
DİSİPLİNLERARASI PERSPEKTİF:
Davranış Araştırmaları
EDİTÖR
Doç. Dr. Yeliz KINDAP TEPE

YAZARLAR
Doç. Dr. Yeliz KINDAP TEPE
Dr. Öğr. Üyesi Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ
Dr. Öğr. Üyesi N. Gamze TOKSOY
Dr. Öğr. Üyesi Serhat TEK
Dr. Öğretim Üyesi Tanzer YAKAR
Dr. Öğr. Üyesi Vezir AKTAŞ
Öğr. Gör. Başak DÜZEL
Aysun ÇELİK
Elif BULAT



 

 

 

DİSİPLİNLERARASI PERSPEKTİF: 

Davranış Araştırmaları 

 

EDİTÖR 

Doç. Dr. Yeliz KINDAP TEPE 

 

YAZARLAR 

Doç. Dr. Yeliz KINDAP TEPE 

Dr. Öğr. Üyesi Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ 

Dr. Öğr. Üyesi N. Gamze TOKSOY 

Dr. Öğr. Üyesi Serhat TEK 

Dr. Öğretim Üyesi Tanzer YAKAR 

Dr. Öğr. Üyesi Vezir AKTAŞ 

Öğr. Gör. Başak DÜZEL 

Aysun ÇELİK 

Elif BULAT 
 

 

  



Copyright © 2020 by iksad publishing house  

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, 

distributed or transmitted in any form or by  

any means, including photocopying, recording or other electronic or 

mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, 

except in the case of  

brief quotations embodied in critical reviews and certain other 

noncommercial uses permitted by copyright law. Institution of Economic 

Development and Social  

Researches Publications®  

(The Licence Number of Publicator: 2014/31220)  

TURKEY TR: +90 342 606 06 75  

USA: +1 631 685 0 853  

E mail: iksadyayinevi@gmail.com  

www.iksadyayinevi.com 

 

 It is responsibility of the author to abide by the publishing ethics rules.  

Iksad Publications – 2020©  

 

ISBN: 978-625-7897-27-3 

Cover Design: İbrahim KAYA 

June / 2020 

Ankara / Turkey 

Size = 16 x 24 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 



İÇİNDEKİLER 

EDİTÖRDEN 

ÖNSÖZ 

Doç. Dr. Yeliz KINDAP TEPE ........................................................... 1 

 

BÖLÜM 1 

SOSYAL HİZMET BAKIŞ AÇISIYLA NADİR 

HASTALIKLARLA YAŞAMAK 

Öğr. Gör. Başak DÜZEL, Dr. Öğr. Üyesi Serhat TEK ................... 5 

 GİRİŞ ................................................................................................. 7 

NADİR HASTALIKLAR ................................................................ 10 

SONUÇ VE ÖNERİLER ................................................................. 23 

KAYNAKÇA ...................................................................................... 28 

 

BÖLÜM 2 

SORUMLU TUTULMAK VE SORUMLULUK ALMAK 

ÜZERİNE 

Dr. Öğretim Üyesi Tanzer YAKAR ................................................. 31 

GİRİŞ ............................................................................................... 33 

1. SORUMLU TUTULMAK .......................................................... 34 

2. SORUMLULUK ALMAK .......................................................... 48 

SONUÇ ............................................................................................ 54 

KAYNAKÇA .................................................................................. 56 

 

 

 

 



BÖLÜM 3 

DAVRANIŞLARIN KAYNAGI OLARAK KONTROL ODAĞI  

Dr. Öğr. Üyesi Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ .................................. 59 

GİRİŞ ............................................................................................... 61 

SOSYAL ÖĞRENME KURAMI VE KONTROL ODAĞI (LOCUS 

OF CONTROL) KAVRAMI ........................................................... 66 

SOSYAL ÖĞRENME KURAMINDA DAVRANIŞIN 

OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER ................................ 69 

KAYNAKÇA .................................................................................. 88 

 

BÖLÜM 4 

EVLİLİKTE ÇİFT UYUMU, DEPRESİF BELİRTİLER, EŞTEN 

ALGILANAN PSİKOLOJİK KONTROL VE ÖZERKLİK 

DESTEĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

Doç. Dr. Yeliz KINDAP TEPE, Dr. Öğr. Üyesi Vezir AKTAŞ, 

Aysun ÇELİK, Elif BULAT ............................................................. 97 

GİRİŞ ............................................................................................... 99 

İLİŞKİDE DEPRESYON, ÖZERK İRADEYİ DESTEKLEME VE 

PSİKOLOJİK KONTROL............................................................. 102 

YÖNTEM ...................................................................................... 107 

İŞLEM VE ETİK ........................................................................... 111 

ARAŞTIRMANIN KAVRAMSAL MODELİ VE ANALİZ........ 111 

BULGULAR.................................................................................. 113 

TARTIŞMA ................................................................................... 117 

KAYNAKÇA ................................................................................ 122 

 

 

 



BÖLÜM 5 

ÖRTÜYÜ ARALAMAK AİLE FOTOĞRAFLARI VE ÖZEL 

ALANDAN TAŞAN HİKAYELER 

Dr. Öğr. Üyesi N. Gamze TOKSOY .............................................. 129 

GİRİŞ ............................................................................................. 131 

1. AİLE FOTOĞRAFLARI VE TOPLUMSAL İŞLEVLERİ ...... 133 

2. DİJİTALLEŞEN GÜNDELİK YAŞAM VE WEB TABANLI 

AİLE FOTOĞRAFLARI ............................................................... 140 

3. TÜRKİYE’DEN GÖÇ HİKÂYELERİ: DİASPORATURK..... 145 

SONUÇ .......................................................................................... 153 

KAYNAKÇA ................................................................................ 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 1 

ÖNSÖZ 

İnsan ve insan davranışları çok eski tarihlerden beri merak konusu 

olmuştur. Farklı disiplinlerden (bilim dalları) gelen araştırmacılar 

insan davranışını değişik boyutlarıyla ele alıp açıklamaya 

çalışmışlardır. Bu cabalar günümüzde aralarında psikoloji, sosyoloji, 

antropoloji vb. disiplinlerin bulunduğu “davranış bilimleri” olarak 

adlandırılan bilimler setinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Alan 

yazınında davranış bilimlerinin tek ve kesin bir tanımı olmamakla 

birlikte, genel olarak, sosyal bilimler alanında yer alan disiplinlerin 

kolektif çalışmasının bir sonucu olduğu söylenebilir. Diğer bir 

ifadeyle insan davranışını inceleyen disiplinlerin ortak çalışma 

alanıdır. Bu bağlamda özellikle davranış bilimleri ile aralarında 

felsefe, ekonomi, siyasal bilimler vb. gibi sosyal bilimler alanında 

sayılabilecek disiplinlerle doğrudan veya dolaylı ilişkilerinin olduğu 

göz ardı edilmemelidir.  

Oldukça karmaşık olan insan ve insan davranışları disiplinler arası bir 

nitelik taşımakta ve farklı bakış açılarıyla konuyu ele almanın 

gerekliliği gittikçe daha yoğun olarak hissedilmektedir. Disiplinler 

arası bir yaklaşım temelinde, psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmetler, 

eğitim bilimleri ve felsefe gibi farklı alanlardan gelen araştırmacıların 

insan davranışına yönelik kendi alanlarıyla ilgili birtakım düşünce ve 

gözlemlerine yer verilen bu kitapta sosyal bilimler alanında belirli bir 

temele sahip okuyuculara hitap etmek amaçlanmıştır. Kitabın içeriği 

tematik olarak iki bölümden oluşmaktadır. Kitabın ilk bölümünde 

nadir görülen birtakım hastalıklara sahip bireylerin yaşadıkları 
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sorunlara dikkat çekilerek sözkonusu bireylere ve yakınlarına 

sunulacak psikolojik desteğin önemi vurgulanarak stres ve stresle başa 

çıkma süreçlerinde önemli olabilecek faktörlerden sorumluluk 

alma/almama ile psikolojinin önemli kavramlarından biri olan kontrol 

odağı algısı incelenmiştir. Birinci bölümde yer alan “Sosyal Hizmet 

Bakış Açısıyla Nadir Hastalıklarla Yaşamak” isimli çalışmada ise 

Düzel ve Tek, dezavantajlı gruplar kapsamında yer alan nadir 

hastalıklardan olan Cücelik Sendromu, Albinizm Sendromu, Erken 

Yaşlanma Hastalığı, Huntington Hastalığı, Mukopolisakkaridoz 

Lizozomal Depo hastalıklarını ele alarak bireylerin ihtiyaçları ve 

sorunlarına yer vermişlerdir. Bu bağlamda çalışmada, özellikle anılan 

hastalıklara sahip bireylere ve yakınlarına sunulacak psiko-sosyal ve 

danışmanlık hizmetlerinin önemine dikkat çekilerek multidisipliner 

yaklaşımla konunun ele alınması gerektiği vurgusu yapılmaktadır. 

Yakar tarafından yapılan çalışmada ise bireylerin davranışlarından 

sorumlu tutulmaları ve/veya sorumluluk almaları disiplinlerarası bir 

bakış açısıyla irdelenerek sorumlu olma ve sorumluluk alma 

arasındaki en temel ayrımın ilkinin dolaysız bir biçimde gerçekleşen, 

kişinin karşısında edilgin olduğu toplumsal ilişkilerin ürünüyken; 

ikincisinin kendiliğinden ve mevcut ilişkiler sistemi dâhilinde olsa da 

onu aşan etkin bir eylem olduğu vurgulanmaktadır. Birinci bölümde 

yer alan Küçükkaragöz tarafından yapılan çalışmada ise Rotter’in 

Sosyal Öğrenme Kuramına dayanan kontrol odağı kavramı ele 

alınmıştır. Buna göre bireyler olaylara yönelik kişisel sorumluluklarını 

algılama derecelerine bağlı olarak içsel ve dışsal kontrol odağı 

boyutları üzerinde dağılım gösterebilmektedirler. Bireylerarası 
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farklılıklar açısından bakıldığında ise erkelerde içsel kontrolün daha 

yüksek olduğu, yaş arttıkça içsel kontrolün de arttığı, birtakım 

patolojik kişilik özellikleri ile dışsal kontrol eğiliminin ilişkili 

olabileceği ve içsel kontrol eğilimi yüksek kişilerin sorunlar karşısında 

çözüm konusunda daha ısrarcı oldukları ifade edilmektedir. 

Kitabın ikinci bölümünde ise insan yaşamında önemli bir yeri olan 

evlilik ve aile konuları yine disiplinlerarası bakış açısıyla ele alınarak 

incelenmiştir. Bu bölümde yer alan “Evlilikte Çift Uyumu, Depresif 

Belirtiler, Eşten Algılanan Psikolojik Kontrol ve Özerklik Desteği 

Arasındaki İlişkiler” başlıklı çalışmada Kındap ve arkadaşları evlilikte 

çift uyumu konusunu ele alarak, eşten algılanan psikolojik kontrol, 

özerklik desteği ve depresyon gibi faktörlerin çift uyumu üzerindeki 

etkilerini incelemişlerdir. Toksoy tarafından yapılan çalışmada ise aile 

belleğinin ve aile imgesinin oluşturmada önemli bir rol oynayan aile 

fotoğraflarından farklı bağlamlarda nasıl yararlanılabileceği 

irdelenmektedir. Buna göre, “aile fotoğrafları” aileyi bir yandan 

kurumsal olarak bir yandan da imgesel olarak desteklerken, toplumsal 

bir belge olarak da kamusal alanın ve özel alanın yapısı ile gündelik 

hayat konularında oldukça değerli bilgiler sunabilmektedir.  

Basta yazarlarımızın olmak üzere bu kitabin hazırlanmasında emeği 

gecen tüm kişilere ve sözkonusu eserin yayınlanmasındaki değerli 

katkılarından dolayı IKSAD yayınevine teşekkür ediyorum. 

Doç. Dr. Yeliz KINDAP TEPE 

12-06-2020 
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GİRİŞ 

                                  “Farklıyız Farkındayız, Yarınlarda Biz de Varız” 

(Nadir Hastalıklar Ağı). 

Sosyal hizmet ilk uygulamalarından bu yana birey, grup veya topluma 

yönelik müdahaleler gerçekleştirmektedir. Bireyleri ihtiyaçları 

doğrultusunda kaynaklarla buluşturmayı hedefleyen sosyal hizmet 

uzmanları, bilinenin aksine yalnızca sosyoekonomik destek sağlamanın 

dışında sistemler tarafından tanınırlığı düşük dezavantajlı grupların da 

ihtiyaçlarına cevap vermekle yükümlü profesyonellerdir. Dünyanın pek 

çok ülkesinde sosyal hizmet, farklı anabilim dalları altında 

uzmanlaşarak, çalışmalarını spesifik gruplar üzerinde 

yoğunlaştırmıştır. Klinik ve tıbbi sosyal hizmet uygulamaları 

kapsamında farklı fiziksel, zihinsel ve sosyal sorunlara neden olan 

hastalıklarla yaşamak konusunda bireylere ve ailelerine destek 

sunmaktadır. Bu noktada dünyada her 10 kişiden birini doğrudan ya da 

dolaylı olarak etkileyen nadir hastalıklar da sosyal hizmetin çalışma 

alanı içerisinde yer almaktadır.  

Nadir hastalıklar, “rare diseases” ya da “orphan diseases” olarak 

adlandırılmakta ve Avrupa’da görülme sıklığı bakımından 1/2000 

altında olan hastalıklar olarak tanımlanmaktadır (National Organization 

of Rare Disorders, 2011). Dünyada tanısı konulan 5000-8000 arasında 

nadir hastalık olduğu ve her yıl yaklaşık 250 yeni nadir hastalık 

tanımlandığı ifade edilmektedir (Wästfelt, Fadeel & Henter, 2006: 2). 
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Türkiye’de 5 milyon kişinin nadir hastalıklara sahip olduğu, bu 

bağlamda her 16 kişiden 1’inde görüldüğü, dünyada yaklaşık 350 

milyon kişinin nadir bir hastalığa sahip olduğu ifade edilmektedir 

(Nadir Hastalıklar Ağı, 2020).  Türkiye’de nadir hastalıkların görülme 

sıklığının ise akraba evliliklerinin devam etmesi nedeniyle daha yüksek 

olduğu ve buna bağlı olarak yaklaşık 5 ila 7 milyon bireyin nadir 

hastalıklardan etkilenmesinin beklendiği belirtilmektedir (Dündar ve 

Karabulut, 2010: 198). 

Nadir hastalıkların pek çoğunun tedavisinin olmadığı bilinmektedir. 

Bununla birlikte hastalıkların bir ölçüde tedavisi veya ilerlemesini 

durdurmada kullanılan ilaçlar, kolayca temin edilememesi ve 

ulaşımdaki zorluklar nedeniyle tıp literatüründe “yetim ilaçlar” olarak 

adlandırılmaktadır. 

Nadir hastaların kullanmak zorunda oldukları yetim ilaçların pek 

çoğunu yurtdışından karşılamak durumunda olmaları, bir diğer sorunu 

gündeme getirmektedir. Yetim ilaçların Türkiye Eczacılar Birliği 

tarafından hastaların başvuruları üzerine yurtdışından getirildiği ve 

nadir hastaların yetim ilaçlara ulaşımı için yurtdışına bağımlı olduğu 

ifade edilmektedir (Doğuç, 2017: 200). 

Türkiye’de nadir hastalar ve yakınlarının kurduğu derneklerin 

örgütlenmesiyle oluşturulan Nadir Hastalıklar Ağı ile nadir hastalar ve 

yakınları sorunlarına dair farkındalık yaratmaya çalışmaktadır. Ağın 

kurucu üyeleri arasında Albinizm Derneği, KİFDER (Kistik Fibrozis 

Aile Yardımlaşma Derneği), MPS LH (Mukopolisakkaridoz Lizozomal 

Depo Hastalıkları Derneği), NCL Hastalığı ile Mücadele ve Dayanışma 
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Derneği, PKU Aile Derneği, Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma 

Hasta Derneği, Sistinozis Hastaları Derneği, SMA Hastalığı ile 

Mücadele Derneği ve Yüzümle Mutluyum Derneği yer almaktadır. 

Nadir Hastalıklar Ağı; nadir hastalıklara sahip bireylerin toplumda 

görünürlüğünü arttırmak, hayatın her alanında işlevselliklerini 

arttırmak, hak ihlallerine karşı korunmaları ve haklarını 

kullanabilmelerini ve sağlık sistemlerinin nadir hastalığa sahip bireyler 

yararına geliştirilmesi, öz savunuculuk becerisinin geliştirilmesini 

hedeflemektedir (Nadir Hastalıklar Ağı, 2019). 

Bu bağlamda çoğunlukla kesinleşmiş bir tedavisi olmayan nadir 

hastalıklara sahip bireylerin ihtiyaç duyduğu hizmetler yalnızca tıbbi 

hizmetler veya ilaçlara erişim konusu ile sınırlı olmayıp, daha geniş bir 

perspektiften ele alınmalıdır. Nadir hastalıkların toplumun ciddi bir 

kesimini etkilediği göz önüne alındığında, nadir görülen hastalıklara 

ilişkin bilgi, farkındalık ve görünürlüğün arttırılması gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır (Köken, Hayırlıdağ ve Büken, 2018: 97). 

Nadir hastalıkları olan bireyler, fiziksel farklılıkları veya genelden 

farklılaşan ihtiyaçları nedeniyle toplumsal yaşamda ve kurumsal 

hizmetlere ulaşmada zorluk çeken dezavantajlı gruplar arasında yer 

almaktadır. Bu nedenle dezavantajlı gruplar kapsamında ele alınarak 

hizmet sunumunda görünür kılınmaları önem kazanmaktadır. Bu 

bağlamda çalışma, dezavantajlı gruplar kapsamında yer alan ve sosyal 

hizmet alanında üzerinde yeterli akademik çalışma yapılmamış olan 

Cücelik Sendromu (Akondroplazi), Albinizm Sendromu, Erken 

Yaşlanma Hastalığı (Hutchinson-Gilford Progeria), Huntington 
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Hastalığı, Mukopolisakkaridoz Lizozomal Depo (MPS LH) 

hastalıklarının özellikleri, ihtiyaçları ve sorunlarını ele almaktadır. 

Nadir hastalıklarla yaşamak durumunda olan bireylerin, ailelerinin ve 

yakın çevrelerinin yaşadığı zorluklar düşünüldüğünde bütüncül bir 

bakış açısı ve desteğe ihtiyaç duydukları görülmektedir. Nadir 

hastaların, fiziksel rehabilitasyonun yanı sıra ruhsal ve sosyal açılardan 

da desteklenmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede çalışma, sosyal hizmet 

bakış açısından hareketle; nadir hastalıkların temel özellikleri hakkında 

bilgilendirmenin yanı sıra yol açtığı fiziksel, zihinsel ve ruhsal 

deformasyonlar nedeniyle bireyler ve yakınlarının kendi ifadelerine de 

yer vererek, sosyal yaşamda karşı karşıya kaldıkları güçlüklere dair 

farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın diğer bir amacı, 

nadir hastalığa sahip bireylere, ailelerine ve yakın çevrelerine yönelik 

sosyal hizmet uygulamalarının fonksiyonuna dair bilgi ve öneriler 

sunmaktır. 

NADİR HASTALIKLAR 

Akondroplazi (Cücelik Sendromu) 

Orhan OĞUZ’un 1992 yılı “Dönersen Islık Çal” filminde tanık 

olduğumuz, Beyoğlu'nun arka sokaklarında barmenlik yapan bir cüce 

erkeğin yaralı bir travestiye yardım etmesiyle buluştukları dramatik 

yapımı, farklı görünümleriyle öteki olarak damgalanan, yaşamın her 

alanında ayrımcılığa maruz kalan ve adeta sosyal yaşamın dışına itilen 

insanların öyküsünü anlatmaktadır. İsimsiz olan filmin karakterleri en 

temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında bile oldukça zorlu bir 

mücadele vermektedir. Sosyal dışlanmanın yanı sıra ev içi işlerde 
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büyük sıkıntılar yaşayan cüce karakterin yaşamı, herhangi bir şekilde 

karşılaşmadığımız takdirde yaşam boyu pek çoğumuzun farkında 

olmadığı zorluklarla doludur.  

Solomon (2016: 16-17), özel ihtiyaçları ve farklılıkları nedeniyle 

görmezden gelinen gruplara dair çarpıcı bir benzetme yapar;  “Sağırlık 

ya da cücelik; Down sendromu, otizm, şizofreni ya da çoklu ağır 

engeller; olağandışılık; tecavüzde rahme düşme ya da suça yatkınlık; 

trans-cinsiyet. “Armut dibine düşer” bir çocuğun anne babasına 

benzediği anlamında sıkça kullanılan bir özdeyiştir; böyle çocuklar 

başka yerlere düşmüş armutlardır”. 

Bu bağlamda farklılıkları nedeniyle toplumsal yaşamda çeşitli 

güçlükler yaşayan nadir hastalıklardan biri de halk arasında cücelik 

olarak tanımlanan sendromdur. Cücelik sendromunun tıptaki adı 

akondroplazidir. Akondroplazi, uzun kemiklerde kısalık, düz ve hafif 

eğiklik, el ve ayaklarda kemiklerinde kısalık ve düzlük, el 

parmaklarında eşit uzunluk, küçüklük, kafada göreceli olarak büyüklük, 

alında çıkıklık ve burunda düzlükle seyreden bir sendrom olarak 

tanımlanmaktadır. Akondroplaziye benzeyen ancak daha hafif formu 

olan Hipokondroplazi ise orantısız boy kısalığı, kısa el ve ayaklar, uzun 

kemiklerde kısalığa neden olan bir sendromdur. Hipokondroplazide 

erişkin boyu 132-147 cm arasında değişirken, akondroplazide 

rastlanmayan zeka geriliği yoğun biçimde görülmektedir (Yolbaş, 

2016: 64-71). 

Akondroplazide beklenen nihai boy, erkeklerde 130 cm, kızlarda 120 

cm olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca bu kapsamda sosyoekonomik 
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düzeyin düşük olduğu ailelerde ihmal edilen ergen çocukların 

bazılarında görülen ve büyüme hormonu eksikliğiyle gelişen 

“psikososyal cücelik” olarak adlandırılan gelişim bozukluğu da çarpıcı 

bir olgu olarak dikkat çekmektedir. Bu cücelik türünde aile-çocuk 

ilişkisinin bozulması, enkoprezi, saldırgan davranışlar ve aşırı su içme 

gibi davranış bozukluklarının görülebildiği belirtilmektedir (Pirgon ve 

Dündar, 2016: 36-71). Psikososyal cücelik bize aynı zamanda 

psikososyal süreçlerin fizyolojik gelişime etkisi konusunda da çarpıcı 

bir bilgi sunmaktadır. İnsanın iyilik halinin bütün olarak 

değerlendirilmesi gerekliliği sosyal hizmet uygulamalarının da temel 

perspektifini yansıtmaktadır. 

