşmektedir (Meydaneri, 2006: 6).  

2.1.1.3. Önyargı 

Bir kişi ya da nesne üzerinden onun aleyhine (bazen lehine) olacak şekilde 

oluşturulmuş bir kanaati ya da yanlılığı göstermektedir (Marshall, 1999: 559). 

Önyargılar genellikle bireylere ya da gruplara karşı olumsuz bir tutumu hiçbir rasyonel 

bir içeriğe dayanmadan, daha çok başkaları üzerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda 

kesin hükümlere ve inançlara dönüşen bir tutumdur. Harding ve arkadaşları önyargıyı 

başka kişilere veya gruplara karşı haksız, hoşgörüsüz ve ayrımcı davranışlar olarak 

tanımlamaktadır (Deaux ve Wrightsman, 1984: 254). Önyargılar hissedilebilir ve aynı 

zamanda açığa çıkabilen bir tutumdur. Bir şahsın direk olarak kendisine ya da grubun 
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tamamına yönlendirilebilir (Banyard ve Hayes, 1994: 404). Bir diğer tanıma göre, 

önyargılar herhangi bir muhakeme yapmadan elde etmiş olduğumuz bir konumdur. 

Yani akıl öncesidir, rasyonelleştirmeden yapmış olduğumuz bir tercihtir ve rasyonel 

kavramlara yoramayacağımız içgüdüler ve sezgilerle meydana gelirler (Lindbom, 1997: 

92).  

Önyargının neden oluştuğu üzerine yorumlar ve çalışmalar psikolojide, 

antropolojide, sosyolojide ve diğer sosyal bilim dallarının üzerinde durduğu bir konu 

olmuştur. Deaux ve Wrightsman önyargıyı uyaran faktörleri ekonomik, tarihsel, 

durumsal, kişiliksel ve sosyokültürel nedenler olarak sırlanmaktadır (1984: 260-266). 

Sosyolojik açıdan Bauman önyargıyı şu şekilde tanımlamıştır: düşmanlarda 

olabilecek herhangi bir fazileti hayali ya da gerçek kusurlarının abartılması yoluyla 

doğrudan reddi anlamına gelmektedir (1998: 57).  Reddedilecek grupların belirli 

yargılar aracılığı ile dışlanmasının meşrulaştırılması ve olası eleştirilere karşı direncin 

geliştirilmesi adına kişilerin üretmiş olduğu peşin hükümlerdir.  

Bir grup üzerinde bilgimiz ne kadar az ise, başkalarının o grup hakkındaki 

düşüncelerini aynı derecede kabul ederek, birkaç özelliğinden tipleştirmeye ya da 

kalıplaşmaya yönelebiliriz (Kağıtçıbaşı, 1999: 131). Genel olarak baktığımızda önyargı, 

her türlü iç ve dış uyaranların etkisi ile oluşan ve genellikle usavurma yolu tercih 

edilmeden kişiler ya da nesneler üzerinden negatif algının yaratılma süreci olarak 

yorumlanabilir. Aynı damgada olduğu gibi önyargının içerisinde de bilgisizlik hâkimdir. 

Az bilinen şeyler abartılarak ya yükseklere çıkartılır ya da aşağılılara sürüklenerek 

üzerinde yapay bir hâkimiyet kurmaya çalışılır. Montaigne Tanrılar üstüne bir 

denemesinde, “en az bildiğimiz şeyler tanrılaşmaya en elverişli olandır” der (1964: 49).   

Önyargılar, belirli bazı gruplar üzerinde olumsuz dogmatik düşünceleri 

içermesinden ötürü; önceden söylenmiş, olgunlaşmamış ve her türlü kanıtlamadan önce 

peşinen hüküm verme durumu söz konusudur. Önyargılar davranışa dönüştüğü andan 

itibaren dışlama ortaya çıkmış olur. Böylelikle, önyargı bir tutumu ifade ederken, 

ayrımcılık bir davranışı ortaya koymaktadır (Bilgin, 1994: 172). Ayrımcılık ve önyargı 

arasındaki ayrımı kolay yapabildiğimiz görülmektedir fakat stereotip ve önyargı 

arasındaki fark günlük hayat içerisinde fark edilmesi o kadar kolay olmamaktadır.  

Stereotipler, kalıp ya da klişe gibi algı, bellek ve temsillerini etkileyebilen bir 

bakış çerçevesi iken, önyargı daha çok deneyimden önce var olan önsel yargı olarak 

düşüncelerimizi etkileyen bir durumu göstermektedir (Bilgin, 1996: 99). Stereotipler 
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daha çok bireylerin sosyal çevrelerini anlamlandırmasında ortaya çıkarken, önyargı 

insan zihnindeki kavramın oluşması ile ilgilidir. Böylelikle stereotip bir bakıma 

önyargının oluşum aşamasına zemin teşkil etmektedir (Meydaneri, 2006: 14-15).  

2.1.1.4. Sapkınlık (Deviance) 

Sosyolojinin bir konusu olarak sapma, basit anlamda sosyal normlar ile 

uyuşamayan davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Toplumsal normlara uyumu ile 

sapmayı belirleyen toplumun kendisidir (Berry, 1974: 116). Sapma davranışı geleneksel 

kurallar ve adetler açısından istenmeyen ve kabul edilmeyen davranış örüntüleridir 

(Angenent, ve de Man, 1996: 2). Bir şekilde toplumun geneli tarafından geleneksel 

olarak ortaya konan ve toplumun her ferdinin uymasının baskılandığı normlardır. Bu 

normlar hukuki süreçlerle düzenlense de düzenlenmese de bu kurallara uymayanlar 

belirli toplumsal yaptırımlara maruz kalmaktadır. Bu tanımlara benzer olarak 

Goffman’da sapmayı şu şekilde tanımlamıştır; birtakım değerleri paylaşan ve kişisel 

sıfatlar ve davranma biçimleri ile ilgili belirli bir toplumsal normlar bütünlüğüne uyum 

gösteren bir grup bireyden hareketle, bu normlara karşı bağlılık göstermeyen her üye 

“sapkın”, hususiyeti ise “sapma” olarak tanımlanmaktadır (1963: 197).  

Lemert’a göre ise sapma, birincil ve ikincil sapma olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Birincil sapmada, sapmanın rasyonelleştirilmesi ya da sosyal bir şekilde 

bir rolün karşılığı olarak değerlendirilmesi, o duruma özgü kalır. Bireyler tarafından 

normalleştirilen bu durumun aktör üzerindeki baskısı çok azdır ve çabuk unutulur. 

İkincil sapma ise sapmaya karşı ciddi bir toplumsal baskı oluşturulur ve çeşitli tepkiler 

ortaya çıkar. Tepkiyle karşılanan bu eylemler, sosyal kontrol mekanizmalarıyla birlikte 

cezalandırma, damgalama, ayrıştırma gibi süreçler tarafından tekrar üretilir (Bakacak, 

2002: 13). Lemert’a göre, insanlar ve gruplar; etiketler, damgalar, cezalar ve 

dışlanmalarla diğerlerinden farklılaşabilirler. Ceza ve reddetme gibi davranışlar 

toplumun sapmaya karşı geliştirmiş olduğu sosyal bir tepkidir. Bu tepki, farklılaşma 

sürecini de tetiklemektedir. Dolayısıyla sapma, hem kolektif hem de birey temelli bir 

yaklaşımla birlikte anlaşılabilir (Lemert, 1951: 22).  

Angenent ve de Man ise biraz farklı bir şekilde sapmayı yine ikiye ayırmaktadır. 

Birinci sapma biçimi; sigara, küstahlık, münasebetsizlik, hile, terbiyesizlik gibi daha az 

ciddi olan davranışlardır. İkinci sapma biçimi ise; evden kaçma, alkol ya da uyuşturucu 

kullanma, kumar ve fahişelik gibi daha ciddi olanlar ve problemli davranışlar olarak 
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sıralamıştır (1996: 2). Aslında burada Angenen ve de Man’ın yapmış olduğu bir 

sınıflama değil sapmanın derecelendirilmesi durumudur. Kişinin işlemiş olduğu bir suç 

ya da herhangi bir davranış, toplumun belirlemiş olduğu arketiplerden ve kültürel 

normlarından ne kadar uzaklaşırsa o kişilerin marjinalliği ve sapkınlık derecesi o kadar 

artmaktadır.  

Sapma sürecinde temel unsurlar etiketleme ve damgadır. İki adımda gerçekleşen 

bu süreç; öncelikle, bir eylem sonrasında da bir birey sapmış olarak etiketlenir. Birey ya 

da eylem daha önceden etiketlenmediyse sapmanın olmadığı anlamına gelmektedir. Bir 

eylem ya da kişi herhangi bir grubun ya da toplumun üyeleri tarafından sapkın olarak 

tanınmadan sapkınlık ortaya çıkmaz. Etiketleme aynı zamanda damgalamayı da içeren 

bir süreçtir (Goode, 1994: 104). Damga, etiket, önyargı, ayrımcılık ve sapkınlık gibi 

kavramlar birbiri içerisinde içkin olarak görülmektedir.  

Sapkınlık sosyolojik perspektife göre, bireydeki kusurlu karakter ve sosyal 

patolojinin bir türevi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çerçeveden yola çıkarak zaman 

içerisinde sosyal reform sürecinde, bireylerin patolojik sorunlarının nasıl tedavi 

edileceği bir amaç haline gelmiştir. 1900’lü yılların başında ise sosyal çalışmacılar bu 

sapkınlığın tedavisinde görev üstlenmiştir ve vaka yönetiminde müdahale modelini bu 

açıdan biçimlendirmiştir (Scheyett, 2005: 82). Bu yoruma benzer şekilde Paulo Freire 

“Ezilenlerin Pedagojisi” adlı kitabında ezilenlerden şu şekilde bahsetmektedir. 

Ezilenlere, toplumun genel görünüşünden sapan marjinal kişiler muamelesi yapılır. 

Ezilenler sağlıklı bir toplumun patolojisi olarak görülmekte ve “yetersiz ve tembel” 

kişilerin zihin yapıları değiştirilerek toplumla uyumlu hale getirilmelidir. Bu 

marjinallerin, terk etmiş oldukları sağlıklı topluma kazandırılmaları gerekmektedir 

(Freire, 2011: 53). Toplumdan sapanların topluma entegrasyonunun sağlanmasının en 

kolay ve ilkel yollarından bir tanesi, antik dönemlerden günümüze kadar, ceza sistemi 

varlığını sürdürmüştür. Bu entegrasyonun sağlanmasında 20. yüzyılda bazı değişiklikler 

yapılmaya başlanmıştır. Psikoloji ya da sosyal çalışma gibi bir takım disiplinler 

sapkınlığı tedavi edebilecek yöntemler ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Yukarıda 

damganın tanımlanmasında  “normal ve anormal”, “sağlıklı ve patolojik” gibi 

dikotomik (ikileşik) ilişkilerden bahsetmiştik. Her ne kadar toplumlar farklılıkları 

zenginlik olarak görseler de aslında farklılık da yine otorite, güç ya da toplum 

tarafından sınırları belirlenmiş bir alana karşılık gelmektedir.   
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İnsanlar üzerinde sosyal kontrolün artmasıyla ya da bireylerin kişisel 

potansiyellerini gerçekleştiren farklılıkların, bazı sosyal ve fiziksel hareketliliğin ve 

fırsatlara erişimin imkânının kısıtlanmasıyla damgalamanın ortaya çıktığı bilinmektedir 

(Coleman, 1986: 228). Bu bağlamdan hareketle toplumsal yapı içerisinde kendisini 

gerçekleştirmede problemle karşılaşan bireylerin toplum tarafından dışlanması ile 

birlikte sapkın, parya ya da harici gibi nitelendirmelere maruz kalmaktadırlar. Sapkınlık 

kavramı toplumsal uyumu bozanlara karşı izolasyonun daha da pekiştirilmesi için 

egemen kimlik ya da çoğunluk tarafından türetilmektedir. Goffman’ın ikinci 

tipolojisinde ortaya koyduğu, sapkın ve ahlaksız olarak isimlendirilen durumlar tam 

olarak bu çerçevede ortaya çıktığı söylenebilir. Genellikle sapkınlık ile ilgili en basit 

yaklaşımın istatistiki olduğu yönündedir. Ortalamadan fazla şekilde sapan her şey 

sapkın olarak nitelendirilebilir (Becker, 1963: 24). Neyin sapkın olacağını belirleyen 

mekanizma çoğunluğun kimden olduğuyla ilişkilidir. İnsan farklılıklardan korkar ve 

çekinir, bundan dolayı çoğunluk kendisine benzemeyenleri kendisine dönüştürebilmek 

için bir takım normlar yaratır ve dayatmaya çalışır.  

Mills’e göre, toplumsal standartlar içerisinde toplum kendisine ait bir takım 

normlar belirler ve bu normlardan sapmak deorganizasyon yaratır ve problemler 

doğurur (1943: 169). Başka bir ifade ile, ihlal edilmesi sapkınlığı doğuracak kurallar 

ortaya atılarak, toplumsal gruplar tarafından sapkınlık oluşturulmaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında, sapkınlığın bireyde içkin bir özellik olmaktan öte kuralların ve yasaların 

başkaları tarafından kişiye uygulanmasıyla ortaya çıkardığı görülmektedir (Becker, 

1963: 29). Toplum içerisinde en üstten en alt seviyeye kadar her türlü sapkın davranış 

ortak bir konsesüs üzerine ortaya çıkmaktadır (Thio, 2006: 12). Örneğin, fakir bir kadın 

alışveriş merkezinden bir şey çaldığında, insanlar bu durumu ortak bir şekilde suç 

olarak tanımlarken, zengin bir kadın marketten bir şey çaldığında onun sapkın durumu 

daha çok kleptomani bir hastalık olarak değerlendirilecektir (Long, 2017: 10). Genel 

olarak sapkınlık, toplumun çoğunluğu tarafından formel ya da enformel bir konsensüs 

şeklinde belirlenmiş normlardır. Bu normlar oluşumunda kültürel etkilerin yanı sıra 

gücün ve statünün korunması ya da farklılığa karşı durma şeklinde temel etkenler 

mevcuttur. Toplumda bu normlara uymayan kişi bu süreç içerisinde bütünlüğünü 

koruyabilmesi açısından toplumun geneline tabi olma yönünde eğilim gösterecektir ya 

da uymama noktasında ısrar ettiği süreçte toplum tarafından daha fazla dışlanmaya 

maruz kalacaktır. 
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2.1.1.5. Ayrımcılık 

Ayrımcılık, kavramsal olarak ayırt etmek anlamında kullanılmaktadır. İnsanların 

cinsiyet, din, dil, ırk, renk ya da etnik köken gibi sebeplerden dolayı farklı muamele ile 

karşılaşması durumudur. İşe almada, kişinin okula kabul edilmesinde, ücret ödemede ya 

da bazı kamu olanaklarından yararlanmada farklı yaklaşım ve uygulamaların 

gerçekleştirilmesidir (Demir ve Acar, 2002: 54).  

Ayrımcılık kategorik olarak kendini farklı formlarda gösterse de en sık rastlanan 

ayrımcılık cinsiyet ve ırka dayanan ayrımcılık olmuştur (Çolak ve Altan, 2003: 203). 

Örneğin, 19. yüzyıl başlarında antropoloji gerek geniş sömürge imparatorluklarına 

hükmeden metropol ülkelerde, gerekse gecikmeli ulus-inşası süreçlerinde işlevsel bir 

bilim olarak algılanmıştır. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarındaki genel prestijini 

büyük ölçüde bu duruma borçludur (Özbudun ve Uysal, 2013: 15). Bu paradigması 

içerisinde devletlerin desteği ile birlikte yükselerek ayrımcılığın ırksal temelleri bilerek 

atılmaya çalışılmıştır. Hatta toplumlar ve sosyal örgütler ayrımcılığı pekiştirme 

noktasında formel adımları da inşa etmiştir. Ataöv’e göre, bazı toplumlar hukuki ve 

anayasal çerçevesini bazı kesimin üstünlüğüne, diğer kesimin de daha alt seviyede 

olduğu varsayımı üzerinden uygulamaktadır. Zaman içerisinde ayrıcalıklı olan grup 

daha ayrıcalıklı konuma gelirken, haklardan yoksun kalanların durumu ise tam tersine 

kötüleşmektedir. Bu durumda egemen grup kendi statüsü ve konumunu devamını 

sağlayabilmek için daha fazla baskıya başvurabilir. Böylece gruplar arasında 

düşmanlıklar ve çatışmalar ortaya çıkacak ve ayrımcılık sona erene kadar da devam 

edecektir (Ataöv, 1996: 1-2).  

Ayrımcılık olgusu din, ırk ya da cinsiyet temellerinde direk olarak 

uygulandığında doğrudan ayrımcılık olarak kavramsallaştırılırken, aynı şartlardaki 

kişilerin, birinin diğerine göre daha olumsuz tesir yapan özelliğinden dolayı ayrıma 

uğraması dolaylı ayrımcılık olarak tanımlanmaktadır. Hermans’a göre, bir grup çalışan 

gerekli şartlara diğer çalışanlar kadar uyamazsa ve dezavantajlı konumuna düşerse 

doğrudan ayrımcılık ortaya çıkar. Örneğin, işverenin herhangi bir işi sadece erkekler 

tarafından veya belirli yaş grubundakiler tarafından yapılabileceğine dair bir şart 

koşması durumunda doğrudan ayrımcılık ortaya çıkmaktadır (2001: 35). Diğer taraftan 

dolaylı ayrımcılığa örnek ise, iş alımlarında çalışma yılı sınırının getirilmesi örnek 

gösterilebilir. Çünkü kadınlar, belirli yaşlarda evlilik, çocuk yetiştirme gibi sebeplerden 
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dolayı çalışma yaşamına ara vermekte ve işte yükselme olasılığı erkeklere göre daha 

geri planda kalmaktadır (Kayaalp, 1998: 24). 

Dolaylı ve dolaysız ayrımcılığın yanı sıra ayrımcılığın bir diğer çeşidi olarak da 

pozitif ve negatif ayrımcılığı ele almak gerekmektedir. Toplumun bireyleri arasındaki 

niteliksel farklılıkların olması, ortalamanın altında bir niteliğe sahip olmak ya da azınlık 

olmak her zaman kişilerin aleyhine kullanılmıştır. Örneğin cinsiyet temelinde, kadın ve 

erkeğe hukuki düzlemde olduğu kadar sosyal ve ekonomik düzlemde de bir takım 

sorumlulukların paylaşılması söz konusudur. Bu sorumlulukların getirmiş olduğu 

dezavantajlar, kişinin gerek özel yaşamında gerekse de iş yaşamında, benzerlerinin 

sahip olduğu haklara objektif olmayan nedenlerden dolayı sahip olamamasına yol 

açmaktadır (Mollamahmutoğlu, 2004: 422). Böylelikle toplum içerisinde dezavantajlı 

bazı gruplara yönelik pozitif ayrımcılık uygulanmaktadır. Pozitif ayrımcılık 

uygulamalarında amaç, lehine ayrımcılık yapılan grupların daha önceden maruz kalmış 

oldukları haksız davranışlar nedeniyle ortaya çıkan eşitsizlikleri ortadan kaldırmaktır 

(Çetinkaya Hukuk Bürosu Booklet, 2014: 9).  

Genel anlamda ayrımcılık, bireyin bir gruba mensubiyeti ya da özelliği 

nedeniyle diğerlerinden farklı bir muamele görmesi ve mağdur edilmesi anlamına 

gelmektedir (Yüksel, 2000: 28). Eşit hak anlayışına zıt olarak ortaya çıkmış olan 

ayrımcılık, toplumsal sınıf ya da grupların bir diğeri üzerinden genellikle hukuki yollar 

üzerinden kurmuş oldukları bir dışlama formu olduğu söylenilebilir. 

2.1.1.6. Sosyal Dışlanma 

Sosyal dışlanma toplumla bütünleşmeyi ve toplum tarafından kabul görmeyi 

ifade eden sosyal içerilmenin tam tersi olarak ele alınmaktadır. Birey ve toplum 

arasındaki sosyal bağların kültürel ve ahlaki olarak kopması anlamına gelmektedir (De 

Haan, 2000: 27). Sosyal dışlanma, birey ya da grupların işsizlik, eğitimsizlik, yaşlılık, 

yoksulluk engellilik gibi nedenlerden dolayı toplumsal imkânlardan yararlanamamaları 

ve toplumun geri kalanından sosyal entegrasyon olarak daha uzak kalmasına yol 

açmaktadır. Genel toplum yaşam standartlarından uzaklaşmış olmak sosyal dışlanmanın 

boyutunu da artırabilen bir faktördür. Bu uzaklaşmanın topluma negatif etkisi ne kadar 

büyükse sosyal dışlanmanın şiddeti de aynı derecede büyük olacaktır.  

Fransa’da Chirac hükümeti yıllarında sosyal işlerden sorumlu bakan, Fransa’da 

on kişiden birinin sosyal dışlanmaya uğradığını ifade ederek, dışlanma kavramının; 
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ruhsal, fiziksel engelliler, yaşlı hastalar, istismara uğrayan çocuklar, intihar eğilimi 

olanlar, madde bağımlıları, aile içi sorunu olanlar, yalnız ebeveynler, marjinal ve 

toplumsal açıdan uyumsuz bireylere işaret ederek, kavramı ilk kez bu anlamda 

kullanmıştır. Daha sonra çıkan sosyal ve ekonomik krizlerle birlikte yaşanan gerilimler 

bu kavramın popülerliğini daha da artmasına neden olmuştur (Silver 1994: 532). Sosyal 

dışlanma kavramını Williams ostrasizm olarak da kullanmıştır. Ostrasizm ilkel ve 

modern toplum kültüründen, askeri akademilerden okullara ve üniversitelere, 

kabilelerde, iş yaşamından dini gruplara ve insanlar arası ilişkilere kadar birçok yerde 

insanların karşısına çıkan sosyal bir olgu olmuştur (Williams, Cheung ve Choi, 2000: 

748). Ostariszme maruz kalan kişilere negatif bir tepki de bile bulunulmaz. Sözel ya da 

fiziksel bir saldırı olmasa dahi ostrasizm acı verici bir deneyimdir (Akın, Uysal ve Akın, 

2015: 896). 

Sosyal dışlanma toplumsal barışı tehdit etmenin yanı sıra, toplumda bölünme 

veya sosyal patlama gibi tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır (Özgökçeler ve Bıçkı, 2010:  

220). Literatürde sosyal dışlanmanın önemli etkenlerden birinin ekonomik olduğu 

görülmüştür. Bireyin iş yaşamına girememesi ve sonrasındaki toplumsal birçok 

haklardan mahrum kalması kişiyi toplumunun dışına doğru sürüklemektedir. Saraceno 

da sosyal dışlanmanın iki paradigması üzerinde ağırlıkla durmuştur. Bu 

paradigmalardan bir tanesi bireyin çalışma hakkının elinden alınması, diğeri ise bireyin 

eğitim, sağlık, hukuk ve siyaset gibi alanlarda gerekli olan vatandaşlık haklarına 

ulaşamaması olarak açıklamaktadır (2002: 4). Sosyal dışlanma genellikle toplum 

tarafından yalıtılmış ve sınıf altı olarak nitelendirilen gruplara karşılık olarak 

kullanılmış bir kavramdır. Toplumun genel olarak erişim sağlayabildiği imkânlardan 

uzaklaşma, emek pazarında yaşanan enformelleşme ve kayıt dışı işlerde yaşanan artış 

sosyal dışlanma olgusunu karakterize eden başlıca unsurlar olmuştur (Özbudun, 2002: 

54-55).  

Sosyal dışlanmanın boyutunu Katz farklı bir şekilde değerlendirmiştir. Katz’a 

göre,  damgalanmış olmak toplumdan mahrum olmayı ifade etmektedir. Fakat sapkın 

grupların üyelerine karşı insanların tepkisi her zaman olumsuz değildir. Belirli kişiler 

ezilenlerin yaşamış olduğu duygulara karşı sempati geliştirir, ezilenlerin yaşamış olduğu 

acıya yönelik endişelenir ve onların bu durumdan kurtulma mücadelesini saygıyla 

karşılar. Bu gibi ülkelerde çok güçlü bir toplumsal normlar bulunur ve böylece fiziksel 

ve ruhsal hastalar o toplumda daha iyi tedavi edilir. Bu norm aynı zamanda kamu ve 



19 

 

özel yardım kurumları aracılığıyla daha geniş sosyal bir ağ oluşmasını sağlar.  Bununla 

birlikte spesifik olarak yapılan toplumsal mahrumiyet tanımını her zaman dışlanmışlar 

üzerinde tezahür etmez (Katz, 1981: 4). 

Bauman’a göre sosyal dışlanmayı toplum içerisinde en şiddetli yaşayan kesim 

yoksullardır (Yusufoğlu ve Kızmaz, 2016: 32).  İlhan’a göre sosyo-ekonomik yaşantının 

modern öncesi döneme kıyasla çok farklı bir hal alması, yoksulluğun da kendi 

içerisindeki anlamının da kökten değişmesine neden olmuştur. Yoksulluk artık maddi 

bir mahrumiyet olmaktan çıkarak, sosyal tecrit, ötekileştirme, özgüven ve özsaygı 

yitimi, itibarsızlık gibi izdüşümleriyle deneyimlenen bir şiddete dönüşmektedir (2013: 

216). Dışlanma bir şekilde damgalanmanın sonucu olarak ortaya çıkan ve toplumların 

ya da bireylerin bir diğerine karşı tecrit politikasını güttükleri bir olgudur. Bu olgu 

toplum içerisinde bir şekilde anomiye yol açarak toplumsal ve kültürel uyumun önüne 

geçecek ve sosyal uyuma engel olacaktır.  

2.1.2. Damgala(n)manın Tarihsel Gelişimi 

Damga kavramı ilk olarak köleleri ve serserileri toplumun diğer fertlerinden ayrı 

tutmak adına vücutlarına, kesici bir aletin bastırılması yoluyla oluşturdukları nokta 

biçimindeki kalıcı işaretlere verilen bir addır (Thornicroft, 2014: 197). Goffman’ın 

çalışmalarına göre, Yunanlılar bu işaretleri kişilerin toplum içerisinde ahlaki açıdan 

normal dışı olduğunu ve kötü yanlarını ortaya çıkarmaya yönelik olarak kullanmışlardır. 

Her ne kadar günümüz toplumunda damga kavramı asıl semantik anlamına yakın 

kullanılsa da aslında gözden düşmenin bedensel karşılığından çok gözden düşmenin 

bizzat kendisi olarak kullanılmaktadır (Goffman, 1963: 29). Bu olaya benzer nitelikte 

yine Yunan döneminde fahişelerin toplum içerisindeki normal olan diğer kadınlar ile 

karışmaması adına, fahişelere çiçekli ve çizgili elbise giyme zorunluluğu getirmişlerdir. 

Aynı şekilde, 14. yy. sonlarında fahişelerin sol kollarına kızıl kemer ya da erkek şapkası 

tarzında figürler çizilmiştir (Küntay ve Erginsoy, 2005: 21-22).  

Damgalamanın tarihi yukarıda da ifade edildiği üzere en eski toplumlara kadar 

dayanmaktadır. Hindistan’da var olan ve eski çağlardan günümüze kadar devam eden 

kast sistemi bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Yüksek kast grupları ile bu gruplara 

dahi giremeyen paryalar (dokunulmazlar) arasında ciddi bir damgalanmanın olduğu 

görülmüştür. Bunun sonucunda paryaların damga sonucunda öz saygılarında ciddi bir 
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azalma görülürken yüksek kast gruplarının da buna bağlı olarak öz saygılarının ve ayırt 

edici özelliklerinin arttığı gözlenmiştir (Jaspal, 2011: 54).  

Tarihsel süreç içerisinde bir fenomen olarak, damga ile ilgili çalışmalar ve 

damga teorisi ile ilgili gelişmeler 1900’lü yılların başlarında dahi henüz başlamamıştı. 

Damga kavramının açıklanması genellikle sosyoloji ve sosyal psikoloji literatürlerinde 

ortaya çıkmaktadır. Bu literatürler sapma, stereotip, önyargı ve ayrımcılık gibi 

kavramlar üzerinden tartışmaları yürütmüştür. Sosyal psikoloji; sosyal kategorizasyon, 

stereotip, önyargı ve damga kavramlarını çalışırken sosyoloji ise; sapma ve damga 

arasındaki ilişkiyi incelemektedir (Scheyett, 2005: 81). İlk literatürler 1930’lu yılların 

başlarına dayanmasına rağmen 1950 yılında Gordon Allport tarafından stereotip üzerine 

yapılan araştırma alanın en önemli çalışmalarından birini yansıtmaktadır (Scheyett, 

2005: 81-82). Sosyal çalışma alanında ise damgala(n)maya yönelik kuramsal olarak 

geliştirilen bir yaklaşıma rastlanılmamıştır.  

Damgalama olayı uzun bir geçmişe sahipken bilimsel anlamda kullanılmasının 

çok kısa bir tarihi vardır (Güngör, 2013: 7). Genel olarak damga teorileri üzerine 

yapılan çalışmaların ve bu konu üzerinde akademik anlamda duyarlılığın arttığı 

söylenebilir. PsychInfo’nun verilerine göre damga ile ilgili olan makale sayısı, 1965-

1989 yılları arasında 603 iken 1990-2004 arasında bu sayı 2321’ e kadar yükselmiştir 

(Major ve O’Brien, 2005: 394). Sosyoloji ve Sosyal Psikoloji alanında yapılan 

araştırmalar tarihsel bir şekilde Tablo 1’de sunulmuştur (Pelan, Link ve Dovidio, 2008: 

360). 

Tablo 2-1: Damga Üzerine Yıllara Göre Yapılan Çalışmalar 

Yazar Yıl Eser 

Allport  (1954) Önyargının Doğası 

Sherif  (1958) Superordinate Goals in the Reduction of Intergroup 

Conflict 

Goffman  (1963) Damga: Örselenmiş Kimliğin İdare Edilişi Üzerine 

Tajfel ve Turner  (1979) An Integrative Theory of Intergroup Conflict 

Jones ve diğerleri  (1984) Social Stigma: The Psychology of Marked 

Relationships 

Gaertner ve Dovidio  (1986) The Aversive Form of Racism 

Hamilton ve Trollier  (1986) Stereotypes and Stereotyping: An Overview of the 

Cognitive Approach 
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Link ve diğerleri  (1989) A Modified Labeling Theory Approach in the Area of 

Mental Disorders: An Emprirical Assessment 

Devine  (1989) Stereotypes and Prejudice: Their Automatic and 

Controlled Components 

Clark ve diğerleri  (1999) Racism as Stressor for African American 

Feagin  (2000) Racist America: Roots, Current Realities, and Future 

Reparations 

Link ve Phelan  (2001) Conceptualizing Stigma 

Kurzban ve Leary  (2001) Evolutionary Origins of Stigmatization: The Functions 

of Social Exclusion 

Fiske ve diğerleri  (2002) A Model of Stereotype Content: Competence and 

Wormth Respectively Follow from Perceived Status and 

Competition 

Parker ve Aggleton  (2003) HIV and AIDS-Related Stigma and Discrimination: A 

Conceptual Framework and Implication for Action 

Major ve O'Brien  (2005) The Social Psychology of Stigma 

Swim ve Thomas  (2006) Responding to Everday Discrimination: A Synthesis of 

Research on Goal-Directed, Self-Regulatory Coping 

Behaviors 

Yang ve diğerleri  (2007) Culture and Stigma: Adding Moral Experience to 

Stigma Theory 

 

Toplumun çoğunluğunun farklı olanlara karşı önyargısını ve negatif etkisini 

açıklayabilmek için sosyal bilimciler gündelik sosyal faktörlerin tamamına bakılmasını 

önermiştir. Kavramda ortak görüşü sağlayabilmek adına damga kavramını, sosyal 

yetersizlik özelliği olarak ifade etmiştir. Bazı yazarlarda damganın aslında farklılıklara 

karşı olduğunu ileri sürmüştür. Fakat farklılık, aynı zamanda bazı kişiler tarafından 

saygı duyulması gereken bir şey olarak da algılanmaktadır. Böylelikle damga 

kavramının kullanımında çok fazla belirsizlik yaşandığı görülmüştür. 1963 yılında 

Goffman bu kavramı açık bir şekilde tanımlayan ilk araştırmacı olmuştur (Katz, 1981: 

2).  

Toplum içerisinde bireylere ya da gruplara yönelik olan damgalama olgusunun 

yüzyıllardır devam ettiği ve bu durumun değişmeden sürdüğü fikri damgalama teorileri 

içerisinde yaygın bir kanıdır. Her ne kadar damga ile ilgili çalışmalar tarih içerisindeki 

yeri henüz yeni olmuş olsa da gerek antik dönemde gerekse de orta çağ döneminden 

kalan tarihsel bilgiler bize bazı grupların ve bireylerin toplumun geri kalanından ayrı 

tutulduğu ve dışlandığını hatta öldürmeye kadar giden farklı yaptırımlara maruz 
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kaldığını göstermektedir. Neden böyle bir nosyonun varlığının değişmediği üzerine; 

sosyal psikolojide, antropolojide, sosyolojide ve sosyal çalışma gibi birçok sahada 

akademik çalışmalar yapılmıştır. 

Taşkın’a göre ruhsal hastalara yönelik yapılan dışlama, ayrımcılık ve 

damgalama her toplumda görülen bir olaydır. Bu durumun yüzyıllardan beri 

değişmemesinin sebebi toplumsal ve bireysel ihtiyaçları ya da gereksinimleri karşılıyor 

olmasıdır. Toplum açısından; huzursuzluk çıkartan, düzeni bozan ve toplumsal yaşantı 

için risk olan kişiler, toplumda belirli bir korku yaratmasından dolayı ayrıştırılarak 

toplum dışına itilmektedir. Bireysel olarak da baktığımızda durum yine aynıdır. Gerek 

toplumsal gerek bireysel olarak bakıldığında damgalamanın temelinde zarar görme 

korkusunun yattığı görülmektedir (2004: 5). Ruhsal hastalara yönelik yapılan bir 

çalışmada; aynı bölgede 10 yıl ara ile aynı ölçme kriterleri uygulanarak aynı çalışma 

tekrar edilmiş fakat ruhsal hastaların toplum tarafından dışlanmasında 10 yıl öncesine 

göre temel hiçbir fark bulunamamıştır (Trute vd., 1989: 69). 

2.1.3. Damgala(n)manın Özellikleri 

Fiziksel anomaliler damgalama için çok şiddetli bir farklılık olabilmektedir. 

Çünkü fiziksel anomaliler çok kolay göze çarpan durumlardır ve vücut formunun 

bozukluğunu ve eksikliğini ortaya koymaktadır. Genel olarak bu gibi görünüşler 

değiştirilemez olabilmektedir. İnsanların milliyet ve ten rengi gibi özellikleri de yine 

kolay görünebilir. Aynı zamanda kalıcı ve değişmez olması damgalama eğiliminin en 

fazla olabileceği durumlar olmaktadır. Bir Amerikalı’nın Japonya’ya gitmesi kilo ve 

görünüşü bakımından bir damgalanma olayı olabilir ya da siyahi bir öğrencinin 

beyazların fazla olduğu bir okula gittiğinde aynı şekilde bir damgalanmaya uğrayacaktır  

(Coleman, 1986: 214). Damgalanmanın bir türevi olan sapkınlığa baktığımızda, 

sapkınlığa ilişkin en basit yaklaşım istatistikidir. Ortalamadan aşırı derecede sapan her 

şey sapkın olarak adlandırılabilir (Becker, 1963: 24). Yani kişilerin toplumun 

genelinden farklı olması çoğunluğa bağlı olan bir damga ortaya çıkarmaktadır.  

Coleman’a göre, damgalama kavramını anlamanın en önemli yanı üstünlük ve 

aşağılık ilişkisini anlamadan geçer. Damgalama bazı bireyler için diğerlerine karşı 

üstünlük hissi uyandırmasına izin verir. Fakat üstünlük ve aşağılık durumları bir bozuk 

paranın iki yüzü gibidir. Bir insanın kendini üstün hissedebilmesi için diğer insanın 

kendisini aşağılık hissetmesini ya da algılamasını gerektirir. Birçok damgalanmayan 
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insan kendisini iyi hissedebilmek için damgalanan bireylere ihtiyaç duymaktadır. Hatta 

damgalanan bireyler arasında bile rölatif bir karşılaştırma ile kendi içlerinde de 

bazılarının daha kötü durumda olması üzerine damgalama yaratılmaktadır (1986: 214-

215). Scambler’a göre, damgalanmanın gerçekleşmesi ayrımcılığı ve kabul edilmezliği 

eyleme dönüştürürken, damgalanmanın sadece hissedilmesi ayrımcılıktan gelecek olan 

korkuyu harekete geçirmektedir (1998: 1054). Bu konuda Henrich ve Kriegelderl hiç 

damgalanmamış dezavantajlı kişilerden bahsetmektedir. Örneğin, uyuşuk ve bencil bir 

eşle evli olan bir bireyin ya da durumu olmayan ve dört çocuğuna bakmakla yükümlü 

kişi veya fiziki engeli (çok hafif işitme güçlüğü) hayatı boyunca kendisi de dâhil hiç 

kimse bunu fark etmemiş olsa da kendisini sürekli rahatsız etmiş olabilir (1961: 152). 

2.1.4. Damgala(n)manın Nedenleri 

Hiçbir iki insan bir birine hiçbir şekilde benzememekle beraber 

hesaplanamayacak kadar sonsuz farklılık içerisindedir. Beden, ten rengi, cinsiyeti, yaşı, 

kültürel geçmişi, kişiliği ve hatta formel eğitimden geçmesi bile birkaç sonsuz sayıda 

çeşitliliği ortaya koymasına zemin hazırlayan durumlardır (Coleman, 1986: 212). 

İnsanların farklılığı etiketlemesinin arkasında yatan bir takım sebeplerin var olması 

gerekmektedir. Bu durum sosyoloji, sosyal psikoloji ve kriminoloji gibi birçok alanda 

ortaya konmaya çalışılmıştır. Burada, bu disiplinlerin damgalama nedenleri üzerindeki 

analizleri incelenmeye çalışılacaktır.   

Amorf (biçimsiz) ve beklenmedik şeylerden uzaklaşma, her şeyin önceden 

bilinmesi gerekliliği, ne zaman ne olacağının farkında olma isteği insanoğlu için özel bir 

ihtiyaç olmuştur. İnsan ilişkilerinde de aynı beklenti söz konusudur. Yaşam ve 

ilişkilerdeki belirsizlik seviyesi arttıkça insanoğlunun yaşamı zorlaşır. İnsanlar olayların 

kendi kontrollerinde olduğunu hissettikleri zaman konumlarını daha az tehlikeli 

görmektedirler. Olayları şansa, kadere ya da başkalarının gücüne indirgeyenler daha sık 

korkuya kapılırlar. Örneğin, toplumun ruhsal hastalıklara ilişkin tutumları, hastaların 

“tehlikeli” ve “ne zaman ne yapacağı bilinmez kişiler” olarak algılanmasıyla doğrudan 

ilişkili olduğu görülmüştür. Hastalarının önceden bilinemeyen, alışılmışın dışındaki 

davranışları, kısacası var olan düzeni bozmaları, toplumda anksiyete uyandırmaktadır. 

Birey ya da toplum kendisini korkutan, rahatsız eden bir durumla karşılaştığında sıklıkla 

onu kendisinden dışlayıp yabancılaştırma yolunu seçer (Taşkın, 2004: 3-4). Böylelikle 

belirsizliğin ortadan kalması ve daha rahat bir şekilde yaşam sürebilmek adına 
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toplumlar sosyal kontrol mekanizmaları ile kendine karşı tehdit oluşturabileceğini 

düşündüğü şeylere karşı önlem geliştirmeye çalışmaktadır. Bu durumda damganın bir 

nevi sosyal kontrol aracı olarak işlev görmesi nedenlerinden biri olarak görülebilir.  Bu 

bağlamda Goffman’a göre, azınlıkta bulunan bazı ırksal, dini veya etnik grupların 

damgalanması, onları rekabet yollarından uzaklaştırmak için yapıldığı düşünülebilir. 

Hatta fiziki deformasyondan muzdarip kişilerin değersizleştirilmesi de bu kişilerin 

tercihlerinde dahi bir kısıtlamaya tabi olmasına muhtemelen katkı sağlamaktadır (1963: 

193).  

Benzer şekilde, damgalama olgusunun insanlarda çıkarlarını koruma ve 

kendilerini koruma altına alma davranışlarından kaynaklandığı görülmektedir. 

Damgalama, damgalayanlar için dedikodulara maruz kalmada ve damgalanan 

konumuna düşmede koruyucu bir yöntem haline gelmektedir. Damgalayanlar her 

fırsatta damgadan kaçmakta ve gücünü daha da pekiştirerek olası bir anksiyete riskini 

ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Damgalayanlar aynı zamanda; kaybetme, tehlikeyle 

karşılaşma, ekonomik çıkarına zarar gelme ve mağdur olma gibi olası damga 

sebeplerinden kaçınarak ikincil çıkarlarını korumayı istemektedir (Haghighat, 2001: 

209). Damgalayan üzerinden ortaya konulan bu damga-neden ilişkisi, sosyolojik 

perspektiften damga ve güç ilişkisi üzerinden damganın tanımlanmasına benzemektedir. 

Bir şekilde bu paradigma, damgalanmamak için damgalamak anlamına gelmektedir.   

Damganın sabit bir takım etkilerinin var olduğu görülmektedir. Fakat olay, 

durum ve zaman gibi etmenler damganın toplum üzerindeki nedenlerini 

çeşitlendirmektedir. Değişen koşullara ayak uydurmama ya da uyduramama da 

insanların dışlanmasına neden olabilmektedir. Örneğin; teknolojinin ilerlemesi ile 

birlikte akıllı telefonların yaygınlaşması ve bu hızlı ilerleyişe ayak uyduramayan 

yaşlıların ya da o telefonu alamayan kişilerin toplumla bağı kopar ve dışlanır. Böylelikle 

zaman içerisindeki toplumsal gelişmelere uyum sağlayamama damgalanmanın bir 

nedeni olarak da sürekli kendisini yenileyebilmektedir. Scheyett’e göre, Aydınlanma 

döneminde Batı kültürü akla ve rasyonelliğe önem verirken, çağdaş dönemde bu kültür 

daha çok zenginlik, sağlık, güzellik, yetenek, bağımsızlık ve üretkenliğe önem verdiği 

şeklinde değişim göstermiştir. Çağdaş kültür içerisinde bu özellikleri kendisinde 

barındırmayan kişiler değersiz görülmekte ve böylelikle otoriter davranışların da 

meşrulaştırılması sağlanmaktadır (Scheyett, 2005: 85-86). 
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Başka bir nedensellik ilişkisi de; tarihsel süreç içerisinde yeni kavramların ve 

uygulamaların algımızı değiştirecek şekilde hayatımıza girmesi ile ortaya çıktığı 

düşünülmektedir. Descartes’in akıl ve bedeni ilk kez birbirinden ayrılmasını (real 

distinction) önermesi ve 19. yüzyılın başlarında akıl hastalarının tedavisinin genel sağlık 

sisteminden ayrılması modern dönemdeki algılarımızı ve davranışlarımızı etkileyen, 

damgayı ortaya çıkarmasında yardımcı olan etkenler olarak görülebilir (A Report of 

Surgeon General, 1999: 6).  

Thornicroft’a göre damgalama teorileri, ne ruhsal hastalığı olan insanların 

duygularını ve yaşamlarını anlamak; ne de sosyal dışlanmayı tersine çevirebilme 

üzerine hangi pratik adımların önemli olduğu konusunda yeterli hassasiyeti 

gösterebilmiştir. Bunun yanı sıra teorilere göre damgalamanın nedeni genellikle üç 

temel unsur üzerinde şekillenmektedir: 

 Bilgi sorunları (cehalet) 

 Tutum sorunları (önyargılar) 

 Davranış sorunları (ayrımcılık) 

Bu üç kavram sosyal psikoloji alanında bilişsel, duygusal ve davranışsal olarak 

ifade edilmektedir (2014: 210). Bireyler, herhangi bir şey ya da kişi üzerindeki 

düşüncelerini ilk başta malumat üzerinden hareket ederek konumlandırmaktadır. Tam 

bir bilgiye dönüşmeyen bu malumatlar kişileri önyargılara sürüklemektedir. 

Önyargılarla oluşan bu tutum ‘o’ kişilere karşı geçilen ilk iletişimde, tutumdan 

davranışa dönüşerek ayrımcılığı ve dışlanmayı ortaya çıkarmaktadır. 

Psikiyatri alanında yapılan bir araştırmaya göre, insanların ruhsal hastaları 

damgalamasının altında yatan üç temel unsur tanımlanmıştır:  

 Otoriterizm (Authoritarianism): ruhsal hastalığı olan bireylerin değersiz, 

sorumsuz ve kendi yaşam kararlarını veremeyecek durumda olmasına yönelik 

inanç. 

 Yardımseverlik (Benevolence): ruhsal hastalığına sahip olan bireylerin çocuk 

gibi olması ve aciz konumda görülmesi. 

 Korku ve Dışlama (Fear and Exclusion): ruhsal hastalı bireylerin tehlikeli olması 

ve toplum tarafından dışlanması gerektiğine yönelik inanç (Holmes vd., 1999: 

447).  
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Bu üç unsurdan özellikle otoriterizm ve korku çok daha yaygın olarak kendini 

göstermektedir. Haghigtan ise damgalamayı araştırırken 4 temel üzerinde özellikle 

durarak damganın nedenlerini ortaya koymaya çalışmıştır: 

 Bünyesel temel: Bilginin işlenmesi ve sosyal algı temellidir. Örneğin, insan 

beyni negatif olayları daha nadir olan nesneler üzerinden yorumlama eğilimine 

sahiptir. Böylelikle birey, sayıca daha az fakat aynı zamanda daha farklı olan 

azınlıkları suç olgusu üzerinden yorumlarken çoğunluk üzerinden değil azınlık 

üzerinden tanımlamaktadır.  

 Psikolojik temel: Damgalayan kişi her zaman kendi kişisel çıkarlarını ön planda 

bulundurma eğiliminde hareket ederek bir damga süreci geçirmektedir. Bazı 

insanlar damgalı bireylerin ya da ailelerinin işlemiş oldukları günahlara kefaret 

olarak böyle bir şekilde cezalandırıldıklarını düşünerek kendi psikolojik çıkarını 

koruma yönünde davranış sergilemektedir. 

 Ekonomik temel: rakiplerin damgalanması sosyo-ekonomik yarışta birer silah 

olarak tanımlanmaktadır.  

 Evrimsel temel: damgalama hayatta kalma ve üreme için önemli bir unsur olarak 

görüldüğü için ayrımcılık genlerimize kodlanmıştır. Bu tehlikelerden ve 

tehditlerden kaçış ve ayrıştırma evrimsel süreçte insanın doğasını 

oluşturmaktadır (Haghigtan, 2001: 207-208).  

Baktığımızda bu dört temel, insanı kişisel çıkar temelli bir yaklaşımla hayatta 

kalma dürtüsünü ve iyilik halini her koşulda en iyi şekilde koruma adına diğerlerini 

dışlaması ve damgalaması üzerine inşa edilmiştir. 

2.1.5. Damgala(n)manın Türleri 

Tıp asistanı olmak, yeni profesör olmak, uzun olmak, kanser olmak,  siyahi 

olmak, biçimsiz bir bedene sahip olmak ya da zekâ geriliği olmak gibi özelliklerin 

tamamı kişileri damgalama ya da itibarsızlaştırma hissine neden olabilecek durumlar 

olabilmektedir (Coleman, 1986: 213). Damgalama olgusu içerisinde bu kadar farklı 

çeşitlerinin olabilmesi aynı zamanda damga kavramının içeriğinin ve türünün de 

çeşitlenmesi anlamına gelmektedir. Fakat bu çeşitliğe karşılık gelecek tam bir 

kategorizasyona rastlanılmamıştır. Her sosyal bilim konusunda olduğu gibi damga 

türleri de disiplinden disipline ve yazardan yazara birçok farklılık göstermektedir.  
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2.1.5.1. Sosyal Damga 

Sosyolojik açıdan, hepimizin bir toplumsal grubun bakış açısıyla konuştuğumuz 

gerçeği ortaya atılmaktadır. Damgalı bir kişinin bu toplumsal yapı içerisindeki durumu 

ise şöyledir: Toplum ona sürekli bu büyük grubun bir üyesi olduğunu hatırlatır. Bu da 

onun normal bir insan olduğu çıkarımına ulaştırır fakat toplum aynı zamanda, damgalı 

bir kişiye onun bazı açılardan toplumdan “farklı” olduğu ve bu farklılığı reddetmesinin 

boşuna olduğunu da sürekli hatırlatır. Şüphesiz bu farklılık yine aynı toplumdan 

kaynaklanmaktadır (Goffman, 1963: 174). Buradan hareketle toplum birey üzerinde 

hem normalleştirici hem de farklılaştırıcı etkisi olan bir yapı haline dönüşmüştür. 

Bireyin farklılığı ancak toplumun geri kalanı üzerinden yorumlanarak 

açıklanabilmektedir. Sosyal damganın oluşmasındaki birey-toplum ilişkisi de bu 

farklılık ve normallik tanıtlamalarından ortaya çıkmaktadır. Ahmedani’ye göre, sosyal 

damga sosyal konumu içerisinde bir yapıdır ve damgalanmış kişilere karşı 

oluşturulabilecek engelleri ifade etmektedir. Bu konumu içerisinde damgalanmış olan 

kişi, sosyal yapı içerisinde daha alt bir gruba ya da daha az eşit bir konuma getirilerek 

temel hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasında daha adaletsiz bir duruma maruz 

kalmaktadır (Ahmedani, 2011: 4). 

Sosyal damga, damgalanan kişilerin benlik algısını ve davranışını toplumun 

beklentilerine göre şekillendirmesine neden olmaktadır (Heffernan, 2006: 143). Bireyler 

bundan sonra toplumda kendi rollerini oynamak yerine, toplumun onlara biçtikleri 

rolleri yerine getirmeye çalışmaktadır. Toplumun bireylerden oluştuğunu 

düşündüğümüzde ve kişilerin kendisini toplumun bir parçası olarak görmesi toplumla 

bir bütünleşmeye götürmektedir. Fakat damgalanmış bir kişi toplumsal yapı tarafından 

ayrımcılığa maruz kaldığı için kendisini, toplumu oluşturan bir parça olarak görmek 

yerine, “toplum ve kendisi” şeklinde bir kategorizasyona giderek sosyalleşmeyi ve 

bütünleşmeyi sağlayamaz. Olaya damgalayan açısından baktığımızda; Coleman’ göre, 

damgalayan kişiler kendilerini, damgalanmış kişilerden tamamen ayrı konumlandırarak 

aynı zamanda var olan olası damgalanma riskinden de kendisini uzak tutmak 

istemektedir. Böylelikle kendilerini damgalananlardan izole etmeyle problemi izole 

etmeyi aynı şekilde değerlendirmektedir. (1986, 228). Bu durum, bir şekilde 

damgalananların toplumsal bütünlüğünü bozduğu gibi aynı zamanda damgalayanların 

da toplumsal bütünlükten koptuklarının bir tezahürü olarak görülebilir.  
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Sosyal damgayı etkileyen diğer bir olgu da bireylerin vücudunda “görünen” ve 

“görünmeyen” izler ya da damgalardır. Bu damgalar ya da işaretler bireylerin toplum 

içerisinde reddedilme, dışlanma ve sosyalleşme durumunu ortaya koyan önemli 

unsurlardır. Örneğin, deri hastalıkları gibi damgalanmaya yol açan işaretler yüz ve 

ellerde ise ilk temasta direk olarak görülen damgalar arasına girmektedir. Şayet damga 

ya da işaret elbisenin altında kalan bir yerde ise o zaman da görülmeyen bir damga söz 

konusudur. Araştırmalara göre, vücudun görülebilen bölgelerinde bulunan damgaya 

sahip olan kişiler toplumsal olarak reddedilmeyle karşılaşırken vücudunun görünmeyen 

yerlerinde damgaya sahip olan kişiler toplum tarafından pek dışlanmasa da bu kişilerin 

daha çekingen oldukları ortaya çıkmaktadır (Schmind-Ott, 1996: 309). Vücudunun 

görünen bir yerinde damgası olan bir çocuk, damgasını ilk olarak okulda fark eder ve bu 

durum; dalga geçmeler, sataşmalar ve kavgalarla sonuçlanabilmektedir. Çocuk ne kadar 

“engelliyse” kendisi gibilerin gönderildiği özel okula gitme ihtimali de o kadar fazladır 

(Goffman, 1963: 67). Aynı engel durumunda olan bireylerin tek bir yerde toplanılarak 

eğitilmesi ya da bakılması 1970’lerden önce yapılan uygulamalardan bir tanesiydi. 

Fakat 1970’lerden sonra bu uygulama insanların kurum dışında bakımıyla ilgili yeni bir 

hareketin başlamasıyla birlikte, insanlar sosyal yapıdan izole edilmeden toplum 

içerisinde bakılarak temel yaşam haklarına kavuşmuştur (Dudley, 2000: 449). 

Türkiye’de, okullarda düzenlenen kaynaştırma programlarının yanı sıra yaşlı ve 

engellilere yönelik evde bakım programları bu akımın günümüz yansımalarıdır. Sosyal 

çalışma mesleği de temelde bireyin çevresi içerisinde yaşamasının evrensel bir insan 

hakkı olduğu varsayımdan hareket ederek bu yaklaşımı desteklemektedir. 

2.1.5.2. Öz Damga 

Damgalanan insanların daha düşük bir benlik saygısı deneyimlemesi ve bunun 

sonucu olarak da yaşam kalitelerinde ciddi azalmalar ortaya çıkmaktadır. Hatta kendi 

kendilerini damgalayan insanlar işte, evde ve sosyal ilişkilerinde daha başarısız 

olmaktadırlar. Bireysel olarak kendilerini damgalayan bu insanlar, toplumdan gelen 

sosyal damgaları benimsemiş ve doğruluğunu kabul ederek, bağımsız olarak 

yaşayabilmenin mümkün olmadığını içselleştirmiş durumdadır (Corrigan, 1998: 208). 