Bu bağlamda cücelik sendromuyla yaşayan bireylerin, gerek ev içi 

alanlar gerekse sosyal yaşamın ortalama boya sahip bireylere göre 

kurgulanmış olmasından kaynaklanan pek çok sorun yaşadıklarının 

farkında olmalıyız. Yalnız başlarına yaşamlarını sürdürme noktasında 

oldukça büyük zorluklarla karşılaşan bireyler, çoğu zaman başkalarının 

desteğine ihtiyaç duymaktadır. Temel gereksinimlerin 

karşılanmasındaki zorlukların bir boyutu da akondroplazili bireylerin iş 

yaşamına girme noktasındaki sıkıntılarıdır. Farklı gereksinimlere sahip 

pek çok birey gibi akondroplazili bireyler de iş yaşamında tahmin 

edileceği üzere öncelikli tercih edilen pozisyonda olamamaktadır. 

Eğitim yaşamına devam ederek bir mesleki formasyon kazanmaları ise 

yaşadıkları sosyal baskı ve dışlanma nedeniyle çok zorlu bir mücadele 

gerektirmektedir. Sosyal yaşama dahil olduklarında dalga konusu 
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olduklarına, lakaplarla taciz edildiklerine ve onur kırıcı şakalara maruz 

kaldıklarına çoğumuzun şahit olduğunu söylemek zor olmayacaktır.   

Akondroplazili bir birey olan ve hak arama mücadelesinde adını sıklıkla 

duyuran Umut Kösemen bu durumu şöyle dile getiriyor;  

“Akondroplazi hastasıyım. Bunu söylediğimde kimse anlamıyor. Ama 

sokakta yürürken insanlar beni “Cüce, cüce!” diye parmakla 

gösteriyor. Yaş ilerledikçe sağlık sorunları artıyor. Bizler ayak ve 

omurga yapımızdan dolayı yolda yürürken bile sıkıntılar yaşarız. 

Uyuşmalar ve ağrılar eksik olmaz. Göğüs kafeslerimiz ufak olduğundan 

solunum problemimiz olur. Ama en ağır problem, omurganın yaşla 

dejenere olması sonucu sinirlere baskı yapmasıdır. Örneğin ben. 42 

yaşındayım. Ayaklarıma giden sinirlerdeki sorunlardan dolayı felç 

geçirme riski ile karşı karşıyayım”3. 

Bu paylaşım, akondroplazili bireylerin sağlık sorunları nedeniyle de 

özel bir hizmete gereksinim duyduklarını göstermektedir. Nadir 

hastalıklarla ilgili tüm dünyada yaşanan sorunların ülkemizde de 

yaşandığını ifade eden Dündar ve Karabulut (2010: 198), nadir 

hastalıklarla ilgili yeterli bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip hekimlerin 

azlığına ve tedavilerin yüksek maliyetine dikkat çekmektedir. 

Akondroplazili bireylerin tıbbi desteğin yanı sıra sosyal yaşamda 

görünür olma noktasında ve yaşamın her alanında insanca muamele 

görmeye dair sıkıntılar yaşamaya devam ettikleri söylenebilir.  

 
3 https://www.change.org/p/c%C3%BCcelik-engelli-cetveline-geri-konulsun-

saglikbakanligi, Erişim Tarihi: 25.03.2020. 
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Akondroplazili bireylerin, 2009 yılından beri engellilik oranları 

ölçümünde pek çok hak kaybına uğramasına neden olan ve tekrar 

engellilik sınıflandırmasına alınmalarına ilişkin haklı talepleri, 20 Şubat 

2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Erişkinler İçin 

Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” ve “Çocuklar İçin 

Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” ile Engel 

Oranları Alan Kılavuzunda %40 oranıyla yer almasıyla olumlu 

sonuçlanmıştır. Engellilik haklarından yeniden faydalanmaları olumlu 

bir gelişme olmakla birlikte, özellikle sosyal baskı ve dışlanma 

mekanizmaları bağlamında güçlendirilmeye hala çok ihtiyaç 

duydukları unutulmamalıdır.  

Albinizm (Albinism) Sendromu 

Diğer bir nadir hastalık olarak tanımlanan Albinizm sendromu, 

canlılara renk verdiği bilinen melanin pigmentinin üretimini kısmen 

veya tamamen engelleyen genetik değişimlerin sonucu olarak ortaya 

çıkmaktadır. Dünya ortalamasına göre, bir toplulukta yaklaşık 1/17.000 

insanda Albinizm görülmekte ve bu oran ülkemiz nüfusu bağlamında 

değerlendiğinde, Albinizmden etkilenmiş olabileceği düşünülen 3000-

4000 bireyin olduğu varsayılmaktadır 4 

Albinizmin en çok tanınan ve fiziksel görünümde tipik farklılıklar 

yaratan türü Tietz Sendromu, bireylerde doğumdan itibaren işitme 

kaybı, açık renk ten ve saç rengi şeklinde ortaya çıkan nadir bir 

hastalıktır. Bireyler, fiziksel görünümleri itibariyle beyaz saçlı, mavi 

 
4 https://www.albinizm.org.tr/albinizm-1, Erişim tarihi: 25.03.2020. 
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gözlü, solgun ciltli olarak doğar ve güneşe karşı hassasiyet taşırlar. 

Tanınan bir diğer tür olan Oküler Albinizm ise kalıcı görme 

bozuklukları, görme keskinliği ve görme derinliğinin (stereoskopik 

görme) azalması gibi problemlerle ortaya çıkmaktadır (Satman, Güdük, 

Yemenici ve Ertürk, 2019: 15).  

Albinizmli bireylerin temel sorunları, görme kayıpları, güneşe aşırı 

hassasiyet nedeniyle yaşadıkları sağlık sorunları ve belli türlerde 

şaşılık, ten, göz ve saç rengindeki farklılıklar nedeniyle sosyal yaşamda 

maruz kaldıkları olumsuz tepkiler olarak sıralanabilir. Bu 

olumsuzluklara çarpıcı bir örnek olarak Tanzanya’da yaşayan 

Albinizmli bir bireyin hak arama mücadelesi oldukça dramatiktir. 

Engelli Hakları Komitesi’nin kararına konu olan Albinizmli Bay X’in, 

2010 yılında tanımadığı iki kişinin saldırısına uğraması ve bu kişiler 

tarafından sol kolunun dirsekten kesilmesi üzerine Bay X., saldırının 

Tanzanya’da Albinizmli bireylere yönelik yaygın şiddetin bir parçası 

olduğunu ileri sürerek komiteye başvurmuştur. Bay X., Tanzanya’da 

Albinizmli bireylerin çeşitli mitlere dayandırılarak değişik şiddet 

türlerine ve ayrımcılığa maruz kaldıkları, Albinizmli bireylerin beden 

parçalarının sağlık ve zenginlik getiren sihirli güçlere sahip olduğu 

inanışı nedeniyle ciddi saldırılara uğradıkları ve bedenlerinin bazı 

parçalarının kesilerek, illegal yollarla satıldığını belirtmektedir. 

Komite, göre başvurucunun yaşadığı şiddetin, işkence düzeyinde ve 

fiziksel bütünlüğüne yönelik bir ihlal olduğu, olayın yetkili makamlarca 

etkili bir soruşturma yürütülmediği ve suçlular cezalandırılmadığı için 
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çeşitli hak ihlalleri tespit ederek genel tavsiyelerde bulunduğu 

görülmektedir (Atak, 2019: 23-24).  

Ülkemizde ise görme kaybı ve sosyal dışlanma nedeniyle eğitim 

hayatında da önemli sorunlar yaşayan Albinizmli çocuklar ve 

yetişkinlerin yaşadıkları sorunlar, “Türkiye'nin Albino çocukları: 

Eğitimden sağlığa sorunlar zinciri” başlıklı bir internet haberinde 

aktarılmaktadır. Gazete haberine göre, İ. G. yüzde 25 ve yüzde 20 olan 

diğer iki kardeşiyle birlikte Albinizm hastası, ailesi çocuklarının üçünü 

de görece daha az ayrımcılıkla karşılaşacakları düşüncesiyle bir kolejde 

okutmaktadır. Aile, İ. G.’nin eğitim alabilmesi için özel organik 

inceltilmiş ve bazı ışınlardan koruyan gözlük takması gerektiğini ancak 

bu gözlüklerin maliyetinin yüksek olduğunu vurguluyor. İ. G.’nin, 

eğitimi süresince toplumsal hayata az karışabildiği için çok arkadaşı 

olmaması nedeniyle çok çabuk eğitimden koptuğu, tahtada yazılanları 

veya dersi takip edemediği için eğitimden soğuduğu ifade edilirken, 

sokağa çıktığında “neden bembeyazsın, sen ihtiyarlamış küçük çocuk 

musun?” şeklinde tepkiler aldığı için de içine kapadığı, rahat görmesini 

sağlayacak dürbünlü özel gözlüğünü toplumda dışlanmasına yol açtığı 

ve garip algılandığı için takmak istemediği vurgulanmaktadır5.  

Habere konu olan ailenin nispeten ekonomik gelir düzeyi bakımından 

iyi bir durumda olduğu göz önüne alınırsa sosyo ekonomik açıdan 

dezavantajlı birey/ailelerin ihtiyaçlarını giderme noktasında hastalık 

bilgisine sahip uzmana ulaşma ve güneş kremleri, optik destek 

 
5 https://tr.euronews.com/2019/11/13/turkiye-nin-albino-cocuklari-egitimden-

sagliga-sorunlar-zinciri, Erişim Tarihi: 26.03.2020. 
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maliyetleri nedeniyle eğitim ve sosyal yaşamda önemli kayıplar 

yaşamaları kaçınılmaz görünmektedir.  

Türkiye’de yaşan Albinizmli bireylerin eğitim sorunlarına dair 

çalışması, çocukların eğitim sürecinde görme kaynaklı sorunların yanı 

sıra eğitimin ilk dönemlerinde sıklıkla karşılaştıkları ve azalsa da 

devam eden acıma, küçük görme, dalga geçme vb. tutumlara maruz 

kalmalarını vurgulamaktadır (Kırıcı, 2018: 38). Bu noktada Albinizmli 

bireylerin eğitim hayatına ve sosyal yaşama katılımını güçlendirecek 

tıbbi ve psikososyal desteğe, toplumsal kabul ve farkındalığa dönük 

çalışmaların gerçekleştirilmesi hayati önem taşımaktadır. 

Hutchinson-Gilford Progeria (Erken Yaşlanma Sendromu) 

İlk kez 1886 yılında Jonathan Hutchinson tarafından saptanan ve 1904 

yılında Hastings Gilford tarafından benzer bir ikinci vaka üzerinden 

‘progeria’ olarak tanımlanan Hutchinson-Gilford Progeria Sendromu 

(HPGS),  toplumda sıklıkla bilinen adıyla “Erken Yaşlanma Hastalığı” 

olarak da adlandırılmaktadır. Sendrom, dört milyonda bir sıklıkta ve 

erkeklerde kadınlara oranla 1,5 kat daha fazla ve ender görülen bir 

hastalık olarak ifade edilmektedir (Brown, 1992 ve Hennekam 

2006’dan akt.; Yaman ve Erdemir, 2011: 45). 

HGPS hastaları, doğum sonrası sağlıklı bir görünüme sahip olmalarına 

rağmen hastalığın seyrine bağlı olarak gelişim bozuklukları, kalça ve 

eklem problemleri, saçlarda dökülme ve ciltte yaşlanma ve felç gibi 

belirtiler ortaya çıkarmaktadır. Yaşam süresi 8 ile 21 yıl arasında 

değiştiği ifade edilen bireylerin zihinsel gelişimleri normal olmakla 
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birlikte kalp hastalığı, yüksek tansiyon gibi ileri yaş rahatsızlıkları ölüm 

sebepleri arasında yer almaktadır (Bilgici, 2016: 75). 

Sendrom, kısa boy (100cm’den az), 12-15 kg arasında ince bir fiziksel 

görünüm, kafa derisi üzerinde belirgin toplar damarlar, gelişmemiş 

izlenimi veren yüz yapısı, kafatasında orantısızlık, küçük çene yapısı ve 

burunla karakterize edilmektedir (Pekcan, Çobanoğlu ve Kiper, 2006: 

42). Hastalığın tedavisi için çalışmalar devam ederken, diğer nadir 

hastalıklar gibi erken yaşlanmaya neden olan sendromun da kesin bir 

tedavisi bulunmamaktadır.  

Sendroma sahip bireyler, 1-2 yaşlarından itibaren yaşlı bir insan 

görünümüyle hayata başlamakta, bu durum elbette ki öncelikle ailelerin 

yaşadıkları şok ve kabullenme süreçlerinin ardından çocuğun sosyal 

çevreyle ve eğitim ortamıyla tanışmasıyla daha da zorlu bir sürece 

girmektedir. 2017 yapımı Stephen Chbosky’nin yönettiği “Wonder” 

filminin baş karakteri 5. sınıf öğrencisi çocuğunun doğuştan gelen 

yüzündeki kalıcı deformasyon nedeniyle sürekli bir kaskla dolaşması, 

gerçek yaşamda pek de mümkün olamayacağına göre, bu çocuklar için 

okul yaşamının oldukça travmatik olduğu söylenebilir. Bu süreçte 

henüz dünyayla tanışırken fiziksel görünümünün getirdiği sosyal 

dışlanmayla eğitim/öğrenim sürecinde var olmaya çalışan çocuk, aynı 

zamanda pek çok fiziksel ağrı ve hastalıkla da baş etmek zorunda 

kalmaktadır. Bu noktada henüz tedavisi bulunamamış diğer pek çok 

nadir hastalık gibi erken yaşlanan bireylerin de engellilere yönelik 

hizmetleri kapsamında aldıkları desteklerin yanı sıra aile ve okul 

sistemi içinde de desteklenmeleri gerekmektedir.  

https://www.sinemalar.com/sanatci/104887/stephen-chbosky
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Huntington Hastalığı 

Huntington Hastalığı (HH), daha erken yaşlarda da görülmekle birlikte 

yoğunlukla 30-50 yaşları arasında başlayan görülme sıklığı ortalama 

yüz binde beş olan ve sinir hücrelerini zamanla yıkıma uğratan kronik 

bir beyin hastalığıdır6 Huntington hastalığında ortaya çıkan motor 

bozukluklardan önce çoğu hastalıkla bağdaştırılmayan davranış 

değişiklikleri, kaygı, depresyon ve duygulanım bozuklukları 

görülmektedir. Birey ve yakın çevresi için büyük sorun oluşturan bu 

gelişmeler, ileri aşamalarda zihinsel aktivitenin yavaşlamasıyla bilişsel 

bozukluklara ve yoğunlukla demansa yol açmaktadır (Ho LW ve ark., 

2001’den akt.: Gültekin ve Mirza, 2012: 26-27). Bu bağlamda 

Huntington hastalığının çoğu zaman öngörülemediği, teşhis edilmeden 

geç kalınmasına yol açan psikiyatrik bulgularla ortaya çıktığı 

söylenebilir. Bu süreç, hem hastalar hem de aileleri için zorlu bir süreç 

olmakla birlikte ilerleyen yıllarda ortaya çıkan kas kontrolünde ve 

zihinsel aktivitelerdeki bozulma da bireylerde ruhsal yıkımı 

artırmaktadır. 

Hastalığın başlangıcını ve seyrini hafifletmeye dönük tedaviler olmakla 

birlikte kesin bir tedavisi olmayan hastalık, bireylerde kontrolü güç 

anormal istemsiz hareketler ortaya çıkarmakta, çocuk, genç ve 

yaşlılarda ileri evrede katılaşmış hareket anomalisine dönüşmektedir. 

Zihinsel ve psikiyatrik bozuklukların seyretmesiyle bireyler ve aileleri 

 
6 https://www.movementdisorders.org/MDS-Files1/Education/Patient-

Education/Huntingtons-Disease/pat-Handouts-Huntington-Turkish-v1-

Copy.pdf, Erişim Tarihi: 31.03.2020). 

https://www.movementdisorders.org/MDS-Files1/Education/Patient-Education/Huntingtons-Disease/pat-Handouts-Huntington-Turkish-v1-Copy.pdf
https://www.movementdisorders.org/MDS-Files1/Education/Patient-Education/Huntingtons-Disease/pat-Handouts-Huntington-Turkish-v1-Copy.pdf
https://www.movementdisorders.org/MDS-Files1/Education/Patient-Education/Huntingtons-Disease/pat-Handouts-Huntington-Turkish-v1-Copy.pdf
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ağır depresyon, sosyal yaşamdan kopma, saplantılarla mücadele etmek 

durumunda kalmaktadır. Hastaların bazılarının zihinsel ve entelektüel 

fonksiyonları ileri aşamalarda bile hasar görmezken, zihinsel 

bozuklukları ilerleyen hastalar evde ya da bakım evlerinde sürekli 

bakıma ihtiyaç duymaktadır (Başak, 2008: 12-71).  

Hungtinton hastalarının farklı boyutlarda pek çok sorunla karşı karşıya 

oldukları söylenebilir. Öncelikle teşhis ve tedavi boyutunda yaşadıkları 

belirsizlik ve psikiyatrik bozukluklarla baş etmenin getirdiği 

zorluklardan söz edilebilir. Hastalığın teşhis ve tedavisinde uzman 

kişilere ulaşma güçlüğü ve maliyetlerin yanı sıra psikiyatrik tedavinin 

hem bireye hem de aileye yüklediği zorlayıcı süreç, hastalar ve 

ailelerini oldukça yıpratmaktadır. Bireylerin hastalığın seyrine ve yaş 

dönemlerine bağlı olarak eğitim/öğretim süreçlerinde yaşadıkları 

zorluklar, iş kayıpları ve sosyal ilişkilerinde bozulma hastalığın 

semptomları düşünüldüğünde kaçınılmaz görünmektedir. Bu noktada 

istemsiz kas hareketlerinin yarattığı normal dışı hareketlere yönelik 

dışlayıcı tepkiler de bireylerin sosyal yaşamdan kopmasına ve 

psikiyatrik bozuklukların daha da ağırlaşmasına sebep olabilir.  

Bu noktada hastaların ve ailelerin tıbbi tedavi ve bakım süreçlerinde 

destek almalarının yanı sıra psikososyal açıdan desteklenmeleri de 

büyük önem taşımaktadır. Hasta ve ailesinin uzun yıllar fiziksel zihinsel 

ve ruhsal boyutta ağırlaşan bir tabloyla seyreden bir hastalıkla ve 

çocuklarında da ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabileceği gerçeği ile 

yaşamak zorunda kalmaları bu süreci zorlaştırmaktadır. Bu noktada 

hasta ve yakınlarının yaşam kalitesinin yükseltilmesi disiplinler arası 
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bir hizmet sunumunu gerektirmektedir. Bu noktada özellikle tıbbi ve 

psikiyatrik sosyal hizmet alanında çalışan meslek elemanları önemli bir 

rol üstlenebilir. Hastaların tespiti ve ihtiyaç duydukları hizmetlere 

yönlendirilmesi, hasta ve ailesine danışmanlık ve kaynaklara ulaşmada 

bağlantı kurucu bir rol üstlenebilir.  

Mukopolisakkaridoz (MPS) 

MPS hastalığı, vücutta bileşenleri parçalayacak olan enzimlerin 

eksikliği veya arızası nedeniyle kalp, kemik, eklemler, solunum sistemi 

ve merkezi sinir sistemi de dahil tüm vücutta hasara yol açan nadir 

hastalıklardan biridir7. Hastalık fiziksel olarak kaba bir yüz görünümü, 

gelişim geriliği, boy kısalığı ile tanımlanırken hastalarda zihinsel 

gerilik, işitme kayıpları, spesifik akciğer ve kalp hastalıkları, eklem ve 

kemik deformasyonları görülebilmektedir (Yıldız ve Sivri, 2016: 303).  

Hastalarda kas iskelet sistemi ve omurga sorunları nedeniyle cerrahi 

operasyonlara ihtiyaç duyulabilmektedir. Son yıllarda gelişen yeni 

tedavilerle (enzim replasmanı ve kemik iliği transplantasyonu gibi) 

hastaların yaşam kalitesi arttırılmakla birlikte tıbbi desteğe olan 

ihtiyaçları süreklilik taşımaktadır (Bekmez ve Yazıcı, 2016). 

Hastalar, kas iskelet sistemi deformasyonları, gelişim gerilikleri ve 

fiziksel görünümlerindeki farklılıkları nedeniyle eğitim yaşamı ve 

sosyal yaşama katılımda zorluklar yaşamaktadır. Hastalar ve yakınları, 

2009 yılında kurdukları MPS LH derneği aracılığıyla sorunlarını 

aktarmayı, toplumu nadir hastalıklar hakkında bilgilendirmeyi, 

 
7 https://www.mpsturk.org/mps-ile-ilgili-hastaliklar-nelerdir/, Erişim Tarihi: 

26.03.2020. 

https://www.mpsturk.org/mps-ile-ilgili-hastaliklar-nelerdir/
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önyargıları kırmayı ve nadir hastalıklara yönelik yasal mevzuatların 

düzenlenmesine katkı sunmayı hedeflemektedir.  

Hastalar ve yakınları, diğer pek çok nadir hastalıkla benzer sorunlara 

dikkat çekmektedir. Hasta ve yakınları, tanı koyma süreçlerindeki 

gecikmeler, uzman doktorlara ulaşım güçlükleri, yüksek tedavi 

maliyetleri, eğitim ve sosyal yaşama dair güçlüklerini temel sorunlar 

olarak aktarmaktadır. MPS Tip 4A hastası çocuğunun eğitim süreçlerini 

aktaran bir anne “Bu hastalık hem psikolojik hem de sosyal yönden çok 

zor. Çok zor bir süreç bu. Anlatması da zor, yaşaması da. Sokakta 

yürüdüğünde, bir parka gittiğinde önce acıyan bakışlar sonra sorular. 

Bunlarla baş etmek de zor. Çocuklarımın yanında sorulan her sorunun 

çocuklarımın psikolojisini nasıl etkilediğini görmek beni çok üzüyor. 

Okula başladığında birçok engelle karşılaştı. “Bu çocuk okuyamaz, 

ezilir, itilir” diye çok şey duyduk” ifadeleriyle toplumun önyargılı 

tutumlarından duydukları rahatsızlığı ve çocuğunun eğitim/öğretime 

katılımı için verdiği mücadeleyi aktarmaktadır (MPS LH Derneği, 

2019).   