Birçok klasik damgala(n)ma teorisine göre damgalanan insanlar kendileri hakkındaki 

değersizleşmeyi, negatif imgeyi ve kalıp yargıları kültür içerisinde oldukça 

içselleştirmektedir. Damgalanan insanın var olan durumu içselleştirmesi, kimliğinin 
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değişmesine hatta hasar görmesine yol açmaktadır  (Crocker, 1999: 89). Öz damga, 

kişilerin kalıp yargıları içselleştirdiği ve bunun yanı sıra öz saygılarının ve öz 

yeterliliğinin azaldığı durumlarda ortaya çıkmaktadır (Corrigan ve Shapiro, 2010: 910).  

Toplum tarafından sürekli bir şekilde damgalanan ve ayrımcılığa uğrayan 

kişilerin benlik saygılarında ciddi bir azalma olacağı ortaya konmaktadır. Böyle bir 

durum karşısında bireylerin benlik saygılarının azalmasının yanı sıra; moral kaybı, 

sosyal uyumsuzluk, suçlu hissetme ve utanç duyma gibi davranışlar da ortaya 

çıkacaktır. Hatta bazı araştırmalara göre, kişi kendisini yetersiz hissettiğinde toplumun 

ona yüklemiş olduğu önyargılara hak vermektedir (Taşkın, 2007: 37). Hem Taşkın’ın 

hem de Corrigan’ın yapmış olduğu tanımlarda öz damganın sosyal damgayı kabul 

etmek ve onun haklılığına inanmak olduğu vurgusu yapılmıştır. Sosyal damganın kabul 

edilmesi ile birlikte oluşan öz damganın haricinde bir de toplumdan bağımsız olarak 

kişinin kendisini damgalamasından kaynaklanan öz damga vardır ve bu durum da o 

kişiye karşı sosyal damganın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Cumming ve 

Cumming’e (1965) göre, kişinin kendi kendisini damgalaması aslında toplumun o kişiye 

karşı oluşturacağı damganın önünü açmaktadır (Taşkın, 2007: 32).  

2.1.6. Damgala(n)manın Etkileri 

Damgalanmış gruplar; gelir, eğitim, psikolojik iyilik hali, ev sahibi olma, tıbbi 

tedavi ve sağlık gibi birçok genel yaşam fırsatlarından olumsuz olarak etkilenmektedir. 

Genellikle bu sorunlarla damgalanan gruplar karşılaştıkları için kişiler dezavantajlı bu 

sonuçları deneyimlemekten kaçınmaktadırlar (Link ve Phelan, 2001: 371).  

Damgalamanın özelliklerinde biri de her zaman aşağı doğru hareket halinde olan 

özel bir durumla sonuçlanmasıdır. Damga güç ilişkisi bağlamında değerlendirdiğimizde 

damgalanan kişi toplumsal olarak kendi yerini ve sosyal hiyerarşini kaybeder. Sonuç 

olarak toplum içerisindeki bir çok insan toplum içerisindeki çoğunluğun içerisine dahil 

olma eğilimindedir. Bu durum da aslında bir nevi daha fazla damgala(n)ma olgusunu 

ortaya çıkarmaktadır (Coleman, 1986: 214). Solomon, damgalananların problem çözme, 

kaynaklara ulaşma, iyi bir yaşam deneyimi ve hak elde etme noktasında, 

damgalayanların güç bloğu yüzünden, bariyerlerle karşılaştığını söylemiştir. Bu güç 

bloğu damgalananlar üzerinde direkt ya da dolaylı olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu 

güç ilişkisi, damga ve ayrımcılığa karşılık sosyal çalışma, savunmasız halkı koruma 

adına ırkçı karşıtı sosyal çalışma, feminist sosyal çalışma ve eleştirel sosyal çalışma gibi 
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alanlara odaklanmıştır (Scheyett, 2005: 84-85). Sosyal çalışmanın sosyal adaletten ve 

eşitlikten yana bir savunuculuk rolünün olması, damga karşıtı yaklaşımın sosyal 

çalışmanın bir parçası olduğu görülmektedir.  

İnsanlar bazen damgalanmanın etkilerinden ve sonuçlarından çekindiklerinden 

dolayı kendilerinin ya da yakınlarının bir takım “eksikliklerini” toplumdan saklamaya 

çalışmaktadırlar (Göksu ve Karakaya, 2009: 36). Örneğin; epilepsi hastalığı olan kişiler 

bazı durumlarda damgalanmanın olası etkilerine karşı gizleme yoluna giderek baş etme 

stratejisi geliştirirler fakat yine de damgalanma hissi damgalamanın gerçekleşmesinden 

daha fazla kişinin hayatına zarar vermektedir (Scambler, 1998: 1054). Berry ise 

damganın gizlenmesine ilişkin şu şekilde bir örnek vermiştir; eski bir suçlu, 

mahkûmiyetini iş yerindeki arkadaşlarından; akıl hastası bir kocası olan bir kadın da 

kocasının sorununu çevreden saklamaktadır (1974: 125). Buradan yola çıkarak aslında 

damga olgusunu sadece damgalayan ve damgalanan olarak dikotomik (ikileşik) bir 

şekilde açıklamanın doğru olmadığı görülmektedir. Herhangi bir damgalayıcı unsur 

olmadan dahi kişi damga hissetmekte ve bunun etkilerini yaşayabilmektedir.  

Damga ve ayrımcılık, toplum içerisinde yaşayan bireylerin kaynaklara 

erişmesinde, amaçlarına ulaşmasında ve toplumla uyum içerisinde yaşamasında şiddetli 

bir şekilde mâni olmanın yanı sıra kişilerin öz-yeterlilik ve öz-güvenlerine çok ciddi 

hasar vermektedir (Scheyett, 2005: 80). Bunun yanı sıra damga, utangaçlıktan intihara 

kadar birçok psikolojik ve sosyal sorun aşamalarından da geçerek toplum içerisinde 

ciddi hasarlar bırakan bir etki yaratmaktadır.  

Bireylerin geçmişte yaşadığı olaylar geleceğini de şekillendirmektedir, toplum 

bazen kişi istese de istemese de onun normalleşmesine imkân tanımamaktadır. 

Damgalandıktan sonraki ilişkilerde bazı kalıp yargılar devam etmektedir; “bunlar hep 

aynıdır, bunlar değişmez” ve “bir kez yapan sürekli yapar” normları geçerliliğini 

sürdürmektedir. Sadece damgalayanlar değil “suçlu” ya da “damgalanan” da bu kimliği 

kabullenmiş gözükmektedir (Bilton vd., 1987:477-478).  

Her ne kadar damga teorisini en baştan alarak bir damga perspektifi çizmeye 

çalışsak da aslında Haghighat’a göre, damganla(n)manın etkileri günümüzde, 

Goffman’nın (1963) yapmış olduğu tanımlamalardan çok daha farklı bir konuma 

gelmiştir. Bugün içinde bulunduğumuz sanal gerçeklik çağında insanlar, internet 

sitelerinde ve gerçek zamanlı ilişkilerinde birçok işaret ve görüntülerle bombardımana 

maruz kalmaktadır. Hızlıca artan veri akımıyla gizlenmiş endişe ve kaygılarımız 
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insanları daha önce olmadığı kadar kodlamakta ve kategorize etmektedir. Araştırmaların 

çok daha hızlı hale gelmesi, görüntülü ve sesli iletişim teknikleri ve bilginin 

sıkıştırılması, dönüştürülmesi ve rakamsallaştırılması usulü, insan beynini 20. yüzyılın 

ortasında olmadığı kadar zorlayıcı bir gereksinim haline dönüştürmüştür (2001: 207).  

Bu teknolojik ve sosyolojik değişiklikler ışığında kişilerin damgala(n)ma 

eğilimlerindeki değişiklikler üzerine çok ciddi bir kronolojik şekilde açımlayıcı 

tanıtlamanın ve kategorizasyonun da gerçekleşmediğini belirtmek gerekmektedir. 

İletişim araçlarındaki değişimler insanların gruplaşmasını ve kategorizasyonunu 

kolaylaştırırken aynı zamanda damga ile mücadelede bu araçların önemli roller 

üstlendiği de görülmektedir.   

2.1.7. Damgalamanın Sonuçları 

Damgalama, sosyal kontrol bileşeninin insanlar üzerinde dayatılmasıyla ya da 

istenmeyen farklılıkların bazı fiziksel ve toplumsal hareketlilik içerisinde kısıtlamalara 

yol açmasıyla bireylerin kendisini geliştirme ya da potansiyelini ortaya koyma fırsatına 

engel olmaktır (Coleman, 1986: 228).  

Tarih boyunca damgalanmaya en çok maruz kalan grubun akıl hastaları olduğu 

bilinmektedir. U.S. Surgeon General’ın yapmış olduğu araştırmaya göre, damga; akıl 

hastalığına sahip bireylerin tedavi aramasında ve toplum içerisindeki entegrasyonunda 

önündeki en başlıca engel olarak görülmektedir (1999: 8). Ciddi ruhsal hastalığı olan 

bireylerin, arkadaşları ve ailesi tarafından reddedilmesi, sosyal destek alamaması ve 

yeni ilişkiler kuramaması gibi birçok damgalanma sonuçlarıyla karşı karşıya 

kalmaktadır. Hatta Reidy’nin yapmış olduğu araştırmada damgalanmayı bir sosyal ölüm 

olarak nitelendirmiştir (Reidy, 1993: 31-34). Aynı zamanda, ciddi ruhsal hastaların 

çalışma becerilerini öğrenebildiğine dair kanıtların olmasına rağmen, ruhsal hastalara 

karşı olan ayrımcılığın ve damgalamanın sonucu bu kişilerde işsizliğin %85 gibi yüksek 

bir düzeye çıktığı görülmektedir (Garske ve Stewart, 1999: 4).  

Etiketlenmenin sonuçlarından korkan kişi yaşamış olduğu deneyimleri 

toplumdan gizlemeye çalışarak olası kötü etkilere karşı önlem almaya çalışmaktadır. 

Fakat bu durum kişilerin, tedavi görmeden eğitim alamaya kadar birçok sağaltıcı ya da 

yararlı uygulamalardan mahrum kalmasına yol açmaktadır. Göksu ve Karakaya şöyle 

bir örnekle açıklamıştır: bazı cinsel saldırılara maruz kalan kişiler damgalanmamak için 

bu durumu gizlemektedir. Çünkü bu durumda mağdur olan kişinin sapkın davranışı 
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açıklamasının ve hakkını aramasının hayatını daha da karartacağını düşünmesidir. 

Toplumumuzdaki “şüyuu vukuundan beter” sözü bu durumu yansıtmaktadır (2009: 33). 

Benzer şekilde ruhsal hastaların ve madde bağımlılarının tedaviye katılım oranlarının 

çok daha düşük olmasının birçok nedeni vardır. Bunlardan birisi, ruhsal hastaların ve 

madde bağımlıların engellilik düzeyi tedavi hizmet almalarına ve bu tedaviyi 

araştırmalarına engel olmaktadır. Diğer bir açıklamaya göre, bu kişilerin kendilerini 

sahip oldukları koşul içerisinde tanımlamadıkları ve dolayısıyla da hizmete ihtiyaç 

duymaması. Tüm bu seçeneklere rağmen literatürde çokça geçen bir diğer özel açıklama 

daha vardır. O da damgalamadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2001 yılında yapmış olduğu 

bir araştırmaya göre; damgalama, iyi bir tedavi almak ve verilen hizmetlerden devamlı 

bir şekilde yararlanma açısından ciddi bir engel teşkil ettiği ortaya koyulmuştur. Damga 

probleminin çok yaygın olması yanında sürekli farklı formlarda ortaya çıkması söz 

konusudur. Her toplum yapısı içerisinde de farklılık gösteren damgalamaya karşı çözüm 

arayışları geliştirilmelidir. Bu bağlamda, sosyal hizmetin makro, mezzo ve mikro odaklı 

uygulamalarında da damgalama faktörünü görmekteyiz (Ahmedani, 2011: 1).  

Damgalanmanın sonucunda iki önemli etki ortaya çıkmaktadır: reddedilme 

düşüncesi ve damganın içselleştirilmesi. Negatif kalıp yargıların içselleştirilmesi ile 

birlikte kişilerin öz saygılarında, kendilik saygılarında ve kendi kendilerine 

yetebilmelerinde çok ciddi ve kalıcı hasarlar ortaya çıkarmaktadır. (Scheyett, 2005: 88). 

Aynı zamanda damganın içselleştirilmesi depresyon, umutsuzluk hissi, artan pasiflik ve 

otoriteye karşı itaat gibi bireyin üzerinde ruhsal anlamda çok fazla yıpratıcı sonuç 

doğurabilmektedir (Reidy, 1993: 33).  

2.1.8. Damgalama ile Başa Çıkma Teorileri 

Her olguda olduğu gibi bir konunun önlenmesi için o konuda farkındalık 

yaratılması gerekmektedir. Bu bağlamda damgalama eğilimin ölçülmesinin, toplumsal 

farkındalık yaratmada önemli bir aşama olduğu görülmektedir (Yaman ve Güngör, 

2013: 253). Damgalama ile başa çıkma yöntemleri ve müdahale yöntemleri çeşitlilik 

göstermektedir. Amaç odaklı bir şekilde damga karşıtı bir program geliştirebilmek için 

öncellikle damgalama tutumunun yapısına ilişkin sağlam bir bilgiye sahip olmamız 

gerekmektedir.   

Damgalanma ve ayrımcılık gibi karşılaşılan zorlukları tehdit olarak 

nitelendirebiliriz. Damgalı bir bireyin başa çıkma stratejisi, tehdidin gücünü bastırmaya 
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yetebilir veya yetmeyebilir. Bu tehditler sadece ayrımcılığı direk olarak yaşamak değil 

aynı zamanda damgalamaya karşı sürekli tetikte olmanın yorucu etkileri ve kötü bir 

deneyimin ayrımcılıkla ilgili olup olmadığının yaşattığı belirsizlik sürecidir 

(Thornicroft, 2014: 250). Bu tehditler ve stresler ile başa çıkma yöntemleri, problem 

odaklı başa çıkma ve duygusal odaklı başa çıkma yaklaşımı olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Duygusal odaklı başa çıkma yolları şu şekildedir; reddetme, olayları olumlu şekilde 

tekrardan yorumlama ve sosyal destek için araştırma yapmak şeklinde üçe ayrılmıştır. 

Problem odaklı başa çıkma yöntemleri ise; planlama, direk olarak harekete geçme, 

yardım arama ve diğer aktivitelerden uzaklaşma şeklinde sıralanmıştır (Carver, Scheier 

ve Weintraub, 1989: 268). Carver ve diğerleri (1989), 13 farklı başa çıkma ölçeğini 

inceleyerek, başa çıkma yöntemleri altında 14 başlık ortaya çıkarmıştır. Bunlar şu 

şekidedir: 

Tablo 2-2: Stresle Başa Çıkma Stratejileri 

Aktif başa çıkma                                     - konsantre olma ve problemden kurtulma 

Planlama                                             - strateji ve aktif plan geliştirme 

Önleyici aktivitelerden uzaklaşma  - probleme odaklanma 

Kısıtlamalar  - doğru zamanda, acele etmeden kendini 

sınırlama 

Aracı olacak sosyal destek arama  - benzer sorunları deneyimlemiş kişileri bulma 

Duygusal sebeplerle sosyal destek 

arama  

- sempati ve duygu paylaşımı 

Pozitif şekilde tekrar yorumlama  - farklı açıdan olayları değerlendirme 

Kabul etme  - gerçeklerle yüzleşerek, onunla birlikte yaşama 

Dini değerlere dönüş  - Tanrı’dan yardım isteme ve fazla dua etme 

Reddetme  - olmamış gibi davranma, olduğuna inanmama 

Davranışsal ayrışma  - amaçlardan vazgeçme 

Ruhsal ayrışma  - az düşünmek için fazla uyuma ve hülyalara 

dalma 

Alkol ve madde ile ayrışma  - daha az düşünebilmek için madde kullanma 

Kaynak: Carver, C.S., Scheier, M.F. ve Weintraub, J.K. (1989). Assessing coping strategies: a theoretically based 

approach. Journal of Personality and Social Psychology, 56(2), 272. 
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Damgalı bir bireyin yaşamış olduğu stres ile baş etmede karşılaştığı durumlar 

yukarıdaki tabloda gösterildiği şekilde sıralanmaya çalışılmıştır. Fakat var olan 

damganın açıklanmaması hali yukarıda bahsedilen baş etme durumlarından çok farklı 

bir yöntemdir. Bu durumda, temel yaklaşımın damganın gizlenmesinin mi yoksa 

söylenmesinin mi damgaya karşı korunmada daha etkili olduğu tartışılan bir konu 

olmuştur.  

Damgalanmada eğer damga ortaya çıkmış ise içselleştirilmiş damganın haricinde bir 

de toplumsal damga ile karşılaşılır. Burada, damga ile mücadele ederken var olan 

damganın gizlenmesinin ya da açıkça söylenmesinin arasında önemli bir fark vardır. 

Örneğin, ruhsal hastalığı olan birinin, hastalığını birisine söylemesinin ilk muhtemel 

yararı, bir başka kişinin kendisine yardım etmesine izin vermesi anlamına gelmektedir. 

Bu yardım 4 tip şeklinde olabilir: yararlı destek sağlama (sorunu çözmek), maddi destek 

(bağış gibi), bilgi desteği (öneriler sunmak) ve son olarak da duygusal desteğin 

sağlanması (endişelerin ortadan kaldırılması).  Aynı zamanda kişinin teşhisinin açıkça 

söylenmesi, kişide var olan sır saklama stresinin ortadan kalkmasına da yardımcı olduğu 

düşünülmektedir. Bunun yanı sıra, kendisi gibi benzer rahatsızlığı olan kişilerle temas 

kurması ve yaşanan sıkıntıların nasıl giderebileceği konusunda bilgisel destek 

sağlayabilir ve kişinin hikâyesini anlatması, sosyal ayrımcılığın önüne geçerek 

yalnızlığının azaltılmasında ve güçlendirilmesinde daha özgürleştirici bir rol oynayabilir 

(Thornicroft, 2014: 242-243). 

Diğer bir açıdan damgalama ile mücadeleye baktığımızda, damgalanan kişinin 

yaşamış olduğu olumsuz bir sonucu iç faktörlerden ziyade dış faktörlere indirgeyerek 

yaşamış olduğu sıkıntıyı hafifletmesidir. Örneğin, herhangi bir iş mülakatından başarısız 

olma durumu, bireysel başarısızlıktan (o işte yetkin olma gibi) ziyade işverenin yapmış 

olduğu önyargılarından ve ayrımcı tutumlarından kaynaklandığı düşünülebilir (Crocker, 

Cornwell ve Major, 1993). 

2.1.9. Damga ve Sosyal Çalışma 

Sosyal çalışma disiplini, damga ve ayrımcılıkla mücadele etme ve savunmasız 

halkı koruma adına ırkçı karşıtı sosyal çalışma, feminist sosyal çalışma ve eleştirel 

sosyal çalışma gibi alanlara odaklanmaktadır (Scheyett, 2005: 84-85). Çevresi içinde 

birey yaklaşımını anlayabilmek için müracaatçılar üzerindeki sosyal dışlanmayı da iyi 

anlayabilmek gerekmektedir. Sosyal çalışma; etnik, ırksal, toplumsal cinsiyet, yaş, 
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yoksulluk ve cinsel yönelim gibi birçok alandaki ayrımcılık ve damgaya karşı yoğun bir 

şekilde odaklanmaktadır (Scheyett, 2005: 90). Aynı zamanda bu durum NASW 

tarafından, sosyal çalışmacıların uyması gereken etik sorumluluklarına da eklenmiştir. 

NASW’a göre, sosyal çalışmacılar; ırk, etnik, ulus merkezli, renk, cinsiyet, cinsel 

yönelim, yaş, medeni durum, politik görüş, din, ruhsal ya da fiziksel engellere yönelik 

olabilecek her türlü ayrımcılık türüne olanak tanımamalıdır (NASW, 1999: 22-23). 

Sosyal çalışma disiplini toplum içerisinde ötekileşmiş gruplara ve bireylere yönelik 

yapacakları mikro, mezzo ve makro boyuttaki çalışmalarla toplumdan soyutlanan 

bireylerin sosyal entegrasyonunu tekrar sağlamaya çalışmaktadır. 

Damgalanmanın temel karakteristik özelliklerinden birisi insanların 

yeteneklerini gelişmesinde ve potansiyellerini kullanmasında kısıtlılıklar yaratmasıdır. 

Sosyal hizmet servislerinde birçok müracaatçının yaşadığığı en büyük problemlerden 

birisi de damgalanmadır. Çoğunlukla zeka geriliği ile ilgili olan damgalanma oldukça 

yaygındır (Dudley, 2000: 449). Özellikle kamu sektörü içerisinde damga kavramına 

işaret edilmesi ve vurgulanması sosyal hizmet müdahalesinin odağını oluşturmalıdır. 

Damgalamayı azaltmak için gerçekleştirilen sosyal hizmet eylemleri, aynı zamanda 

sosyal hizmet değerleri ile de uyuşmaktadır (NASW). Damgalamanın azaltılması 

yönündeki çalışmalar; sosyal adaleti desteklemede, insan değerini ve itibarını 

vurgulamada ve insan ilişkilerini artırarak ruhsal hastalar ile toplumun diğer üyeleri 

arasında bağ kurmasında etkili olacaktır (Scheyett, 2005: 80).  

Sürekli müracaatçı odaklı bir yaklaşım üzerinden düşündüğümüzde sosyal 

hizmet uzmanları odağını bazen unutabiliriz. Thompson’a göre, birçok insanın sosyal 

hizmetlerden yararlanan kişilere yönelik –onları “başkalarının sırtından geçinen” veya 

“yetersiz” bireyler olarak görmesi gibi- peşin hükümlü yaklaşımlara sahip olduğu 

durumlardakine benzer şekilde negatif yargılar sosyal hizmet uzmanlarına karşı da 

yönelebilmektedir. Sosyal hizmet uzmanları ahlaksız ve her koşulda ayakta kalmayı 

başarabilen, müracaatçılar tarafından istismar edilen, “iyi niyetli ama gerçekçi olmayan 

kişiler” olarak damgalanmaktadır (Thompson, 2013: 26).  

Türkiye’de özellikle damgayı azaltmaya yönelik çalışmalarda, toplumu ve 

insanları eğitmek yerine kelimeleri değiştirmek tercih edilmektedir. Bu durum hem 

kavramsal anlamda hem de sosyal anlamda durumu daha da kötüleştiren ve anlamların 

içini boşaltarak kişileri damgalananlara karşı daha fazla kalıp yargı üretmesine neden 

olmaktadır. Toplumun ayrımcılığa olan tutumuna odaklanılması yerine, damgalanan 
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kişi üzerinden kavramlara odaklanmak ayrımcılığı asla çözmeyecektir. Örneğin, sakat 

(disabled) kavramı yerine özürlü (impaired) kavramı kullanılmıştır. Hatta daha sonra 

engelli (handicapped) kavramı aynı anlama gelmesi için kullanılmıştır. Bu durumun 

damgalanmanın önlenmesi adına atılacak adımlardan bir tanesi değildir. Genel anlamda 

bu değişimin yaşanmasına sebep olan şey, damgalayanların damgalananları koruma ve 

onların damgalarını gizleme çabası içerisine girmesinden kaynaklanmaktadır. Yapılmak 

istenen niyet iyi olsa da metot yanlış kullanılmaktadır. Fakat bir diğer noktada 

değiştirilmesi gereken kelimeler de mevcuttur. Örneğin, İstanbul’da “Küçükçekmece 

İyilik Merkezi” adı altında bir kurum belediye tarafından açılmıştır. Belediye ya da 

herhangi bir devlet kurumu tarafından yapılan yardımlar iyilik kapsamında 

değerlendirilmesi bu durumu hak temelli yaklaşımdan uzaklaştırarak bireyler üzerinden 

yeni bir otorite oluşturulması anlamına gelmektedir. Aynı zamanda hizmet alanların 

damgalanmasına da zemin hazırlamaktadır. Kontrolsüz bir şekilde yönetilen sosyal 

yardımlara yönelik sosyal çalışma, ayrımcılığı azaltabilmek ve önleyebilmek adına 

çalışmalar yapması gerekmektedir.  

2.1.9.1. Damga ile Mücadelede Sosyal Çalışmanın Mikro Rolü 

Hizmet dağıtım sistemleri içerisinde servis sağlayıcıların kendisini 

müracaatçının vekili olarak görmesi onun adına konuşup karar vermesi damganın zarar 

verici etkilerinden bir tanesidir. Müracaatçının doğru bir şekilde ihtiyaçlarını tespit 

edemeyeceği zannedilerek, müracaatçının istekleri göz ardı edilebilmektedir (Dudley, 

2000: 451). Sosyal çalışmacıların müracaatçı ile görüşme aşamasında geliştirmiş olduğu 

stratejide self-determinasyonu kullanması her ne kadar bir zorunluluk olsa da bazen bu 

durum unutularak müracaatçının görüşleri yok sayılabilmektedir. Eşit seviyede bir 

ilişkinin oluşturulmaya çalışılması ve iletişim esnasında şaşırma ifadelerinin 

kullanılmaması da kişinin damgalanma hissini azaltacaktır.  

Vücudunun görünen bir yerinde damgası olan bir çocuk, damgasını ilk olarak 

okulda fark eder ve bu durum; dalga geçmeler, sataşmalar ve kavgalarla 

sonuçlanabilmektedir. Çocuk ne kadar “engelliyse” kendisi gibilerin gönderildiği özel 

okula gitme ihtimali de o kadar fazladır (Goffman, 1963: 67). Erken yaşta damga ile 

karşılaşan ilkokul öğrencisine yönelik yapılacak çalışmalar damganın etkisini azaltma 

noktasında önemli bir yere sahiptir. Böylelikle okul sosyal hizmeti uygulamalamasının 
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kapsamı genişletilerek bu tarz damgalamaların önlenmesi noktasında önemli bir adım 

olacaktır.  

2.1.9.2. Damga ile Mücadelede Sosyal Çalışmanın Mezzo Rolü 

Damganın mikro düzeyde önlenebilmesi için damgaya maruz kalan kişinin 

damga ile mücadelede gerçekleştirmiş olduğu süreçler önem arz etmektedir. Örneğin, 

damgaya maruz kalmış bir bireyin kendisi gibi aynı damgaya maruz kalmış kişilerle 

tanışması, sempati ve duygu paylaşımı sorunların üstesinden gelme noktasında 

iyileştirici bir rol oynamaktadır. Bu durum sosyal çalışmanın mezzo boyutta ilgilenmesi 

gereken bir grup çalışması ile ortadan kaldırılabilir ya da durumun etkisi azaltılabilir 

(Scheyett, 2005: 89).  