MPS hastaları ve yakınlarının hastalığın farklı tiplerine özgü tıbbi 

desteğe olan ihtiyaçlarının yanı sıra diğer nadir hastalıklara sahip tüm 

bireyler gibi eğitim, istihdam ve sosyal yaşama katılım konusunda 

desteğe ve sistemlerin nadir hastaların ihtiyaçlarına etkin bir şekilde 

cevap verebilecek biçimde organize edilmesine dönük çalışmalara 

gereksinim duymaktadır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Nadir hastalıklar, görülme sıklığı bakımından nadir olmakla birlikte, 

pek çok farklı nadir hastalık türünden etkilenen bireyler ve yakınları 

düşünüldüğünde toplumda azımsanmayacak bir oranı temsil 

etmektedir. Nadir hastalığa sahip bireyler ve yakınlarının zaman zaman 

kendi ifadeleriyle aktardığımız ihtiyaç ve sorunlarının bazı ortaklıklar 

taşıdığı görülmektedir. Nadir hastalıklara sahip bireyler, engellilik 

sınıflandırmaları kapsamında yer aldıkları sürece ekonomik destek ve 

evde bakım gibi standart hizmetlerden faydalanabilmektedir. Ancak 

engellilik sınıflandırmasına dahil olmayan hastalara özgü bir hizmet 

modeli bulunmamaktadır. Bu anlamda standart hizmetlerin yanı sıra 

hastaların tıbbi hizmetlere, araçlara erişim ve ulaşılabilirliğinin 

arttırılması, tanı ve tedavi süreçlerinde ekonomik ve psikososyal 

desteğin yanı sıra hasta ve yakınlarının yaşamın her alanında sosyal 

işlevselliklerini yükseltecek çalışmalara da ihtiyaç duydukları 

görülmektedir. 

Nadir hastalıklar konusunda Sağlık Bakanlığı’nın 2009 yılından bu 

yana Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TUSEB) başta olmak üzere 

çeşitli kurumlarla işbirliği içinde çalıştaylar düzenleyerek bilgi ve 

farkındalığın geliştirilmeye çalıştığı görülmektedir. İnce ve Tarım 

(2018: 1020), sorun alanına dair politikalara ilişkin çalışmalar 

sonucunda, Sağlık Bakanlığı tarafından 2018 yılında düzenlenen 28 

Şubat Nadir Hastalıklar Günü toplantısında, nadir hastalıklar 

konusunda farklı kurumlarla işbirliği içinde yeni bir stratejik plan 
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oluşturulduğunun vurgulandığını, ancak bu gelişmenin henüz yazılı 

olarak bakanlık strateji ve politikalarına yansımadığını belirtmektedir. 

2016 yılında Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü 

tarafından gerçekleştirilen Nadir Hastalıklar Farkındalık Günü 

toplantısı sonunda 7 ana başlık altında düzenlenen nadir hastalıklar 

stratejik hedefleri kapsamında, bakım hizmetleri ve sosyal desteğin 

sağlanması noktasında, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu 

Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı ve yerel yönetimler sorumlu kurumlar olarak belirlenmiştir8. 

Bu çalışmalar nadir hastalıkların tanınırlığı ve etkin destek 

hizmetlerinin gelişimi bakımından umut vadetmekle birlikte, henüz 

nadir hastalıklara ilişkin özel bir mevzuatın oluşturulmamış olması 

nadir hastalığa sahip bireyler ve yakınlarının tanı, tedavi ve psikososyal 

desteğe ulaşmalarını zorlaştırmaktadır.  

Avrupa’da ve Amerika’da nadir hastalığa sahip bireyler ve yakınlarıyla 

yürütülen çalışmalarda diğer meslek elemanlarıyla işbirliği içinde 

sosyal hizmet uzmanlarının da önemli bir role sahip olduğu 

görülmektedir. Türkiye’nin de katılım gösterdiği Ulusal Nadir Görülen 

Bozukluklar Organizasyonu (NORD), Nadir Hastalıklar Avrupa 

Organizasyonu (EURORDIS) ve Uluslararası Sosyal Hizmet 

Uzmanları Federasyonu (IFSW) ve sivil toplum kuruluşlarının 2016 

yılında imzaladıkları bir anlaşmaya dayalı olarak çalışmalar 

 
8 https://www.acibadem.edu.tr/assets/pdf/kemal-memisoglu.pdf, Erişim Tarihi: 

25.03.2020. 

https://www.acibadem.edu.tr/assets/pdf/kemal-memisoglu.pdf
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gerçekleştirilmektedir (Aymé, Kole ve Groft 2008’den akt.; Pak, 2017: 

7).  

Bu noktada özellikle, nadir hastalığa sahip bireyler ve yakınlarına 

sunulacak psikososyal destek ve danışmanlık hizmetlerinin sunumunda 

sosyal hizmet alanı önemli bir yere sahiptir. Sosyal hizmet bakış açısı, 

bireylerin ihtiyaçları noktasında tek bir bireyin farklı bir özellik ve 

hizmet ihtiyacının, tüm vatandaşlara gösterilen ilgi ve farkındalığı hak 

ettiği noktasından sorun alanına yaklaşmaktadır. Aynı zamanda bireyin 

iyilik halinin biyopsikososyal olarak bir bütün halinde 

değerlendirilmesi ve multidisipliner bir hizmet sunumunu 

gerektirdiğine vurgu yapmaktadır. 

Nadir hastalığa sahip bireyler ve yakınlarına sunulacak hizmetlerin 

multidisipliner bir şekilde sunumu yaşadıkları güçlüklerin 

giderilmesine önemli bir katkı sağlamanın yanı sıra eğitim ve sosyal 

yaşamda daha etkin bir biçimde var olmaları noktasında da bireyleri 

güçlendirecektir. 

Pak, bu süreçte sosyal sosyal hizmet uzmanlarının rolünü, sosyal 

yardımlaşma konularındaki yetkinliğini kullanma, sağlık 

programlarının geliştirilmesinde planlayıcı rol oynama, eğitim, 

araştırma, politika ve kaynak geliştirme konusunda çalışmalar yaparak 

sürece katkı sağlamanın yanı sıra hastalar ve aileleri adına savunuculuk 

yaparak, iyilik halini yönetmek için destek sunma ve hastaların yeni 

tıbbi durumlara ve psikososyal gelişmelere ayak uydurmalarını 

sağlamak olarak tanımlamaktadır (Pak, 2017: 10-11). 
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Bu bakımdan nadir hastalar ve ailelerine sunulacak hizmetlerin spesifik 

ihtiyaçlar doğrultusunda gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Aile, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çerçevesinde sorun alanında yetkin diğer 

meslek elemanlarıyla birlikte sosyal hizmet uzmanlarının bilgisine de 

başvurularak hasta ve yakınlarının sorunlarına yanıt verebilecek 

çalışmalar yürütülebilir.  

Toplumun nadir hastalıklara sahip bireyleri, farklı gelişimsel özellikleri 

ve fiziksel görünümleriyle kabulü, önyargıların kırılması ve bireylerin 

eğitim, sağlık, istihdam, ev ile sosyal yaşama katılım haklarını daha 

etkin kullanabilmesi bakımından eğitim sisteminin ilk basamaklarında 

müfredata yerleştirilecek ders içeriklerinden sosyal hizmet 

kurum/kuruluşlarının düzenlediği aile eğitimleri içeriklerine kadar pek 

çok düzenleme yapılabilir.  

Nadir hastalıklara sahip bireyler ve aile/yakınlarına gerek Sağlık 

Bakanlığı gerekse Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

kapsamında nadir hastalara yönelik bir tıbbi ve psikososyal destek 

modeli oluşturularak hizmetlerin daha bütüncül ve ulaşılabilir bir 

biçimde düzenlenmesiyle hastaların yaşama daha sıkı bağlanmalarına 

katkı sağlanabilir. 

Bu süreçte üniversitelerin sağlık hizmetleri bölümlerini içeren 

fakülteleri, sosyal hizmet bölümleri ve gönüllü öğrenci kulüpleri, sorun 

alanıyla ilişkili diğer paydaşlar ve STK’ların işbirliği içinde 

yürütebilecekleri projelerle de nadir hastalıklara sahip bireyler ve 

ailelerine yönelik çok boyutlu destek sunulabilir. Bu destek ekonomik, 

tıbbi veya bakım boyutunun tamamlayıcısı olan nadir hastalığa sahip 
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bireylerin toplumda görünürlüğünü ve katılımını artırmaya dönük 

çalışmaları kapsayabilir. Bu projeler, nadir hastalar ve yakınlarının 

yaşamını kolaylaştırırken toplumun nadir hastalıklar ve karşılaşılan 

güçlükler konusundaki bilgi ve duyarlılığının arttırılmasına da önemli 

bir katkı sunacağı düşünülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 DİSİPLİNLERARASI PERSPEKTİF: 
Davranış Araştırmaları 

KAYNAKÇA 

Atak, S. (2019). Birleşmiş milletler engelli hakları komitesi’nin karar ve genel 

yorumları. İzmir Barosu Dergisi, Mayıs 2019, 15-52.  

Başak, A. N. (2008). Hungtington hastalığı: kliniği, tedavisi, genetiği, genetik tanısı, 

aile dayanışması, güncel araştırmalar. Boğaziçi Üniversitesi Suna ve İnan 

Kıraç Vakfı Nörodejenerasyon Araştırma Laboratuvarı Yayınları 2: İstanbul.  

Bekmez, Ş., Yazıcı, M. (2016). Mukopolisakkaridozlarda omurga sorunları. TOTBID 

Dergisi, 15(4), 311-316. 

Bilgici, Z. (2016). Metilen Mavisi. TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, Mayıs 2016, 

74-77.  

Doğuç, E. (2017). Yetim ilaçların (orphandrugs-nadir hastalıklarda kullanılan ilaçlar) 

Türkiye’de ve dünyadaki durumu. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 4(3), 196-

201.  

Dündar, M., ve Karabulut, S. Y. (2010). Türkiye’de nadir hastalıklar ve yetim ilaçlar: 

medikal ve sosyal problemler. Erciyes Medical Journal, 32(3), 195-200. 

Gültekin, M., ve Mirza, M. (2012). Parkinson hastalığı olarak yanlış tanı almış 

hungtington hastası: olgu sunumu. Parkinson Hastalığı ve Hareket 

Bozuklukları Dergisi 15(2), 58-60. 

İnce, Ö., ve Tarım, M. (2018). Türkiye Cumhuriyeti sağlık bakanlığı politika ve 

stratejilerinde nadir hastalıkların yeri: 2002-2018 dokümanlarının içerik 

analizi. 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bildiri 

Özetleri Kitabı, 1018-1030.  

Kırıcı, İ. (2018). Türkiye’de yaşayan albinizmli bireylerin eğitim 

sorunları. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 29-40.  

Köken, A. H., Hayırlıdağ, M., ve Büken, N. Ö. (2018). Sağlık hakkı bağlamında nadir 

hastalıklar ve yetim ilaçlar. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics, Law 

and History-Special Topics, 4(1), 91-8. 

MPS LH Derneği (2020). Bizim hikayemiz: umut. Erişim: http://www. 

mpsturk.org/oykulerimiz/  Erişim Tarihi: 08.04.2020. 



 

 29 

Nadir Hastalıklar Ağı. (2019). Nadir hastalık nedir? Erişim: https://www. 

nadirhastaliklaragi.org.tr/nadir-hastalik-nedir Erişim Tarihi: 06.04.2020. 

National Organization for Rare Disorders (2011). Rare disease database. Retrieved 

from: https://rarediseases.org/rare-diseases/behcets-syndrome/  Date of 

Access: 31.03.2020. 

Pak, M. D. (2017). Nadir hastalıklarda sosyal hizmetin rolü. Sağlık ve Toplum, 27(3), 

3-13. 

Pekcan, S., Çobanoğlu, N., & Kiper, N. (2006). Hutchinson-Gilford progeria 

syndrome. Turkish Journal of Geriatrics, 9(1), 42-45. 

Pirgon, Ö., ve Dündar, B. N. (2016). Adölesan Dönemde Büyüme 

Bozuklukları. Adölesanda Büyüme ve Puberte, Ankara: Cinius Yayınları, 32-

71. 

Satman, İ., Güdük, Ö., Yemenici, M., ve Ertürk, M. (2019). Nadir hastalıklar raporu. 

Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü Yayını: İstanbul. 

Solomon, A. (2016). Armut Dibine Düşmeyince. (Çev. N. Elhüseyni), Yapı Kredi 

Yayınları: İstanbul. 

Wästfelt, M., Fadeel, B. & Henter, J. I., (2006). A journey of hope: lessons learned 

from studies on rare diseases and orphan drugs. Journal of Internal Medicine, 

260(1), 1-10. 

Yaman, B. C., ve Erdemir, U. (2011). Hutchinson-Gilford progeria sendromu: olgu 

sunumu. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 32(1), 45-49. 

Yıldız, Y., ve Sivri, H. S. (2016). Mukopolisakkaridozlarda ortopedik 

sorunlar. TOTBID Dergisi, 15(4), 303-310. 

Yolbaş, İ. (2016). Adolesanlarda akondroplazi ve hipokondroplazi. Adolesanda 

Büyüme ve Puberte (1) içinde (64-71). Cinius Yayınları: Ankara. 

 

 

 

 

 

 



 

30 DİSİPLİNLERARASI PERSPEKTİF: 
Davranış Araştırmaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 2 

 
SORUMLU TUTULMAK VE SORUMLULUK ALMAK 

 ÜZERİNE 

 

Dr. Öğr. Üyesi Tanzer YAKAR1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Sakarya, 

Türkiye, tyakar@sakarya.edu.tr. 



 

 

32 DİSİPLİNLERARASI PERSPEKTİF: 
Davranış Araştırmaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 33 

GİRİŞ 

 

Hannah Arendt, örnek bir olay” olarak “Eichmann Davası”, iyi bir 

yurttaşla iyi bir insanın her zaman, en azından çoğu kez 

örtüşmeyeceğini çok açık bir biçimde ortaya koyar.  İyi bir yurttaş 

olan ve sadece vazifesini yerine getiren Eichmann’ı suçlu 

bulabilmemizin nedeni insanın içinde bulunduğu tarihsel ve 

toplumsal koşulları herseye rağmen aşma imkanıdır. Eichmann 

bu imkanı gerçekleştirememiştir. Arendt totoliter rejimlerin en 

belirgin özelliğinin yargı gücünün etkisizleştirilmek, insanın 

kendi kendine yargı veremez hale getirmek olduğuna dikkat 

çekecektir. İtaatkarlığın bir erdem olduğu bu tip toplumlarda iyi 

yurttaşlar kötülük işlemezler, sorumluluklarını yerine getirirler. 

 

Stanley Milgram, Arendt’in “kötülüğün sıradanlığı” analizinden 

yola çıkarak yaptığı “itaat deneyi”nde, otoritenin mutlak itaati 

buyurduğu heryerde benzer sonuçlar yaşanacağını elde ettiği 

bulgularla gösterecektir. Milgram’ın elde ettiği bulgularda da 

hayret uyandıran şey sorumluluğu yerine getirme bakımından 

mutlak itaatin vardığı yerdir. 

 

Sorumluluk alma, varoluşçu filozoflar tarafından bir imkan olarak 

ortaya koyulmuştur. İnsan sadece yaptıklarından değil yapma 

imkanı olduğu halde yapmadıklarından da sorumludur. Sartre’ın 

sorumluluk anlayışının kökeninde, Arendt’in verdiği örneğe 

benzer tarihsel olay vardır: Cezayir Soykırımı. Sarte Fransız 
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hükümetinin ve kolonilerinin Cezayir’de gerçekleştirdiği insanlık 

dışı eylemlere seyirci kalan Fransız vatandaşlarının da bu eylemin 

sorumluluğunu taşıdığını ifade eder.  

 

Sartre’ın “sorumluluk alan” insanı Kohlberg’in üç döneme 

ayırdığı ahlaksal gelişim evrelerinden üçüncüsündeki insan 

tipidir. İnsan tarihsel ve toplumsal ilişkilerce içine gömülü olduğu 

sorumluluklarca belirlense de her zaman onu aşma imkanı vardır. 

Bu bakımdan, her zaman olmasa da acil yanıt bekleyen sorunlarla 

sorumlu tutulduğu şeyleri aşmadan sorumluluk alma imkanı 

yoktur. Bu durum Albert Camus’nun betimlediği insanın trajik 

kaderini anlatır. 

1. SORUMLU TUTULMAK 

Hannah Arendt II. Dünya Savaşı’nda milyonlarca Yahudiyi 

öldürmekle suçlanan Adolf Eichmann’ın davasını izlemek için 

gittiği Kudüs’ten bildirdiği ilk gözlem, mahkemenin onu ne ile 

suçlayacağı konusunda büyük tereddüt yaşamasıdır. Mahkeme 

tutanaklarında “suçun doğası” başlığıyla geçen birincil suçlama 

“Yahudi halkına karşı suç” olarak geçer.2 Çünkü mevcut hukuk 

sisteminde “insanlığa karşı işlenen suç” diye bir şey yer 

almamaktadır. Arendt bunu hukukun içine düştüğü “acizlik” 

olarak tanımlar. Bir diğer önemli sorun“ insanlığa karşı işlenen 

bir suç”un“ kim” tarafından yargılanacağının belirsiz oluşudur. 

 
2 Bruehl, E. Y. (2004). Hannah Arendt: From Love of the World, 2nd. Ed. 

London: Yale University Pres. s. 340 . 
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Bu yargı mercii, insanlığı temsil eden uluslararası bir mahkeme 

mi yoksa kurbanları sadece “ırk”, “din”, “dil” olarak temsil 

edenler mi olacaktır? Arendt’in görüşüne göre, ulusların hukukun 

ve ahlaksal kodlarının üzerinde yer alan evrensel bir ahlak ve 

hukuk için yaşanan acil gereksinim doğmuştur. Bunlara ek olarak 

bir diğer can alıcı sorun milyonlarca “insan”ın öldürülmesi gibi 

bir suçun sorumluluğunu tek bir insana yüklemenin olanaklılığı 

sorunudur.  

Arendt’in bu son soruda altını çizdiği nokta şudur. Eichmann 

vatandaşı olduğu devletinin yasalarının, raisons d’etat (“devlet 

aklı”)nın gerektirdiği eylemi işlemiştir. Kendisi de savunmasında 

“benim dilim officialese’dir” der.3 Dolayısıyla savunmasında 

eyleminin emir komuta zincirinde bir memurun kendisine verilen 

buyruğu uygulamasıdır. Bu noktada ahlak felsefesi açısından 

başka bir tartışma doğar. Emir komuta zincirinin işlediği bir 

örgütlenme içinde aşağıda yer alan birey eylemin niyetini (mens 

rea) kendisi taşımadığından niyet üzerine temelli bir ahlak çözüm 

üretemeyecektir. Çünkü eylemin yapılmasının inisiyatifi 

bireylerin yargı gücüne bırakılmamıştır. Özellikle de söz konusu 

olan Eichmann’ın durumunda olduğu gibi askeri bir kurumsa 

“emre itaat” bu kurumun varlığını koruyabilmesi için zorunludur. 

Bu durumda bireyin sorumluluğu kendisine emredileni yerine 

getirmekten ibarettir. Arendt’in “insanlığa karşı işlenen” bu suçta 

dikkat çektiği bir diğer husus şudur. Eichmann’ı yargılayanlar 

 
3 Bruehl, a.g.e., s. 342 
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karşılarında bir canavar, patolojik olarak rahatsız bir kişi 

bulacaklarını umarlarken karşılarına son derece sıradan, iyi bir 

aile babası v.b. gündelik yaşamlarımızda bize hiç yabancı 

olmayan “normal” bir kişi bulduklarında yaşanan şaşkınlıktır. 

Arendt’in buradan yola çıkarak şunun altını çizer: “Eichmann 

Nazi rejimi altına bir birey olarak “istisna” olmadığı için 

normaldir. Bununla birlikte III. Reich’in koşulları altında sadece 

“istisnalar” “normal biçimde” tepki gösterebilir. Bu basit gerçek 

yargıçlar için ne kaçabildikleri ne de çözebildikleri bir ikilik 

yaratır.”4 

Arendt yukarıdaki alıntıda ve devamında “normal” ve “anormal” 

olarak nitelediğimiz şeyin insan doğasından gelme bir nitelik 

olmadığını aksine toplumsal bir varlık olarak bireyin içinde yer 

aldığı ilişkilerce ve onun ölçütlerince bu niteliği aldığını belirtir. 

Bu bir anlamda şunu demeye gelir: Eichmann’ın bize canavarca 

görünen “kötülük”ü, içinde yer aldığı bağlamda “sıradandır.” 

Kötülüğün sıradanlığı (“banality of evil”) kavramı Arendt’in 

düşüncesinin bu arka planında okunmalıdır.  Arendt bu tespitinde 

felsefi olarak yanıt aradığı sorun, insanların yargı gücünün nasıl 

bu denli körelebildiği sorunudur.  

Arendt’in totaliter rejimlerde yaşayan bireyler için gördüğü en 

büyük tehlike yargı güçlerini yitirmeleri ve daha da kötüsü yargı 

larını askıya almaların artık onlar için herhangi bir kaygı 

 
4 Bruehl, E. Y. (2004). Hannah Arendt: From Love of the World, 2nd. Ed. 

London: Yale University Pres., s. 50. 
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uyandırmasıdır.  Arendt’e göre bu sorun sadece sıradan insanlarıla 

ilgili değildir, entelektüel ve aydınlar için de aynı tehlike devam 

etmektedir. Arendt’e göre yargı verme yetisinin yitmesi, insanın 

kendisini toplumsal yaşamı ilgilendiren konularda yargı vermeye 

değer görmemesi gerçekte bireyin yitiş halidir.5 Totaliter rejimler 

ahlaki bir varlık olarak kişinin yargı gücünü, vicdanını baskı 

altına alır.  Bunu yapmanın yolu ise yargı vermenin, vicdani bir 

sorgulamanın kendisini değersizleştirmektir. Nazi 

Almanya’sından en çok öne çıkan “erdem” kayıtsız itaattir. 

Kuşkusuz Arendt’in tespitleri önümüze son derece farklı bir insan 

tasavvuru sunar. Sıradan insanların birer canavara dönüşebilmesi 

doğuştan getirdikleri patolojik bir rahatsızlıktan ötürü değil 

toplumsal alanın belirlediği “normal”in kodlamalarıyla olur. 

Dolayısıyla “suç” sadece bireysel bir anamoli haline indirgenerek 

çözümlenemez.  

Aynı tarihsel olayın çalışmalarının arka planında harekete geçirici 

önemli bir öğe olarak yer aldığı bir diğer isim Stanley 

Milgram’dır. “Milgram’ın araştırmalarında iki belirleyici etken 

vardır. İlki Yahudi Soykırımı’nın açıklama çalışması ve ikincisi 

Solomon Asch’ın uyma (“conformity”) çalışması tekniğini daha 

büyük insani sonuçları olan davranışlara uygulama niyetidir”.6 

Kendisi Hannah Arendt’in “kötülüğün sıradanlığı” kavramından 

 
5 Bruehl, E. Y. (2004). Hannah Arendt: From Love of the World, 2nd. Ed. 

London: Yale University Pres. s. 339. 
6 Blass, T. (1998). The Roots of Stanley Milgram’s Obedience Experiments 

and Their Relevance to the Holocaust”, Analyse & Kritik 20, s.46. 
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haberdardır. Biri felsefe diğeri psikoloji alanında hareket etse de 

ikisi de aynı sorun üzerine görüş üretmiştir. “Deneysel 

paradigma…otorite ile ilgili benim kuşağımın üyelerine, özellikle 

de II. Dünya Savaşının zalimliklerine uğrayan benim gibi 

Yahudiler üzerindeki otoriteye ilişkin bilimsel açıklama sağlar 

…Yahudi Soy Kırımı’nın ruhum üzerindeki etkisi 

araştırmalarımda ilgimi itaate yöneltti ve onu belirli bir biçimde 

ele almaya sevketti.”7 Milgram kendi çalışmalarının Arendt’in 

otorite analizini ve ‘kötülüğün sıradanlığı’ fikrini onayladığını 

ifade edecektir: 

“Kendi deneylerimde yüzlerce sıradan insanın otoriteye itaatine 

şahit olduktan sonra, Arendt’in kötülüğün sıradanlığı fikrinin 

hayal edilebilenden daha çok gerçeğe yaklaştığı sonucuna 

vardım. Kurbanına elektrik şoku veren sıradan insan bunu itaat 

duygusundan –bir özne olarak ödevlerine dair bir görüşten-

dolayı- yapar, özel olarak saldırgan bir eğilimden ötürü değil. Bu 

belki de, çalışmamızdan çıkacak en temel derstir: Kendi hesabına 

kişisel bir düşmanlık olmaksızın sadece mesleklerini icra eden 

sıradan insanlar korkunç ölçüde yıkıcı bir sürecin failleri haline 

gelebilirler…Uyuşmuş bir düzenlilik içinde iyi insanlar otoritenin 

talepleri altında parmağın eklem yeri gibi görünürler ve en katı ve 

en sert eylemleri yerine getirebilirler. Gündelik yaşamlarında 

sorumluluk sahibi ve nazik insanlar otoritenin tuzaklarıyla, 

 
7 Milgram, S. (1977). The Individaul in a Social World: Essays and 

Experiments, Michigan: Addison-Wesley Pub. Co., ss 92-93.  
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algılarının kontrol altına alınmasıyla deneyi yapanın görev/durum 

tanımının sert eylemleri icrasında eleştirel olmayan bir biçimde 

kabul edilmesiyle ayartılır.”8 

Milgram’ı ilgilendiren en önemli sorun “itaat” sorunudur. 

Milgram doğrudan Yahudi Soykırımı üzerine çalışma yapmayı 

planlasa da ele aldığı sorunun sadece Nazi dönemi Almanyası 

özelinde bir sorun olmadığını aynı şeyin kendi ülkesinde de en az 

onun kadar geçerli bir sorun olduğuna değinir: 

“ Gelecek sene itaat üzerine uzun bir deneyler dizisi 

gerçekleştirmeyi planladım. Bu dizi kendi içinde bağımsız bir 

çalışma olarak kalacaksa da, aynı zamanda Alman karakteri 

üzerine bir proje için hazırlık olacaktır. Onda “itaat ile otoritenin” 

karşılaştırmalı deneysel ölçütleri önemli bir kısmı oluşturacaktır. 

Bu projeyi tamamlamasının nedeni olarak Amerikan hemşehrileri 

arasında gördüğü itaatin “Almaya’da bir deney yapmak için çok 

az gereğini gördüğü”nü ifade eder.”9 

Milgram’ın otoritenin doğasına ve buradan çıkarılacak 

sorumluluk ile ilgili düşüncelerine geçmeden önce çarpıcılığı 

açısından gerçekleştirdiği itaat deneyine kısaca değinmemiz 

yararlı olacaktır. Milgram’ın yaptığı “itaat deneyi”nde denekler 

“bellek ve öğrenme üzerine bilimsel bir çalışmanın 

 
8 Milgram, S. (1974). Obedience to Authority: An Experimental View, 

NewYork: Harper and Row., s 123. 
9 Meyer, P. (1970). If Hitler Asked you to Electrocute a Stranger, Would 

You?Probably, içinde: Esquire, February., s. 73. 
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tamamlanmasına yardım etmek için” 500 New Haven’lı aranıyor 

ilanına yanıt verenlerden oluşur. Deneklere saatte 4.00 dolar ve 5 

sent otobüs bileti parası verilmektedir. Milgram’ın katılımcıları 

30.000 nüfuslu New Haven kentinin meslek, eğitim, v.b. 

bakımından farklı kesimlerinden gelen katılımcılardır. Yale 

Üniversitesi’nin konumu yapılan deneyin meşruluğu yönünde bir 

algılama yaratmak açısından önemlidir.  

İki denek laboratuara girer ve üzerinde gri bir önlükle uygun bir 

görünüm arz eden bir teknisyen onları karşılar. Deneklere cezanın 

öğrenme üzerindeki etkisinin test edileceği anlatılır. Deneyi 

yapan kişi, ebeveynlerin çocuklarını eğitirken şaplak atması gibi 

şeylerin çok bilindik olsa da “”gerçekte öğrenme üzerinde 

cezanın etkisinin ne olduğuna ilişkin çok az şey bilindiğini çünkü 

insanlar üzerinde buna dair tam anlamıyla bilimsel bir 

araştırmanın gerçekte yapılmadığını” telkin eder. Deneklerden 

kimin “öğretmen” kimin “öğrenci” olacağına karar verilmesi için 

bir kura çekilir. Kura önceden ayarlanmış olduğundan 

Milgman’ın işbirlikçileri hep “öğrenci” olurken katılımcılar 

“öğretmen” olurlar. Deneklere daha sonra etkileyici bir görünümü 

olan şok jeneratörü gösterilir. Aletin voltaj ayarı 15 volttan 450 

volta kadardır. Bu aralık içerisinde voltajı arttırmak için kademeli 

olarak voltajı arttıran 30 tane düğme vardır. Bu düğmelerde 

voltajların sayısal olarak numaralandırılmasına ek olarak “Düşük 

Şok, Orta Şok…Tehlike: Ciddi Şok olarak ve son iki düğme ise 



 

 

 41 

sadece XXX olarak etiketlenmiştir. Denekler ardından bir odaya 

götürülür. Kurban elektrikli bir sandalyeye bağlanmıştır.  

“Deneyi yapan kayışların öğrenciye elektrik şoku verildiğinde 

aşırı hareketleri engelleyeceği açıklamasını yapar. Bu etki 

öğrencinin bu durumdan kaçmasının imkansız göstermek 

içindir.Bir elektrot öğrencinin bileğine yerleştirilir ve “su 

toplamaları ve yanmaları önlemek için” elektrot macunu 

yerleştirilir. Deneklere elektrotun bitişikteki odadaki şok 

jeneratörüne bağlı olduğu söylenir. Deneyi yapanın 

güvenilirliğini arttırmak için öğrenciden gelen bir soruya yanıt 

olarak “şokun aşırı ölçüde acı verici olsa da kalıcı bir doku 

hasarına neden olmayacağı bildirilir.”10 

Deneyimsiz öğretmen/denek tarafından kurbana bir bellek dersi 

okunur. Bu bir eşleşme dizinin okunması ve ardından ilk 

eşleşmenin ilk sözcüğüyle dört terimin birlikte okunması 

biçiminde gerçekleşir. Öğrenci önceden hangi terimin 

eşleştirildiğini ayırt etmelidir. Eğer öğrenci eşleştirmeyi yanlış 

yaparsa, “öğretmen” doğru yanıtı verecek ardında şok 

seviyelerinden birine basacaktır. Testin ilerlemesiyle daha da çok 

hata yapıldığında, “öğretmen”e voltajı arttırması söylenir. Her bir 

“öğretmen”e deneyin gerçekliğine vurgu yapması için örnek 

olarak 45 volt gösterilir. 

 
10 Milgram, S. (1974). Obedience to Authority: An Experimental View, 

NewYork: Harper and Row., s18. 
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Deneyin farklı çeşitlemelerinde, Milgram kurbandan gelen 

dönütü değiştirir. İlkinde ses dönütü yoktur. “Öğretmen”in elinde 

sadece voltmetre ile birlikte şok jeneratörü ve yanıp sönen ışıklar 

vardır. Neredeyse tüm “öğretmenler” sonuna kadar gitmiştir. 

Milgram “öğretmen/deneğin hayal ettiğinden çok daha fazla 

itaatkar olduğunu görür. Ardından ses dönütüne bir yanıt listesi 

ekler: 75 voltta kurban homurdanır, 120 voltta kurban deneyi 

yapana şokların acı verici hale geldiğini bildirir. 

“Ve 150 voltta kurban çığlık atar, “Deneyi yapan, beni buradan 

çıkarın! Bu deneye daha fazla katılmak istemiyorum. Devam 

etmeyi red ediyorum.” Bu türden çığlıklar genelde yoğunluğu 

artarak devam eder. Öyle ki 180 voltta kurban şöyle çığlık atar, 

“acıya dayanamıyorum,” ve 270 voltta onun şoka yanıtı kesinlikle 

acı verici bir çığlıktır. 150volttan itibaren deneyden çekilme 

isteğinde ısrar eder. 300 voltta kurban umutsuzluk içinde bağırır: 

Artık bellek testine yanıt verecek durumda değildir.”11 

Deneklerin büyük çoğunluğu 150 voltta –kurban bırakılmayı 

istediğinde- durur ve bilgi almak için deneyi yürütene döner. 

Deneyi yürütücüsü deneği hizaya getirmeye yetecek sıklıkla bir 

dizi teşvik sözcüğü söyler. Teşvik edici sözcükler şu biçimdedir: 

“Lütfen devam!” ya da “hadi!”… “Başka bir seçeneğiniz yok, 

devam etmelisiniz!” Eğer denekler hala devam edemiyorsa, farklı 

özel teşvik edici sözler söylenir. Bu teşvik edici sözler, acı verici 

 
11 Milgram, S. (1974). Obedience to Authority: An Experimental View, 

NewYork: Harper and Row., s. 8. 
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olsa da kalıcı bir doku incinmesine neden olamayacağı konusunda 

güvence verir. Eğer öğretmen, öğrencinin devam etmek 

istemediğine işaret etmekte ısrar edecek olursa şu yanıt verilir: 

“Öğrenci ister istesin ister istemesin tüm eşleştirme sözcüklerini 

doğru biçimde öğrenene kadar devam etmelisiniz.”12 

Milgram otoriteye itaatin çeşitli bileşenlerini test ederek deneyin 

öğelerini de değiştirir. Kurbanın öğretmene yakınlığı değiştirilir. 

İlkinde (40 denek vardır) kurbandan gelen ses dönütü yoktur. 

İkinci deneyde ses dönütü eklenir. Üçüncü deneyde, kurban 

öğretmenle aynı odaya yerleştirilir ve son yakınlık 

varyasyonunda “sadece eli bir şok plakasına dokunduğunda 

kurbana şok verilir.”13 

Bu son versiyonda öğretmen ve öğrenci yan yana oturur 150 

voltta kurban elini plaka üzerinden çekerek devam etmeyi red 

eder, bunun üzerine deneyi yapan öğretmene öğrencinin elini 

plakanın üzerine bastırması ve şoka devam etmesi buyruğunu 

verir. Bu üç versiyonda itaat seviyeleri dramatik bir biçimde 

değişir. “Öğretmen”/deneklerin ilk deneyde %65’i, ikinci 

deneyde %62.5’i ve üçüncü ve dördünce deneyde %40’ı 450 volta 

kadar çıkar. 

 

 
12 Milgram, S. (1974). Obedience to Authority: An Experimental View, 

NewYork: Harper and Row., s. 22. 
13 a.g.e., s. 34. 
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Milgram otorite figürü olan deney yürütücüsünün yakınlığını da 

değiştirir. Bir dizi deneyde deneyi yürüten deneklere 

bilgilendirmede bulunur ve ardından önceden ayarlanmış bir 

biçimde ondan özür dileyerek odayı terk eder ve onunla daha 

sonra telefonla konuşur. “Deneyi yapan kişi fiziksel olarak odayı 

terk ettiğinde itaat keskin bir biçimde azalır.”12 Bu durumda 

deneklerin %20.5’i maksimum voltajı vermeye isteklidir. 

Milgram deneyin yapıldığı yerin deney üzerindeki etkisini 

anlamak için ise deney aletlerini Bridgeport yakınlarında bir 

kasabaya taşır. Çevresel koşulların değişmesinin itaat düzeyini 

etkilese de önemli ölçüde bir etkisi olmadığını görür. Daha bir 

çok biçimde deney yapılsa da son olarak bir deneyi daha eklemek 

önemlidir. Milgram itaat davranışının acı vermek gibi sadist bir 

arzuyu değil de otoriteye itaati yansıttığından emin olmak için 

yeni bir versiyon dener. Milgram öğrencileri yönetmek için 

diledikleri seviyede şok vermek konusunda serbest bırakır. Bu 

deneyin genel ortalaması 3.6.’dır ve 5’e kadar kurban hiçbir 

rahatsızlık belirtisi göstermez. 

Milgram “insanlar otoriteye niçin boyun eğerler?” sorusunu 

sormaktadır. Helm ve Morelli bu deneyin Nazi deneyimini 

anlamımızda “anlaşılır ve bir o kadar da rahatsız edici” olduğunu 

dile getirirler: 
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“Yüzlerce deneğin yer aldığı bir dizi deneyde rahatsız edecek 

kadar çok insanın elektrikli sandalyeye bağlanmış olan masum bir 

kurbana çok acı verici olan bir elektroşoku uygulamaya hazır 

olduğunu görür. Eğer deneyi yapan bilim adamı zorlayıcı gizli bir 

tehditte bulunmadan bu derece kendine itaati sağlarsa, devletin 

eliyle uygulandığında kontrolün derecesinin tahayyül edilemez 

olacağı sonucuna varır. “Böylece Nazi deneyimi daha anlaşılır 

ama bir o kadar da rahatsız edicidir.”14 

Bu deneyin bize gösterdiği patolojik açıdan rahatsız olmayan, 

“sıradan” insanların kendilerine otorite rolü verildiğinde nasıl 

acımasız katillere dönüşme ihtimali olduğunu göstermesidir. 

Kuşkusuz bu deneyde denekler de bir otoritenin (deneyi yapanın) 

hegemonyası altındadırlar. Burada “sorumluluk” açısından 

Milgram’ın ortaya koyduğu şey, bizlerin bir otoriten aygıtı haline 

geldiğimizde bu ister bir bilim adamının laboratuarı ister bir 

kurum olsun Karl Popper’in ifadesiyle “paradigma”larımızı 

değiştirmeye ne denli yatkın olduğumuzu gösterir. Bu deneyde 

çarpıcı birçok nokta arasında biri de şudur: Öğretmen rolü kurayla 

çekilmiştir, dolayısıyla öğretmenler kendilerinin de öğrenci 

rolünü oynama ihtimalinin farkındadırlar. Kendilerini “otoritede” 

bulmuşlardır kişisel açıdan taşıdıkları üstünlükler nedeniyle 

“otorite” değillerdir.  

 
14 Helm C. ve Morelli, M. (1979), Stanley Milgram and the Obedience 

Experiment: Authority, Legitimacy, and Human Action, Political Theory, 

Vol. 7, No. 3, s. 321). 
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Nazi Almanyasında yaşananlara bakıldığının benzer bir durum 

söz konusudur. Belirli bir “ırktan”, “dilden”, ya da “dinden” 

gelmek kişisel bir edinim değildir. En azından “ırk” otorite sahibi 

olmayı en az açıklayabilecek bir niteliktir. Milgram’ın deneyinde 

olduğu gibi Nazi Almanya’sında da bireyler kendisine biçilen 

“otorite”yi çok kolay bir biçimde sahiplenmişlerdir. Arendt’in 

çözümlemelerindekine paralel bir biçimde Milgram’ın tespiti de 

bireylerin otoritenin bir parçası haline geldiklerinde eylemlerinin 

sorumluluklarını kendi üzerlerinden atabildikleri hissine 

kapılmalarıdır.  

Otorite altında bütünsellikli bakış açısının yitimi ve insanların 

eylemlerinin sonuçları üzerine yargılarının, vicdani 

sorgulamalarının körelmesi hali ileride ele alınacak olan bir başka 

sorunun varlığını ortaya koyar: Birey ahlaki açıdan kendisine ters 

düşen bir eylemi mevcut hukuksal sözleşmenin gerekliliklerinden 

dolayı yapmalı mıdır? Sorunu başka bir şekilde ifade etmek 

gerekirse toplumsal bir varlık olarak insan “anormal” bir varlık 

haline gelerek, “normal”in dışına çıkarak normalleşebilecekse 

şayet, birey ve toplum arasındaki çatışma nasıl 

çözümlenebilecektir.  

Wittgenstein, Kant’ın insanın “toplumdışı toplumsallığına” 

gönderme yaparak, Cambridge’de bir kış günü üniversitenin 

avlusunda tanık olduğu bir durumu anlatır. “Bahçede bir kirpi 

sürüsü üşüdükleri için bir araya toplanır ama birbirlerine 

yakınlaştıkları anda iğnelerinin batmasının verdiği acıyla 
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birbirlerinden uzaklaşırlar. Birey ancak toplum içinde 

varolabiliyor ama ancak toplumdan uzaklaştığında birey 

olabiliyor ise ya bireyin ya da toplumun fedakârlık etmesi 

gerekecektir.”15 Ama çoğu kez bu fedakârlığı yapması gereken 

birey olur. Tıpkı Sokrates’in ölümü kabullenişinin altına yatan 

neden gibi: yasa (“logos”) kentin (“polis”) surlarıdır. 

Althusser, Devletin İdeolojik Aygıtları isimli eserinde “otorite”nin 

bireye dışsal bir şey olmadığını ileri sürer.16 Bireyler “otorite”nin 

uygulayıcısıdırlar ve “otorite” ancak uygulandığında gerçekleşir. 

Nitekim Nazi Devletinin bir polis devleti olarak işlemesi de ancak 

herkes herkesin polisi haline gelmesiyle başarılmıştır. 

Komşuların, çalışanların, arkadaşların ve aileden kişilerin 

ihbarlarıyla binlerce insan tutuklanmış ve çoğu kez infaz 

edilmiştir. Dolayısıyla nüfusun büyük çoğunluğunun ‘işbirliği’yle 

otorite bu denli etkili olabilmiştir. 

Nasıl ki Milgram’ın ve Stanford’un deneylerinde “ilan” ile 

“çağrılan” denekler bu çağrıya cevap veriyor ve “otorite” rolünü 

çok kolay uygulayabiliyorlarsa ve de en önemlisi hiçbir zorlama 

olmadan “gönüllü” olarak bunu yerine getiriyorlarsa, Althusser’e 

göre de toplumsal yaşamda birey toplumsal kurumların çağrısına 

yanıt vererek kendini gerçekleştirmekte başka bir deyişle 

 
15 Monk, R. (2005). Wittgenstein, Dahinin Görevi, çev. B. Kılınçer ve T. Er, 

İstanbul: Kabalcı Yayınevi, s. 93. 
16 Althusser, L. (2007). Devletin İdeolojik Aygıtları, çev. Y. Alp ve M. 

Özışık. İstanbul: İttaki Yayınları. 
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bireyselleşmektedir.17 Dolayısıyla bireysel kimliklerimiz 

toplumsal yaşamın çağrılarıyla, farkında olmasak da ahlaki 

kodlarıyla şekillenir. Althusser’in tespitlerinde çarpıcı olan 

bireyin toplumsal pratik tarafından belirlenmesidir. Yani bireyin 

bu alanda kaçacak bir yeri yoktur. Althusser bu çözümlemelerini 

“ideoloji” sorunsalı etrafında geliştirmektedir. Bu anlamda 

egemen olan ideoloji, buna “dünya görüşü” de diyebiliriz, pratik 

tarafından belirlendiği ve devamlı yeniden üretildiği için birey 

parçası olduğu bütünü asla göremez. Bu paradigmanın kırılması 

ancak yeni bir yaşam biçimi başka bir deyişle yeni bir paradigma 

gerektirir ve böylece döngüsel bir çevrimin içine hapsoluruz.  

2. SORUMLULUK ALMAK 

Sartre’ın söz konusu hapsolmuşluk içinde bireye biçtiği 

özgürleştirici tek eylem “trajik” olandır. Trajik olan özgürlük 

olanaklarını sonuna kadar kullanarak kendini gerçekleştirmeye 

çalışır. Eylemlerinin sonunu göremez ama tüm sorumlulukları 

üstlenmeye hazırdır. Başka bir deyişle toplumsal alanın dışına 

çıkarak bireyselleşse de diğerlerinin sorumluluklarını da üzerine 

alır. Sartre’ın sorumluluk üzerine düşüncelerine geçmeden önce 

bir önceki tartışmalarla köprü kurması açısından kendisinin 

“sorumluluğun evrenselliği” düşüncesinin kaynaklarına bakmak 

yararlı olacaktır. 

 
17 Althusser, L. (2002). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, çev. Y. Alp 

ve M. Özışık, İstanbul: İletişim Yayınları, s.10.  
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J. P. Sartre, Modern Zamanlar isimli eserinde “Biz hepimizi 

katiliz!” der.18 Sartre’ın bu başlıkla kastettiği tarihsel olgu Fransız 

hükümetinin ve kolonilerinin Cezayir’de gerçekleştirdiği insanlık 

dışı eylemlerdir. Buna seyirci kalan Fransız vatandaşlarının da bu 

eylemin sorumluluğunu taşıdığını ifade eder. Sartre’a göre yaşam 

pratiğine müdahil olmamanın, kendiliğindenliğe teslim oluşun 

getirdiği pratiklerin sorumluluğu birey ona aktif olarak katılmasa 

da kendisine aittir. Dolayısıyla Sartre açısından “Eichmann 

Davasında” insanlığa karşı işlenen suçun sorumlusu tek bir birey 

olamaz. Arendt’in de birçok kereler dikkat çektiği gibi “suç” 

evrensel ise “suçlu” bireye indirgenemez. 