Kognitif terapi süreci ile hastanın damga ile olan ilişkisinin ve problemlerinin 

tekrar yorumlanması ve anlamlandırılması bireyin damga ile olan mücadelesinde ayrıca 

etkili olmaktadır. Damganın boyutu arttığında ve önlenemediğinde kişilerde hülyalara 

dalma, alkol içme, olmamış gibi davranma veya tüm amaçlarından vaz geçme gibi 

komplikasyonlar doğurabilmektedir. Buraya kadar bahsetmiş olduğumuz damga olgusu 

bireyin bizzat kendisini ilgilendiren bir süreci içermektedir. Fakat damgalanmanın 

ortadan kaldırılabilmesi için bizzat damganın kendisi ile mücadele edilmesi 

gerekmektedir. Bu bağlamda, damganın bizzat kendisin toplumsal bir fenomen ve olgu 

olarak ortadan kaldırılması gerekmektedir. Böylelikle damga sorununun çözülebilmesi 

için damga olgusunun mikro ve mezzo boyutundan daha çok o sorunu yaratan 

toplumsal ilkeler tartışılarak, makro boyutlarıyla birlikte ele alınması gerekmektedir.  

2.1.9.3. Damga ile Mücadelede Sosyal Çalışmanın Makro Rolü 

Damga ile efektif bir şekilde mücadele edebilmek için ilk olarak damganın 

niteliği ve niceliğinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu hususta iki problem 

görülmektedir: birincisi, alınacak tedbirleri ve içerikleri yerel kültüre uyarlama ihtiyacı, 

ikincisi ise ayrımcılığın meşru olarak algılanması sorunudur (Rüch ve Becker, 2005: 

400). Damgalama ile mücadele etme yöntemlerinden biri de öncelikle damgalanmanın 

altında yatan negatif tavır ve davranışların değiştirilmesi ile başlamaktadır. Bu 

değişimin sağlanabilmesi için üç tip yaklaşım geliştirilmiştir. Bunlar sırasıyla; protesto, 

eğitim ve temas olarak sınıflandırılmıştır. Protesto, damgalanmanın negatif etkilerini 

azaltabilmek için medya da yapılan toplumsal bir eylem hareketi olarak 

tanımlanmaktadır. Fakat bu yaklaşımın değişimi sağladığına yönelik ispatlar henüz 
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yoktur. Hatta insanların negatif kalıp yargılarını artırdığına yönelik iddialar ortaya 

atılmıştır. Eğitimde ise; ortaokul, lise ve üniversite gibi kurumlarda öğrencilere yönelik 

olarak yapılan ve damgalananlara yönelik yanlış anlaşılmaları ortadan kaldıracak 

çalışmaların yapılması sağlanmalıdır. Son olarak temas yaklaşımında, damgaya maruz 

kalan kişilere karşı olan yanlış anlaşılmaya yönelik algıları azaltmak için yapılan 

anlatım ve bilgilendirilmelerden ziyade bizzat kişilerin damgaya maruz kalan bireylerle 

temas halinde interaktif bir şekilde iletişiminden geçmelerini sağlamaktadır. Bu yöntem 

damgalanma ile mücadelede en iyi yöntemlerden biri olarak gösterilmektedir (Scheyett, 

2005: 89).  

Makro boyutta damganın ortaya çıkmasına etken olan stereotiplerimiz ve 

önyargılarımız, toplum içerisinde durumlara karşı göstermiş olduğumuz değer 

yargılarımızla oldukça iç içe geçmiştir. Damgaya karşı mücadelede yapılması 

gerekenler öncellikli olarak bu değer yargılarımızın değişmesi ile mümkündür. Değer 

yargıların değişmesi var olan konular üzerinde doğru bilgileri elde etmekle 

gerçekelmektedir. Örneğin, şizofren tanısı almış bir bireyin her şey yapabileceği algısı 

yanlış bir bilgilendirmenin sonucu olmaktadır. Okul çağındaki bireylere doğru bilgileri 

ulaştırmak ve onlara seminerler vermek kalıp yargıların değişmesinde önemli bir makro 

adım olacaktır. Medya kanallarında kullanılan üslup ve tartışmalar ayrıca toplumsal 

yargıların oluşmasında etkili olmaktadır. Aynı şekilde hassas gruplarla ilgili olan 

konuların medya önünde uzmanlar tarafından değerlendirilmesi ya da hiç 

değerlendirilmemesi aynı şekilde toplumsal damgaya karşı mücadelede önemli 

adımlardan biri olmaktadır.  

2.2. Benlik Saygısının Kuramsal Çerçevesi 

Burada benlik saygısından önce benlik olarak tanımladığımız kavramın 

disiplinler arası yaklaşımla nasıl açıklandığı anlaşılmaya çalışılacak ve daha sonra 

benlik saygısının ne olduğu, benlik saygısının türleri, benlik saygısını etkileyen 

faktörler, benlik saygısının insanlar için önemi ve son olarak da damga ile benlik saygısı 

arasındaki ilişki literatürdeki tartışmalar ışığında ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

2.2.1. Benlik Kavramını 

Bireyin tarihsel bağlamda geçirmiş olduğu varoluş sürecinde her ne kadar 

kendisnin ne olduğunu tanımlama noktasında felsefeyle ve dinle bir takım fikirler 

geliştirmiş olsa da bireyin kendisini modern bilim anlayışı çerçevesinde incelenmesi 
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yaklaşık 150 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bireyin kendisini nasıl tanıdığı, diğerlerinin 

bireyin kendiliğini nasıl tanımladığı ve toplumun benliğe yüklemiş olduğu kültürel 

normlar ve biçimlerin neler olduğu, benliğin tanımlanmasını zorlaştıran usurlar 

olmuştur.  

Benlik kavramı literatürde farklı biçimlerde tanımlanmakta ve 

kavramsallaştırılmaktadır. Benlik kavramı psikolojide genel olarak "benlik tasarımı", 

"öz kavramı" ve "kendilik anlayışı" gibi farklı şekillerde kullanılmaktadır (Tuncer, 

Atay, Türker ve Tuncer, 2014: 22). İngilizce tercümelerden kaynaklanan farklılıklarla 

birlikte karıştırılan benlik tanımlamasında, kavram karmaşasına düşmemek için bir 

ayrım yapmamız gerekmektedir. Bunlar; “the self” kavramı olan “benlik” ve “the self-

concept” olan “öz-kavram” ve “ego” tanımlamalarıdır. Ayrım yapmamız gereken birinci 

kavram “The self-concept” olarak tanımlanan ve Türkçe’ye “öz-kavram” ya da “benlik 

kavramı” olarak çevrilen kavramdır. Öz-kavram; kişinin, kendisinin fiziksel ve 

psikolojik özelliklerini, niteliğini ve yeteneğini tanımlaması ve değerlendirmesidir. 

Zaman içerisinde kişilerin öz-kavramı kimlik algısına da katkıda bulunur. Aynı 

zamanda öz-kavram, kişilerin kendisiyle alakalı bilinçdışı şemalarına da kısmen bağlıdır 

(APA, 2009: 371). İkinci olarak yapmamız gereken tanımlama ise “the self” kavramıdır. 

Bu kavram Türkçe’ye “öz benlik” ya da “benlik” olarak çevrilmektedir. Bu kavram, 

kişilerin ruhsal ve fiziksel, bilinçli ve bilinçdışı tüm ayırt edici özellikleri ile oluşan 

bireyin bütünlüğüne karşılık gelmektedir.  Bu kavram, şahsi kimliğe atfedilen varoluş 

ve deneyim gibi bir takım temel  referansların haricinde, kavramın psikolojide kullanımı 

oldukça yaygın olmasına rağmen tam bir bütünlük sağlanamamıştır (APA, 2009: 370). 

Benlik kavramını semantik olarak iyi anlayabilmek açısından son olarak “ego” 

kavramını incelememiz gerekmektedir. Masaroğulları ve Koçakgöl’in psikoloji 

sözlüğünde benlik kavramını “ego” kelimesi ile tanımlamaktadır (2011: 24). “Ego” 

kavramı, APA College Dictionary of Psychology’de, benlik “the self” terimi ile 

açıklanmaktadır. Köken itibariyle Latince olan bu kavram “ben” zamirine karşılık 

gelmektedir. Ego kavramı özellikle benliğin bilinçli bir algısı olarak tanımlanmakta ve 

bu kavram bireyin tutum, değer ve endişelerinden oluşmakla birlikte, tüm psikolojik 

olgu ve süreçlerde benlik “the self” terimiyle ilişkili olarak kullanılmaktadır (APA, 

2009: 122). Ego kavramı ise genel olarak psikanalitik içerisinde, zihnin bilinç ve 

bilinçaltı dikotomiği üzerinden alt ve üstbenlik kıyaslamalarıyla benliğin inşa sürecini 

yapılandırma çabası içerisine girmektedir. Aslan Yılmaz (2016)’ın makalesinde 
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aktardığına göre, Freud egoyu benlik olarak açıklamıştır fakat daha sonra Yung ego 

kavramı ile benlik kavramının ayrı olması gerektiğini savunmuştur (82-83).  

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz tanımlamalar çerçevesinde, öz-kavram ve benlik 

kavramı birbirine en çok karıştırılan iki terim olmuştur. Öz-kavram, simgesel 

etkileşimci George Hebert Mead (1934)’in “Zihin, Benlik ve Toplum” adlı özgün 

yapıtında, Charles Horton Cooley (1902)’in “İnsan Doğası ve Toplumsal Düzen” ve 

William James (1890)’ın “Piskolojinin İlkeleri” adlı yapıtlarında ilk olarak işlenerek öz-

kavramının akademik olarak kavramsallaşmasında önemli bir yer tutmuştur (Gecas, 

1982: 1). Öz-kavramı üzerine sosyoloji ve psikoloji disiplinlerinin her ikisinde de 

önemli çalışmalar yapılmıştır. Burada sosyoloji, öz-kavramının oluşmasından sosyal 

etkileşim kalıplarının araştırılması gibi öncül nedenlerle ilgilenirken, diğer taraftan 

psikoloji ise, öz-kavramın, özellikle davranışlar üzerinden, sonuçlarına 

odaklanmaktadır. Her iki disiplinde de öz-kavramını yükleme kuramına ilişkin olarak  

ele aldığımızda; psikoloji, davranışı içsel yatkınlığa yükleme (attribution) çerçevesinde 

ele alırken; sosyoloji, davranışın kültür ya da sosyal yapı gibi dışsal yanlılığı yükleme 

üzerinden açıklamalar getirmektedir (Gecas, 1982: 2).  

Sosyal psikolojide benliğin, bir süreç mi yoksa bir yapı mı olduğu noktasında 

kafa karışıklığı yaşanmasının sebebi, öz-kavram ile benlik kavramı arasındaki ayrımın 

tam olarak yapılamamasından ileri gelmektedir. Benlik bir süreci ifade etmek  için 

kullanılmaktadır. Bu süreç, “Ben” ve “Bana” kavramları arasındaki diyalektikle ortaya 

çıkan ve karşılıklı bir yansıma içeren bir süreçtir. Benlik kavramı soyal psikolojinin öz-

kavramı açıklamasında felsefi alt yapıyı oluşturmaktadır. Fakat, benlik kavramı 

deneysel araştırmalarda kullanılamamaktadır. Öz-kavram ise, bireyler arası yansımalı 

ilişkiyi oluşturan bir yapıdır. Aynı zamanda bireyin kendi kendisine sosyal, fiziksel, 

ruhsal ve ahlaki oluşumunu da ifade etmektedir. Benliğin deneysel araştırmaları 

yapılamazken, öz-kavramın deneysel araştırmaları yapılabilmektedir (Gecas, 1982: 3-

4). Rosenberg, öz-kavram tanımlamasını yaparken, bireyin kendisinin bir nesne 

olmasına referansla, bireyin düşüncelerinin ve duygularının bir bütünü olduğuna 

yönelik geniş bir açıklama getirmiştir (1979: 7).  Coyle ise, öz-kavramı olduğunu 

düşündüğümüz kişi olarak tanımlarken, benliği; gerçekte olduğumuz kişi olarak 

tanımlamaktadır. Bireyin kendisine yöneltmiş olduğu “ben neyim” ya da “ben ne olmak 

istiyorum”  gibi sorular kişinin öz-kavramını tanımlamaya yönelik sorulardır. Bireyin 
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sormuş olduğu bu sorularda, kendisini değerli veya yetenekli olarak değerlendiriyorsa 

öz-kavramı olumlu, tam tersine bir değerlendirme yapıyorsa öz-kavramı olumsuzdur 

(Güntan, 2008: 10). 

Buraya kadar benliği, soyut ve felsefi epistemolojik temelleri olan ve üzerinde 

tam bir fikir birliği sağlanamayan bir kavramsallaştırma olarak ele aldık. Bunun yanı 

sıra öz-kavramı ise, benliğin üretmiş olduğu epistemolojik alt bilgiden yola çıkarak 

kişiliğe dolaylı etkide bulunan benliği nesnelleştirerek ampirik bir düzlemde inceleme 

sürecini kastetmiş olmaktayız. Burada benliğin nesnelleştirilme sürecini anlamdırırken 

James’in ortaya atmış olduğu “ben” ve “bana” kavramlarından kısaca bahsetmemiz 

gerekmektedir.  

“Ben” ve “Bana” kavramlarının arasındaki ilişki üzerinden literatürde birçok 

araştırma yapılmış olsa da, bunlardan en iyisi James (1890) ve Mead (1934)’ın 

çalışmaları olmuştur ve temel tanımlamalar hala günümüze kadar geçerliliğini 

korumaktadır (Gecas, 1982: 3). 19. yüzyılın sonlarına doğru tanımlanmaya başlanan 

benlik kavramı, benlik kavramının şuanki litaratürünün hala temelini oluşturduğu 

söylenilebilir. William James benlik kavramını kuramsallaştırırken; ‘bilinen kendilik’ 

olarak tanımladığı “Bana” kavramı ile ‘bilen olarak kendilik’ diye tanımladığı “Ben” 

kavramını birbirinden ayırmaktadır. ‘Bilinen kendiliği’ üç temel unsurla birbirinden 

ayırmaktadır: Maddesel, sosyal ve ruhani bana (Arkonaç, 2008: 191). 

Maddesel bana, bireyin sadece varoluşundaki fiziksel beden değil aynı zamanda 

elbiseler, takılar ve süs eşyaları gibi birçok sahip olunan nesleri içine katarak açıklar. 

 Sosyal bana, bireyin kendisini diğerleri üzerinden tanımlayarak benliğinin 

oluşturulması anlamına gelmektedir. Böylece, benim ben olduğum bilgisi, diğer 

insanların benim ne olduğumla ilgili görüşlerini de içinde barındırmaktadır.  

Ruhani bana, bilinçli hallerimizin ve somut bir şekilde özelliklerimizin 

tamamıdır ve hayatımızın yegane sığınağı, özü ve tam kalbidir. Bilişsel ve psikolojik bir 

durumumuzun ifadesidir (James, 1950: 183-185).  

Burada benliğimizin de bir parçası olan “bana” kavramını nasıl 

nesneleştirebildiğimiz de özellikle dikkat çekmektedir. Kişi kendisini bir nesne olarak 

yani kendisi haricinde bir birey olarak konumlandırabilmesi mümkün müdür? Mead’a 

göre, bu sorunun cevabı kişinin bulunduğu ortamda olduğunu beyan etmiştir. Bir kişi 
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toplum içerisinde diğerlerini nasıl bir nesne olarak değerlendirebiliyorsa, aynı şekilde o 

kişilerden almış olduğu tepkiler de kendisini bir nesne olarak değerlendirmesine yol 

açmaktadır (1934: 138). Benliğin bu toplumsal etkileşim içerisinde geliştiğini öne süren 

sav bizi toplum ve sosyal bir yapı oluşmadan benliğin gelişme gösterip gösteremeyeceği 

sorusuna yöneltmektedir. Şerif ve Şerif’e göre, benlik doğuştan insanda var olan bir 

özellik değildir, kişi diğerleri ile iletişim kurdukça ve kendisi ile diğerleri arasındaki 

farkları kavradıkça gelişmektedir (1956: 81). Tajfel ve Turner’ın geliştirdiği “Sosyal 

Kimlik Kuramı”na göre, kişiler bir sosyal yapı içerisinde kendilerini bir gruba dahil 

ettiklerinde, benliklerini de bu gruba göre şekillendirmektedirler (Demirtaş, 2003: 129).  

 Bilinen kendilik olarak tanımlanan “Bana” kavramını tanımladıktan sonra, yine 

James’in bilen olarak kendilik diye kavramsallaştırdığı “Ben” terimini açımlamamız ve 

kullanılan ben ve bana kelimelerinin birer zamir olarak değil birer isim olarak 

kullanıldığını da ayrıca belirtmemiz gerekmektedir. James, bilen benliğin 

tanımlanmasının çok zor olduğuna dikkat çekmektedir. “Bana”, bilincinde olduğumuz 

şeylerden biriyken, “Ben” herhangi bir anda bilinçli olabilmektedir. James, bireyin 

bilinç farkındalığını nehire benzetir ve bu nehirde düşüncelerin, hayallerin, imajların ve 

fikirlerin sürekli bir akış halinde olduğundan bahseder. Bu farkındalığımızın dışında 

bilincimizin arkalarında bir yerde var olan bir değişkenlik söz konusudur. Fakat belirli 

anlarda bu değişkenlik içerisinde bunun bir kısmının tespit edilebilmesi sağlanır ve o an 

kendimizin yani bilen benliğimizin farkına varırız. Buradan yola çıkarak, bilen benlik 

üzerine bir deneysel araştırma yapılamayacağı söylenmektedir. Deneysel psikoloji genel 

olarak ‘bilinenen benlik-bana’ kavramını kullanarak arştırmalar yapmaktadır. ‘Ben’ 

üzerinde araştırma yapan ise söylemsel psikolojidir (Arkonaç, 2008: 191-192).  

Benliğin bir diğer önemli tipolojisini de Higgins yapmıştır. Higgings, benliği; 

gerçek, ideal ve olması gereken şekilde üç boyutta ele almaktadır. Gerçek benlik, 

bireyin sahip olduğunu düşündüğü benliği, ideal benlik olmayı istediği benliği, olması 

gereken ise olması gerektiğine inandığı benliğidir. Gerçek benlik ile ideal benlik 

arasında farkın oluşması kişide hayal kırıklığı, tatminsizlik ve üzüntü gibi duygulara yol 

açarken; gerçek benlik ile olması gereken benlik arasında farkın ortaya çıkması ise 

korku, huzursuzluk ve gerginlik gibi duygulara neden olacağı belirtilmiştir (Higgens, 

1987: 320-327). Olmasını istediğimiz benliğimiz ile gerçekte var olan benliğimiz 

arasındaki fark ne kadar az ise o kadar iyi hissettiğimiz öne sürülmüştür (Ogilvie, 1987: 
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383-384).  Bireyin idealini kurduğu benliği toplumsal ya da fiziksel bir takım 

nedenlerden dolayı törpülenerek bir olması gereken benlik inancı ortaya çıkarır. Olması 

gereken benlikte, kişi gerçek benliği ve ideal benliği arasında bir orta yol bulma arayışı 

içerisine girmektedir. Aslına bakılırsa ideal benlik ya da gerçek benlik kavramlarını 

durağan ve sabit bir durum olarak algılamak yanlış olacaktır. İdeal benlik algısı sınırları 

tam olarak çizilmemiş olan ve rasyonel düzlemde amaçlarının belirlenmemiş olduğu bir 

durumu ifade etmekle birlikte zamanın şartlarına göre sürekli değişebilme potansiyelini 

içinde barındırmaktadır. Söylemsel psikolojinin ya da simgesel etkileşimcilerin de 

üzerinde durduğu ortak nokta aslında insanın sürekli olarak bir başkası ile iletişim 

halinde olması ve sürekli bir şekilde dönüşüm geçirmesi durumudur. Böylelikle gerçek 

benliğimiz ya da ideal benliğimiz uzamsal ve zamansal olarak bir diyalektik halinde 

dönüşüm geçiren ve tek boyutlu olmayan bir durumu yansıtmaktadır.  

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz benliğin diyalektik ilişkisinin, sosyal 

psikolojideki benlik kuramının aslında bir temeli olarak, batı felsefe tarihi içerisinde 

tartışma konusu olduğunu görmekteyiz. Felsefi tartışmalarda benlik epistemolojik 

açıdan ziyade bilginin öznesi olan benlik ve bilginin nesnesi olarak benlik şeklinde 

ikiye ayrılmış olduğunu görebiliriz. Descartes, Spinoza ve Leibnez gibi rasyonalistler 

benliği öznel mahiyeti ile birlikte açıklarken, Hume gibi ampiristler benliğin nesnel 

yönünü öne çıkararak açıklamaktadır. Rasyonalistler benliğin zaman içerisinde 

değişmeyen bir töz olduğunu savunurken, ampiristler benliğin bir töz olmadığını 

savunmuştur. Diğer taraftan Kant ise, rasyonalistler ile ampiristler arasında bir yol 

benimseyerek her ikisine de bazı noktalarda hak vermiş ve aslında benliğin tek 

boyutunun olmadığını da kanıtlamıştır. Kant benliği fenomenal ve numenal olarak ele 

almış aynı zamanda bir de transandantal bir benlik tanımlaması yapmıştır. Böylelikle 

benliğin birkaç yönünün var olduğunu göstermiştir. Kant’a göre, benliğin mahiyetinin 

ya da varlık yapısının ne olduğu kadar benliğin epistemolojik yapısı da fazlaca 

önemlidir. Kant, ben bilincinin bilginin olmazsa olmaz bir parçası olduğunu söylemiş ve 

ben bilincinin olmadığı durumda hiçbir şekilde bilginin de olmayacağını öne sürmüştür 

(Yalçın, 2010: 3-9).  

İnsanda benlik bilincinin var olduğuna dair görüşler açık olsa da açıklamak 

istediğimizde belirsizliğin ve karmaşıklığın arttığını görüyoruz. Genellikle ruh, zihin, 

özne  ve bilinç gibi kavramlarla açıklanmaya çalışılan benlik bazen biri ile bazen de bir 
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kaçı ile özdeşleştirilerek anlatılmaktadır. Bu kavramların içinde bulundurmuş olduğu 

muğlaklıklar doğası itibariyle benlik kavramının açıklanmasını da zorlaştırmaktadır 

(Yalçın, 2010: 3). Bu kavramlar ile ilintili olunmasından dolayı benlikle ilgili ontolojik 

problemler fazlasıyla tartışılmıştır. Psikoloji, sosyal psikoloji ya da sosyoloji gibi 

disiplinlerin haricinde de benliğin ne olduğu üzerine mitolojik boyutta da insanın ortaya 

çıkış hikayesindeki antropogonik mitolojik yaklaşımlar -her ne kadar ismine benlik 

denilmese dahi- insanın ontolojik kimliğinin açıklanmasından dolayı bir şekilde insanın 

benliğinin kanıtlama çabasını içermektedir.  

Genel manada bugün sosyal bilimlerde kullanılan benlik kavramını açıklamak 

gerekirse: benlik bir şekilde kişinin kendisini algılayabilmesidir. Bireyin diğerleriyle 

kurduğu ilişkilere ait olan algıların ve tüm bu algılara yüklenen değerlerin birleşimi 

benliği oluşturmaktadır (Rogers, 1951: 144). Benlik hakkında benzer bir ifadeyi Gerrig 

ve Zimbardo şu şekide tanımlamıştır: benlik, bireyin hem kendine dönük davranış 

süreçlerini hem de kişilerarası iletişimde davranışlarını yorumlayan, düzenleyen ve 

motive eden dinamik zihinsel bir süreçtir (Gerrig ve Zimbardo, 2014: 427). Benlik 

yaşam içerisinde birçok parametreden etkilenmektedir. Kişinin bizzat benliği kendisi ile 

ilgili olan yeteneklerini, güdülerini, duygularını, değerlerini, anılarını ve karakter 

özellikleri gibi bütünsel bir şemayı kapsamaktadır. Genel olarak benlik, bireyin güçlü ve 

güçsüz yanlarını keşfetmesi gibi fiziksel ölçütlerin haricinde; duygu, düşünce ve 

isteklerininn farkına varması ve onları tanıması durumudur. Böylelikle benlik, kişinin 

kendisini olumlu ya da olumsuz nasıl görüdüğü ile alakalı bir sonuç ortaya 

çıkarmaktadır (Kağıtçıbaşı, 2010: 112). Benliği genel hatlarıyla anlamaya çalıştıktan 

sonra benlik saygısı kavramına geçebiliriz. 

2.2.2. Benlik Saygısı 

Masaroğulları ve Koçakgöl, “self-esteem” ve “self evalution” kavramlarını 

“kendilik değeri/benlik değeri” olarak çevirmişlerdir. Kendilik değeri, kişinin kendisini 

ne kadar sevdiği, çekiciliğini ve sosyal uyumunu ne kadar önemsediği, kendine verdiği 

önem ve değerin ne kadar olduğu ile alakalıdır. Kendilik değeri pozitif, negatif ya da 

nötr olarak da formelleşebilmektedir (2011: 98). Benlik saygısı Türkçe’de, “kendine 

saygı”, “öz saygı”  veya “benlik değeri” gibi farklı şekilde kavramsallaştırılmaktadır. 

İngilizce’de bu kavrama karşılık olarak “self-esteem” ve “self-respect” kavramlarının 
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yanı sıra “self-confidence” ve “self-regard” da bazen bu kavramın yerine 

kullanılabilmektedir (Kımter, 2008: 13).  

Benlik saygısı, bireyin kendisini değerlendirmesi sonucunda varoluşşsal 

anlamda benliğini kabul etmesi ve ondan memnun kalması durumudur (Eriş ve İkiz, 

2013: 181). Başka bir değişle, kişinin kendisinden ne kadar hoşlandığı kendisine ne 

kadar değer verdiği ile ilişkilidir (Blascovich ve Tomaka, 1991:115). Bireyin kendisini 

tanımlama sürecinde kullanmış olduğu özelliklerini beğenmesi ve saygı duyması 

durumudur.    

Benlik saygısının, iddialarımız ve onları gerçekleştirme gücümüz ile doğrudan 

ilişkileri bulunmaktadır. Benlik duygusu; olmayı istediğimiz ve denediğimiz benliklerde 

ne derece gerçekleştirebildiğimiz ile alakalıdır. Benlik saygısı ise, başarımız ile iddia 

ettiğimiz durum arasındaki oranı ile ölçülebilmektedir (James, 1950: 193). Algınan 

gerçek benliğimiz ile ideal benliğimiz arasındaki oran ne kadar fazla ise benlik saygı 

oranımız da o derece düşüktür (Sanford ve Donavan, 1999: 9). Dolayısıyla benlik 

saygısı, bireyin benlik kavramını beğenmesi, eksik ve tam yönleriyle birlikte kendisini 

değerli bulması, onaylaması ve kendisini beğenilmeye değer bulmasıdır (Geçtan, 1997: 

77). Kendini olduğu gibi kabullenen, arzu ve isteklerini içinde bulunduğu şartlar ve 

koşullar ile sınırlayabilen kimse var olduğu durum ile olmak istediği durum arasıda 

tutarsızlığa düşmeyecektir. Yani böyle bir kişi için gerçek benliği ve ideal benliği 

arasında bir uyum söz konusu olmaktadır (Ersanlı, 1996: 18). Kişinin isteklerini 

kısıtlayarak mevcut durum içerisine hapsetmesi ve hayal kırıklığına uğramaması üzerine 

kurulmuş olan bu yaklaşım aslında mutluluk üzerine tartışmalarda felsefi açıdan bir çok 

kez işlenmiştir. İnsanların isteklerinin kısıtlanması noktasında bu durum çok daha ileri 

safhalara giderek insanları kinik2 bir yaşama kadar götürebilmektedir. İdeal ve gerçek 

benliğimiz arasındaki tutarlı bir denge kişinin benlik saygısını güçlü kılan özelliktir.  

Benlik saygısı bazen genel durumlar için geçerli olurken bazen de özel durumlar 

için geçerli olmaktadır. Diğer bir ifade ile, genel bir benlik saygısı vardır ve onun bir 

şekilde alt boyutu olan; duygusal, akademik, sosyal ve fiziksel benlik saygıları 

bulunmaktadır (Fleming ve Courtney, 1984: 404). Benlik saygısının bu kadar faklı 

                                                 

 

2 Bir yaşam biçimi olarak sosyal kurumları reddeden ve bireyselliği savunan görüştür (Eaton, 2000: 6). 

Kiniklere göre erdem, tüm isteklerden vaz geçerek yaşamakla mümkündür (Hançerlioğlu, 1993: 183).  
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boyutlar içerisinde farklılaşmasının yanı sıra bireylerin benlik saygısındaki algıları da 

gerçeği yansıtmayabilir. Rogers’a göre, bir bireyin benlik bilinci iyi, orta veya kötü 

olabilir ve her zaman da doğru bir şekilde tanımlanamayabilir. Yeteneksiz biri kendini 

yetenekli sanabilirken aynı şekilde yetenekli bir kişi de kendisini yeteneksiz 

görebilmektedir (Cüceloğlu, 1993: 428). Hem yeteneksiz birinin kendisini yetenekli 

görmesi hem de yetenekli birinin kendisini yetersiz görmesi benlik saygısı ile ilgili 

olarak problemli bir durumdur. Bireyin kendisini olabildiğince gerçeklik üzerinden 

konumlandırması benlik saygısının ilerleyen süreçlerdeki sürdürülebilirliğinin 

sağlanması açısıdan değerlidir. Engel’ın görüşüne göre, insanın kendine yönelik objektif 

bir değerlendirmede bulunabilmesi zordur. Bazı zamanlarda kendini olduğundan fazla 

yüceltirken bazı zamanlarda da kendisini olduğundan fazla küçük görebilir. Fakat 

insanlar genel itibariyle kendilerini olduğundan daha iyi, daha zeki ve yetenekli görme 

eğilimindedirler. Bazen olumlu taraflarını abartırken, olumsuz taraflarını da tamamen 

görmemezlikten gelebilir (2000: 234).  

Benlik saygısını da simgesel etkileşimci kuram üzerinden yorumlamamız 

mümkündür. Herhangi bir birey kendisini toplumla kurmuş olduğu etkileşim sonucunda 

tanımlayacaktır. Bu tanımlama evresi bazen toplumun kabul etmesi ile şekillenirken 

bazen de toplumun tamamen reddetmesi ile oluşabilmektedir. Damganın benlik saygısı 

ile var olan ilişkisi aslında tam da buradan gelmektedir. Burada önemli olan bir husus 

da, kişinin toplumdan gelen bu yansımalara karşı kabul ediş ya da reddediş gibi nasıl 

tepki göstereceği ile ilgilidir. Bu karmaşık yapı içerisindeki etkileşim bireyin benlik 

değerini etkilediği gibi aslında kişinin sürekli toplumla bir bütün halde tutunmasını da 

sağlayan önemli bir süreçtir. Yörükoğlu (1985) bu konuyu şu şekilde açımlamaya 

çalışmıştır. Sosyal çevre içerisinde toplumun bizi değerlendirmesi ile bir birey olarak 

kendimizi algılamamız arasında çok ciddi farklar olabileceği gibi, hemen hemen hiç 

fark olmaya da bilir. Burada benliğimizi değerlendirmemiz eğer sosyal çevremizden çok 

farklı olacak bir biçimdeyse o zaman bir takım problemler ve uyumsuzluklar ortaya 

çıkabilir. Örneğin, öğretmenleri tarafından sürekli başarılı olarak görülen bir öğrencinin 

kendi kendisini alılayış biçimi çok kompleks olabilir. Bu öğrencinin kendisini yetersiz 

görmesi ya da başaramayacağı korkusu içerisine girmesi karşılaşılabilecek bir durumdur 

(102). Görüldüğü gibi, toplumun benlik saygısı üzerinde bir etkisinin olduğu görülse de 

bunun doğrudan ve tek taraflı bir ilişkinin olmadığı bir gerçektir. Kişinin topluma 
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bakışı, toplumun kişiye bakışı ve kişinin kendini değerlendirmesi ve konumlandırması 

bütüncül bir olaydır.  

Bireyin kendi kendisini değerlendirme yaklaşımı, her zaman için tarafsız ve net 

olmayabilir. Herhangi bir konuda kişinin kendisi ile ilgili algısı açık ve net olabilirken 

başka  bir konuda bu açıklık ve netliği tam olarak devam ettiremeyebilir (Aydın, 1996: 

42). Bazı insanların kendisini değerlendirirken daha fazla bir olumlu tutumla yaklaştığı 

araştırmacılar tarafından ileri sürülmektedir. Bu insanlar hayatlarında kötü bir şey 

yaşamış ya da hayal kırıklığına uğramış da olsalar kendini sevmeye ve kendilerine karşı 

olumlu duygu ve düşüncelerini devam ettirirler. Bu özelliğe sahip bireylerin diğer 

kişilere göre daha yüksek benlik saygısı olduğu düşünülmektedir (Burger, 2006: 487). 

Benlik saygısı genel olarak kişinin kendisini değerlendirmesi ile birlikte 

nihayette ulaştığı olumlu veya olumsuz duygu durumlarını ifade etmektedir (Arda vd., 

2003: 75). Bu duygu durumlarının benlik saygısı üzerindeki etkisi olumlu ve olumsuz 

olabilmekle birlikte statik bir yapıdan ziyade dinamik bir yapıya sahiptir. Bireyin 

sürekli kendisini düzenleme (self-regulation) olarak gelişim gösteren bir durumdur 

(Rhodewalt ve Petersan, 2008: 61). Bu bağlamda, kişinin ruhsal sağlığıyla yakın bir 

ilişkisi olan benlik saygısı, kişinin kendisini kabullenmesinden ve kendisine değer 

vermesine kadar birçok değerlendirmeyi içermektedir (Mckay ve Fanning, 2000: 1-2). 

Kişinin benlik saygısı her ne kadar sürekli bir değişim içerisinde olsa da, benlik 

saygısının ölçülmesi için bazı kriterler ve parametreler belirlenmiştir. Bu genel görüşler 

üzerinden kişilerin kendi hayatını ne kadar kabullendiği ve hayatına ne kadar değer 

verdiği anlaşılmaya çalışılmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi, bireyin yaşamı, 

çevresi ve kendisi ile kurmuş olduğu ilişkilerin tamamını etkileyen benlik saygısı 

kişilerin hayatlarında, sosyal ilişkilerinden okul başarısına kadar birçok alanda önemli 

etkiler göstermektedir. Benlik saygısının ve onun etkisinin anlaşılabilmesi için burada 

yüksek benlik saygısı ve düşük benlik arasındaki ilişkiyi anlamamız gerekmektedir.  

2.2.3. Yüksek ve Düşük Benlik Saygısı 

Kişinin benlik saygısının yüksek olması, kendisi hakkındaki görüş ve 

tutumlarının güçlü ve olumlu olduğu anlamına gelirken; düşük benliğe sahip olması, 

kişinin kendisini olumsuz özelliklerle algıladığını ve bu durumu kabullendiğini 

göstermektedir (Campbell ve Lavallee, 1993: 9-10). Düşük ya da yüksek benlik saygısı 

bireyin yaşamındaki davranışlarına yansımaktadır. Kişinin benlik saygısının düşük 



48 

 

olması o kişinin kendisine saygı duymamasının haricinde yeteneklerine ve potansiyeline 

olan güvenini de azaltmaktadır. Genellikle bu kişiler beklentilerinde gerçek 

olamamaktadırlar. Kendilerini fazlaca eleştirebilir ve bu insanlar için başkalarının 

kendileri hakkındaki yorumları çok büyük öneme sahiptir. Düşük benlik saygısı 

kişilerin karşısına çıkan problemleri aşmasında büyük bir engel olarak görülmektedir 

(Yıldız, 2012: 46). Tabii kişinin benlik saygısının yüksek görünmesi ile gerçekte yüksek 

olması arasında da fark vardır. Bazı insanlara baktığımızda benlik saygılarının çok 

yüksek olduğu kanısına ulaşabiliriz fakat bunun kaynağının düşük benlik saygısından da 

gelidiği de aynı zamanda düşünülebilir.  

Yukarıda bahsedilen durum aslında benlik kavramının aşırı bir şekilde 

şişirilmesi ile ortaya çıkan sahte benlik saygısıdır. Benlik kavramının abartılması 

sonucu ortaya çıkan bu sahte benliğin temel sebebi aslında kişinin kendisine karşı 

duymuş olduğu güvensizliği bastırmak ve bu durumu bir savunma mekanizması olarak 

görmesidir (Yörükoğlu, 1985: 105). Kişinin kendisine karşı duymuş olduğu güvensizliği 

bastırabilmek için geliştirmiş olduğu özgüvenli bir sahte benliğin mi daha iyi olduğu 

yoksa gerçek bir özgüvensiz benliğin mi daha iyi olduğu noktasında bir araştırmaya 

maalesef denk gelinememiştir. Sahte benlik halk arasında genellikle “gereksiz özgüvene 

sahip” kişi olarak  nitelendirilmektedir.  

Yüksek benliğe sahip bir kişide başarıya karşı daha fazla bir hırs ve azim vardır. 

Bu kişilerin duygusal anlamda daha sağlam olduğu, ikna edilmeleri zor olduğu,  hayata 

daha pozitif baktıkları ve daha bütüncül bir öz-kavrama sahip oldukları görülmektedir. 

Düşük benlik saygısı olan kişiler ise duygusal olarak çok fazla istikrarlı olmamakla 

birlikte günlük olaylardan daha çabuk etkilenmektedir. Bu kişiler diğerleri tarafından 

sürekli kabullenilmek ve onay almak isterler fakat bu durumun gerçekleşmesi 

noktasında da sürekli şüpheleri vardır (Hogg ve Vaughan, 2007: 162). Görüldüğü gibi 

düşük benlik algısına sahip kişi daha hassas ve dışarıdan gelen tepkilere karşı daha 

savunmasız olurken, yüksek benlik algısına sahip olan bir kişinin dışardan gelen 

tepkilerden daha az etkilendiği ve kolay sarsılmayan bir benlik algısının olduğu 

söylenebilmektedir.  

Plummer’e göre yüksek benlik saygısını oluşturan ve hem sosyal hem de 

duygusal anlamda sağlıklı olma durumunu yansıtan yedi özellikten bahsetmektedir: (1) 

benliğin bilgisi; (2) diğerleri hakkında olan bilgi; (3) benliğimizin kabulü; (4) kendinize 
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olan güven; (5) kendinizi ifade etmeniz; (6) kendinizden emin olmanız; (7) benliğinizin 

farkında olmanız (2001: 20). Andre ve Lelord’a göre ise benlik saygısını artırmak için 

aslında temelde iki ihtiyaç öne çıkmaktadır. Bunlar, sevildiğimizi ve güçlü olduğumuzu 

hissetmektir (2002: 27).  

Benlik saygımızın yüksek olması kendimizden hiç şüphe etmeyecek şekilde 

güven içinde olmamız anlamına gelmemelidir. İnsanın kendisine olan saygısında ya da  

kendisine gösterdiği değerde zaman zaman  şüpheye düşmesi, yetersiz veya değersiz 

hissetmesi gayet insan olmanın ve bilinçliliğin doğal bir sonucu olmakla birlikte hatta 

sağlıklı olmanın doğal bir sürecidir. İnsanın bazı zamanlarda kendisinden şüphe etmesi 

ile hiçbir zaman kendisinden şüphe duymaması tamamen ayrı şeylerdir. Yüksek benlik 

saygısı kişiye yıkılmadan şüphe edebilme hazzı sunabilmektedir (Sanford ve Donavan, 

1999: 11). 

Yüksek benlik saygısına sahip bireyler, başarılarının kaynağını kendi emek ve 

becerilerine bağlayan ve kendilerine gerçekçi hedef koyup onları gerçekleştirebilen 

kişilerdir. Herhangi bir başarısızlıkla yüzleştikleri anda tekrar hazırlanıp  kaldığı yerden 

devam edebilme motivasyonuna sahiptirler. Genel olarak hata yaptıklarında bunu kabul 

eder ve kendi hatalarından dolayı başkalarını suçlamayı tercih etmezler (Yavuzer, 2000: 

18-21). Genellikle yüksek benlik sahibi olan bir kişi eleştirilere karşı daha duyarlıdır ve 

eleştirilerden çekinmez. Duygusal dalgalanmaların ve depresyonun daha az etkisi altına 

girerler. Başkalarının kendilerinden daha üstün olduğunun fark eden bu kişiler herhangi 

bir olumsuz etki ile karşılaşmazlar (Uyanık Balat ve Akman, 2004: 180). Aslında 

çevreden kolay etkilenmeyen güçlü ve aynı zamanda olası eleştirilere de gayet açık 

benlik profili çizmektedir. Olumlu benlik yapısına sahip olan kişilerin çevrelerine karşı 

kişisel kontrolleri güçlü olurken olumsuz benlik yapısına sahip olan kişilerin ise 

çevrelerine karşı kişisel kontorlleri oldukça düşük olmaktadır (Yardley ve Honess, 

1987: 166). Benlik saygısı yüksek olan insanlar aslında kendilerine karşı daha duyarlı 

ve gerçekçi olmalarının yanı sıra kendilerine yöneltilen eleştirileri ve kendilerinde 

hissettikleri eksiklikleri herhangi bir suçlamaya gitmeden onları telafi etmeye çalışan ve 

bunu yaparkende benliğini her zaman aynı güçte tutabilen bir kişilerdir. Bu durum 

bireylerin topluma daha hızlı katılmasını sağlamadan, yani sosyalleşmesinden, 

akademik başarılarına ve özgüvenine kadar birçok süreçte kişinin hayatında sağlıklı 

etkiler yaratmaktadır.  
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Diğer taraftan düşük benliğe sahip olmayı Kassin şu şekilde tanımlamaktadır: 

bireyin başarılı olmak için daha az çaba sarf etmesi, sinirli, stresli olması ve başarısızlığı 

beklemesi gibi özellikler söz konusudur. Düşük benlik saygısı olan kişiler aynı zamanda 

hayatlarında önemli olan birçok noktayı göz ardı edebilecek ve başarısızlığa 

düştüklerinde kendilerini daha değersiz hissederek kendilerini ve çevreyi suçlamaya 

gidecektir (Uyanık Balat ve Akman, 2004: 177). Bu tarz kişiler herhangi bir hata 

yaptıklarında ya da başarısız olduklarında bunun sebeplerini başkalarında ararlar. 

Dolayısıyla olumsuz bir durum ile karşılaşıldığında yardım ve tavsiye alma gibi meseler 

daha da zorlaşmaktadır (Yavuzer, 2000: 19). Düşük benlik saygısına sahip olan kişiler 

kendilerini sürekli olarak olumsuz bir şekilde değerlendirirler ve başkanlarının kendileri 

hakkındaki görüşlerine fazlasıyla itibar gösterirler (İşcan, 2005: 313). Şayet dışardan 

gelen eleştiriler olumsuz ve yıpratıcıysa benlik bu eleştiri karşısında tam olarak kendini 

savunamaz ve çekingen bir tavır içerisine girebilir. 

Benlik saygısı düşük olan bireylerin insanlarla kurmuş oldukları iletişimlerde 

daha tutarsız oldukları gözlemlenmiştir. Bazı durumlarda daha üstün olduklarını 

kanıtlayabilmek için fazla yakın ilişkiler kurarken bazı durumlarda da kendilerilerini 

eksik ve yetersiz hissederler ve daha çok yalnız kalmayı ve iletişimi tamamen 

koparmayı tercih edebilirler (Geçtan, 1990: 75-76). Bahçivan Saydam’ın ve 

arkadaşlarının yapmış olduğu bir araştırmaya göre, düşük benlik saygısının ergenlerde 

depresyon, anksiyete, sosyal çekilme, dikkat problemi ve suç davranışı gibi birçok 

alanda etkili olduğu ortaya konulmuştur (Bahçivan Saydam ve Gençöz, 2005: 77). 

Yapılan araştırmalarda gösteriyor ki, benlik saygısındaki düşüş insanların hayatlarında 

birçok bireysel ve sosyal sorunların doğmasına sebep olmaktadır. 

2.2.4. Benlik Saygısını Etkileyen Faktörler 

Bireyin düşük ya da yüksek benlik saygısına sahip olmasını etkileyen birçok 

parametre bulunmaktadır. Bunları sıralamak gerekirse; kişinin içinde yaşadığı aile 

ortamı, anne-baba tutum ve davranışları, okul, arkadaş vb. gibi sosyal çevre, anne-baba 

arasındaki evliliğin boşanmayla sonuçlanması ya da devam etmesi, fiziksel görünüş ve 

sağlık durumu, okul başarısı, gerçek benlikle ideal benlik arasındaki ilişki, cinsiyet, 

ailenin sosyo-ekonomik durumu, kardeş sayısı ya da doğum sırası, anne-babanın eğitimi 

ve mesleki statüsü, sosyal etmenler, vb. gibi pek çok konunun benlik saygısını etkilediği 

yapılan araştırmalar sonucunda da ortaya koyulmuştur (Kımter, 2008: 45). Benlik 
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saygısı dış faktörlerden etkilendiği gibi aynı zamanda dış faktörleri de etkilemesinde 

önemli rol oynamaktadır. Bireyin kendisini değerli hissetmesi yönündeki algısı bireyin 

toplum içerisindeki tutum ve davranışlarını etkileyen ve olaylar karşısında nasıl tepki 

vereceğini belirleyen önemli bir süreçtir (Arthur, 1968: 383). Benlik saygısına genel bir 

çerçeveden baktığımızda doğumla birlikte başladığını ve erişkinlik ve daha sonraki 

süreçlerde ise hayat olaylarından etkilenen sosyal, ruhsal ve kısmen de bedensel bir 

olgudur. Bireyin ruhsal gelişim süreci içerisinde benlik saygısı birçok değişkenden 

etkilenmekle birlikte en çok etkilendiği yapı ailedir (Özkan, 1994: 8). 

Burada benlik saygısını anlamaya çalışırken, benlik kavramına yakın anlamda 

kullanılan bir kavramı da açımlamamız gerekmektedir. İngilizce’de “perceived self-

efficacy” olarak kullanılan kelime türkçede “algılanmış benlik yeterliliği” olarak 

kullanılmaktadır. Her ne kadar benlik saygısı ile benliğin yeterliliği bir birine yakın 

görünse de bu iki kavram tamamen farklı kavramlardır. Benlik saygısı tamamen 

benliğin değerlendirilmesi ile ilgili bir kavramken, algılanmış benlik yeterliliği kişisel 

kapasitenin yargılanması ile ilgili bir durumdur (Bandura, 1997: 11).  

İnsanın benlik saygısının gelişiminde etkili olan  ilk yerin genel olarak aile 

olduğu söylenmektedir. Benlik saygısının oluşumunda anne-baba tutum ve 

davanışlarının çok etkili olduğu bilinmektedir. Bireyin olumlu bir benlik saygısı ile 

büyümesinde aile faktörü önemli bir yer tutmaktadır (Geçtan, 1990: 184).  Aile 

haricinde toplumun bireye karşı duymuş olduğu saygı da yine bireyin benlik saygısının 

gelişmesinde önemli faktörler arasına girmektedir. Diğerlerinin bireye saygı duyması ve 

güvenmesi bireyin kendisini değerli hissetmesinde önemli bir role sahiptir (Özkan, 

1994: 5). Diğer birçok yazar tarafından da çevreden gelen tepkilerin benlik saygısının 

oluşumunda çok fazla rol oynadığı vurgulanmakatadır. Benliğin dinamik bir süreç 

olduğu ve kişinin benlik saygısını dış çevre ile kurmuş olduğu uyumdan aldığı görüşü 

desteklenmektedir (Dilek, 2007: 9). Görüldüğü gibi bireyin özel hayatında yaşamış 

olduğu ekonomik, sağlık  ya da psikolojik gibi birçok bireysel etmenin haricinde, 

çevreden gelen yaklaşımlar da bireyin benlik değerinde önemli bir rolü vardır.  

Benlik saygısının etken faktörlerine baktığımızda bunun içerisinde duygusal, 

zihinsel, toplumsal ve dolaylı bir şekilde bedensel bir takım unsurların var olduğunu 

görmekteyiz. Kişinin kendisini değerli hissetmesi, bilgi, beceri ve yeteneğini ortaya 

koyabilmesi, başarılarına sahip çıkabilmesi, kabul görmesi, sevilen biri olması ve kendi 
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bedensel özelliklerini kabullenebilmesi benlik saygısının gelişmesinde temel özellikler 

olarak kabul edilmektedir (Özkan, 1994: 4). Yukarıda saymış olduğumuz tüm bu 

özellikleri cinsiyet üzerinden değerlendiren bir takım çalışmalar da bulunmaktadır. 

Genellikle kadın ve erkek arasında herhangi bir fark olmadığı ya da erkeklerin lehine 

çok az bir fark bulunduğu görülmüştür (Crocker, 1999: 90).  

Bireyler toplumsal bir etkileşim içinde sosyal karşılaştırma yolu ile de 

benliklerini tanımlayarak bilgi elde edebilirler. Bireyler kendilerinden daha düşük 

konumda olan kişilerle kıyaslama yaparak bazen daha olumlu bir benlik 

sergileyebilirken, bazen de kendisinden daha yüksek konumda olan biri ile kıyaslama 

yaparak benliğinin olumsuz etkilenmesine yol açabilir (Hogg ve Vaughan, 2007: 149). 

Bireyin çevresinden gördüğü kabulle birlikte bireyin benlik saygısı yüksek ve olumlu 

bir şekilde ortaya çıkarken, çevre tarafından kabul görülmediği takdirde ise anksiyete ve 

aşağılık duygusuna kapılarak düşük benliğe maruz kalmaktadır (Köknel, 1982: 80). 

İnsanlar kendileri hakkındaki değerlendirmeleri bazen toplumdan gelen yansımalar 

doğrultusunda şekillendirebilmektedir. Güçlü bir benlik yapısı toplumdan gelen 

yansımalar olumsuz da olsa herhangi bir etkiye maruz kalmayabilir fakat hassas ve 

savunmasız bir benlik dışarıdan gelecek en küçük eleştirilerden bile olumsuz 

etkilenebilmektedir.  

Yukarıda bireyin benlik saygısındaki direk etkilenmelerden bahsettik fakat bir 

de benlik saygısına duyulan ihtiyaç da insanın her ortam ve durum içerisinde ihtiyaç 

duyduğu bir olgu olup olmadığı da düşünülmesi gerekmektedir. Eğer zaman ve ortama 

göre insanın benlik saygısı duyma ihtiyacı değişebiliyorsa yukarıda saymış olduğumuz 

etken faktörler herkes için bir anlam ifade etmeyecektir. Örneğin, Maslow’un 

hiyerarşine göre saygı kişinin hayatında fizyolojik, güvenlik ve sevgi/ait olmadan sonra 

gelmektedir. Yani kişi hayatındaki ihtiyaçlar hiyerarşisine göre kendini 

gerçekleştirmeden (self-actualization) bir önceki aşamada saygıya ihtiyaç duymaktadır 

(Maslow, 1970: 80). Maslow’un çıkarsamasından yola çıkarsak, kişi güvenlik ve 

fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayamadan sosyal olarak saygıya da yeterince gereksinim 

duymamaktadır.  

2.2.5. Benlik Saygısının Önemi 

Her insan bir şekilde çevresindeki insanları değerlendirmekte ve çevresindeki 

insanların da kendisini değerlendirdiğini fark etmektedir. Başkaları tarafından 
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değerlendirildiğini bilen kişi benlik saygısını kaybetmemek için sürekli mücadele verir 

ve bu durumun yol açacağı anksiyetelerden kendisini korumaya çalışır. Bu nedenle 

özellikle çocukken anne-babaların çocukları ile kurmuş oldukları ilişkide dikkatli 

olması ve aşağılık duygusu oluşturabilecek durumları en aza indirgemeye çalışması 

gerekmektedir (Geçtan, 1990: 196-203).  Yine benlik saygısının önemli bir evresi olan 

çocukluk çağı üzerinden gidecek olursak, benlik saygısı düşük olan çocuklar genellikle 

başarılarını inkar edebilirler.  Bu çocuklar karşılarına çıkan problemleri aşma 

noktasında zorluklar yaşayabilmektedirler. Zorlukları aşmak için yeterli bir çaba 

harcayamadığından dolayı akademik ve sosyal yetenekleri olumsuz etkilenebilmektedir. 

Bu durumdan çocuğun kurtulabilmesi açısından, ona sürekli çok iyisin demek yerine 

daha iyi olması gerektiğini ifade etmek o çocuğun çok daha fazla dikkatini çekecektir ve 

uymaya çalışacaktır (Plummer, 2001: 16). Benlik saygısının güçlü bir şekilde 

şekillenmesinde çocukluk döneminin önemli bir adım olduğu görülmektedir. 

İnsanın çocukluktan yetişkinlik dönemine kadar geçmiş olduğu birçok aşamada 

benlik saygısının yaşamsal olarak etkisi oldukça büyüktür. Fakat bu benlik saygısnın 

sağlanması için kişinin kendisine değer vermesi ve bunu da yaparken kendisini olduğu 

gibi kabullenmesi gerekmektedir. Kişinin kendisinde var olan eksik bir yönünü görmesi 

ve onunla birlikte yaşamayı öğrenmesi, benliğin değerini artıran bir unsurdur. İnsanın 

kendisindeki eksiklikleri görüp ona karşı hoşgörülü olması aynı zamanda diğer 

insanlardaki eksikliklere karşı da bir hassasiyet ve hoşgörü geliştirecektir (Geçtan, 

1997: 82). Yani bir şekilde insanın öz saygı sahibi olması kendisini hoş karşıladığı gibi 

diğer insanlarında eksikliklerini hoş görmesini sağlamaktadır.  