Sartre’ın sorumluluk çözümlemesine bir temel oluşturduğundan 

ahlak görüşünü genel hatlarıyla ele almak gerekecektir. Sartre 

felsefesini öncelikle “öz” ve “varoluş” arasındaki ayrım üzerine 

temellendirir. Değişmez bir insan doğası, özü olduğunu düşünen 

filozoflarının aksine Sartre da, Martin Heidegger’in “Varlık ve 

Zaman” isimli eserindeki ifadesini tekrarlayarak insanın özünün 

varoluş olduğunu söyler. 19Bunun anlamı insanın en başta belirli 

bir doğası olmadığı insanın kendi bilinç ve varlığını kendi öz 

eylemleriyle gerçekleştireceği görüşüdür. Sartre, F. Hegel’in 

“kendi-için-varlık” ve “başkası-için-varlık” ayrımından yola 

çıkarak insanın ancak bu iki uğraktan geçerek kendi olabileceğini 

 
18 Bkz. Sartre, J. P. (2000). Modern Times, çev. R. Buss, London: Penguin 

Classic. 
19 Heidegger, M. (2000). Being and Time, çev. J. Macquarrie ve E. Robinson, 

Oxford: Blackwell, s.42. 
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söyler. Başka bir deyişle insan öncelikle kendisi olmayan şeylerle 

karşı karşıya gelir ve onları kendisi için varlıklar kılar ve evrik 

olarak kendisini başkası için bir varlık haline getirerek kendi-için-

varlık olmayı bırakır. İnsan diğerleriyle kurduğu ilişkide 

tamamen özgür bırakılmıştır: İnsan özgürlüğe hapsolmuştur. 

Ama Sartre’a göre yaşamın her anında insan yeniden karar verme, 

özgürlük olanaklarını yeniden değerlendirme, kendini yeniden 

şekillendirme göreviyle karşı karşıya olduğundan bu durum 

insanda bir baş dönmesi yaratır. İnsan özgürlük olasılıklarını 

yaşamda tümüyle tüketemez. “insan olmak ve özgür olmak” aynı 

şeydir.20 Biteviye kendisini tekrar eden ve değişmez bir ereğin 

olmadığı bu sürecin bireyde yarattığı saçmalık hissi ve yalnızlık 

duygusu ancak bir başka insanın varlığıyla giderilebilir. 

Böylelikle kendisini ben-merkezcilikten kurtarma arayışına giren 

insan kendisinin öncelikli olarak toplumsal bir varlık olduğunu, 

bilinç için bile başkasının varlığının gerekliliğini keşfeder. Bu 

noktada özgürlük bireysel düzlemden toplumsal düzleme kayar.  

Birey sadece kendi sorumluluğunu değil başkasının 

sorumluluğunu da yüklenerek özgür olabilir. Varoluşsal açıdan 

hakiki eylem, bireyin özgür iradesiyle sorumluluğunu aldığı bir 

eylemdir. Bu eylem özneldir ve eylemin hakikiliğinin ölçütü 

gerçekleştiği çağdaki ahlaki çerçeve değildir. 

 
20 Sartre, J. P. (1984). Being and Nothingness. çev. H. E. Barnes. New York: 

Washington Square Press, s. 65. 
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Buraya kadar çerçevesi çizilmeye çalışılan Sartre’ın ahlak 

görüşünün sorumluluk bağlamında öne çıkardığı temel önermeler 

şunlardır. 1) Bireyin özgürleşme süreci, içinde yer aldığı 

bireylerin özgürleşme sürecinden, toplumdan ayrı olarak 

düşünülemez. 2) İnsan, II. Dünya Savaşına ilişkin verilen örnekte 

olduğu gibi, sorumluluk almadan da sorumlu tutulabilir. İnsan 

istem dışı bir biçimde kendisini şekillendirecek, sorumlu 

tutulacağı toplumsal ilişkilere girse de, kendisine vaaz edilmeyen 

“sorumlulukları alma” bakımından “özgürdür” ve ancak ve ancak 

sorumlu tutulmadığı şeylerin sorumluluğunu üstlenerek 

özgürleşebilir. 

Toplumsal yaşamda hukuk literatürüne “ihmal suçları” diye giren 

suçlar yukarıda anılan ikinci kategoriye ilişkin suçlardır. Eskiçağ 

toplumlarının hukukunda da bu tarz suçlar yer almaktadır. 

Hammurabi Kanunları’nda “eğer bir adam, tarlasını kenar (su) 

bendini kuvvetlendirilmesinde ihmal gösterip, kendi 

sağlamlaştırmazsa ve bendde delik açarsa ve (ekim yapılacak) 

tarlayı su götürürse, bendinde delik açılan adam, zarar gören 

arpayı ödeyecektir”(53.madde). Ve Moğol Hukuku’nda Cengiz 

Han’ın Büyük Yasası’nın 7. maddesine göre, “kim kaçmış bir 

köleyi veya tutsağı bulur ve onu eski zilyedine geri vermezse 

ölümle cezalandırılır”. Aynı kanunun 9. maddesine göre, “ister 

saldırıda, ister geri çekilmede olsun bir kimse savaşta çıkınını, 

yayını ve eşyasından başka bir şeyi düşürürse, arkasındaki adam 

attan inmeli ve bunu ona geri vermelidir. Bunu yapmayan ölümle 
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cezalandırılır”, 27. maddeye göre de “askerler ihmalden ötürü 

ölümle cezalandırılmalıdırlar.”21 

İhmalin hukuken suç olarak nitelendirilmeye başlanmasıyla 

hukuk ve ahlak alanı örtüşmeye başlamıştır: “Latince “neminem 

laede, imo omnes, quantum potes, iuva” şeklinde ifade edilen 

“kimseye zarar verme, aksine yapabildiğin kadarıyla herkese 

yardım et” formülündeki “herkese yardım et” kısmı uzunca bir 

süre göz ardı edilmiş, sadece “kimseye zarar verme” emrinin ceza 

hukuku tarafından güvence altına alınmasının yeterli olacağı 

düşünülmüştür. İhmalin cezalandırılmasıyla beraber ceza hukuku 

büyük ölçüde ahlak alanına girmeye başlamış ve hukuk ile ahlak 

arasındaki ayrımda sınırlar belirsizleşmiştir.” 22 

Bireyin kendiliğinden kendini diğer bireylerden sorumlu olarak 

görmesi ilk bakışta toplumsal dayanışmayı arttıran olumlu bir 

etken olarak görünse de bireyin kendini her soruna müdahil bir 

konuma sokması da aynı derecede olumsuz bir etken olarak 

karşımıza çıkar. Örneğin tıbbi acil yardım eğitimi almamış bir 

kişinin acil müdahale gerektiren bir yaralıya müdahale etmesi ya 

da herkesin herkesi denetler hale geldiği bireysel özgürlük 

alanlarını kısıtlayıcı toplumsal yapılar da son derece olumsuz 

durumlara yol açarlar. Bu bakımdan ceza hukuku iki konum 

arasında bir denge tutturmaya çalışır. Türk Ceza Kanunu 476/2. 

 
21 Bkz. Tosun, M. ve Yalvaç, K. (1975). Sümer, Babil, Asur Kanunları ve 

Ammi-Şaduqa Fermanı, Ankara: TTK. 
22 Hakeri, H. (2003). Ceza Hukukunda İhmal Kavramı ve İhmal Suçlarının 

Çeşitleri, Ankara: Seçkin Yayınları, s. 34. 
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Maddesi gereği genel sosyal dayanışma içerisinde mütalaa 

edilebilecek ihmal cezalandırılmaz. Acil yardım gerekliliğine 

dayanan dayanışma içersinde mütalaa edilebilecek ihmal az bir 

ceza ile cezalandırılır. 

Sartre’ın “sorumluluk alma” ile anladığı Kohlberg’in üç döneme 

ayırdığı ahlaksal gelişim evrelerinden üçüncüsüne karşılık gelir. 

Kohlberg’in “gelenek ötesi düzey” olarak saptadığı toplumu 

aşmış daha büyük değerlere, evrensel ilkelere yönelimin 

gerçekleştiği bu döneme ulaşabilen insanların sayısı azdır. Son 

aşamaya ancak ermiş tarzında insanların erişebileceğini düşünür. 

Sartre’ın felsefe sisteminde ise bu aşamaya çıkan kişiler 

Sofokles’in trajik kahramanlarını andıran mevcut toplumsal 

değerleri aşan kişilerdir. Bunun felsefe tarihinde en ünlü örneği 

iyi bir insan olmak ile iyi bir vatandaş olma ikilemi ile yüzleşip 

ilkini tercih ederek ölüm cezasına, yasadan sorumlu olduğu için, 

boyun eğen Sokrates’tir. İyi bir insan ve iyi bir vatandaş 

arasındaki bu ikilik ortadan kalkmadığı sürece, ahlaki 

sorumluluklar, politik sorumluluklar ve hukuki sorumluluklar 

arasındaki çatışma kesilmeyecektir.  
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SONUÇ 

Sorumlu olma ve sorumluluk alma arasındaki en temel ayrım 

ilkinin dolaysız bir biçimde gerçekleşen, kişinin karşısında 

edilgin olduğu toplumsal ilişkilerin ürünüyken; ikincisinin 

kendiliğinden ve mevcut ilişkiler sistemi dâhilinde olsa da onu 

aşan etkin bir eylem olmasıdır. Bu ayrım, Heidegger’in ‘otantik 

olan ’ve ‘otantik olmayan ’varlık ayrımının bir başka biçimdir. 

Dasein ötekiler-ile birlikte bir dünyaya sahiptir ve içinde yer 

aldığı kamusal dünyada kendini gözden yitirme ve kaybetme 

tehlikesiyle karşı karşıyadır. Dasein kendini kamusal dünya 

içinde yitirdiğinde hiçbir düşünce ‘Ben’e(Ich) ve 

‘Kendi’ne(Selbst) uzanmaz.23 Dasein’ın bu gündelik vasat varoluş 

tarzı otantik olmama durumudur. Benimkilik (Jemeinigkeit) 

‘onlar’a (das Man) evrilmiştir. Ben-lik onların benliği haline 

gelmiştir. Kamusal dünya içinde kaybolmuşlukta, hiç kimse 

kendisi değildir. “Gündelik Dasein’ın ‘kim ’olduğuna dair soruya 

verilen ‘Onlar ’yanıtı, her Dasein’ın kendini ‘birarada olmak’ta 

(Unterinander sein) teslim etmiş olduğu ‘hiç kimse’dir 

(Niemend).”24 Heidegger’in sözünü ettiği bu ‘hiçkimse ’iyi bir 

yurttaş olmanın en belirleyici sıfatlarından biridir. Kamusal 

dünya içine hapsolmuştur.  

 
23 Heidegger, M. (1924). Zaman Kavramı, çev. S. Babür, İmge Kitabevi : 

Ankara,  s. 71. 
24 Heidegger, M. (2000). Being and Time, çev. J. Macquarrie ve E. Robinson, 

Oxford: Blackwell, ss. 165-166. 
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Kendiliğinden mevcut ilişkiler sistemini aşan ikinci varoluşsal 

olanak durumunda tartışmaya açık olan husus, evrensellik 

iddiasıyla mevcut ahlak sistemini aşan kişinin eyleminin 

sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğini belirleme sorunudur. 

Kendisi ve diğer varlıklarla kurduğu ilişkinin sınırlılıklarını aşan 

bireyin içine gömülü olduğu toplumsal ilişkileri aşma eyleminin 

kendisi, sorumluluk alma adına olsa da aynı zamanda birtakım 

sorumlulukların ihmalini de beraberinde getirebilir. Sorumluluk 

tarihsel olarak koşullanmış ve belirlenmiş toplumsal ve 

hukukiilişkiler çerçevesi içinde yargılandığında Eichmann 

suçsuzdur. Onu suçlu kılan insanın her zaman varolan tarihsel ve 

toplumsal koşullardan daha fazlası olma imkanıdır. 
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GİRİŞ 

İnsanlar sosyal bir varlık olmaları nedeniyle günlük yaşamlarının büyük 

bir bölümünü diğer insanlarla etkileşerek geçirir. Birçoğumuz bazen 

kendimiz bazen de başkaları için başlarına gelen olaylar ya da 

insanların davranışları ile ilgili “ne kadar çalışsam da bu sınav çok zor” 

ya da “eğer çalışırsam işimi zamanında yetiştirebilirim” gibi yorumlar 

içeren konuşmalara yer veririz.  İşte bu başımıza gelenler ve 

davranışlarla ilgili bu ve benzer yorumlar “Kontrol Odağı” kavramı ile 

açıklanmaktadır. Kontrol odağı kavramı davranışlarımıza kaynaklık 

ettiği düşünülen bir inançtır. Rotter (1954) kavramı ilk kez Sosyal 

Öğrenme Kuramı içinde yapılandırılarak ortaya koymuştur. Bireyin 

gösterdiği ve göstereceği davranışların ve davranış sınırlarının 

temellendiği bu özelliğin 1950’li yıllardan bu yana psikolojinin konusu 

olduğu bilinmektedir (Rotter, 1966; 1971a).  

Kontrol odağı insanları başlarına gelenler ve gelecekleri ile ilgili olarak 

çaba harcamaya ya da bir şey yapmaksızın beklemeye yönelten, bireyin 

yaşam olayları karşısında başvurduğu inançlara dayalı olarak 

geliştirilen bir kişilik özelliği olarak açıklanmaktadır. Rotter yaklaşık 

12 yıl süren çalışmaları ve gözlemleri sonucunda öğrenci gösterilerinin, 

öğrencilerin düzene karşıt fikirlerinden kaynaklandığı görüşünden 

kuşku duymaya başlamıştır. Öğrenciler, içinde yaşadıkları düzenin son 

derece karışık olduğunu ve güçlü kişiler tarafından kontrol edildiğini, 

bu durumu değiştirmeye de kendi güçlerinin ve çabalarının 

yetmeyeceğini zaten hissetmektedir.  
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Rotter (1971)’a göre öğrencilerin başkaldırısı asıl bu duygudan 

kaynaklanan gücenmişliğin ve saldırganlığın bir ifadesidir. Ona göre 

öğrencilerin düzene karşı çıkarak gösteri yapmalarına işte bu 

gücenmişlik duyguları neden olmaktadır. 

Bu öğrenme nasıl oluşmaktadır? Düzeni değiştiremeyeceğini hissettiği 

halde öğrenciler protesto gösterilerine neden katılır ve düzene karşı 

çıkarlar? Rotter (1966; 1971a; 1971b; 1971c) bu soruyu öğrenme ile 

ilgili kuram ve kuralları yeniden ele alıp inceleyerek cevaplamaktadır. 

Rotter ve meslektaşlarınca geliştirilen sosyal öğrenme kuranımda 

öncelikle öğrenmenin genel kurallarının insan ve hayvanlarda 

geçerliliği tartışılmaktadır.  

Bu kurama göre, ödüllendirilen bir davranışı güçlendiren, o davranışın 

gelecekte ödüllendirileceği beklentisidir. Ancak bu beklenti her 

davranışı güçlendirmeyecektir. Hayvanlarda ödül beklentisi, öncelikle 

ödüllerin sıklığı ve gücünün bir fonksiyonudur. İnsanlarda ise ödülün 

sıklığının ve gücünün yanı sıra, kendi yaşantılarımız ya da 

başkalarından edindiğimiz birçok değişik deneyimlerden 

genelleştirdiğimiz bilgiler ve durumların nedenselliğine ilişkin 

algılayışımız ödül beklentisini etkileyen diğer etkenlerdir 

(Rotter,1970). Hayvan öğrenmesindeki en yaygın kurallardan biri, 

ödüllendirilen bir davranışın tekrarlandığı, cezalandırmada ise 

davranışın tekrarlanma eğiliminde olmadığıdır. Bu durum ödül ve 

cezanın davranış üzerinde doğrudan etkili olduğunu gösterir. İnsan 

davranışlarının bazılarını açıklamadaysa bu formülün yetersiz ve basit 

kaldığı görülür. 
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Örneğin bir köpek bacağını kaldırdığında bir kemik fırlatılırsa, aynı 

köpek kemik fırlatılmasa da benzer durumlarda yaptığından daha sık 

bacağını kaldırmaya başlayacaktır. İnsanlar ise aynı olayda bile farklı 

tepki gösterebilirler. Saçını düzeltirken kaldırımda para bulan biri o 

kaldırımdan her geçişinde saçını düzeltme eğiliminde olmayacaktır. 

Rotter bu durumu en azından kendi düşünce ve görüşlerini 

biçimlendirmeye başlamış insanlarda öğrenmede en önemli faktörün 

yalnızca ödül ve cezanın sıklığı ve gücü olmadığı, en azından bunun 

kadar, kişinin davranışının bu ödül ve cezayı ortaya çıkardığına ilişkin 

inancının varlığı ile açıklamaktadır.  

Bu inancın varlığı bir diğer örnekle şöyle açıklanmaktadır: Eski bir 

kabuk (deniz kabuğu) oyununu düşünelim. Üç kabuktan birinin altına 

bir bezelye koyarak onların yerini el çabukluğu ile değiştirdiğimizi farz 

edelim. Tüm algısal yetenekleri kullanarak el hareketlerini dikkatle 

izleyen oyunculardan biri bezelyenin hangi kabuğun altında olduğunu 

söyler. Eğer seçimi doğru ise oyun tekrarlandığında benzer el 

hareketleri büyük bir olasılıkla oyuncunun aynı kabuğu seçmesine 

neden olacaktır. Bu olay basit bir tepkinin ödüllendirilmesi olarak 

görülebilir. Fakat oyun, oyuncu arkası dönükken kabukların yeri 

değiştirilerek oynandığında, oyuncunun seçimi doğru olsa bile ikinci 

denemede aynı kabuğu seçmesi zordur. Çünkü oyuncu sonucun onun 

kontrolünün ötesinde, sadece şansa bağlı olarak ortaya çıktığını bilir 

(Rotter, 1971a; 1971b). 
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Bu konuda yapılan başka bir çalışmada Phares (1973) şansa dayalı 

öğrenme ile beceriye dayalı öğrenme arasındaki farklılıkları 

laboratuvar ortamında incelemiştir. Bu deney için her deneğe tonlarının 

çok benzer olması nedeniyle birbirinden ayırt edebilmenin çok zor 

olduğu- küçük gri renkli bir kart vererek 10 standart karttan, elindeki 

ile tamamen aynı tonda olan birini seçmesini istemiştir. Denekler iki 

gruba ayrılmış, gruplardan birindeki deneklere bu eşlemeyi yapabilmek 

için büyük bir beceri gerektiği ve bazı kişilerin bunu başarabildiği 

anlatılırken, diğer gruptakilere bu işin çok zor olduğu ve başarmanın 

sadece şansa bağlı olduğu açıklanmıştır. Phares deneyden önce hangi 

denemenin doğru hangisinin yanlış olduğuna rastgele karar vererek, 

herkes için eşit bir şema çıkarmıştır. İşin zorluğundan dolayı denekler 

bu kararlan sorgulamaksızın kabul etmişlerdir. Phares, her bir deneğe 

bir küme kart vermiş ve her deneme öncesinde başarı beklentilerinin 

ölçüsü olarak bahse girip girmemelerini almıştır. Her test öncesi 

deneklerden her denemenin doğruluğuna ilişkin hata yapmama 

konusunda iddiaya girmesini istemiştir. Başarının kendi yeteneklerine 

bağlı olduğunu düşünen denekler başardıkça bahse girme sayılan 

artmış, başaramadıkça bu sayı azalmıştır. Bu sonuç tıpkı pekiştirmeyle 

öğrenme kuramında olduğu gibidir. Bu kurama göre iddianın başarıda 

artması, başarısızlıkta azalması beklenmekteydi. Oysa doğru eşlemenin 

şansa bağlı olduğunu düşünenler, bundan daha farklı tepki 

göstermişlerdir. Gerçekte bunların birçoğunun ‘Kumarbaz Yanılgısı’ 

denilen başaramadıkça bahse girme düzeyleri artmış, başardıkça bahse 

girmeleri azalmıştır.  
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Phares bu durumu davranışlarımızın, ödül ve cezayı getireceğine ya da 

ödül ve cezanın davranıştan bağımsız olduğuna ilişkin inançlarımızın 

yeni davranışı belirlemesi olarak açıklamaktadır. Phares böylece, 

öğrenmenin geleneksel kurallarının, bazı insan davranışlarını 

açıklamada yetersiz kaldığını ortaya koymuştur (Rotter, 1971). Tüm bu 

deneyler ve yapılan araştırmalar sonucunda sosyal öğrenme kuramına 

göre bireyin, davranışlarının sonuçlarının ne olacağına ilişkin olarak 

genellenmiş bir beklenti geliştirdiği belirtilmektedir.  

Rotter bu genellenmiş beklentiyi “Kontrol Odağı” olarak tanımlar. 

Kavram ilişkili olduğu diğer kuramlarda da “beklentiye” bağlı olarak 

açıklanmaktadır. Beklentinin oluşumu ve kontrol odağı ile ilgili süreç 

bireyin yaşam sorunlarında başvurduğu çözüm yöntemlerini etkiler. 

Davranışlarının kontrol odağının yapısına bağlı olarak 

değişebilmektedir. Davranışlarını genellikle kendi kontrollerinde olan 

güçlere bağlayan bireyler iç, kendi kontrolleri dışındaki-şans, kader, 

kısmet, güçlü diğerleri gibi-güçlere bağlayan kişiler ise dış kontrollü 

olarak tanımlanmaktadır (Rotter, 1966, 1972; 1990). Bu konuda yapılan 

çalışmalar iç kontrollü olmanın yeterlilik, sorumluluk alma, mücadeleci 

olma, başarı gibi olumlu, dış kontrollü olmanın ise psikopatoloji, uyum, 

sorunlar karşısında başkalarından çözüm bekleme ve başkalarına 

güvenme gibi olumsuz özelliklerle ilişkili olduğunu göstermektedir 

(Seeman-Evans, 1962; Rotter, 1991; Lefcourt, 1972; 1976; 1991; 

Strickland, 1978; Dağ, 1990; Aysan, 1994).  
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Kontrol Odağı, birçok araştırma sonucunda, bir kişilik boyutu olduğu 

ve kişilik araştırmalarının temel değişkenlerinden biri olarak ölçülüp 

değerlendirilebileceği kanıtlanmıştır (Rotter,1966). Günümüzde 

kontrol odağı (denetim odağı), davranışın bilişsel nedenleri arasında 

öne çıkan bir kavram olarak önem kazanmıştır ve bireyin 

davranışlarında özellikle öğrenme ile ilgili inançların gelişiminde 

önemli rol oynayan bir kavram olarak ele alınması gerektiği ilgili 

çalışmalarda vurgulanmaktadır (Dağ 1990;1991)  

SOSYAL ÖĞRENME KURAMI VE KONTROL ODAĞI 

(LOCUS OF CONTROL) KAVRAMI  

Bu bölümde Beklenti Değer kuramlarından Sosyal Öğrenme Kuramı 

temelinde kontrol odağı kavramı, genellenmiş beklentinin oluşumu ile 

davranışın öngörülebilirliği bakımından Rotter’ın geliştirdiği şekilde 

açıklanmaktadır. 