Yukarıda belirtilen durumların yanı sıra benlik saygısı aynı zamanda ruhsağlığı 

için çok fazla önemlidir. Benlik saygısı kişinin duygusal durumundan genel yaşam 

zorluklarına karşı uyumuna ve yaşam boyu stresle mücadelesine kadar birçok noktada 

önemli bir rol oynamaktadır (Lazarević, Lazarević ve Orlić, 2017: 240). Bireyin 

hayatında karşılaşmış olduğu zorlukların üstesinden gelebilmesi ve yaşamış olduğu 

streslerden, duygusal durumunun iyilik halini koruyacak bir şekilde, kurtulabilmesi için 

güçlü bir benliğe ihtiyacı bulunmaktadır. Güçlü bir benliğin oluşabilmesi için de kişinin 

kendisine verdiği değeri bilmesi ve kendisini kabul etmesiyle ilişkili olduğunu yukarıda 

ifade etmiştik. Böylelikle gerek ruhsal gerekse de bedensel olarak bireyin iyilik halini 

koruyabilmesi benlik saygısı ile ilgilidir. 
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Her insanın şüphesiz belirli oranlarda saygı ihtiyacı vardır. Bu saygı ihtiyacını 

hem zihinsel olarak hem de bedensel olarak doyurma gereksinimi söz konusudur. Bu 

bağlamda insanın kişiliğini geliştirmesi adına attığı her adım aynı zamanda o kişinin 

benlik saygısını da artıracak bir adım olmaktadır (Köknel, 1999: 52). Bu ihtiyaçların 

bireyler arasında değişiklik göstermesinin yanı sıra, her bireyin özel durum ve zamanına 

göre kişisel deneyimlerindeki doyum ya da isteksizlik dereceleri de farklılık 

göstermektedir. Ayrıca yüksek benliğe sahip olan bir kişinin saygı ihtiyacı düşük 

benliğe sahip olandan daha fazla olduğu göreceli olarak söylenilebilir (Jones, 1973: 

187). Kısacası, ihtiyaç olarak belirlemiş olduğumuz benlik saygısı aslında tüm 

insanların mutluluğu elde etmesinden düş kırıklıkları ile mücadele etmesine kadar 

birçok alanda etkili olmuştur. Ayrıca benlik saygısının psikolojik sağlık için mutlak bir 

gereksinim olmasından dolayı insanların ortak bir gereksinimi olmaktadır (Sanford ve 

Donavan, 1999: 3). Görüldüğü gibi benik saygısına ihtiyaç duyulması  aslında onun 

hayatımızda ne kadar önemli oduğu ile doğrudan ilgilidir.  

2.2.6. Damga ve Benlik Saygısı 

Günlük hayatında tehdit, başarısızlık ve hüsrana uğramış insanlar kendi öz 

saygılarını ve iyilik halini koruyabilmek ve güçlendirebilmek için diğer insanları 

küçümseme eğilimi göstermektedir. Bunun tam tersi olarak, kendine güveni fazla ve 

zeki olan bir kişi damgalı bir bireye ya da ruhsal hastalara karşı daha pozitif tutum ve 

davranış benimsemektedir. Çünkü bu kişiler kendilerini daha iyi ve pozitif 

hissedebilmek için ruhsal hastaları aşağılamaya ya da küçümsemeye gereksinim 

duymazlar  (Haghighat, 2001: 208). Bir araştırmaya göre de damgalayan, korkan veya 

dışlayan kişilerin daha yüksek anksiyeteye, düşük benlik saygısına ve fazlaca dış 

kontrol odaklı bir kişiliğe sahip olduğunu göstermektedir (Morrison vd., 1993: 334). 

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz bu durum, benlik saygısı yüksek olanların damgalama 

eğiliminin düşük olduğunu kanıtlar niteliktedir. Fakat bu durumun her zaman bu şekilde 

ortaya çıkıp çıkmayacağı incelenmesi gereken bir duruma işaret etmektedir. Her ne 

kadar ilk defa bakıldığında düşük benlik saygısı olan kişilerin daha fazla damgalayıcı 

bir tutum izleme olasılıkları yüksek olduğu görünse de aslında bu tarz algılar her zaman 

doğru olmayabilir. Örneğin; Crocker ve Major’e göre, birçok araştırma sonucunda 

damgalanan insanların benlik saygısının damgalanmayan insanların benlik saygısına 

göre daha yüksek çıktığı tespit edilmiştir (1989: 611). Görüldüğü gibi yapılan bilimsel 
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araştırmalar sonucu var olan algılarımız ve kalıp yargılarımız bizi yanıltabilmektedir. 

Damgalayan kişilerin benlik saygısının düşük olması durumu ya da başka bir ifadeyle 

damgalama eğilimi düşük olan kişilerin benlik saygılarının yüksek olduğu durumu bu 

araştırmada ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 

Damga ve benlik arasındaki ilişkiler açıklanırken, benlik algısının ölçümü 

genellikle damgalanan bireyler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Örneğin, engelli bir 

bireyin ya da ruhsal bir hastanın benlik saygısı ve damgalanma durumu ölçülmek 

istenmektedir. Corcker’a göre, başkaları tarafından damgalanan ya da değeri düşürülen 

bireylerin kişiliğinde ciddi bir bozulma ve özellikle de içselleştirilmiş, sabit ve düşük 

karakterli benlik saygısı yaşadığı görülmüştür (1999: 90). Her ne kadar damgalanan 

insanların hepsinde benlik saygısının düşük olacağına dair kesin bir kanıt yoksa da, 

araştırmalardan elde edilen bulgulara göre genel olarak damgalanmanın kişilerin 

benliklerinde ciddi hasarlar oluşturduğu görülmektedir. Bunun tam tersinden damga ve 

benlik ilişkisine bakarsak, yani damgalananların benlik saygısı değil de 

damgalayanların benlik saygısına bakarsak ne tür bir cevap alabiliriz? Geçtan ’a göre, 

insan kendi gerçekleriyle yüzleşebildiği ve kabul edebildiği ölçüde diğerlerine karşı 

daha hoşgörülü bir tutum sergileyebilir. Bunu başarıyla gerçekleştiremeyen bir kişi 

sevmediği ve onaylamadığı bilinç dışı benliğini, diğer insanlara yansıtmak suretiyle 

kınar, eleştirir ve suçlar (1997: 83). Buradan hareketle kendiyle yüzleşemeyen kişilerin 

benlik saygılarının düşük olduğunu ve bu insanların kendilerine karşı hoşgörülü 

olmadıkları gibi başkalarına karşı da suçlayıcı ve yargılayıcı olduğunu söylenebilir. 

Aslında suçlama ve sürekli eleştirinin kişilerde başkalarına karşı önyargı ve 

damgalamanın zeminini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle kendi gerçekleri ile 

yüzleşemeyen kimselerin damgalama eğilimlerinin yüksek olduğu kanıtlanabilmektedir.   

Toplum tarafından ciddi bir damgaya ve ayrımcılığa maruz kalan bir kişinin 

benlik saygısında azalmalar ortaya çıkmaktadır. Benlik saygısındaki azalmanın yanı sıra 

kişilerde moral bozukluğu, sosyal uyum problemi ve utanç gibi tutum ve davranışlar da 

damga tarafından tetiklenmektedir. Hatta bazı insanlar kendi üzerindeki bu 

dışlanmışlıkları o kadar içselleştirirler ki toplumdaki olumsuz önyargılara dâhi hak verir 

duruma gelebilmektedirler (Taşkın, 2007: 37). Kişinin toplumdaki bu damgaları 

kanıksaması aynı zamanda kişilerdeki damgalanmanın ve benlik saygılarının 

ölçülebilmesini de zorlaştıran hususlardan bir tanesidir. Birey kendisine gösterilecek 

olan değer beklentisini o kadar düşürmüş ve kendisini bu durumdan o kadar 
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soyutlamıştır ki artık benlik saygısı kişi için lüks bir hale gelerek bireyin gerçekliğinden 

tamamen kopmasına ve gereksiz bir ihtiyaca dönüşmesine sebep olabilmektedir. 

Psikologlar, sosyologlar ve sosyal çalışmacılar arasında, damgalanmanın 

bireylerin kişiliğinin bozulmasını ve değersizleştirilmesini içselleştirmesine yol açtığına 

yönelik bir eğilim vardır. Sosyal damganın bir sonucu olan bu durum kişilerin benlik 

saygısına doğrudan etki edebilmektedir. Sosyal damganın benlik saygısını düşürmesi 

durumuna baktığımızda, sosyal kimliğin örselenmesi durumu sadece diğer insanların 

gözünde olan bir durum değil aynı zamanda bireyin aynı duyguları kendisi için de 

hissetmesine yol açmaktadır. Bu durum bir şekilde simgesel etkileşimin içerisinden 

çıkan ayna benlik kuramı ile bağlılık göstermektedir (Crocker, 1999: 90).  

Bir kişinin ait olduğu grup, benlik saygısının temel belirleyicilerinden bir tanesi 

olarak görülmektedir. Kişinin kendisini değerli hissetmesi aynı zamanda kişinin 

içerisinde bulunduğu grubun sosyal değerlendirilmesiyle ilgilidir. Bireyin kendisinden 

nefret etmesi ve aşağılık duygusuna kapılması, imtiyazsız veya toplum dışına itilmiş 

grupların bir üyesi olmasından kaynaklanmaktadır (Cartwright, 1950: 440). Erik 

Erikson’a göre, tüm azınlık gruplarına mensup kişilerin hastalıklı düzeyde kendinden 

nefret etmesine ve aşağılık duygusuna kapılmasına dair yeterli bir kanıtın olduğunu 

savunmuştur (1956: 152). Bu doğrultuda yapılan açıklamalar sosyal damganın benlik 

saygısı üzerinde yadsınamayacak bir etkisinin olduğunu ortaya koymaya yöneliktir. 

Gruplar toplum içerisinde insanların sosyal kimliğinin birer türevi olarak varlık 

göstermektedir. Grup odaklı bu sıfatın oluşmasının sebebi, birey ile grubu birbirine 

eşdeğer göstermeye çalıştığımız tümdengelim şeklindeki stereotiplerimizdir.  

Birçok araştırmada damgalanan insanlar ile damgalanmayan insanlar arasında 

benlik saygısı açısından bir fark bulanamadığı ortaya koyulmuştur. Bu durumun 

açıklanmasında Crocker, benlik saygısının araştırılmasında aynı grup içerisinde dahi 

çok fazla değişkenin var olduğuna işaret etmektedir. Yaş, ırk, cinsiyet ve eğitim durumu 

gibi farklılıklar aynı grup içerisinde çok fazla farklılık yaratan parametreler olarak 

dikkat çekmektedir. Bu değişkenlerin haricinde Crocker’a göre, her insanın içinde 

bulunmuş olduğu durum ve bu duruma vermiş olduğu anlamlar bireylerin damgalanma 

hislerini dolayısıyla da benlik saygısını etkileyen ayrı bir görecelik oluşturmaktadır 

(Crocker, 1999: 91). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Sosyal bilimlerde damgala(n)ma üzerine yapılan çalışmalarda son otuz yılda 

ciddi bir artış olduğu görülmektedir (Major ve O’Brien, 2005). Damgalanma,  normatif 

toplum değerlerine uymayan bireylerin ya da grupların başkaları tarafından önyargılara, 

etiketlere ve basmakalıp düşüncelere maruz bırakıldıkları toplumsal bir olgudur 

(Goffman, 1963). Bu olgular bireylerin hayatlarında ev kiralamadan iş hayatına, 

evlenmeden sağlık ve sosyal hizmetlerden yararlanmaya kadar birçok alanda negatif 

etkiler yaratmaktadır (Mill, 1943). Çözüm odaklı yaklaşımdan hareketle dezavantajlı 

bireylerin hayatlarında yaşamış oldukları damgalanma, bireylerin kendi kendine 

yeterlilik ve öz saygınlıklarında ciddi hasarlara yol açabilmektedir. Böylelikle, insan 

hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan sosyal çalışma disiplini mesleki 

uygulamalarında karşı karşıya kaldığı sorunların çözümünde başarılı olabilmesi adına 

aynı zamanda damgalanmaya karşı da mücadele vermek zorunda kalmaktadır. Özellikle 

sosyal hizmet öğrencileri mesleki hayatlarında, toplumun müracaatçılarına yönelik 

damgalama olgusunu deneyimleyecektir. Müracaatçı üzerinde ciddi hasar bırakan bu 

toplumsal olguya yönelik araştırmaların yapılması ve etiyolojisinin tespit edilerek 

mücadele stratejilerinin geliştirilmesi gerekmektedir.  

Damga araştırmalarında üzerinde durulması gereken konulardan birisi de benlik 

saygısı kavramıdır. Literatüre baktığımızda benlik saygısı ile damgalanma arasındaki 

ilişkinin çalışıldığını görmekteyiz ancak benlik saygısı ile damgalama eğilimi arasındaki 

ilişkiye yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Benlik saygısı yüksek 

olanların mı yoksa benlik saygısı düşük olanların mı damgalama eğilimlerinin yüksek 

olduğuna yönelik bir araştırma bulunamamıştır.  Bu bağlamda; benlik saygısı ve 

damgalama eğilimi arasındaki ilişki araştırılarak damgalama eğiliminin nedenlerinden 

birinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Sosyal hizmet alanında damgalama ile ilgili 

yeterli çalışmanın bulunmaması dikkate alındığında araştırmanın literatüre katkı 

sağlayacağı ve boşluğu gidereceği düşünülmektedir.   

3.2. Araştırmanın Problemi 

Sosyal hizmet bölümününde okuyan lisans öğrencilerinin benlik saygıları ile 

damgalama eğilimi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 
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Araştırmanın temel alt problemleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

 Sosyal hizmet öğrencilerinin damgalama eğilimi puanları nelerdir? 

 Öğrencilerin damgalama eğilimi puanları; üniversite, sınıf, cinsiyet, yaş, çalışma 

ve  sosyo-ekonomik durumuna göre anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır?  

 Vakıf üniversitesinde okuyan öğrencilerin benlik saygısı ve damgalama eğilimi 

arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

 Devlet üniversitesinde okuyan öğrencilerin benlik saygısı ve damgalama eğilimi 

arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

3.3. Hipotezler 

Araştırma bir ana hipotez ve buna bağlı alt hipotezlerden oluşmaktadır: 

H1: Sosyal hizmet bölümü okuyan lisans öğrencilerinin benlik saygıları ile 

damgalama eğilimi ve alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: Benlik saygısı yüksek olanların damgalama eğilimi düşüktür.  

3.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 

İstanbul ilinde 2017-2018 akademik yılında sosyal hizmet bölümü okuyan 

öğrencilerle yapılan bu çalışma bir vakıf ve bir devlet üniversitesi kapsamında 

sınırlandırılmıştır. Sosyal hizmet bölümlerinin sekizinci yarıyılında okuyan dördüncü 

sınıf öğrencilerinin uygulamalı dersler kapsamında staj yapmalarından dolayı genel 

katılımın tam olarak sağlanamaması sınırlılık olarak görülmektedir.  

3.5. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma, İstanbul ili içerisindeki bir devlet ve bir vakıf üniversitesinde Sosyal 

Hizmet bölümü okuyan öğrencilerin damgalama eğilimi ile benlik saygısı arasındaki 

ilişkinin belirlenmesini amaçlayan nicel araştırma desenli bir çalışmadır. Araştırmada 

nicel araştırma deseninin, nedensel karşılaştırma türünden ilişkisel tarama modeli 

kullanılmıştır. Tarama modeli bir davranış kalıbının muhtemel nedenlerini, bu kalıba 

sahip olanlarla benzer nitelikte olmayanlarla karşılaştırarak bulmayı amaçlamaktadır 

(Balcı, 2010).  

3.6. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde eğitim veren, bir vakıf ve bir devlet 

üniversitesinde sosyal hizmet bölümü okuyan lisans öğrencileri oluşturmaktadır.  Sosyal 
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hizmet bölümünde okuyan öğrenci sayısı vakıf üniversitesinden 243 devlet 

üniversitesinde 307 olmak üzere toplamda 550’dir. Bu araştırmada örneklem seçilme 

yöntemine gidilmemiştir. Bu yüzden araştırmada evreni oluşturan bütün kişilere anket 

verilmeye çalışılmıştır. Anket geri dönüş durumuna bakıldığında analize değer bulunan 

anket sayısı 299’dur.  

3.7. Veri Toplama Araçları 

Kişisel Bilgi Formu, Damgalama (Stigma) Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı 

ölçeği olmak üzere üç adet veri toplama materyali kullanılmıştır.  

3.7.1. Kişisel Bilgi Formu 

Örneklem grubunun tanımlanması amacıyla katılımcıların üniversite, cinsiyet, 

sınıf, kardeş sayısı, yaş çalışma durumu, kimlerle yaşadığı, enstürman çalıp çalmadığı 

ve düzenli spor yapıp yapmadığı gibi bağımsız değişkenler, katılımcıların benlik saygısı 

veya damgalama eğilimini üzerindeki etkilerinin belirlenmesi açısından araştırmacı 

tarafından hazırlanan soru formu “Kişisel Bilgi Formu” adı altında uygulanmıştır. 

3.7.2. Damgalama Ölçeği 

Araştırmada damgalama eğiliminin ölçülmesi için Yaman ve Güngör (2013) 

tarafından geliştirilen Damgalama Ölçeği kullanılmıştır. Damgalama Ölçeği 22 

maddeden ve 4 boyuttan oluşmaktadır. Boyutlar sırasıyla: Ayrımcılık ve dışlama, 

etiketleme, önyargı ve psikolojik sağlık. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik çalışması 780 

katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.  

Ölçek maddelerinin derecelendirilmesinde 5’li likert tipi derecelendirme 

kullanılmıştır. 5 dereceli (likert tipli) hazırlanmış olması dolayısıyla ölçekten 

alınabilecek en düşük puan 22, en yüksek puan ise 110’dur. Damgalama Ölçeği’nden 55 

(2,5-orta değer ile 22-madde sayısı çarpılarak) puanın altında alan bireylerin damgalama 

eğiliminin düşük, üstünde olan bireylerin ise damgalama eğiliminin yüksek olduğu 

söylenebilmektedir (Yaman ve Güngör, 2013: 258-262).  

3.7.3. Benlik Saygısı Ölçeği 

Araştırmada, benlik saygısını ölçebilmek için kullanılmış olan ölçek 1963 

yılında Morris Rosenberg tarafından geliştirilmiştir (Rosenberg Self- Esteem Scale). 

Ölçeğin güvenilirlik geçerlilik çalışmaları Amerika’da 5024 lise öğrencisi üzerinde 
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yapılmıştır. Ölçekte benlik saygısının ölçümü bireyin kendisini daha bütüncül bir 

şekilde değerlendirmesini sağlamaya çalışmaktadır (Öner, 2008: 740).  

Ülkemizde ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları 1986 yılında Füsun Çetin 

Çuhadaroğlu tarafından 15-18 yaşları arasındaki 205 lise öğrencisine bir ay ara ile iki kez 

uygulanması ile yapılmış ve ölçeğin güvenlirlik katsayısı r= .75 ve geçerlik katsayısı, r=.71 

olarak bulunmuştur. Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği 63 soru ve 12 alt ölçeğe sahiptir. Bu 

araştırmada benlik saygısı ölçmeye yönelik olan, 10 soruluk ilk alt ölçek kullanılacaktır. 

Toplam 10 maddeden oluşan Rosenberg Benlik Saygısı ölçeği 4’lü likert tipli bir 

ölçektir. Ölçekte olumlu ve olumsuz yüklü maddeler ardışık olarak sıralanmıştır. 1. 2. 4. 

6. 7. maddeler olumlu, 3. 5. 8. 9. 10. maddeler ise olumsuz olarak yüklenmiştir. Ölçek 

puanlamasında düşük puan, benlik saygısının yüksekliğini; yüksek puan ise, benlik 

saygısının düşüklüğünü göstermektedir (Çuhadaroğlu, 1986: 32-33). 

3.8. Araştırma Verilerinin Toplanma Süreci ve Değerlendirilmesi 

Çalışmada kullanılacak olan ölçekler ve kişisel bilgi formu uygulamaya hazır 

hale getirilmiştir. Ölçeklerin çalışma evrenine uygulanabilmesi için Etik Kurul Onayı ve 

üniversitelerin bölüm başkanlıklarından yazılı olarak izinler alınmıştır. Uygulama sınıf 

ortamında gerçekleştirilmiş ve katılımcıların gönüllülüğü esas alınmıştır. 2017-2018 

Akademik yılı bahar döneminde ölçekler katılımcılara elden dağıtılmış ve toplanmıştır. 

Anketin uygulama aşaması araştırmacı tarafından gerekli açıklama yapılarak 

yürütülmüş ve ölçeklerin uygulanma süreci ortalama 7-8 dakika sürmüştür. 

Katılımcılardan gelen 299 anket detaylı olarak incelenmiştir.  Toplanan bu veriler, 

“IBM SPSS Statistics 25 Paket Programı” ile analiz edilmiştir.  

Toplanan verilerden ölçekler bazında güvenilirlik testleri yapılmıştır. 

Damgalama ölçeği ve benlik saygısı ölçeğinin Cronbach’s Alpha katsayısı sırasıyla 

0,832 ve 0,845 olarak bulunmuştur. Pallant’a göre, Cronbach’s Alpha katsayısı 0,7’nin 

üstünde ise test güvenilirdir (2017: 113). Ölçeklerin iç tutarlılığının sağlandığı 

görülmektedir.  
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Tablo 3-1: Ölçeklerin Güvenilirlik Katsayıları 

 İfade Sayısı Cronbach’s Alpha 

Damgalama Ölçeği 22 0,832 

Benlik Saygısı Ölçeği 10 0,845 

3.9. Sosyodemografik Veriler 

Araştırmada sosyodemografik veri olarak: Üniversite, cinsiyet, yaş, sınıf, kardeş 

sayısı, çalışma durumu, kiminle yaşadığı, ailenin aylık gelir durumu, enstrüman çalma 

ve düzenli spor yapma durumları sorulmuştur.  

3.9.1. Katılımcıların Üniversiteye Göre Dağılımları 

Tablo 3-2: Katılımcıların Üniversitelere Göre Dağılımları 

 Sayı Yüzde 

Vakıf 144 48,2 

Devlet 155 51,8 

Toplam 299 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin üniversite dağılımlarına göre bakıldığında 144 

kişinin (%48,2) vakıf üniversitesinde, 155 kişinin ise (%51,8) devlet üniversitesinde 

olduğu görülmüştür. 

3.9.2. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Dağlımları 

Tablo 3-3: Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Dağılımları 

 Sayı Yüzde 

Erkek 64 21,4 

Kadın 235 78,6 

Toplam 299 100 
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Çalışmaya katılanların cinsiyet durumu incelendiğinde erkeklerin 64 kişi 

(%21,4), kadınların ise 235 kişi (%78,6) ile erkeklere oranla çoğunlukta olduğu tespit 

edilmiştir. 

3.9.3. Katılımcıların Sınıflarına Göre Dağlımları 

Tablo 3-4: Katılımcıların Sınıflara Göre Dağılımları 

 Sayı Yüzde 

1. Sınıf 95 31,8 

2. Sınıf 117 39,1 

3. Sınıf 87 29,1 

Toplam 299 100 

Sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin son sınıfta staj yapmalarından dolayı 4. 

Sınıf öğrencilerine ulaşılamamıştır. Araştırmada katılımcıların sınıflara göre 

dağılımında 1. sınıflardan 95 kişi (%31,8), 2. sınıflardan 117 kişi (%39,1) ve 3. 

sınıflardan 87 kişi (%29,1) katılım göstermiştir.  

3.9.4. Katılımcıların Kardeş Sayısına Göre Dağılımları 

Tablo 3-5: Katılımcıların Kardeş Sayısına Göre Dağılımları 

 Sayı Yüzde 

Tek Çocuk 14 4,7 

1 Kardeş 115 38,5 

2 Kardeş 74 24,7 

3 ve Fazla Kardeş 96 32,1 

Toplam 299 100 

Araştırmada katılımcıların kardeş sayılarına baktığımızda kardeşi olmayanlar 14 

kişi (%4,7), bir kardeşi olanlar 115 kişi (%38,5), iki kardeşi olanlar 74 kişi (%24,7), üç 

ve daha fazla kardeşi olanlar ise 96 kişi (%32,1) olarak görülmektedir.  
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3.9.5. Katılımcıların Çalışma Durumuna Göre Dağlımları 

Tablo 3-6: Katılımcıların Çalışma Durumlarına Göre Dağılımları 

 Sayı Yüzde 

Çalışmıyorum 257 86 

Yarı Zamanlı 

Çalışıyorum 
42 14 

Toplam 299 100 

Araştırmaya katılan öğrencilerin çalışma durumlarına baktığımızda 257 kişinin 

(%86) çalışmadığı, 42 kişinin (%14) yarı zamanlı çalıştığı görülmektedir. 

3.9.6. Katılımcıların Kiminle Yaşadıklarına Göre Dağılımları 

Tablo 3-7: Katılımcıların Kiminle Yaşadıklarına Göre Dağılımları 

 Sayı Yüzde 

Yalnız 3 1 

Aile 189 63,2 

Arkadaş Evi 28 9,4 

Yurt 79 26,4 

Toplam 299 100 

Araştırmada katılımcıların kimle veya kimlerle birlikte yaşadığı sorulmuştur. Bu 

bağlamda yalnız yaşayanlar 3 kişi (%1), ailesi ile birlikte yaşayanlar 189 kişi (%63,2), 

arkadaşlarıyla birlikte evde kalanlar 28 kişi (%9,4), yurtta kalanlar ise 79 kişi (%26,4) 

olarak gözlenmektedir. Baktığımızda katılımcıların çoğunun aile yanında kaldığı 

görülmektedir. 
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3.9.7. Katılımcıların Enstrüman Çalma Durumlarına Göre Dağılımı 

Tablo 3-8: Katılımcıların Herhangi Bir Enstrüman Çalmasına Göre Dağılımı 

 Sayı Yüzde 

Çalanlar 43 14,4 

Çalmayanlar 256 85,6 

Toplam 299 100 

Araştırmaya katılan öğrencilerin 43’ü (%14,4) enstürman çalmakta, 256’sı 

(%85,6) ise enstrüman çalmamaktadır. 

3.9.8. Katılımcıların Düzenli Spor Yapmalarına Göre Dağılımı 

Tablo 3-9: Katılımcıların Düzenli Olarak Spor Yapma Durumuna Göre Dağlımı 

 Sayı Yüzde 

Evet 56 18,7 

Hayır 243 81,3 

Toplam 299 100 

Katılımcılardan düzenli bir şekilde spor yapıp yapmadıklarına ilişkin soru 

yöneltilmiştir. Bu bağlamda, düzenli spor yapan 56 kişi (%18,7) düzenli spor 

yapmayanlar ise 243 kişi (%81,3) olarak gözlenmektedir. Spor yapma durumunun 

demografik veriler içerisine alınmasının nedeni spor ile benlik saygısı arasında doğrusal 

bir ilişki olduğunu kanıtlayan çalışmaların olmasından dolayıdır. Araştırmalara göre, 

düzenli spor yapmak benlik saygısının psikolojik faydalarını kanıtlamak açısından 

önemli bir potansiyele sahip değişken olarak saptanmıştır (Sonstroem ve Morgan, 

1988). Bir araştırmaya göre de, spor yapma ile benlik saygısı arasında, kadınlar için 

negatif erkekler için ise pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (Tiggeman ve 

Williamson, 2000).  
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3.9.9. Katılımcıların Ailelerinin Aylık Gelir Durumuna Göre Dağılımı 

Tablo 3-10: Katılımcıların Ailelerinin Aylık Gelir Durumuna Göre Dağılımı 

 Sayı Yüzde 

…. – 2000 71 23,7 

2001-4000 171 57,2 

4001-6000 46 15,4 

6001-8000 8 2,7 

8001 - … 3 1 

Toplam 299 100 

Araştırmada katılımcılardan demografik bilgiler kapsamında ailenin aylık gelir 

durumları sorulmuştur. Bu bağlamda, 2000 ve altında gelire sahip olan aile sayısı 71 

(%23,7), 2000 ve 4000 arasında aylık geliri olan aile sayısı 171 (%57,2), 4000 ve 6000 

arasında aylık geliri olan aile sayısı 46 (%15,4), 6000 ve 8000 arasında aylık geliri olan 

aile sayısı 8 (%2,7) ve aylık geliri 8000 üzerinde olan kişi sayısı ise 3 olarak 

görülmektedir. 