Sosyal Öğrenme Kuramının da içinde yer aldığı Beklenti-değer 

Kuramları 1960 yıllarından başlayarak psikoloji alanında etkili olmuş 

kuramlardır. Bir davranışın amaca ulaştırma olasılığı beklentiyi, 

amacın önemi ise değeri oluşturur. Bu nedenle davranışın seçimini 

temel olarak bu iki etken birlikte belirler. Kuramın genel açıklamasına 

göre kişi birçok davranış seçeneği arasından kendi değer verdiği ve 

gerçekleşme olasılığı en yüksek olanı seçecektir. Beklenti -değer 

kuramları arasında en yaygın olarak bilineni Lewin’in sonuç alma 

kuramı (Şimşek, Çelik ve Akgemci, 2019) ile Rotter’ın sosyal öğrenme 

kuramıdır (Açıkgöz, 1996). Bu çalışmada beklenti değer kuramlarından 
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kontrol odağı kavramı yapılandırıldığı sosyal öğrenme kuramı 

bağlamında incelenmektedir. 

Sosyal Öğrenme Kuramı ve Kontrol Odağı 

Sosyal Öğrenme Kuramı 

Kontrol odağı kavramının yapılandırıldığı Sosyal Öğrenme Kuramı ilk 

kez Rotter (1954) tarafından “ Sosyal Öğrenme ve Klinik Psikoloji 

(Social Learning and Clinical Psychology)” adlı kitapta ortaya 

konmuştur. Bu kuramın geliştirilmesinde A. Adler, J.R. Kantor, K. 

Lewin, C. Tolman ve arkadaşları ile E. Thorndike (1911) ve Hullian 

Okulu’nun etkileri bulunmaktadır (Rotter ve diğ., 1972).  

Sosyal Öğrenme Kuramı kişilik, kişiliğin gelişimi ve değişimi gibi 

konularla ilgilidir. Temelleri Amerikan psikolojisindeki iki farklı 

psikoloji eğilimine dayanmaktadır. Bunlar bilişsel (cognitive) ya da 

alan (field) kuramları ile pekiştirme (reinforcement) ya da uyaran-tepki 

(S-R) kuramlarıdır. Daha çok bireylerin çeşitli davranış olasılıkları 

karşısında yaptıkları seçimler konusuna odaklanmaktadır 

(Weiner,1992). 

Sosyal Öğrenme Kuramı davranışçı yaklaşımın kişiliğin oluşumunda 

kalıtımdan daha çok çevrenin önemini vurgulayan görüşü benimser. Bu 

kuramda kişiliğin yalnızca çevre etkenlerine ödül ve cezalara tepki 

veren güçsüz bir organizma olmadığı aynı zamanda duygu, inanç, 

kavram, alışkanlık, içgüdüler ve organizma içinde devam eden düşünce 

süreçleri tarafından da belirlendiği vurgulanır (Rotter, 1954; 1972). 

Çevre-kişi arasındaki çift yönlü etkileşim sonucu çevre etkenleri 
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davranışları şekillendirirken çevre de davranışlar tarafından etkilenir 

(Bandura, 1973).  

Bandura ve Rotter’ın bilgileri doğrultusunda günümüzde bilişsel 

kuramlar da davranışçı yaklaşımların belirttiği gibi kişinin potansiyel 

olarak gizil güçlerle dünyaya geldiğini ve bütün davranışlarını öğrenme 

yolu ile edindiğini kabul etmektedir (akt: Küçükkaragöz ve Baysal, 

1993).  Sosyal Öğrenme Kuramında çevre ve deneyimler aracılığı ile 

edinilen bilgilerin nasıl kullanılacağı ve davranışları nasıl etkileyeceği 

bilişsel yeteneklere bağlanmıştır. Bu bakımdan Sosyal Öğrenme 

Kuramının, davranışları açıklamada bilişsel yaklaşımın görüşü olan 

bilişsel fonksiyonların etkilerini açıkladığı görülür. Sosyal öğrenme 

kuramı bu yaklaşımların insan davranışlarını açıklamada yetersiz 

kaldığı durumlarda hem her iki yaklaşımın bakış açışını paylaşarak hem 

de ikisi arasında bir bağ oluşturarak olay ve durumlara açıklık 

getirmektedir (Rotter, 1954; 1966; 1990; Lao, Chuang, Yang, 1977; 

Dönmez,1986; Kurt, 1988; Dağ, 1990). 

Rotter (1970)’e göre Sosyal Öğrenme Kuramındaki “Sosyal Öğrenme” 

terimi taklit yoluyla öğrenmeye önem verilen kişilik yaklaşımından 

yola çıkarak Bandura ve Walters tarafından geliştirilmiştir.  

Kuranım temel olarak üzerinde durduğu ve önem verdiği konular şöyle 

sıralanabilir (Rotter ve diğ, 1972): 
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1) İnsanın nasıl öğrendiği ya da belirli davranış ve tutumları 

kazanmasını açıklamak için uygun süreçler ve teori geliştirme,  

2) Belirli bir durumda bireysel olarak seçilen davranışın 

öngörülmesi, 

3) Benzer ya da aynı durumlarda davranışta kişisel farklılıkları 

belirten, süreç kuramı ile bütünleşmiş, güvenilir, etkileyici bir dil 

geliştirme, 

4) Davranışlar ve tutumların nasıl ve hangi koşullar altında 

değiştiğini anlama ve 

5) Benzeri konu ve durumlarda pekiştirmenin etkileri ve kişide 

doğal olarak gelişen kontrol odağı yapısını açıklamak için genel 

kuramsal bir altyapı (zemin hazırlama) sunmadır. 

SOSYAL ÖĞRENME KURAMINDA DAVRANIŞIN 

OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Rotter bireyin davranışının ortaya çıkmasında pekiştirici öğeler ve 

kendi doğası -kişisel algılamaları- yanı sıra davranış sonucundaki 

gereksinimleri karşılamaya dönük belirli hedeflere ilişkin 

beklentilerinin de etkilerinden söz etmektedir (Phares, 1973; Lefcourt, 

1976). Kontrol odağı özellikle davranışların sonucunda alınan 

pekiştireçlerle ilgili genelleştirilmiş beklenti olarak açıklanmaktadır. 

Belirli bir davranışla ilgili başarılı bir deneyim kişide olumlu bir 

beklentiye yol açarak, başarısız bir deneyim ise verilen bir amaca 

ulaşmaya ilişkin beklentiyi azaltarak gelecekteki davranışı 

belirleyecektir. 
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Sosyal Öğrenme Kuramı davranışın öngörülmesinde belirleyici faktör 

olarak pekiştirecin ve beklentinin etkilerini ortaya koyarken bunların 

yanı sıra kişinin özgül psikolojik durumunu da ele alır. Psikolojik 

durum kişinin beklenti ve pekiştiricileri algılayışını etkileyecektir. Bu 

nedenlerle davranışın oluşmasında üç temel değişkenin varlığı söz 

konusudur (Rotter, Chance,ve Phares,1972; Lefcourt, 1976). Bu 

değişkenler ve davranışa etkileri şöyle açıklanabilir: 

1) Özgül bir psikolojik durumun varlığı, 

2) Bu duruma ilişkin beklenti ve 

3) Pekiştirecin değeri. 

Bu üç değişkenin birlikte değerlendirilmesi kişinin ne derecede güçlü 

bir davranış potansiyeline sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer 

bir ifadeyle kişinin davranışlarının gerçekleşme olasılığı, pekiştirme 

beklentisine, pekiştirecin değerine ve içinde bulunulan özgül duruma 

verilen değere bağlıdır.  

Bu durum Strickland (1989) tarafından şöyle bir örnekle 

açıklanmaktadır: 

Genç bir üniversite öğrencisinin aynı okuldaki bir kıza güzel sözlerle 

yaklaşması bir davranış gösterimidir. Gencin kendi davranışına olumlu 

karşılık alma beklentisi, gencin bu konudaki arzusu ve davranışın 

meydana geldiği psikolojik duruma bağlı olacaktır. Kızın karşılığının 

niteliği, gencin gelecekte kızlarla olan ilişkisini etkileyecektir. 
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Rotter (1971a)’a göre sosyal öğrenme teorisi modelinde bir davranışın 

ortaya çıkabilmesi onun dört ana bileşenine bağlıdır.   

Buna göre davranış potansiyelini şu formülle ortaya koymuştur: 

Davranış Potansiyeli(BP) = f(Beklenti(E) ve(&)Pekiştirecin Değeri 

(RV) formülü ile ifade edilmiştir. 

Daha sonra davranışın önceden öngörülebilmesi için bu değişkenlerin 

fonksiyonel ilişkisi Rotter, Chance ve Phares tarafından 1972’de 

aşağıdaki gibi formüle edilmiştir (Rotter ve diğ, 1972:14): 

 

𝐵𝑃𝑥,𝑆1𝑟𝑎 = 𝑓 (𝐸𝑥,𝑟𝑎𝑆1 > 𝑣𝑒  𝑅𝑉𝑎,𝑆1) = 1 

x = Davranış (Behavior) 

BP= Davranış potansiyeli (Potential for Behavior) 

f = Fonksiyon 

S1 = Durum (Situation) 

Ra= Pekiştirici “a” (Reinforcement) 

Ex= Beklenti Davranışın gerçekleşme beklentisi (Expectancy) 

RV= Pekiştiricinin değeri (Reinforcement Value) 

Potansiyel davranışla ilgili bu formülü şu şekilde açıklayabiliriz: 

Pekiştirici a ile ilgili 1 durumunda potansiyel davranışın meydana 

gelmesi, pekiştirici “a”nın ortaya çıkma beklentisi, 1 durumunu 
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davranışın izlemesi ve bu durumda pekiştirici “a”nın değerinin bir 

fonksiyonudur (Rotter, 1970; Phares, 1973; Strickland, 1989). 

Kişinin özgün bir durumda neden bir davranışı seçip diğerini 

seçmediğinin dinamikleri incelendiğinde iki farklı beklenti yapısı 

bulunduğu görülür. Bunlar: 

Genellenmiş Beklenti. Kişinin genel olarak benzer algıladığı bütün 

durumlardaki beklentilerini oluşturur. Rotter iki tür genelleştirilmiş 

beklentiden söz etmektedir: 

a. Sonuçların kendi özelliklerinin değişebildiği, belli bir karar ya 

da problem çözümünü içeren bir dizi psikolojik durumun başka 

özelliklerinden genelleştirilen beklentiler. 

b. Başarı, bağımlılık, uyma, toplumsal kabul gibi yalnızca belli 

türden sonuçlara ilişkin beklentiler. 

Özgül Beklenti. Kişinin yalnızca o duruma ait algıladığı 

beklentileridir. Özgül beklenti sonucun niteliği ile ilgilidir. 

Burada belirtilen özgül ve genellenmiş beklentilerin her ikisinin de 

davranışı etkilediği belirtilmektedir. Şöyle ki: İki psikolojik durumu 

birbirine benzer olarak algılayan insanın belli bir türden sonuç ya da 

sonuçlara ilişkin beklentisi bir durumdan diğerine genellenecektir. Bu 

genelleme beklentilerin benzer iki durum için aynı olacağı anlamına 

gelmez. Ancak bir duruma ilişkin beklentideki değişikliklerin diğer 

duruma ilişkin beklentileri değiştirmede küçük de olsa bir etkisi olacağı 

bilinmelidir. Her bir özgül durumdaki beklentiler bireyin yalnız o özgül 

durumdaki deneyim ve yaşantıları değil bunların yanı sıra benzer olarak 
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algıladığı diğer durumlardaki deneyim ve yaşantıları da belirleyecektir. 

O özgül durum içindeki deneyim ve yaşantıların miktarı da bu özgül ve 

genelleşmiş beklentilerin belirleyicileri olacaktır (Rotter, 1966; Rotter 

ve diğ.,1972). 

Rotter yukarıda açıklanan beklenti fonksiyonlarını genel ve özgül 

durumdaki beklentinin ilişkisi olarak şu şekilde formüle etmiştir 

(Dönmez, 1986): 

Es1 = f (E’s1 ve GE / Ns1) 

Bu formülde: 

E=Beklenti (Expectancy) 

E’= Özgül beklenti (Specific Expectancy) 

s1- Özgül psikolojik durum (Psychological situation) 

GE= Genelleştirilmiş beklenti (General expectancy) 

N= Kişinin o duruma ilişkin önceki deneyimlerinin sayısı olarak 

okunduğunda formül şu şekilde açıklanabilir: 

Özgül bir psikolojik durumun beklentisi; özgül bir psikolojik durumun 

özgül beklentisi ile genelleştirilmiş beklentinin kişinin o duruma ilişkin 

özgül psikolojik durum deneyim sayısına bölümünün bir 

fonksiyonudur. 

Genellleştirilmiş beklentinin önemi onun iç ve dış kontrol 

pekiştireçlerine inanan insanları derecelendirebilmesinden 

kaynaklanmaktadır. Daha önceki formülde de belirtildiği gibi 
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potansiyel davranışı öngörebilmek için belirli davranışlardan beklenen 

ve o davranışı yapmaya iten değerler üzerinde durulmalıdır. Phares 

Sosyal Öğrenme Kuramında davranış hakkında öngörüde bulunabilmek 

için beklenti, pekiştirecin değeri ve psikolojik durumun birlikte dikkate 

alındığı karmaşık bir yapıyı tanımlar.   Phares (1976) beklenti yapısının 

inançlardaki farklılıkları tanımlayan genel kişilik yapısı olarak 

kullanılabileceğinden söz etmektedir. Buna göre beklenti ve değer 

katmanlarının birleşmesi ile kişi kendisine bir davranış yolu seçer. Bu 

katmanlar aşağıdaki şekilde açıklanabilir: 

1) Değer katmanı: Bir işte başarılı olup olmamanın birey için 

taşıdığı değer ve bu değeri nasıl algıladığıdır. Kişinin öğrenme 

yoluyla davranışa verdiği sübjektif değerdir. 

2) Beklenti katmanı: Belli bir davranışa yönelen kişinin, amaca, 

davranışın sonuçlarına ve yararlarına ilişkin sübjektif 

beklentisidir. 

Böylece çalışarak başarılı olacağına inanan kişi çalışmayı seçerken, 

çalışsa da çalışmasa da kendisi için başarının bir değeri olmayan kişi 

sonucu şansa bırakacaktır (Rotter, 1966; 1970; Phares, 1973;1976). 

Sonuç olarak yukarıdaki koşullar içinde doğrudan yaşanan ve 

başkalarının yaşantılarına bakarak elde edilen öğrenme yaşantılarından, 

diğer bir deyişle çevreden alınan pekiştireçler kadar kendi içinden gelen 

pekiştireçler de, bireyin uygun davranış potansiyelini belirleyecektir 

(Rotter, 1971; Julian ve Katz, 1968; Korkut, 1991). Bireyin 

davranışlarına ilişkin onun değerleri, içinde yaşanılan durum ve 

beklentileri göz önüne alınarak kestirimde bulunmak olanaklıdır. 
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Davranışın nedenlerini bu şekilde açıklamaya çalışarak kişinin belirli 

bir durumda gösterme olasılığı olan davranışlarının öngörülebileceğini 

vurgular. Bu yordamayı, davranımı ortaya çıkartan kışkırtıcı uyaranın 

nesnel özelliklerinin yanı sıra davranışı izleyen pekiştireç ile kişinin 

algısı arasındaki ilişkileri inceleyerek yapmaktadır. 

Her birey için bu algı farklılaşır. Bu farklılaşma ölçülerek kişideki 

kontrol odağı inancını oluşturan pekiştirmenin kaynağı ortaya 

konabilir. Rotter (1966) tarafından geliştirilen bir ölçek ile nesnel 

olarak ölçülebilen, belirli durumlardaki davranışların sonucuna ilişkin 

algı farklılıkları bilinemez olmaktan çıkmaktadır. Bu algı 

farklılıklarının ve davranış seçimlerinin oluştuğu yer kontrol odağıdır 

(Rotter, 1966; 1982). Bu kuram çerçevesinde kontrol odağı “kişinin, iyi 

ya da kötü, kendisini etkileyen olayları kendi yetenek, özellik ve 

davranışlarının sonuçlan olarak ya da şans, kader, talih ve güçlü 

diğerleri gibi kendi dışındaki güçlerin işi olarak algılaması eğilimidir.” 

şeklinde tanımlanmaktadır. Kontrol odağında oluşan bu farklılaşma 

sonucunda kişiler iki eğilim grubunda ayrımlaşırlar. Bu iki eğilim 

aşağıdaki gibi açıklanmaktadır.   

Dış Kontrol 

Rotter, bir pekiştirmenin özne tarafından onun bazı davranışlarını izleyen 

fakat başlangıçta onun davranışına bağlı olmadan var olan olarak 

algılandığında bu durumun “Amerika Birleşik Devletleri kültüründe” 

tipik olarak şans, kader ve kısmetin sonuçları olarak benimsendiğini 

belirtmektedir. Bunların dışında kişi bu durumu, kendini çevreleyen 
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büyük ve karmaşık güçler nedeniyle de tahmin edilemez olarak 

algılayabilir. 

Davranışlarının ya da başlarına gelen olayların kendileri tarafından değil 

daha çok dış koşullar tarafından belirlendiğine inanan kişiler bu 

inançlarının derecesine göre dış kontrollü olarak tanımlanır (Rotter, 

1966; 1982). Bu duruma göre “Bir pekiştirme özne (subject) tarafından 

onun bazı davranışlarını izleyen fakat başlangıçta onun davranışına 

bağlı olmadan var olarak algılandığında bu durum tipik olarak şans, 

kader ve kısmetin sonuçları olarak algılanmaktadır. Ya da onu 

çevreleyen büyük, karmaşık güçler nedeniyle tahmin edilemez olarak 

algılanır. Bir olay ya da durum birey tarafından bu yolla 

yorumlandığında bu inanç dış kontrol olarak tanımlanır (Rotter, 1982). 

İç Kontrol 

Olay ve durumları kendi davranışına ya da göreceli olarak kalıcı 

özelliklerine bağlı olarak algılayan kişinin sahip olduğu kontrol odağı 

inancı iç kontrol olarak tanımlanmaktadır. (Rotter, 1982). Kendilerini 

etkileyen olayların, daha çok, kendi denetimlerinde olduğu inancını 

taşıyan kişiler iç kontrollü, kendilerine olanlardan, daha çok kendi 

dışındaki güçlerin kontrolü olduğu inancını taşıyan kişiler ise dış 

kontrollü olarak tanımlanabilir (Rotter, 1966).  

Bu durumda bir kişi başarı ya da başarısızlığı sürekli ve tutarlı olarak 

kadere, şansa, talihe ya da güçlü diğerlerinin etkisine yüklerse dış 

kontrol inancına sahip olarak tanımlanırken, başarı ya da başarısızlık 

sonuçlarına ait inancı kendi kişilik özelliklerine- zeka, sağduyu, 
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yetenek, çaba gibi- ya da kendi davranışlarına bağlı olarak belirtirse iç 

kontrol inancına sahip olduğu söylenebilir. 

Kontrol Odağı ile İlgili Araştırmalar 

Kişilikte İç Kontrole Karşı Dış Kontrolün Etkilerine Yönelik 

Araştırmalar 

İç ve dış kontrol odağı inancını kişilik özelliği olarak ele alıp inceleyen 

birçok araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmaların çoğu iç kontrol 

odağı yöneliminin kişilikteki etkilerinin dış kontrol odağı yönelimli 

olmaya oranla daha olumlu sonuçlan olduğunu belirtmektedir (Duke ve 

Nowicki, 1973; Strickland, 1978). Dışsallık, düşük benlik saygısı, 

depresyon, baş ağrıları, diğer psiko-fizyolojik semptomlar (Katkowsky, 

Crandall ve Good, 1967; Levenson, 1973; Strickland, 1978; Bolel, 

1993) ve psikopatoloji ile doğrudan ilişkilidir. (Rotter, 1966; Phares, 

1976; Dağ, 1990). 

Strickland (1978) olayların davranışlarına bağlı olduğunu düşünen 

kişilerin hoş olmayan yaşam olaylarını değiştirmede daha ısrarlı 

olduklarını, şans ya da kader gibi kendi dışındaki güçlere bağlayanların 

ise daha az girişimci ve mücadeleci olduklarını belirtmektedir. 

İçten kontrollü kişiler daha yaratıcı, başlarına gelen olayları kendi 

zihinsel yeteneklerine, çaba ve mücadeleciliğine bağlayan bireylerdir 

(Dowd, 1989; akt. Canel Denktaş, 1993). Dış kontrollü olmanın 

anksiyete artışı, nörotisizm ile, içsel yönelimin ile bağımsızlık, kendine 

güven ve sosyal içgörü ile ilişkisi bildirilmektedir (Hersch ve Scheibe, 

1967; Nadith, Gargan ve Michael, 1975). Hipps ve Malpin (1991) dış 
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kontrol odağının yüksek öz saygı ile birlikte tükenmişlikle belirgin 

olarak ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Pittman ve Pittman 

(1979), dışsalların, ortalama düzeyde kontrol edilemez durumlarda 

içsellerden daha az çaba gösterdiklerini belirtmektedir. Melges ve 

Weisz (1971) İntihar girişiminde bulunan hastalarla yaptıkları bir 

çalışmada bu hastaların son dönemlerinde yaşanılan ile ilgili kişisel 

kontrol umudunda bir azalma olduğunu bildirmektedirler. Burger 

(1984) kontrol beklentisinin içselden dışsala doğru değişiminin intihar 

girişiminde etkili olduğunu belirtmektedir. Pekiştirmenin iç ya da dış 

kaynaklarına yönelik genelleştirilmiş bireysel beklentiler depresyonla 

ilişkilidir (Burger, 1984). Levenson (1974) tarafından geliştirilen, 

kontrol odağının kişisel kontrol, güçlü diğerleri tarafından kontrol ve 

yaşam olaylarının şans tarafından kontrol edildiği algılarını ölçen 

kontrol odağı ölçeğini kullanarak yaptığı bir çalışmada Burger (1984) 

bu üç kontrol odağı bölümünün, birlikte depresyon ve kontrol odağı 

ilişkisini anlamamıza yardım ettiğini bildirmektedir. Kontrol odağı ve 

kontrol arzusunun yapısı kişinin düşünce biçimini yordayabilmektedir. 

Araştırmanın sonuçları yaşam olaylarını güçlü diğerlerinin 

belirlediğine inanan kişilerin daha fazla intihar düşüncesine sahip 

olduğunu göstermektedir. Yaşam olaylarında kişisel kontrol yerine 

güçlü diğerleri ya da şans kontrolü algısı depresyonla ilişkilidir.  

Davis ve Phrase (1967) iç kontrol yönelimlilerin karşılaştıkları sorunla 

ilgili bilgileri doğrulamayı dışsallardan daha fazla denediklerini ortaya 

koymuştur. Seeman ve Evans (1962) da yaptıkları bir araştırmada 

benzer sonuçlar bulmuşlardır. Buna göre tüberküloz hastaları 
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arasındaki iç kontrol yönelimlilerin hastane çalışanları ve doktorlara 

dışsallardan daha çok soru sordukları ve hastalıkları hakkında daha 

fazla bilgi sahibi oldukları belirtilmektedir (Rotter, 1982).  

Seeman ve Evans ikilemle karşılaşılan bir durumda dışsalların 

diğerlerine güvenirken içsellerin var olan koşullarda ilgili birşeyler 

yapmaya, kendilerine yardımcı olabilecek bilgi ve beceri aramaya 

yöneldiklerini belirtmektedirler. 

Eğitim Üniversitesindeki 100 öğrencide ikilemler karşısındaki kişisel 

yaklaşımlar (relativizm) ile doğmatizm, bağımlılık-bağımsızlık alanı, 

bilişsel karmaşıklık ve kontrol odağı gibi farklı kişilik değişkenlerinin 

ilişkileri araştırılmıştır. Bir batarya halinde sunulan ölçek ve soru 

kâğıtlarının değerlendirilmesi kontrol odağı ve dogmatizm ile kişisel 

bilgi yaklaşımının çok yakın ilişki içinde olduğunu göstermektedir. 

Bulgular, kontrol odağında dışsal katılığın iç esnekliğe karşı yer aldığı 

genel bir sistem bulunduğunu göstermektedir. 

Wilkinson (1991)’a göre katı inanç sistemi dış kontrol odağı ve karşıt 

fikirlere yönelik bloklaşma eğilimi ile ilişkilidir. Dışsal- katı inanç 

sisteminde uygun davranış rehberi olarak otorite figürlerinin 

kullanıldığı görülmektedir. İçsel-esnek inanç sistemli deneklerin ise 

içinde karşıt fikirlerinde bulunduğu tartışmalarda bakış açılarının tüm 

yönlerini kabul edebildikleri görülmüştür. Kontrol Odağı ile uyma 

davranışı arasındaki ilişki ile ilgili olarak iç kontrollü deneklerin 

dışsallara oranla başkalarından gelen baskılara boyun eğmeye daha az 

eğilimli oldukları ve kendi yargılarına daha fazla güvendikleri 

görülmüştür (Crowne ve Liverant, 1963; akt Dönmez, 1986). 
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İç kontrol ile zekâ arasında olumlu ve anlamlı yönde ilişkiler 

bulunmaktadır (Bialer, 1961; Crandall, Katkowsky, Preston, 1962). Bu 

bulgulara paralel olarak bazı araştırma sonuçları; kişilerarası ilişkilerde 

iç kontrollülerin daha içten ve derin davrandıklarını belirtmektedir 

(Pandey ve Khan, 1977; Carlson ve Hyde, 1980). Phares (1973), 

bireylerin karar verme durumunda bilgi düzeylerini kullanma 

yeteneklerini iç ya da dış kontrollü olmalarına göre karşılaştırmıştır. 

Bulgular Julian ve Katz (1968), Rotter ve Mulry (1960) ve Lefcourt ve 

arkadaşlarının (1968) yaptıkları araştırma bulguları ile paralellik 

taşımaktadır. Phares’e göre iç kontrollü bireyler karar vermeden önce 

ilgili uyaran ve ipuçlarına daha fazla dikkat etmekte, kendi yargılarına 

daha fazla güvenmekte ve başarıya daha fazla değer vermektedirler 

(Gozdi, Cleary ve Walster, 1973; akt. Argun, 1995). Phares (1976) iç 

kontrollülerin daha fazla kişisel sorumluluk aldıklarını ve sorunlarını 

çözmede daha başarılı olduklarım belirtmektedir. Strickland da (1978), 

kontrol odağına ilişkin bir araştırmasında, iç kontrollü bireylerin 

davranışlarına bağlı olarak olayların olduğuna inandıklarım, hoşlarına 

gitmeyen yaşam olaylarını değiştirmede daha ısrarlı olduklarını 

saptamıştır. Bu bulgular Seeman ve Evans’ın bulguları ile paraleldir. 

Wilhite (1990) 184 psikoloji bölümü son dönem öğrencisinin notlarının 

çoklu dereceli regresyon analizini yapmıştır. Kendi notlarım en iyi 

kestirebilenlerin hafıza yeteneği ve kendini değerlendirme ilişkisinin 

oranının yüksek olduğunu, bunu sırası ile kontrol odağı inancının iç 

yönelimli olması ile olumlu ilişki ve akademik yetenek testi ile benlik 

kavramı sonuçlarının izlediğim ortaya koymuştur. Ashkanozy (1991) 
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danışmanların liderlik-yönlendirme özellikleri ile ilgili olarak durumsal 

kontrol ve kontrol odağı ölçümlerini incelemiştir. Bu çalışmada 

yükleme kuramlarından temellenen bir liderlik modeline uzanan; 

deneklerin yan edimleri (subordinate performance) tanımlarına yanıt 

vermeleri ile oluşturulan bir süreç ortaya konmuştur. Sonuçlar, dış 

kontrol odağına sahip danışmanların yan edimlere iç kontrol odaklı 

danışmanlardan daha az duyarlı olduğunu göstermektedir. 

Kontrol Odağının Oluşumuyla İlgili Çalışmalar 

Kontrol odağı inancının bebeklikten başlayarak kişiliğe yerleşerek 

geliştiği ve değişime karşı dirençli bir kişilik boyutu olduğu 

bilinmektedir. Literatürde bu boyutun oluşumu, yapısı, değişebilirliği 

ile ilgili araştırmaların kavramın ortaya çıktığı 1950’li yılların 

sonlarından itibaren başladığı görülmektedir. Kontrol odağını içte ya da 

dışta oluşturacak ön koşulların bilinmesi iç kontrolü geliştirmede ya da 

dış kontrolü değiştirmede yarar sağlayabilir (Yeşilyaprak, 1988).  

Bu çalışmalar üç grupta toplanmaktadır (MacDonald, 1973): 

1) Toplumsal sınıf farklılıkları, 

2) Uzun süreli ve kişiyi kendine yetersiz kılan sakatlıklar, 

3) Anne-babanın çocuk yetiştirme tutumlarıdır. 

Bunlar kontrol odağının gelişimini etkileyen sürekli ya da birikimli 

etkenlerdir. 
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Kontrol Odağı ile ilgili yapılan ilk çalışmalardan biri olan Franklin 

(1963)’in araştırmasında kontrol odağı ile sosyo-ekonomik düzey ve 

toplumsal sınıf arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Ulusal bir örnekleme 

dayalı olarak yapılan bu çalışmada siyahların beyazlara göre daha dış 

kontrollü ve kaderci oldukları sonucuna varılmıştır (Lefcourt,1991). 

Çalışmada iç kontrol ile sosyo-ekonomik düzey ve toplumsal sınıfın 

yüksekliği arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmuştur 

(Yeşilyaprak, 1988; Argun, 1995). Toplumsal sınıf ve ırk değişkenleri 

ile ilgili yapılan diğer bazı araştırmalar Franklin’in çalışması ile kısmen 

tutarlı bilgiler vermektedir (Battle ve Rotter, 1963; MacDonald, 1973; 

Yeşilyaprak, 1988). Alt sınıf siyah çocuklar orta ya da alt sınıf beyaz 

çocuklardan daha dış kontrollüdür (Battle ve Rotter, 1963). Bu 

sonuçlan desteklemeyen diğer araştırmaların varlığına karşın (Katz, 

1967) alt sosyo-ekonomik sınıf üyeleri iç kontrol yöneliminde daha 

şanslı olan orta ve yüksek sosyo-ekonomik sınıf üyelerini 

aşamamaktadır. Sonuç olarak alt sosyo-ekonomik statü, dışlanmış 

azınlık grubu üyeliği, nesnel ulaşılabilirlik yönünden dezavantajlı olma; 

gösterilen çabanın niteliği ile sonucun (ödülün) niteliği arasında en az 

düzeyde bir bağlantıya ve böylece dış kontrole neden olmaktadır 

(MacDonald, 1973; McNulty ve Borgen, 1988; Yeşilyaprak, 1988). 

Pitcher ve Hong (1986)’a göre toplumsal statü sahibi olma, ekonomik 

güvence, önceden kestirilebilir yaşam geleceği ve yaşam üzerinde 

sınırlılıklar olmaması gibi etkenler iç kontrolü olumlu; uzun süreli 

sağlık sorunları ile sakatlıklar kontrol algısını olumsuz etkilemektedir 

(Özyürek, 1983; Yeşilyaprak, 1988).  
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Sullivan ve Lewis (1993) bebeklikte öfke belirleyicisi olarak kontrol 

kaybının etkisini incelemişlerdir. Beklenti oluşturmaya dönük, müzikle 

ödüllendirmeyi içeren koşullama eğitimi ile üç hayal kırıklığı durumu 

araştırılmıştır. Sonuçlar kontrol kaybı durumunda olan bebeklerin diğer 

durumlarda olan bebeklerden daha fazla öfke ifadesi gösterdiklerini ve 

tepkilerinde azalma olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durumda kontrol 

kaybının öfkenin kritik belirleyicilerinden biri olduğu söylenebilir. 

Kontrol odağının oluşumunu etkileyen etkenlerden biri de ön koşullarla 

ilgili olarak anne- baba tutumlarıdır (Yeşilyaprak, 1988; Grolnick, 

Ryan ve Deci, 1991). Yapılan çalışmalar anne eğitiminin yüksekliği, 

çocuğun kontrol isteğinin azlığı ve erken bağımsızlık beklentilerinin 

çocukta iç kontrolle ilişkili olduğunu göstermektedir (Lefcourt, 1976). 

Gençlerle yapılan bir çalışmada iç kontrollü gençler, anne-babalarının 

kendilerine daha yakın davrandıklarım, daha az tutarsız disiplin 

gösterdiklerini, daha az düşmanca davrandıklarını ve daha çok olumlu 

ilişki kurduklarını belirtmişlerdir (Davis ve Phares, 1967; akt. Hakan, 

1995). 

Kontrol Odağının Diğer Değişkenlerle İlişkilerini Açıklamaya 

Yönelik Çalışmalar 

İç ya da dış kontrollü olmanın cinsiyet ve yaşa bağlı olup olmadığını 

konu alan araştırmalardan tutarlı sonuçlar alınamamıştır (Rotter, 1966; 

Joe, 1971; Norvicki ve Strickland, 1973; Cooper, Burger ve Good, 

1981; Findley ve Cooper, 1983; Yeşilyaprak, 1988).  
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Bazı çalışmalarda akademik başarı, yaş, cinsiyet gibi değişkenlerle 

Kontrol Odağı inancının ilişkilerine bakıldığında iç kontrol odağı 

yönelimi ile başarı, yaşın artışı ve cinsiyet (erkekler lehine) arasında 

anlamlı düzeyde olumlu ilişki ortaya konmaktadır. (Korkut, 1986; 

Richaud De Minzi, 1991; Canel Denktaş, 1993). 

Kontrol odağında yaşla birlikte dışsallıktan içselliğe doğru bir değişim 

söz konusudur (Joe, 1971;Argun, 1995). İç kontrol yaşla birlikte sürekli 

artmaktadır (Nowicki ve Strickland, 1973). 

Messer (1972) ilkokul çağındaki öğretim yılı başında iç kontrol 

yönelimli erkek çocukların başarı testlerinde daha yüksek puan alma ve 

daha yüksek not ortalamalarına sahip olma olasılığını ortaya 

koymuştur. Yine aynı çalışmada erkek çocukların başlangıçta kızlardan 

daha iç kontrol yönelimli iken, bir öğretim yılından sonra tekrar ölçüm 

yapıldığında kız çocukların iç kontrollerini daha fazla geliştirdikleri 

görülmektedirler (Messer, 1972). Kulas (1988;1996) ise erken 

ergenlikte kontrol odağı yöneliminin kız ya da erkek cinsiyetine bağlı 

olmaksızın şansa inanma esaslı olduğunu vurgulamaktadır. Erkek 

çocuklarda iç kontrol, başarı güdüsü ve başarı ile ilişkili iken kız 

çocuklarda iç kontrol, başarısızlıklarının sorumluluğunu alma ve daha 

sıkı çalışma davranışı ile bağlantılı bulunmuştur. Messer’in 

araştırmasında da ortaya konduğu gibi kontrol odağı inancı yalnızca 

başarı ile değil, görev ve sorumlulukların yerine getiriliş stiliyle de 

etkilenmektedir. 
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McNulty ve Borgen (1988)’in 8-12 yaşlan arasındaki çocukların 

cinsiyet, toplumsal sınıf farkları ve mesleki beklenti değişkenleri ile bu 

değişkenlerin kontrol odağına etkilerini inceleyen çalışmalarında iç 

kontrolde erkek çocuklar ve üst sosyo-ekonomik sınıf lehine p < 0.05 

düzeyinde anlandı ilişkiler ortaya konmuştur. Küçük yaş gruplarında 

erkek çocuklar lehine iç kontrol yönelimi bildirilirken, cinsiyet ve 

kontrol odağı ilişkisine yönelik bazı araştırmalar ise kızlarda ve 

kadınlarda iç kontrolün daha yüksek olduğunu göstermektedir (Ören, 

1991; Foulds ve Warehime, 1971).  Foulds ve Warehime (1971) Kişisel 

Yönelim Envanteri uygulayarak yaptıkları cinsiyet farklarına yönelik 

çalışmalarında desteği içten alma boyutunda kadınların lehine farklılık 

belirtmektedirler. Kızlarda iç kontrol puanlan erkeklere oranla daha 

yüksektir (Ören, 1991). Bazı araştırmalarda ise cinsiyet değişkeninin 

kontrol odağının içten ya da dıştan olmasında etkili bir değişken 

olmadığı görülmektedir. (Korkut, 1986; Köksal, 1991; Sert-Ağır, 1994; 

Cerit-Aksoy, 1992). 

Fuqua ve Couture (1986), gündüz bakımevlerinde çalışan 120 bakıcı 

annede kontrol odağı yönelimi, diğer kişilik özellikleri ve çalışma 

koşullarının stres ve tükenmişlik düzeyleri ile ilişkilerini incelemiştir. 

Araştırma Nowicki-Strickland İçsel-Dışsal Kontrol Odağı yetişkin 

formu ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılarak yapılmıştır. Elde 

edilen bulgular iç kontrollü bakıcı annelerin daha çok kişisel yakınmada 

bulunduklarım göstermektedir. 0-1 yaş grubundaki bebek bakıcılarının 

diğer gruplardaki bakıcılardan daha az tükenmişlik yaşadıkları 

belirtilmektedir. Bakıcı annelerin çalışma deneyimi ve eğitim 
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düzeylerinin iç kontrol ile olumlu ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkisi 

bulunmuştur.  

Salıverilme sonrası aile yaşamı psiko-eğitsel programım izleyen 

mahkumlarla yapılan bir araştırmada kontrol odağı ve narsisizm 

arasında anlamlı bir korelasyon bulunmuştur. Dış kontrol narsisizm ile 

birlikte artmaktadır (Bayse, Allgood ve Van Wyk, 1992). 

Gable, Hollon ve Dangello (1990) 48 erkek ve 12 kadın perakende 

mağaza yöneticisine Rotter İçsel-Dışsal Kontrol Odağı Ölçeği, Mach 

IV Ölçeği, ve bir iş tercih anketi uygulayarak, yöneticinin gelişimi ile 

kontrol odağı arasında belirgin bir ilişki bulamazken, tüm örneklem 

grubunda ve erkekler için Machiavellianizm ve dış kontrol odağı 

arasında olumlu belirgin bir ilişki bildirmektedirler. Erkekler kadınlara 

göre daha fazla iç kontrol yönelimi bildirmişlerdir. 

Yapılan çalışmalar gözden geçirildiğinde daha çok iç kontrolün 

erkeklerde daha yüksek olduğu, takvim yaşı arttıkça iç kontrolde artış 

olduğunu ve olumsuz, patolojik kişilik özellikleri ile dış kontrol 

bağlantılarını göstermektedir. Ayrıca iç kontrol yöneliminin sorunlar 

karşısında çözüm için çaba harcama ile de bağlantılı olduğu 

söylenebilir. 

Sonuç olarak Kontrol Odağı kavramı Sosyal Öğrenme Kuramı içinde 

karmaşık insan davranışlarını öngörmede ve kişiliğin incelenmesine 

ilişkin bir dizi öneri sunmaktadır. Kuram kişiliğin bireyin kendisi için 

anlamlı olan çevre ile etkileşimi sonucunda oluştuğunu belirlendiği 

kabul edilmektedir. Bireyin iç yada dış  kontrol odağı yönelimli olması 
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onun ruh sağlığında güçlü ve önemli bir psikolojik faktör benlik saygısı 

ile ilişkilidir. İç kontrol genellikle yüksek benlik saygısını 

yordamaktadır. Bireyin davranışları, onun değerleri, beklentileri ve 

içinde bulunduğu duruma dayalı olarak kestirilebilecektir. Bu 

özelliklerle oluşan kontrol odağı yöneliminin dış kontrolden iç kontrole 

doğru değişip geliştirilebilmesi bu etkenler dikkate alınarak yapılacak 

çalışmalarla olanaklı olabilir. 
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GİRİŞ 

Günümüzde evliliğe yüklenen anlam kültürler arası farklılık 

göstermekle birlikte, iki yetişkin insan arasında, toplum tarafından 

tanınan ve onaylanan bir cinsel birliktelik olarak tanımlanabilecek 

olan evlilik (Giddens, 2000), insan yaşamındaki en önemli olaylardan 

bir tanesidir. Birey kiminle birlikte yasayacağına karar vererek bir aile 

kurar. Bu süreçte eşler olumlu ya da olumsuz çeşitli deneyimler 

yaşayabilmektedirler. Alan yazınında yapılan çalışmalarda evliliğin, 

insanların yaşamlarını ve iyilik hallerini etkileyen önemli bir deneyim 

olduğu vurgulanarak, evli olanların evli olmayanlara göre fiziksel ve 

psikolojik sağlıklarının daha iyi, mutluluk ve yaşam doyumlarının 

daha yüksek olduğu, evli kişilerin daha fazla sosyal ilişkilere sahip 

oldukları, daha uzun yaşadıkları, cinsel yaşamlarının daha düzenli 

olduğu ifade edilmektedir (Glenn, 1990; House, Landis ve Umberson, 

1988; Mastekaasa 1994; Noller ve Feeney, 2002; Robins ve Regier 

1991; Stack ve Eshleman, 1998; Whitson ve El-Sheikh, 2003). Öte 

yandan, evlilik ilişkisinde yaşanan çatışma ve sorunların ise bireylerin, 

dolayısıyla da ailenin ve toplumun sağlıksız hale gelmesine yol 

açabildiği belirtilmektedir (Burman ve Margolin, 1992; Erel ve 

Burman, 1995; Grych ve Fincham, 1990; Margolin, Christensen ve 

John, 1996; Stack ve Eshleman, 1998). Evlilik ilişkisinin sağlıklı bir 

şekilde sürdürülebilmesi uyumlu bir beraberliği, tarafların iletişim ve 

etkileşimde uyum göstermelerini gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda 

eşler arasındaki çift uyumu önemli bir faktör olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu konuda yapılacak çalışmalarda çift uyumunun 
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öncüllerinin belirlenmesinin sağlıklı birliktelik ilişiklerinin 

geliştirilmesine yönelik çabalara katkı sunacağı düşünülmektedir.  

Çift uyumu eşlerin değişen yaşam standartlarına adapte olabilmeleri, 

evlilikteki sorunları uzlaşma ile halledebilmeleri, sağlıklı iletişim 

kurup, mutluluk ve ortak hedeflere ulaşabilmek için bir bütün 

olabilmelerine işaret etmektedir (Spanier,1976). Evlilikte çift uyumu, 

mutlu bir ailenin ön koşuludur. Çiftlerin uyumlu olabilmeleri için 

birbirleriyle etkili iletişim kurabilmeleri, ortak amaç ve değerlerinin 

olması, ortak kararlara ulaşabilme becerilerinin olması, akraba/yakın 

çevre ilişkileri, boş zaman aktiviteleri, bütçe, eve ilişkin aktivitelerin 

yürütülme biçimi vb. konularda anlaşma sağlayabilmeleri 

gerekmektedir. Ancak, taraflar arasında gerçekleşen iletişim sorunları 

nedeniyle zaman zaman ortaya çeşitli problemler çıkabilmektedir. 

Locke’ye (1968) göre uyumlu evliliklerde eşler olası anlaşmazlık 

durumlarında uygun çözüm yolları geliştirebilmekte, anlaşmazlıkların 

çatışmaya dönüşmesine fırsat vermemekte, süreç içinde değişime 

uyum sağlamakta ve karşılıklı olarak sağlıklı iletişim yöntemleri 

kullanmaktadırlar.  

Evlilikteki çift uyumunu etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. 