3.10. Bağımsız Değişkenlerin Bağımlı Değişkenler Açısından Analizi 

Bu alt başlıkta analizi yapılacak olan bağımlı ve bağımsız değişkenler aşağıdaki 

gibidir. 

Bağımlı Değişkenler: 

 Damgalama Eğilimi 

 Benlik Saygısı 

Bağımsız Değişkenler: 

 Üniversite 

 Cinsiyet 

 Sınıf 

 Kardeş Sayısı 

 Çalışma Durumu 

 Birlikte Yaşanılan Kişi 

 Herhangi Bir Enstrüman Çalma 

Durumu 
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 Düzenli Spor Yapma Durumu 

 Ailenin Sosyo-ekonomik 

Durumu  

 

3.11. Çalışmada Kullanılan Ölçeklerin ve Alt Boyutlarının Normal Dağılıma 

Uyumları 

Tablo 3-11: Normallik Test Sonuçları 

Faktörler 
Skewness 

(Çarpıklık) 

Kurtosis 

(Basıklık) 

Benlik Saygısı ,673 -,282 

Damgalama ,437 ,108 

Ayrımcılık ve Dışlama 1,423 1,315 

Etiketleme ,556 ,264 

Psikolojik Sağlık ,333 ,191 

Önyargı -,023 -,082 

Damgalama Ölçeğinin normal dağılıma uyup uymadığını kontrol etmek için 

yapılan normallik testi sonucunda bu ölçeğin normal dağılıma uymadığı görülmüştür 

(p<0,05). Normal dağılıma uyum için sadece normallik testi ile değil ayrıca Skewness 

(Çarpıklık) ve Kurtosis (Basıklık) değerlerine de bakılması gerekmektedir. Tabachnick, 

Fidell ve Osterlind (2013)’e göre çarpıklık ve basıklık değerlerinin +1,5 ile -1,5 

arasında olması verilerin normal dağıldığını göstermektedir. Benzer şekilde George ve 

Mallery (2010)’a göre ise çarpıklık ve basıklık değerlerinin +2,0 ile -2,0 arasında 

bulunması verilerin normal dağılım gösterdiğini betimlemektedir. Damgalama ölçeği 

için Skewness ve Kurtosis değerleri kabul edilen değerler -1,5 - +1,5 arasında 

olduğundan bu ölçeğin normal dağılım gösterdiğini ve parametrik testlerin 

uygulanabileceğini söyleyebiliriz. Damgalama ölçeği Skewness ve Kurtosis değerleri 

(0,437 – 0,108) normal dağılım için kabul edilebilir değerlerdir.  

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği normal dağılıma uyup uymadığını kontrol 

etmek için yapılan normallik testi sonucunda bu ölçeğin normal dağılıma uymadığı 

görülmüştür (p<0,05). Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği için Skewness ve Kurtosis 
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değerleri kabul edilen değerler (-1,5 - +1,5) arasında olduğundan bu ölçeğin normal 

dağılım gösterdiğini ve parametrik testlerin uygulanabileceğini söyleyebiliriz. 

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğinin Skewness ve Kurtosis değerleri  sırasıyla 0,673 – -

0,282 olarak bulunmuş ve normal dağılım için kabul edilebilir olduğu görülmüştür.  

Literatürdeki bu bilgilerden yola çıkarak tüm alt ölçekler için verilerin normal 

dağıldığı belirlenmiştir ve parametrik testler uygulanmıştır. Bu doğrultuda korelasyon 

analizi olarak “Pearson Korelasyon Testi” kullanılmıştır. Fark analizleri olarak ise ikili 

gurupların karşılaştırılmasında t-test, üç ve daha fazla bağımsız grupların 

karşılaştırılmasında ise ANOVA kullanılmıştır.  
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4. BULGULAR 

4.1.1. Üniversiteye Göre Benlik Saygısı Toplam Puanları Arasındaki Fark 

Katılımcıların okudukları üniversiteye göre, ortalama benlik saygısı puanları 

arasında anlamlı bir fark var mıdır? Bu sorunun test edilmesi için bağımsız örneklem t-

testi uygun bulunmuştur. Bu test bağlamında yapılan analizler aşağıdaki tabloda 

gösterilmektedir.  

Tablo 4-1: Üniversiteye Göre Benlik Saygısı Toplam Puanları Arasındaki Fark 

Benlik 

Saygısı/Üniversite 
Ortalama (X̄) 

Standart Sapma 

(ss) 
t İstatistiği 

Anlamlılık 

Düzeyi (p) 

Devlet 2,20 1,450 

-1,719 0,087 

Vakıf 1,88 1,782 

Gidilen üniversiteye göre, katılımcıların benlik saygısı toplam puanlarını 

kıyaslamak için bağımsız örneklemler t-testi yürütülmüştür.  Yapılan testin sonuçlarına 

göre devlet üniversitesindeki katılımcılardan (M=2,20; ss=1,450) ve vakıf 

üniversitesinde okuyan katılımcılardan (M=1,88; ss= 1,782; t(297)=-1,719; p=0,087) 

elde edilen puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

4.1.2. Cinsiyete Göre Benlik Saygısı Toplam Puanları Arasındaki Fark 

Katılımcıların cinsiyetlerine göre, ortalama benlik saygısı puanları arasında 

anlamlı bir fark var mıdır? Bu sorunun test edilmesi için bağımsız örneklem t-testi 

uygun bulunmuştur. Bu test bağlamında yapılan analizler aşağıdaki tabloda 

gösterilmektedir.  

Tablo 4-2: Cinsiyete Göre Benlik Saygısı Toplam Puanları Arasındaki Fark 

Benlik 

Saygısı/Cinsiyet 
Ortalama (X̄) 

Standart Sapma 

(ss) 
t İstatistiği 

Anlamlılık 

Düzeyi (p) 

Erkek 1,96 1,613 

-0,448 0,654 

Kadın 2,07 1,645 
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Cinsiyete göre, katılımcıların benlik saygısı toplam puanlarını kıyaslamak için 

bağımsız örneklemler t-testi yürütülmüştür.  Yapılan testin sonuçlarına göre erkek 

katılımcılardan (M=1,96; ss=1,613) ve kadın katılımcılardan (M=2,07; ss= 1,645; 

t(297)=-0,448; p=0,654) elde edilen puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıştır.  

4.1.3. Çalışma Durumlarına Göre Benlik Saygısı Toplam Puanları Arasındaki 

Fark 

Katılımcıların çalışma durumlarına göre, ortalama benlik saygısı puanları 

arasında anlamlı bir fark var mıdır? Bu sorunun test edilmesi için bağımsız örneklem t-

testi uygun bulunmuştur. Bu test bağlamında yapılan analizler aşağıdaki tabloda 

gösterilmektedir. 

Tablo 4-3: Çalışma Durumlarına Göre Benlik Saygısı Toplam Puanları Arasındaki Fark 

Benlik Saygısı/Çalışma 

Durumu 
Ortalama (X̄) 

Standart Sapma 

(ss) 
t İstatistiği 

Anlamlılık 

Düzeyi (p) 

Çalışmıyor 2,04 1,643 

-0,273 0,785 

Part-time Çalışıyor 2,12 1,599 

Toplamda 41 öğrenci part-time olarak çalıştığını beyan etmiştir. Çalışma 

durumlarına göre, katılımcıların benlik saygısı toplam puanlarını kıyaslamak için 

bağımsız örneklemler t-testi yürütülmüştür.  Yapılan testin sonuçlarına göre çalışmayan 

katılımcılardan (M=2,04; ss=1,643) ve çalışan katılımcılardan (M=2,121; ss=1,599; 

t(296)=-0,273; p=0,785) elde edilen puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır.  

4.1.4. Enstrüman Çalma Durumuna Göre Benlik Saygısı Toplam Puanları 

Arasındaki Fark 

Katılımcıların enstrüman çalma durumlarına göre, ortalama benlik saygısı 

puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Bu sorunun test edilmesi için bağımsız 

örneklem t-testi uygun bulunmuştur. Bu test bağlamında yapılan analizler aşağıdaki 

tabloda gösterilmektedir.  
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Tablo 4-4: Enstrüman Çalma Durumlarına Göre Benlik Saygısı Toplam Puanları 

Arasındaki Fark 

Benlik 

Saygısı/Enstrüman 

Çalma Durumu 

Ortalama (X̄) 
Standart Sapma 

(ss) 
t İstatistiği 

Anlamlılık 

Düzeyi (p) 

Çalıyor 1,95 1,799 

-0,418 0,676 

Çalmıyor 2,06 1,611 

Toplamda 42 katılımcı enstrüman çaldığını beyan etmiştir. Enstrüman çalma 

durumlarına göre, katılımcıların benlik saygısı toplam puanlarını kıyaslamak için 

bağımsız örneklemler t-testi yürütülmüştür.  Yapılan testin sonuçlarına göre enstrüman 

çalan katılımcılardan (M=1,95; ss=1,799) ve çalışan katılımcılardan (M=2,06; ss=1,611; 

t(297)=-0,418; p=0,676) elde edilen puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır.  

4.1.5. Düzenli Spor Yapma Durumuna Göre Benlik Saygısı Toplam Puanları 

Arasındaki Fark 

Katılımcıların düzenli spor yapma durumlarına göre, ortalama benlik saygısı 

puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Bu sorunun test edilmesi için bağımsız 

örneklem t-testi uygun bulunmuştur. Bu test bağlamında yapılan analizler aşağıdaki 

tabloda gösterilmektedir.  

Tablo 4-5: Düzenli Spor Yapma Durumlarına Göre Benlik Saygısı Toplam Puanları 

Arasındaki Fark 

Benlik Saygısı/Spor 

Yapma Durumu 
Ortalama (X̄) 

Standart Sapma 

(ss) 
t İstatistiği 

Anlamlılık 

Düzeyi (p) 

Spor yapıyor 1,76 1,361 

-1,434 0,153 

Spor yapmıyor 2,11 1,690 

Toplamda 55 katılımcı düzenli olarak spor yaptığını beyan etmiştir. Spor yapma 

durumlarına göre, katılımcıların benlik saygısı toplam puanlarını kıyaslamak için 

bağımsız örneklemler t-testi yürütülmüştür.  Yapılan testin sonuçlarına göre spor yapan 

katılımcılardan (M=1,76; ss=1,361) ve düzenli spor yapmayan katılımcılardan (M=2,11; 
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ss=1,690; t(297)=-1,434; p=0,153) elde edilen puanlar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

4.1.6. Sınıflara Göre Benlik Saygısı Toplam Puanları Arasındaki Fark (ANOVA) 

Katılımcıların okudukları sınıflara göre, ortalama benlik saygısı puanları 

arasında anlamlı bir fark var mıdır? Bu sorunun test edilmesi için tek faktörlü gruplar 

arası varyans analizi uygun bulunmuştur. Bu test bağlamında yapılan analizler aşağıdaki 

tabloda gösterilmektedir.  

Tablo 4-6: Sınıflara Göre Benlik Saygısı Toplam Puanları Arasındaki Fark 

Benlik Saygısı/Sınıf Ortalama (X̄) Standart Sapma (ss) F İstatistiği 

1. Sınıf 2,30 1,68 

F(2,296)=1,835 

p=0,161 
2. Sınıf 1,88 1,38 

3. Sınıf 2,05 1,64 

Katılımcıların okudukları sınıflara göre, benlik saygısı toplam puanları 

arasındaki farkı incelemek için tek faktörlü gruplar arası varyans analizi yürütülmüştür. 

Katılımcılar, okudukları sınıflara göre üç gruba ayrılmıştır (1. Grup: 1. Sınıf; 2. Grup: 2. 

Sınıf; 3. Grup: 3. Sınıf). Üç sınıf grubunun benlik saygısı toplam puanları arasında 

p>0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır: F(2,296)=1,185; 

p=0,161.  

4.1.7. Kardeş Sayısına Göre Benlik Saygısı Toplam Puanları Arasındaki Fark 

(ANOVA) 

Katılımcıların kardeş sayısına göre, ortalama benlik saygısı puanları arasında 

anlamlı bir fark var mıdır? Bu sorunun test edilmesi için tek faktörlü gruplar arası 

varyans analizi bulunmuştur. Bu test bağlamında yapılan analizler aşağıdaki tabloda 

gösterilmektedir.  

Tablo 4-7: Kardeş Sayısına Göre Benlik Saygısı Toplam Puanları Arasındaki Fark  

Benlik Saygısı/Kardeş 

Sayısı 
Ortalama (X̄) Standart Sapma (ss) F İstatistiği 

Tek Kardeş 2,00 1,80 F(3,295)=0,661 
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1 Kardeş 1,89 1,71 
p=0,577 

2 Kardeş 2,09 1,52 

3 Kardeş ve Fazla 2,05 1,61 

Katılımcıların kardeş sayılarına göre, benlik saygısı toplam puanları arasındaki 

farkı incelemek için tek faktörlü gruplar arası varyans analizi yürütülmüştür. 

Katılımcılar, kardeş sayılarına göre dört gruba ayrılmıştır (1. Grup: Kardeş Yok; 2. 

Grup: 1 Kardeş; 3. Grup: 2 Kardeş; 4. Grup: 3 Kardeş ve Fazlası). Dört grubunun benlik 

saygısı toplam puanları arasında p>0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır: F(3,295)=0,661; p=0,577  

4.1.8. Yaşadığı Yere Göre Benlik Saygısı Toplam Puanları Arasındaki Fark 

(ANOVA) 

Katılımcıların yaşadıkları yere göre, ortalama benlik saygısı puanları arasında 

anlamlı bir fark var mıdır? Bu sorunun test edilmesi için tek faktörlü gruplar arası 

varyans analizi bulunmuştur. Bu test bağlamında yapılan analizler aşağıdaki tabloda 

gösterilmektedir.  

Tablo 4-8: Yaşadığı Yere Göre Benlik Saygısı Toplam Puanları Arasındaki Fark 

Benlik 

Saygısı/Yaşadığı Yer 
Ortalama (X̄) Standart Sapma (ss) F İstatistiği 

Yalnız 1,66 2,08 

F(3,295)=2,143 

p=0,095 

Aile 1,94 1,59 

Arkadaş Evi 1,71 1,51 

Yurt 2,43 1,74 

Katılımcıların yaşadıkları yere göre, benlik saygısı toplam puanları arasındaki 

farkı incelemek için tek faktörlü gruplar arası varyans analizi yürütülmüştür. 

Katılımcılar, yaşadıkları yere göre dört gruba ayrılmıştır (Grup 1: Yalnız; Grup 2: Aile; 

Grup 3: Arkadaş Evi; Grup 4: Yurt). Dört grubunun benlik saygısı toplam puanları 

arasında p>0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır: 

F(3,295)=2,143; p=0,095. 
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4.1.9. Aylık Gelir Durumuna Göre Benlik Saygısı Toplam Puanları Arasındaki 

Fark (ANOVA) 

Katılımcıların ailelerinin aylık gelir durumuna göre, ortalama benlik saygısı 

puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Bu sorunun test edilmesi için tek faktörlü 

gruplar arası varyans analizi bulunmuştur. Bu test bağlamında yapılan analizler 

aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.  

Tablo 4-9: Aylık Gelir Durumuna Göre Benlik Saygısı Toplam Puanları Arasındaki Fark 

Benlik Saygısı/Aylık 

Gelir Durumu 
Ortalama (X̄) Standart Sapma (ss) F İstatistiği 

2000 ve Altı 2,21 1,85 

F(4,294)=0,751 

p=0,558 

2001-4000 2,08 1,57 

4001-6000 1,71 1,54 

6001-8000 1,75 1,75 

8001 ve Üstü 2,33 0,57 

Katılımcıların ailelerinin aylık gelir durumuna göre, benlik saygısı toplam 

puanları arasındaki farkı incelemek için tek faktörlü gruplar arası varyans analizi 

yürütülmüştür. Katılımcılar, ailelerinin aylık gelir durumuna göre beş gruba ayrılmıştır 

(Grup 1: 2000 ve Altı; Grup 2: 2001-4000; Grup 3: 4001-6000; Grup 4: 6001-8000; 

Grup 5: 8001 ve Üstü). Beş grubunun benlik saygısı toplam puanları arasında p>0,05 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır: F(4,294)=0,751; p=0,558. 

4.1.10. Üniversiteye Göre Katılımcıların Damgalama Eğilimi Algı Düzeyleri 

Arasındaki Fark  

Katılımcıların okudukları üniversiteye göre, damgalama eğilimi ve damgalama 

eğilimi alt boyutları toplam puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Bu sorunun 

test edilmesi için bağımsız örneklem t-testi uygun bulunmuştur. Bu test bağlamında 

yapılan analizler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.  
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Tablo 4-10: Üniversiteye Göre Katılımcıların Damgalama Eğilimi Algı Düzeyleri 

Arasındaki Fark 

Damgalama ve 

Alt Boyutları 
Üniversite Ortalama (X̄) 

Standart 

Sapma (ss) 
t İstatistiği 

Anlamlılık 

Düzeyi (p) 

Ayrımcılık-

Dışlama 

Devlet 8,04 2,95 

3,447 0,001 

Vakıf 9,29 3,30 

Ön Yargı 

Devlet 13,62 3,06 

0,629 0,530 

Vakıf 13,83 2,60 

Etiketleme 

Devlet 10,91 3,16 

4,790 0,000 

Vakıf 12,69 3,25 

Psikolojik-

Sağlık 

Devlet 10,30 3,16 

3,964 0,000 

Vakıf 11,72 3,02 

Damgalama  

Devlet 42,88 9,29 

4,346 0,000 

Vakıf 47,53 9,19 

Okunulan üniversite (Devlet, Vakıf) ile  ayrımcılık-dışlama alt boyutu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (t(297)=3,447; p=0,001). Aradaki farka 

bakıldığında, vakıf üniveritesinde okuyan öğrencilerin (X̄=9,29; ss=3,30) ayrımcılık-

dışlama ortalama puanlarının devlet üniversitesinde okuyan öğrencilere (X̄=8,04; 

ss=2,95) göre daha yüksek olduğu tespit edildi.  

Okunulan üniversite ile  önyargı alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (t(297)=0,629; p=0,530). Aradaki farka bakıldığında, vakıf 

üniveritesinde okuyan öğrencilerin (X̄=13,83; ss=2,60) önyargı ortalama puanlarının 

devlet üniversitesinde okuyan öğrencilere (X̄=13,62; ss=3,06) çok yakın olduğu tespit 

edilmiştir. 

Okunulan üniversite ile  etiketleme alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmuştur (t(297)=4,790; p=0,000). Aradaki farka bakıldığında, vakıf 

üniveritesinde okuyan öğrencilerin (X̄=12,69; ss=3,25) etiketleme ortalama puanlarının 
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devlet üniversitesinde okuyan öğrencilere (X̄=10,91; ss=3,16) göre daha yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. 

Okunulan üniversite ile  psikolojik sağlık alt boyutu arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmuştur (t(297)=3,964; p=0,000). Aradaki farka bakıldığında, vakıf 

üniveritesinde okuyan öğrencilerin (X̄=11,72; ss=3,02) psikolojik sağlık ortalama 

puanlarının devlet üniversitesinde okuyan öğrencilere (X̄=10,30; ss=3,16) göre daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Okunulan üniversite ile  damgalama eğilimi toplam puan arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (t(297)=4,346; p=0,000). Aradaki farka 

bakıldığında, vakıf üniveritesinde okuyan öğrencilerin (X̄=47,53; ss=9,19) damgalama 

eğilimi toplam ortalama puanlarının devlet üniversitesinde okuyan öğrencilere 

(X̄=42,88; ss=9,29) göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

4.1.11. Cinsiyete Göre Katılımcıların Damgalama Eğilimi Algı Düzeyleri 

Arasındaki Fark  

Katılımcıların cinsiyetlerine göre, damgalama eğilimi ve damgalama eğilimi alt 

boyutları toplam puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Bu sorunun test edilmesi 

için bağımsız örneklem t-testi uygun bulunmuştur. Bu test bağlamında yapılan analizler 

aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.  

Tablo 4-11: Cinsiyete Göre Katılımcıların Damgalama Eğilimi Algı Düzeyleri Arasındaki 

Fark 

Damgalama ve 

Alt Boyutları 
Cinsiyet Ortalama (X̄) 

Standart 

Sapma (ss) 
t İstatistiği 

Anlamlılık 

Düzeyi (p) 

Ayrımcılık-

Dışlama 

Erkek 10,43 4,09 

5,311 0,000 

Kadın 8,15 2,69 

Etiketleme 

Erkek 14,28 3,23 

7,427 0,000 

Kadın 11,08 3,01 

Psikolojik-

Sağlık 

Erkek 12,82 3,36 

5,495 0,000 

Kadın 10,48 2,93 

Önyargı Erkek 14,95 3,11 3,986 0,000 
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Kadın 13,39 2,68 

Damgalama  

Erkek 52,50 10,16 

7,636 0,000 

Kadın 43,11 8,28 

Tablo 4-20’yi incelediğimizde cinsiyet ile  ayrımcılık-dışlama alt boyutu 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (t(297)=25,393; p=0,000). 

Aradaki farka bakıldığında, erkek öğrencilerin (X̄=10,43; ss=4,09) ayrımcılık-dışlama 

ortalama puanlarının kadın öğrencilere (X̄=8,15; ss=2,69) göre daha yüksek olduğu 

görülmüştür.  

Cinsiyet ile  etiketleme alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuştur (t(297)=7,427; p=0,000). Aradaki farka bakıldığında, erkek öğrencilerin 

(X̄=14,28; ss=3,23) etiketleme ortalama puanlarının kadın öğrencilere (X̄=11,08; 

ss=3,01)  göre daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Cinsiyet ile  psikolojik sağlık alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmuştur (t(297)=5,495; p=0,000). Aradaki farka bakıldığında, erkek 

öğrencilerin (X̄=12,82; ss=3,36) psikolojik sağlık ortalama puanlarının kadın 

öğrencilere (X̄=10,48; ss=2,93) göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Cinsiyet ile  önyargı alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuştur (t(297)=1,734; p=0,000). Aradaki farka bakıldığında, erkek öğrencilerin 

(X̄=14,95; ss=3,11) önyargı ortalama puanlarının kadın öğrencilere (X̄=13,39; ss=2,68;  

göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Cinsiyet ile  damgalama eğilimi toplam puanı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmuştur (t(297)=7,636; p=0,000). Aradaki farka bakıldığında, 

erkek öğrencilerin (X̄=52,50; ss=10,16) ortalama puanlarının kadın öğrencilere 

(X̄=43,11; ss=8,28)  göre daha yüksek olduğu görülmüştür.  

4.1.12. Düzenli Spor Yapma Durumlarına Göre Katılımcıların Damgalama 

Eğilimi Algı Düzeyleri Arasındaki Fark  

Katılımcıların düzenli spor yapma durumlarına göre, damgalama eğilimi ve 

damgalama eğilimi alt boyutlarıtoplam puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Bu 

sorunun test edilmesi için bağımsız örneklem t-testi uygun bulunmuştur. Bu test 

bağlamında yapılan analizler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.  
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Tablo 4-12: Düzenli Spor Yapma Durumlarına Göre Katılımcıların Damgalama Eğilimi 

Algı Düzeyleri Arasındaki Fark 

Damgalama ve 

Alt Boyutları 
Spor Ortalama (X̄) 

Standart 

Sapma (ss) 
t İstatistiği 

Anlamlılık 

Düzeyi (p) 

Ayrımcılık-

Dışlama 

Evet 9,48 3,95 

2,198 0,029 

Hayır 8,45 3,86 

Etiketleme 

Evet 12,93 3,86 

2,942 0,004 

Hayır 11,50 3,13 

Psikolojik-

Sağlık 

Evet 11,27 3,03 

0,736 0,462 

Hayır 10,93 3,20 

Önyargı 

Evet 13,69 3,36 

-0,085 0,932 

Hayır 13,73 2,72 

Damgalama  

Evet 47,37 11,03 

1,973 0,049 

Hayır 44,60 9,08 

Katılımcıların düzenli spor yapma durumları ile  etiketleme, ayrımcılık ve 

dışlama ve damgalama toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuştur (t(297)=2,942; p<0,05). Aradaki farka bakıldığında, spor yapanların 

(X̄=12,93; ss=3,86) etiketleme ortalama puanlarının spor yapmayanlara (X̄=11,50; 

ss=3,13) göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Spor yapanların (X̄=9,48; ss=3,95)   

ayrımcılık ve dışlama alt boyutunda spor yapmayanlara göre (X̄=8,45; ss=3,86) daha 

yüksek olduğu görülmüştür. Damgalama toplam puanına baktığımızda spor yapanların 

(X̄=47, 37; ss=11,03)  spor yapmayanlara göre (X̄=44,60; ss=9,08) daha yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. Diğer alt boyutlarda damgalama eğilimi ve düzenli spor yapma 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

4.1.13. Çalışma Durumlarına Göre Katılımcıların Damgalama Eğilimi Algı 

Düzeyleri Arasındaki Fark  

Katılımcıların çalışma durumlarına göre, damgalama eğilimi ve damgalama 

eğilimi alt boyutlarıtoplam puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Bu sorunun test 
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edilmesi için bağımsız örneklem t-testi uygun bulunmuştur. Bu test bağlamında yapılan 

analizler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.  

Tablo 4-13: Çalışma Durumlarına Göre Katılımcıların Damgalama Eğilimi Algı Düzeyleri 

Arasındaki Fark 

Damgalama ve 

Alt Boyutları 

Çalışma 

Durumu 
Ortalama (X̄) 

Standart 

Sapma (ss) 
t İstatistiği 

Anlamlılık 

Düzeyi (p) 

Ayrımcılık-

Dışlama 

Çalışmıyor 8,51 3,11 

-1,866 0,063 

Part-time 9,51 3,51 

Etiketleme 

Çalışmıyor 11,62 3,25 

-2,084 0,038 

Part-time 12,78 3,56 

Psikolojik-

Sağlık 

Çalışmıyor 10,73 2,98 

-3,857 0,000 

Part-time 12,73 3,71 

Önyargı 

Çalışmıyor 13,64 2,82 

-1,686 0,093 

Part-time 14,44 2,67 

Damgalama  

Çalışmıyor 44,52 9,17 

-3,160 0,002 

Part-time 49,46 10,12 

Tablo 4-22’ye bakılığında katılımcıların çalışma durumları ile  etiketleme alt 

boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (t(296)=-2,084; 

p=0,038). Aradaki farka bakıldığında, çalışmayan öğrencilerin (X̄=11,62; Sd=3,25) 

etiketleme ortalama puanlarının part-time çalışan öğrencilere (X̄=12,78; Sd=3,56) göre 

daha düşük olduğu görülmüştür.  

Katılımcıların çalışma durumları ile  psikolojik sağlık alt boyutu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (t(296)=-3,857; p=0,000). Aradaki farka 

bakıldığında, çalışmayan öğrencilerin (X̄=10,73; Sd=2,98) etiketleme ortalama 

puanlarının part-time çalışan öğrencilere (X̄=12,73; Sd=3,71) göre daha düşük olduğu 

görülmüştür. 

Çalışma durumları ile  damgalama eğilimi toplam puanı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (t(297)=-3,160; p=0,002). Aradaki farka 
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bakıldığında, çalışmayan öğrencilerin (X̄=44,52; Sd=9,17) damgalama eğilimi ortalama 

puanlarının part-time çalışan öğrencilere (X̄=49,46; Sd=10,12) göre daha düşük olduğu 

görülmüştür. Diğer alt boyutlarda anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.   

4.2.  İleri Sürülen Hipotezlerin Test Edilmesi 

Araştırma iki ana hipotez ve birinci hipoteze bağlı alt hipotezlerden 

oluşmaktadır. Bu alt bölümde yöntem kısmında ileri sürülen hipotezlerin test edilmesi 

için gerekli istatistiksel analizler alt başlıklar şeklinde verilmeye çalışılmıştır.  

4.2.1. H1 Hipotezi 

Tablo 4-14: Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları 

  

 

D. A. D. E. P. S. Ö. B.S. 

Damgalama r 1,000 

     

 

p 

      Ayrımcılık Dışlama r ,756** 1,000 

    

 

p ,000 

     Etiketleme r ,823** ,563** 1,000 

   

 

p ,000 ,000 

    Psikolojik Sağlık r ,804** ,485** ,521** 1,000 

  

 

p ,000 ,000 ,000 

   Önyargı r ,643** ,215** ,376** ,425** 1,000 

 

 

p ,000 ,000 ,000 ,000 

  Benlik Saygısı r ,005 ,049 -,23 -,30 ,022 1,000 

  p ,929 ,397 ,690 ,610 ,700 

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

Bu hipotezde benlik saygısı ile damgalama eğilimi ve alt boyutlarının arasında 

anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı Pearson Momenteler Çarpımı Korelasyon Katsayısı 

kullanılarak test edilmiştir. Bulgulara göre, damgalama toplam puanı ile ayrımcılık ve 

dışlama altı boyutu arasında anlamlı bir ilişki vardır (r=0,756; p=0,000). Bu ilişki 

pozitif yönde ve yüksek düzeydedir.  

Etiketleme ve damgalama toplam puanı arasında anlamlı bir ilişki vardır 

(r=0,823; p=0,000). Bu ilişki pozitif yönde ve yüksek düzeydedir. Etiketleme ve 

ayrımcılık dışlama arasında anlamlı bir ilişki vardır (r=0,563; p=0,000). Bu ilişki pozitif 

yönde ve orta düzeydedir.  

Psikolojik sağlık ile damgalama toplam puanı arasında anlamlı bir ilişki vardır 

(r=0,804; p=0,000). Bu ilişki pozitif yönde ve yüksek düzeyde çıkmıştır. Psikolojik 



78 

 

sağlık ve ayrımcılık dışlama arasında anlamlı bir ilişki vardır (r=0,485; p=0,000). Bu 

ilişki pozitif yönde ve orta düzeydedir. Psikolojik sağlık ve etiketleme arasında anlamlı 

bir ilişki vardır (r=0,521; p=0,000). Bu ilişki pozitif yönde ve orta düzeydedir.  

Önyargı ve damgalama toplam puanı arasında anlamlı bir ilişki vardır (r=0,643; 

p=0,000). Bu ilişki pozitif yönde ve orta düzeydedir. Önyargı ve ayrımcılık dışlama 

arasında anlamlı bir ilişki vardır (r=0,215; p=0,000). Bu ilişki pozitif yönde ve düşük 

düzeyde çıkmıştır. Önyargı ve etiketleme arasında anlamlı bir ilişki vardır (r=0,376; 

p=0,000). Bu ilişki pozitif yönde ve düşük düzeydedir. Önyargı ve psikolojik sağlık 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=0,425; p=0,000). Bu ilişki pozitif yönde ve 

orta düzeydedir.  

Benlik saygısı ve damgalama toplam puanı arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır (r=0,05; p=0,929). Benlik saygısı ve ayrımcılık dışlama arasında 

anlamlı bir ilişki yoktur (r=0,049; p=397). Bu ilişki pozitif yönde ve düşük düzeydedir. 

Benlik saygısı ve etiketleme arasında anlamlı bir ilişki yoktur (r=-0,023; p=0,690). 

Benlik saygısı ve psikolojik sağlık arasında anlamlı bir ilişki yoktur (r=-0,030; p=610). 

Benlik saygısı ve önyargı arasında da anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (r=0,022; 

p=0,700).  

4.2.2. H2 Hipotezi 

Tablo 4-15: Benlik Saygısının Damgalama Eğilimini Yordanmasına İlişkin Regresyon 

Analizi Sonuçları 

 F değişim 
F değeri için 

sd 
β t değeri 

Kısmi 

Korelasyon Model      R
2
 

Benlik 

Saygısı 
0,102 295 0,051 0,871 0,051 0,003 

Benlik saygısının damgalama eğilimini yordanmasına ilişkin oluşturulan 

regrasyon analizi sonucuna göre, benlik saygısının düşük olmasının (β=.051, p>.05) 

damgalama eğilimini yordanmasında anlamsız olduğu görülmüştür. Bu değişken kendi 

başına toplam varyansın %0,3 açıklayabilmektedir. Aralarında herhangi bir yordama 

bulunamamıştır.  
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5. TARTIŞMA 

Damga bireysel ve toplumsal olarak birçok parametreden etkilenmekte ve 

etkilemektedir. Örneğin, damga kişilerin benlik saygısını etkilediği gibi benlik saygısı 

da kişilerin damgalama eğilimini etkilediği varsayılmaktadır. Damgalanan kişilerin 

benlik saygısının düşük olması genel kanı olduğu gibi damgalayan kişilerin benlik 

saygsının düşük olması da aynı şekilde genel bir çıkarımdır. Fakat literatüre 

bakıldığında bu konularda yapılan çalışmalarda etken ve edilgen ilişkisinin paradoksal 

olduğu görülmektedir. Bazı durumlarda damgalayan ve damgalanan kişilerin benlik 

saygısı yüksek çıkabilmektedir. Bireyin bazı koşullarda kendisini olduğundan farklı 

görmesi benlik saygısının ölçülmesini zorlaştırmaktadır.  

Damgala(n)manın özel bir durumu nitelemesi, bir süreç içermesi ve duygusal bir 

durumu olmasından dolayı kavramsallaştırması ve ölçmesi güç bir olgu olmuştur 

(Coleman, 1986: 221). Damgala(n)manın ölçülebilmesi için öncellikle damgalanan 

kişinin bu damgalanma olayını hissetmesi ve aynı şekilde damgalayan kişinin de 

damgaladığını bilmesi gerekmektedir. Kişiler bazı durumlarda damgalanmayı o kadar 

içselleştirir ki ortada bir damganın olmadığı sonucuna dahi ulaşabilir. Dolayısıyla 

damganın içselleşmesi ile birlikte damganın ölçümü de zorlaşmaktadır. Toplum 

içerisinde öğrenilmiş bazı kalıp davranışların temeli fark edilmeyen bir sosyal damga ile 

özdeşleşmiş olabilir. Bu durumda kişiler fark etmeden damgalama sürecine 

girebilmektedirler.  

Damganın ölçülmesinde yaşanan zorluklar gibi benlik saygısının ölçümünde de 

bazı zorluklar bulunmaktadır. Benlik saygısı ile damganın hissedilmesinin birbiride 

içkin olması bunun neticesi olabilir. Yapılan araştırmaların birçoğunda damgaya maruz 

kalanlarla kalmayanlar arasında benlik saygısı açısından önemli farklılıklar 

bulunamamıştır. Bireyin içerisinde bulunduğu öznel durum ve bu duruma karşı vermiş 

olduğu anlam hem damgalanma hem de benlik saygısı hissini etkileyen önemli bir 

görecelik oluşturmaktadır (Crocker, 1999: 91). Bu durum damga da olduğu gibi benlik 

saygısının ölçümününü de zorlaştırmaktadır.  
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Damgalanmanın temel karakteristik sonuçlarından birisi insanların yeteneklerini 

gelişmesinde ve potansiyellerini kullanmasında kısıtlılıklar yaratmasıdır. 

 Her insan sürekli bir şekilde çevresindekileri değerlendirdiği gibi çevresinin de 

kendisini değerlendirildiğini bilmektedir. Başkaları tarafından değerlendirildiğini fark 

eden kişi benlik saygısına zarar vermemek adına sürekli bir mücadeleye girer ve bu 

durumun ortaya çıkaracağı anksiyetelerden kendisini korumaya çalışır (Geçtan, 1990: 

196-203). Aynı zamanda damga ile karşılaşan kişi yeteneklerinin gelişmesinde ve 

potansiyelini kullanmada zorluklar yaşayacaktır. Sosyal çalışmanın kullanmış olduğu 

güçlendirme yaklaşımı tam da burada etkili olması gerekmektedir. Bireylerin güçlü 

yönlerini fark ettirmeyi ve onu kullandırmayı amaçlayan sosyal çalışmacılar öncellikli 

olarak damganın maruz bıraktığı sonuçlardan bireyleri kurtarması gerekmektedir.   

Genellikle günlük yaşam içerisinde tehdit, başarısızlık ve hüsrana uğramış 

kişiler kendi benik saygılarını ve iyilik hallerini koruyabilmek ve güçlendirebilmek 

adına diğer insanları küçümseme eğilimi gösterebilmektedir. Bunun tam tersi olarak da 

kendine güveni tam ve zeki olan bir kişi de damgalı bir bireye ya da ruhsal hastalara 

karşı daha pozitif bir davranış sergilediği söylenilebilir. Bu durumla ilgili olarak yapılan 

başka bir araştırmaya göre de damgalayan, korkan veya dışlayan kişilerin daha yüksek 

anksiyete, düşük benlik saygısı ve fazla dış kontrol odaklı kişiler olduğu görülmüştür 

(Morrison vd., 1993: 334). Yukarıda bahsetmiş olduğumuz bu durum, benlik saygısı 

yüksek olanların damgalama eğiliminin düşük olduğunu kanıtlar niteliktedir. Ancak bu 

durumun her zaman bu şekilde ortaya çıkıp çıkmayacağı incelenmesi gereken bir 

duruma işaret etmektedir. Her ne kadar ilk defa bakıldığında düşük benlik saygısı olan 

kişilerin daha fazla damgalayıcı bir tutum izleme olasılıkları yüksek olduğu görünse de 

aslında bu tarz algılar bazı durumlar da bizi yanıltabilmektedir. 

Genel olarak çalışmalara bakıldığında damga ve benlik ilişkisinin 

damgalanmaya uygun gruplar üzerinden yürütüldüğü görülmektedir. Crocker, başkaları 

tarafından damgalanan ya da değeri düşürülen bireylerin kişiliklerinde ciddi 

içselleştirilmiş bozulmalar, ve düşük benlik saygısı olduğunu söylemiştir (1999: 90). 

Araştırmalar kapmasımda her ne kadar tüm damgalanan sınıfların benlik saygılarının 

düşük olduğu sonucu çıkmasa da, genel olarak damgalanan kişilerin benlik saygılarında 

ciddi hasarların oluştuğu tespit edilmiştir. Sosyal damganın perspektifinden de 

baktığımızda benlik saygısının düşmesi ve sosyal kimliğin örselenmesi durumu sadece 
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diğer insanların gözünde olan bir durum değil aynı zamanda bireyin aynı duyguları 

kendisi için de hissetmesine yol açmaktadır. Bu durum bir şekilde simgesel etkileşimin 

içerisinden çıkan ayna benlik kuramı ile bağlılık göstermektedir (Crocker, 1999: 90). 

Bir kişinin içinde bulunduğu sosyal grup aynı zamanda o kişinin benlik saygısının temel 

belirleyicilerinden bir tanesi olarak da görülmektedir. Kişinin kendisini değerli 

hissetmesi aynı şekilde kişinin içerisinde bulunduğu grubun sosyal değerlendirilmesiyle 

ilgilidir. Bireyin kendisinden nefret etmesi ve aşağılık duygularına kapılması, imtiyazsız 

veya toplum dışına itilmiş grupların bir üyesi olmasından kaynaklandığı söylenilebilir 

(Cartwright, 1950: 440). Erik Erikson, tüm azınlık gruplarına mensup kişilerin hastalıklı 

düzeyde kendinden nefret etmesine ve aşağılık duygusuna kapılmasına dair yeterli bir 

kanıtın olduğunu savunmuştur (1956: 152). Bu doğrultuda yapılan açıklamalar ışığında 

sosyal damganın benlik saygısı üzerinde yadsınamayacak bir etkisinin olduğunu 

söyleyebiliriz. Gruplar toplum içerisinde insanların sosyal kimliğinin birer türevi olarak 

varlık göstermektedir. Grup odaklı bu sıfatın oluşmasının sebebi, birey ile grubu 

birbirine eşdeğer göstermeye çalıştığımız tümdengelim şeklindeki stereotiplerimizdir.  

Literatürden hareketle yapmış olduğumuz araştırmada amaç, sosyal hizmet 

bölümü okuyan üniversite öğrencilerinde benlik saygısı ve damgalama eğiliminin birbiri 

ile ilişkisinin var olup olmadığını araştırmaktı. Araştırma, üniversite dağılımlarına göre 

144 kişinin (%48,2) vakıf üniversitesinde, 155 kişinin ise (%51,8) devlet üniversitesinde 

olmak üzere toplamda 299 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılanların 

cinsiyet durumu incelendiğinde erkeklerin 64 kişi (%21,4), kadınların ise 235 kişi 

(%78,6) ile erkeklere oranla çoğunlukta olduğu görülmektedir. Ayrıca araştırmada 

katılımcıların sınıflara göre dağılımında 1. sınıflardan 95 kişi (%31,8), 2. sınıflardan 

117 kişi (%39,1) ve 3. sınıflardan 87 kişi (%29,1) katılım göstermiştir.  

Üniversite öğrencilerinden elde edilen verilere göre benlik saygısının normal 

düzeyde olduğu görülmüştür. Benlik saygısında kadınlar erkeklere göre biraz daha 

yüksek benlik saygısına sahip olsa da kadın öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında 

anlamlı bir fark bulunamamıştır. Üniversite öğrencileri ile yapılan bir araştırmaya göre, 

üniversite öğrencilerinde benlik saygısı kadın öğrencilerin lehine olsa da aralarında 

anlamlı bir fark bulunamıştır. Cinsiyete bağlı rollerde ve bu rollere bağlı 

beklentilerimizde kültürümüzde ciddi farklılıklar olsa da kadınların da erkekler gibi 

üniversiteye girebilmeleri üniversite bağlamında cinsiyete bağlı kutuplaşmayı 
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düşürdüğü ve bundan dolayı kadın erkek öğrenciler arasında benlik saygısının çok fazla 

bir farklılık göstermediği düşünülebilir (Yüksekkaya, 1995). Yine başka bir araştırmaya 

göre, kadın ve erkek öğrenciler arasında benlik saygısında anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır (O’Malley ve Bachman, 1979). Sosyal hizmet bölümünde okuyan 

öğrencilerde kadın nüfusunun daha fazla olması kadınların erkeklere göre biraz daha 

fazla bir benlik saygısına sahip olmasında etkili bir özellik olabilir. Ayrıca diğer bir 

bilimsel araştırmaya baktığımızda cinsiyetin benlik saygısı üzerinde bir etkisinin 

olmadığı ya da erkekler üzerinden çok az bir fark olduğu ortaya konulmuştur (Maccoby 

ve Jacklin, 1974; Akt: Crocker, 1998: 90). 

Veriler ışığında üniversite öğrencilerinin damgalama eğilimlerine baktığımızda 

damgalama eğiliminin genel olarak düşük olduğu gözlemlenmiştir. Öğrencilerin benlik 

saygısının normal düzeyde olması ve damgalama eğiliminin düşük çıkması literatür 

bilgisi ile de benzerlik göstermektedir. Fakat öğrencilerin damgalama eğilimi düşük 

çıkması, bu araştırmanın sınırlılıklarından olan sosyal hizmet bölümünde yapılmış 

olması düşünülebilir. Sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin sosyal hizmette almış 

oldukları derslerin ayrımcılığa karşı bir rol oynaması ve sosyal hizmet etiği dersinin 

alınması ayrıca sosyal hizmet bölümünün toplumda ötekileşenlere karşı savunucuk 

rolünü üstleniyor olması bu durumun sonuçlarından olabilir. Aynı araştırmanın farklı 

bölümler üzerinden değerlendirilmesi daha doğru bir çıkarım yapma noktasında 

destekleyecektir. 

Damgalama eğiliminin bağımsız değişkenler ile olan ilişkilerine baktığımızda: 

okunulan üniversite (devlet, vakıf) ile ayrımcılık-dışlama alt boyutu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Aradaki farka bakıldığında, vakıf 

üniveritesinde okuyan öğrencilerin ayrımcılık-dışlama ortalama puanlarının devlet 

üniversitesinde okuyan öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Okunulan 

üniversite ile  etiketleme alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Aradaki farka bakıldığında, vakıf üniveritesinde okuyan öğrencilerin 

etiketleme ortalama puanlarının devlet üniversitesinde okuyan öğrencilere göre daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. Okunulan üniversite ile  psikolojik sağlık alt boyutu 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Aradaki farka bakıldığında, 

vakıf üniveritesinde okuyan öğrencilerin psikolojik sağlık ortalama puanlarının devlet 

üniversitesinde okuyan öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Okunulan 
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üniversite ile  damgalama eğilimi toplam puan arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmuştur. Aradaki farka bakıldığında, vakıf üniveritesinde okuyan öğrencilerin 

damgalama eğilimi toplam ortalama puanlarının devlet üniversitesinde okuyan 

öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Vakıf üniversitesindeki 

öğrencilerin damgalama eğilimi ve alt boyutundan elde edilen toplam puanlarının, 

devlet üniversitesinde okuyann öğrencilerden daha yüksek bir düzeyde çıkması; vakıf 

üniversitesinde okuyan öğrencilerin paralı olarak okumaları ve bu olgunun da sosyo-

ekonomik olarak ayrımcılık-dışlama eğilimini etkilediği düşünülebilir. 

Katılımcıların düzenli spor yapma durumları ile  etiketleme, ayrımcılık ve 

dışlama ve damgalama toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Aradaki farka bakıldığında, spor yapanların etiketleme ortalama 

puanlarının spor yapmayanlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Spor 

yapanların ayrımcılık ve dışlama alt boyutunda spor yapmayanlara göre daha yüksek 

olduğu görülmüştür. Damgalama toplam puanına baktığımızda spor yapanların   spor 

yapmayanlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Diğer alt boyutlarda 

damgalama eğilimi ve düzenli spor yapma arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Yapılan bazı araştırmalara göre, spor yapan bireylerin spor yapmayan bireylere göre 

benlik saygılarının daha yüksek olduğu bilinmektedir (Tiryaki vd., 2014). Buradan 

hareketle spor yapan bireylerin daha az damgalama eğilimine sahip olması beklenen bir 

durumdur. Fakat araştırmada elde ettiğimiz bulgular bu durumun tam tersini 

göstermektedir. Düzenli spor yapan katılımcıların damgalama eğiliminin daha yüksek 

çıkması, spor türüne göre bu durumun değişebilme olasılığıdan kaynaklandığı 

söylenilebilir. 

Damgalama eğilimlerinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığına 

baktığımızda damgalama toplam ve tüm alt boyutları ile anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir. Genel olarak erkeklerin kadınlara göre daha fazla damgalama eğilimine 

sahip olduğu tespit edilmiştir: Tablo 4-11’de de gösterildiği gibi cinsiyet ile  ayrımcılık-

dışlama alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Aradaki 

farka bakıldığında, erkek öğrencilerin ayrımcılık-dışlama ortalama puanlarının kadın 

öğrencilere  göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet ile  etiketleme alt 

boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Aradaki farka 

bakıldığında, erkek öğrencilerin etiketleme ortalama puanlarının kadın öğrencilere göre 
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daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet ile  psikolojik sağlık alt boyutu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Aradaki farka bakıldığında, erkek 

öğrencilerin psikolojik sağlık ortalama puanlarının kadın öğrencilere göre daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet ile  önyargı alt boyutu arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmuştur. Aradaki farka bakıldığında, erkek öğrencilerin önyargı 

ortalama puanlarının kadın öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Cinsiyet ile  damgalama eğilimi toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmuştur. Aradaki farka bakıldığında, erkek öğrencilerin ortalama puanlarının 

kadın öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet ile  damgalama 

eğilimi toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Literatürdeki araştırmalara göre, erkeklerin kadınlara göre kendini daha fazla 

damgalama davranışı sergilediği görülmüştür (Stewart, 2008). Damgalama eğiliminin 

cinsiyet üzerindeki etkisine baktığımızda, bu araştırmada ortaya çıkan sonuçlar ile 

literatürde rastlanan araştırmalar parallellik göstermektedir. Güngör, 780 öğretmen ve 

okul müdürü ile yapmış olduğu araştırmada, erkek öğretmenlerin ayrımcılık ve 

dışlamaya, etiketlemeye ve psikolik sağlığa yönelik damgalama eğilimleri kadın 

öğretmenlerden daha yüksek çıktığı sonucuna ulaşmıştır (Güngör, 2013: 85).  

Damgalama eğiliminin bir alt boyutu olan ayrımcılık ve dışlama boyutu ile 

benlik saygısı arasındaki ilişkiye baktığımızda, iki değişken arasında küçük pozitif ve 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre, ayrımcılık 

ve dışlama boyutunun yüksek düzeyleri,  benlik saygısının yüksek düzeyleri ile 

istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Benlik saygısı 

puanının artması benlik saygısının düşüklüğünü göstermektedir. Böylelik yukarıda elde 

edilen veriler ışığında benlik saygısı düştükçe kişilerin ayrımcılık ve dışlama 

eğilimlerinin arttığı görülmüştür. Haghighat, benlik saygısı düşük olanların iyilik 

hallerini koruyabilmek için damgalama eğilimlerinin yüksek olabileceğinden 

bahsetmiştir (2001:208). Veriler ışığında ayrımcılık ve dışlama eğilimi yüksek olanların 

benlik saygısının düşük olduğu görülebilmektedir. Fakat damgalama toplam puanı ile 

benlik saygısı araında doğrudan anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Benik saygısının damgalama eğilimini yordanması üzerinde yapılan regrasyon 

denklemi anlamsız bulunmuştur. Böylelikle H2 hipotezi reddedilmiştir. Benlik saygısı 

tam olan kişilerin, kendilerini iyi hissetmek adına başkalarını aşağılamaya ya da 
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damgalamaya ihtiyaçları olmadığını söyleyebiliriz (Haghighat, 2001: 208). 

Haghighat’ın ileri sürmüş olduğu bu iddia araştırmamızda kabul edilmemiştir. Benlik 

saygısının ortalama düzeyde çıkması bu durumun yordanmamasında etkili olduğu 

düşünülebilir. Benlik saygısının yüksek ya da düşük olabileceği gruplar ile bu 

çalışmanın yürütülmesi hipotezin yordanması konusunda daha sağlıklı bir bilgi 

sağlayacaktır. 
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FORMLAR 

KİŞİSEL BİLGİ FORMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Üniversiteniz:  

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  (  )             İstanbul Üniversitesi  (  ) 

2. Cinsiyetiniz: 

 Erkek (  )  Kadın (  ) 

3. Sınıfınız: 

1. Sınıf  (  )         2. Sınıf  (  )      3. Sınıf  (  )    4. Sınıf  (  ) 

4. Kardeş sayısı:  

Kardeşim yok  (  )        1 kardeş  (  )      2 kardeş  (  )             3 ve daha fazla 

kardeş  (  )   

5. Çalışma durumunuz: 

Çalışmıyorum  (  )             Part-time çalışıyorum  (  )                    Full-time 

çalışıyorum  (  )     

6. Kim ya da kimlerle yaşıyorsunuz: 

Yalnız  (  )       Aile  (  )          Arkadaş evi  (  )       Yurt  (  ) 

7. Herhangi bir enstrüman çalıyor musunuz? 

Evet   (  )  Hayır  (  ) 

8. Düzenli spor yapar mısınız? 

Evet  (  )  Hayır  (  ) 

9. Yaşınız:…………. 

10.  Ailenizin aylık gelir durumu: 

  … -  2000 (  )    2001 – 4000 (  )    4001 – 6000 (  )     6001 – 8000 (  )    8000 -  … (  ) 

 

Değerli Katılımcı, 

 

Bu araştırma, Sosyal Hizmet bölümünde okuyan öğrencilerin damgalama eğilimi ile benlik 

saygısı arasındaki ilişkinin araştırılmasına yönelik olan bir yüksek lisans tez araştırması 

kapsamındadır.  

 

Araştırma kapsamında vereceğiniz yanıtlar, birey olarak tek tek değil bir grup olarak 

değerlendirilecektir. Yanıtlarınız kesinlikle gizli tutulacak ve araştırma dışında hiçbir yerde 

kullanılmayacaktır. Sizin vereceğiniz doğru, açık ve samimi yanıtlar, araştırma sonuçlarının 

güvenilirliği açısından son derece önemlidir.  

 

Çalışmayla ilgili sorularınız için (kaan.sevim@izu.edu.tr) mail adresinden araştırmacıya 

ulaşabilirsiniz. 

Sabrınız ve katkılarınız için teşekkür ederiz. 

 

mailto:kaan.sevim@izu.edu.tr
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ROSENBERG BENLİK SAYGISI ÖLÇEĞİ 

Aşağıda, genel olarak kendinizle ilgili duygu ve düşüncelerinize yönelik 10 madde 

verilmiştir. Lütfen her bir maddeyi dikkatlice okuyup, sizin için doğruluk derecesini 

verilen 4’lü derecelendirme sistemini kullanarak belirtiniz. 
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1 Kendimi en az diğer insanlar kadar değerli bulurum.         

2 Bazı olumlu özelliklerimin olduğunu düşünüyorum.         

3 Genelde kendimi başarısız bir kişi olarak görme eğilimindeyim.         

4 Ben de diğer insanların birçoğunun yapabileceği kadar bir şeyler yapabilirim.         

5 Kendimde gurur duyacak fazla bir şey bulamıyorum.         

6 Kendime karşı olumlu bir tutum içindeyim.         

7 Genel olarak kendimden memnunum.         

8 Kendime karşı daha fazla saygı duyabilmeyi isterdim.         

9 Bazen kendimin kesinlikle bir işe yaramadığını düşünüyorum.         

10 Bazen kendimin hiç de yeterli bir insan olmadığını düşünüyorum.         
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