Örneğin, Şendil ve Korkut (2008) tarafından yapılan çalışmada evli 

çiftlerdeki çift uyumu ve çatışma düzeylerinin birtakım demografik 

değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenerek, düşük eğitim 

ve düşük ekonomik duzeydeki bireylerin çift uyumlarının da düşük 

olduğu, anlaşarak evlenen kişilerin çift uyumlarının görücü usulü ile 

evlenen kişilere göre daha yüksek olduğu, evlilik çatışması ve çocuk 
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sayısındaki artışın çift uyumundaki düşüşü yordadığı, çift uyumu ve 

evlilik çatışması bildirimi açısından ise kadın ve erkekler arasında 

anlamlı bir farklılığın olmadığı bulunmuştur. Şener (2002) ise yaptığı 

çalışmada erkeklerin evlilik uyumu puanlarının kadınlarınkinden daha 

yüksek olduğunu, eşler arası duygu ve düşüncelerin paylaşımı, eğitim 

düzeyi ve gelir düzeyi gibi faktörlerin evlilik uyumuyla pozitif ilişki 

gösterdiğini ifade etmiştir. Öte yandan, cinsiyet, yaş, evlilik yaşı, 

evlilik süresi, evlilik türü, eşin yaşı, gelir düzeyi, eğitim düzeyi ve 

çocuk sayısı gibi sosyodemografik değişkenler, duygu dışavurumu, 

depresyon, empati ile evlilik uyumu arasındaki ilişkilerin ele alındığı 

bir diğer çalışmada ise sosyodemografik değişkenlerin evlilik uyumu 

ile bir ilişki göstermedikleri; duygusal tepki dışavurumunun evlilik 

uyumunu yordadığı; evliliğinde uyumsuz kişilerin daha fazla olumsuz 

duygusal tepkiler gösterdikleri, beklentileri karşılanmadığı zamanlarda 

hoşgörüsüz davrandıkları ve daha depresif oldukları belirlenmiştir 

(Tutarel-Kışlak ve Göztepe, 2012). Hekimoğlu ve Uluç (2019) 

tarafından yapılan çalışmada ise evlilik uyumu ile bağlanma örüntüleri 

arasındaki ilişkide kişilerarası şemaların aracı rolü incelenerek, 

güvensiz bağlanma örüntüsüne sahip evli bireylerin evlilik 

uyumlarının güvenli bağlananlara kıyasla daha düşük olduğu, kaçınıcı 

bağlananların evlilik uyumlarının kaygılı bağlananlara göre daha 

düşük olduğu, güvensiz bağlanma ve evlilik uyumu arasındaki ilişkide 

ise yakınlık ekseninin (dostluk ve düşmanlık kişilerarası şemaları) 

aracı rolünün olduğu bulunmuştur. Evlilikte çift uyumu konusunda 

yapılan diğer çalışmalarda da mükemmeliyetçilik (Tuncay, 2006), 

yalnızlık (Demir ve Fışıloğlu, 1999), eğitim düzeyi (Şendil ve Korkut, 
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2008), yapılan nedensel yüklemeler (Tutarel-Kışlak, 1995), iletişim ve 

çatışma çözme stilleri (Soylu ve Kağnıcı, 2015), bağlanma biçimi, 

yüklemeler ve benlik saygısı (Tutarel-Kışlak ve Çavuşoğlu, 2006), 

öfke ifade tarzları (Tüfekçi, 2013) vb. gibi faktörlerin evlilik uyumu 

ile ilişkili oldukları ifade edilmiştir.  

İLİŞKİDE DEPRESYON, ÖZERK İRADEYİ DESTEKLEME 

VE PSİKOLOJİK KONTROL  

Alan yazınında evlilikte çift uyumu ve yordayıcılarını açıklamada 

kullanılan modellerden biri olan Larson’un (2002) evlilikte üçgen 

modelinde evlilik uyumuna etki eden faktörler bireysel özellikler, çift 

özellikleri ve çevresel etmenler olmak üzere üç başlık altında ele 

alınmaktadır. Çift uyuma etki eden olumsuz bireysel özellikleri olarak 

problemler ve stresle başa çıkma güçlüğü, aşırı tepkisellik, aşırı 

kızgınlık ve saldırganlık, tedavi edilmemiş depresyon, fazla çekingen 

olma; olumlu özellikler olarak ise dışadönüklük, esneklik, yüksek 

benlik saygısı ve özgüven, kabul edebilme davranışını gösterme ve aşk 

gösterilmektedir. Çift uyuma etki eden olumsuz çift özellikleri olarak 

negatif ilişki tarzları; olumlu çift özellikleri olarak ise iletişim ve 

çatışma çözme becerileri, yakınlık kurabilme, güç paylaşımı veya 

kontrolü uzlaşma, ortak noktada buluşabilme gösterilmektedir. Aileden 

bağımsızlaşabilme, ebeveynlerin evlilik birlikleri, ebeveynlerin ve 

arkadaşların desteği, iş stresi, ebeveyn olmanın stresi, dışarı uğraşların 

gerilimi ve borçlanma, sağlık, eşin yakın akrabaları gibi faktörler çift 

uyumuna etki eden çevresel faktörler başlığı altında ele alınmaktadır 

(Larson, 2002; Larson ve Holman, 1994). Yapılan bu çalışmada 
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sözkonusu modelde yer alan ilk iki faktöre odaklaşarak, çift özellikleri 

olarak gruplanabilecek algılanan ilişkide psikolojik kontrol veya 

özerklik desteği gibi faktörler ile evlilikteki çift uyumu arasındaki 

ilişkide depresyonun (bireysel özellik) aracı rolü incelenmiştir. 

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WHO) tarafından 

yayınlanan Depresyon ve Akıl Hastalıkları Raporu’na göre (WHO, 

2017) depresyonun dünya çapında günlük hayatı etkileyen en önemli 

sorunların başında geldiği, dünya nüfusunun yüzde 4.3’ünün 

depresyonda olduğu ifade edilmektedir. Genel olarak, duygulanım 

alanında çökkünlük, ilgisizlik, isteksizlik, zevk alamama, suçluluk 

hissi veya düşük benlik saygısı, uyku, iştah gibi psikofizyolojik 

işlevlerde bozulma ve cinsel isteksizlik şeklinde ortaya çıkan depresif 

bozukluklar gerek yaygınlık gerekse de yol açtığı sonuçlardan dolayı 

hemen her toplumda önemli bir toplum sağlığı sorunu konumundadır. 

Larson’un (2002) bireysel düzey faktörleri açısından bakıldığında, 

yaşanan psikolojik sorunlar ve bunlarla başa çıkabilme becerisinin 

evlilikteki çift uyumu üzerinde etkili olabilmektedir. Alan yazınında 

yapılan çalışmalarda evlilikte var olan uyumsuzluk ile depresyon 

arasındaki bağlantılar vurgulanarak, bir bireysel düzey faktörü olarak 

depresyon ve evlilikte yaşanan sıkıntıların büyük oranda örtüştüğü 

belirtilmektedir. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, depresyon ile 

evlilikteki uyum arasında negatif yönde bir ilişkinin bulunduğu, 

depresyonda olan kişilerin evlilik uyumunun daha düşük olduğu 

görülmüştür (Düzgün, 2009; Güvener, 2018; Kim, 2012; Tutarel-

Kışlak ve Göztepe, 2012; Uebelacker, Whisman, 2005; Whisman ve 
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Uebelocker, 2009). Çiftlerden birinin depresif olması eşler arası 

yakınlığı, evlilik içi çatışma çözümünü ve iletişimi, cinsel doyumu ve 

duyguların dışavurumunu olumsuz etkilemektedir (Kahn, Coyne ve 

Margolin, 1985). Depresyon ile evlilik ilişkilerinde stres, destek, rol 

beklentileri ve etkileşim dinamikleri arasındaki ilişkilerin ele alındığı 

bir diğer çalışmada ise çiftlerden herhangi birinin depresif olması 

durumunda evlilik uyumunun bundan olumsuz etkilendiği 

bulunmuştur (Kung, 2000). Benzer şekilde, çiftlerle yapılan ve 

problem çözme etkileşimlerinin ele alındığı bir çalışmada yalnızca 

erkeğin depresif olduğu 49 çift ile yalnızca kadının depresif olduğu 41 

çiftin problem çözme etkileşimleri eşlerin herhangi bir depresif belirti 

göstermediği 50 normal çift ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular, 

evlilik içi etkileşimlerinde depresif bir eşi olmayan çiftlere kıyasla, 

çiftlerden birinin depresyonda olduğu ilişkilerde daha fazla 

olumsuzluk, daha az olumluluk ve daha düşük çift uyumu yaşandığını 

göstermiştir (Johnson ve Jacob, 2000). Batı literatüründe ve ülkemizde 

eşler arasındaki uyum konusunda yapılan araştırmaların gözden 

geçirildiği bir çalışmada ise evlilik uyumu düşük olan kadınların, 

evlilik uyumu yüksek olan kadınlardan daha depresif oldukları 

görülmüştür (Erbek, Beştepe, Akar, Eradamlar ve Alpkan, 2005). 

Özyurt ve Deveci (2011) tarafından depresif belirtilerin yaygınlığı 

konusunda yapılan bir çalışmada depresif belirti yaygınlığının %14.7 

ve sözkonusu belirtilerin erkeklere oranla kadınlar arasında daha fazla 

gözlendiği bulunmuştur. Bir diğer çalışmada ise çiftlerin yaşı, evlilik 

süreleri ve evlenme yaşını evliliğin geleceğini belirlediği ve depresyon 

puanlarının evlilik uyumlarını yordadığı saptanmıştır (Düzgün, 2009). 
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Deci ve Ryan (1985; 2000) tarafından geliştirilen ve Kendini 

Belirleme Kuramında (KBK) doğuştan gelen ve evrensel olduğu iddia 

edilen üç temel psikolojik ihtiyaçtan söz edilmektedir. Bunlar; 

özerklik (autonomy - bireyin kendi eylemlerini başlatması ve seçim 

yapması), ilişkisellik (relatedness - bireyin başkaları ile bağlantılı 

olma ve içinde bulunduğu sosyal çevrede ait olma duygusunu 

yaşaması) ve yeterlik (competence - bireyin çevresini iyi bir şekilde 

etkileme ve çevreyle etkili bir biçimde etkileşimde bulunması) 

ihtiyaçlarıdır (Deci ve Ryan, 2000; Ryan, 1995; Ryan ve Deci, 2000; 

Ryan, Deci ve Grolnick, 1995). KBK’ya göre temel psikolojik 

ihtiyaçların karşılanması içsel (özerk) motivasyonla hareket etmeyi 

arttırmakta ancak içsel (özerk) motivasyonun sürdürülmesi sosyal 

çevreye bağlı olmaktadır. Söz konusu temel psikolojik ihtiyaçların 

bireyin içinde yer aldığı sosyal çevre tarafından desteklenmesi bireyin 

sosyal gelişimine ve psikolojik iyi olma haline katkıda bulunmakta 

(bkz., Deci ve Ryan, 2000; Ryan ve Deci 2000), kişinin kendini özerk 

olarak düzenlemesini ya da sosyal değerleri içselleştirilmesini 

kolaylaştırmaktadır (Deci ve Ryan, 2008; 2011; Ryan ve Deci, 2000).  

KBK’a göre özerkliği destekleme, kişinin bakış açısını alarak empati 

kurabilen, kişinin seçim yapmasını sağlayan, minimum düzeyde 

kontrol ve güç uygulayan ve kişinin kendi değer ve ilgilerini 

oluşturmasına ve bu doğrultuda hareket etmesine yardımcı olan 

uygulamalar olarak tanımlanmaktadır (bkz., Grolnick, Deci ve Ryan, 

1997). Diğer bir ifadeyle, bireylerin içinde bulundukları ortamın 

özerkliği destekleyici olması onların seçim duygusunu yaşamalarını, 
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temel psikolojik ihtiyaçlarını doyurmalarını sağlamaktadır. Bu 

tanımlamadan hareketle KBK alanında yapılan araştırmalarda, 

özerkliği destekleyici ebeveynliğin ve aile ikliminin kişinin temel 

psikolojik ihtiyaçlarından algıladığı doyumu artırdığı gösterilmiştir 

(bkz., Gagné, 2003; Kocayoruk, 2012a; 2012b). Evlilik ilişkisi 

açısından bakıldığında ise eşin minimum düzeyde kontrol uygulaması 

ve eşinin eylemlerinde yardımcı olması, cesaretlendirmesi ve 

kolaylaştırması özerkliği destekleyici eş özellikleri olarak ele 

alinabilir. Öte yandan, bireylerin özerkliklerini geliştirmelerini 

kısıtlayan, özgürlüklerini etkileyen ve benliklerine müdahale eden eş 

özellikleri ise ilişkide psikolojik kontrol davranışları olarak ele 

alınabilir (Kındap-Tepe ve Aktaş, 2019). Nitekim, Kındap-Tepe, 

Çakır ve Kısacık (2017) tarafından yapılan çalışmada bireylerin 

eşlerinden algıladıkları psikolojik kontrol düzeyinin artmasıyla temel 

psikolojik gereksinimlerinin tatmini azaldığı bununla birlikte çift 

uyumunun azaldığı ifade edilmektedir. Genel olarak bakıldığında, alan 

yazınında Kendini Belirleme Kuramı çerçevesinde özerkliği 

destekleyen ve engelleyen uygulamalarla ilgili farklı alanlarda yapılan 

araştırmalar bulunmakla birlikte, evlilikte çift uyumu konusunda 

yapılan sınırlı sayıda araştırma bulunduğu, Larson’un (2002) evlilikte 

üçgen modelinde çift özellikleri kapsamında ele alınabilecek olan 

eşten algılanan psikolojik kontrol ve özerklik desteğinin çift uyumuyla 

ilişkisinin sınırlı sayıda araştırmada incelendiği görülmüştür (örn., 

Kındap-Tepe ve Aktaş, 2019). Dolayısıyla, bu çalışmada eşten 

algılanan psikolojik kontrol, özerklik desteği ve depresyon ile 
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evlilikteki çift uyumu arasındaki ilişkiler incelenerek aşağıdaki 

hipotezler test edilmistir: 

1. Eşlerin birbirlerine uyguladıkları psikolojik kontrol ile çift 

uyumu arasındaki ilişkide depresyon düzeyi aracı (madiator) bir 

rol oynamaktadır. 

2. Eşlerin özerk iradeyi destekleyici davranışları ile çift uyumu 

arasındaki ilişkide depresyon düzeyi aracı (madiator) bir rol 

oynamaktadır. 

YÖNTEM  

Örneklem  

Araştırma örneklemini yaşları 21-66 arasında değişen (M = 39.08, S = 

9.72) evli bireyler oluşturmaktadır. Katılımcılara kar topu örneklemesi 

yöntemiyle ulaşılarak, toplam 197 kişiden veri toplanmıştır (105 kadın 

ve 92 erkek). Çiftlerin evlilik yılı ortalamasının 15.38'dir (S = 10.20). 

Araştırmaya katılan 57 kişi (%28.9) görücü usulüyle, 45 kişi (%28.8) 

hem görücü hem de anlaşarak, 95 kişi ise (%48.2) anlaşarak 

evlendiklerini ifade etmişlerdir. Katılımcıların eğitim düzeyi ve çocuk 

sayısına ilişkin bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1. Katılımcıların Eğitim Düzeyleri ve Çocuk Sayısı 

  n % 

Eğitim Düzeyi 

İlkokul 13 6.6 

Ortaokul 12 6.1 

Lise 45 22.8 

Üniversite 106 53.8 

Lisansüstü 21 10.7 

Çocuk Sayısı 

Çocuğum yok 31 15.7 

1  44 25.3 

2 70 35.5 

3 38 19.3 

4 11 5.6 

5 2 1 

6 1 .5 

 

Veri Toplama Araçları  

Çiftler Uyum Ölçeği (The Dyadic Adjustment Scale-DAS). Evli ya 

da birlikte yaşayan çiftlerin ilişki kalitesini değerlendirmek amacıyla 

Spanier (1976) tarafından geliştirilen ölçek, çiftlerin çift doyumu 

(dyadic satisfaction), çift bağlılığı (dyadic cohesion), çift uzlaşması 

(dyadic consensus) ve duyuşsal ifadeler (affectional expression) 

olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. Toplam 32 maddeden 

oluşan ölçekte 1-22.maddeler 6’lı, 23 ve 24.maddeler 5’li, 25-28. 

maddeler 6’lı Likert tipindedir. 29 ve 30’uncu maddeler 2 seçenekli, 

31 ve 32’inci maddeler ise verilen seçeneklerden uygun olanının 

seçilmesine dayanmaktadır. Orijinal ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık 

katsayısı alt boyutlar için sırasıyla .94, .86, .90 ve .73 olarak; ölçeğin 

bütünü için ise .96 olarak ifade edilmiştir (Spanier, 1976). Ölçekten 

alınan puanların yüksekliği çift uyumunun yüksekliğine, puanların 
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düşüklüğü ise uyumun azaldığına işaret etmektedir. Fışıloğlu ve 

Demir tarafından (2000) Türkçeye uyarlanan ölçeğin Cronbach alfa iç 

tutarlılık katsayısının ölçeğin bütünü için .92 olduğu, alt boyutlar için 

ise .75-.83 arasında değiştiği bulunmuştur. Yapılan çalışmanın 

amacına bağlı olarak alt boyutlardan elde edilen puanlar 

kullanılabilmesine rağmen, genelde çift ilişkisinin niteliğini 

değerlendirmek için elde edilen toplam puan kullanılmaktadır. Bu 

araştırma kapsamında ölçekten alınan genel toplam puanlar 

kullanılarak, 32 maddelik ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 

.93 olarak bulunmuştur.  

Psikolojik Kontrol Ölçeği-Eş Formu (Psychological Control Scale - 

Couple Form). Ebeveynlerin ergen üzerinde uyguladığı psikolojik 

kontrolü ölçmek amacıyla Barber (1996) tarafından geliştirilen ölçek, 

Kındap-Tepe ve Aktaş (2019) tarafından yapılan çalışmada eşlerin 

birbirine uyguladığı psikolojik kontrolü belirlemek amacıyla Türkçeye 

uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Toplam 8 

maddeden oluşan ve 5 dereceli Likert üzerinden (1- kesinlikle 

katılmıyorum, 5- kesinlikle katılıyorum) değerlendirilen ölçeğin (örn. 

madde: "Eşim bazı konulardaki hislerimi ve düşüncelerimi 

değiştirmeye çalışır.") Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .76 olarak 

ifade edilmiştir (Kındap-Tepe ve Aktaş, 2019). Ölçekten alınan 

puanların yüksekliği eşlerin birbirine uyguladığı psikolojik kontrolün 

arttığına işaret etmektedir. Bu çalışma kapsamında ölçeğin Cronbach 

alfa iç tutarlılık katsayısı .80 olarak bulunmuştur.  



 
110 DİSİPLİNLERARASI PERSPEKTİF: 

Davranış Araştırmaları 

Özerk İradeyi Destekleme Ölçeği- Eş Formu (Autonomy Support 

Scale - Couple Form). Ebeveynlerin çocuklarına yönelik özerk 

iradeyi destekleyici davranışlarını belirlemek amacıyla Soenens ve 

arkadaşları (2007) tarafından gözden geçirilip geliştirilen özerklik 

iradeyi destekleme ölçeği, Kındap-Tepe ve Aktaş (2019) tarafından 

yapılan çalışmada eşlerin birbirine uyguladıkları özerk iradeyi 

destekleme davranışlarını belirlemek amacıyla Türkçeye uyarlanarak 

geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Toplam 7 maddeden 

oluşan ve 5 dereceli Likert üzerinden (1- Kesinlikle katılmıyorum, 5- 

Kesinlikle katılıyorum) değerlendirilen ölçeğin (örn. madde: " Eşim 

yapmak istediğim şeyleri benim planlamama izin verir.") Cronbach 

alfa iç tutarlılık katsayısı .80 olarak ifade edilmiştir (Kındap-Tepe ve 

Aktaş, 2019). Ölçekten alınan puanların yüksekliği özerk iradeyi 

destekleme davranışlarının arttığına işaret etmektedir. Bu çalışma 

kapsamında ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .82 olarak 

bulunmuştur. 

Depresif Belirtiler Ölçeği. Evli çiftlerin depresif belirtilerini 

belirlemek için Radloff (1977) tarafından geliştirilen ölçek 

kullanılmıştır. Ölçek 12 maddeden oluşmakta ve 5 derece üzerinden 

puanlanmaktadır ("Uykum düzensizdir", 1-nadiren ya da hiçbir 

zaman, 5-çoğunlukla ya da her zaman). Ölçeğin Türkçeye uyarlaması 

Sayıl ve Kındap (2016) tarafından yapılmış olup Cronbach Alphası 

.85 olarak bulunmuştur. Bu araştırma kapsamında ise ölçeğin 

Cronbach Alphası .81'dir. 
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İŞLEM VE ETİK 

Araştırma için gerekli izinler alındıktan sonra, ölçekler bireysel olarak 

uygulanmıştır. Veriler toplanmadan önce, araştırmanın amacı 

hakkında katılımcılar genel olarak bilgilendirilip, uygulama ile ilgili 

gerekli açıklamalar, kimliklerinin gizli kalacağı ve gönüllülüğün esas 

alındığı araştırmacılarca tarafından ifade edilmiştir. Uygulamalar 

yaklaşık 15 dakikada tamamlanmıştır. 

ARAŞTIRMANIN KAVRAMSAL MODELİ VE ANALİZ  

Araştırmanın kavramsal modeline göre eşlerin birbirine uyguladığı 

psikolojik kontrol ile özerklik desteğinin çift uyumuna etkisi tarafların 

depresyon düzeyine bağlıdır. Bir başka ifadeyle, eşlerin birbirine 

uyguladığı psikolojik kontrol veya özerk iradeyi destekleyici 

davranışları ile çift uyumu arasındaki ilişkide depresyon düzeyinin 

aracı rolü sözkonusudur. 

Modelde psikolojik kontrol ve özerk irade desteği bağımsız 

değişkenler (X), depresyon düzeyi aracı değişken (M) ve çift uyumu 

(Y) de bağımlı değişkendir. Araştırmada model testi yapılırken, 

değişkenler arasındaki ilişkileri etkileme potansiyeline sahip 

olabilecek “cinsiyet” değişkeni kontrol değişkeni (covariate) olarak 

modele dahil edilmiştir. 

Araştırmada elde edilen puanlara uygulanan istatistiksel analizler için 

“SPSS, v25” istatistiksel analiz paket programı kullanılmıştır. Her bir 

sürekli değişken için önce normallik sayıltısı ile çarpıklık (skewness) 

ve basıklık (kurtosis) değerleri ve gerekli diğer sayıltılar kontrol 



 
112 DİSİPLİNLERARASI PERSPEKTİF: 

Davranış Araştırmaları 

edildi. Daha sonra veri toplama araçlarının iç tutarlılığını 

değerlendirmek için Cronbach alfa değeri kullanıldı. Araştırmada ele 

alınan değişkenler arası korelasyonlar Perason korelasyon analizi 

kullanılarak incelendikten sonra Hayes (2013)’in SPSS 

uygulamasında aracı değişkenli modellerin ölçülmesi için geliştirmiş 

olduğu PROCESS makrosu kullanılarak aracı (mediation) değişkenin 

etkisi incelenmiştir. PROCESS makro dolaylı etkileri 

gözlemleyebilmek için bootstrap güven aralıkları yardımıyla aracılık 

ilişkisinin test edilmesine olanak sağlamaktadır. Buna göre, dolaylı 

aracılık etkisinin anlamlılık düzeyini test etmek için, tüm aracılık 

etkileri % 95 güven aralığında bootstrap analizlerine (5000 kişilik) 

tabi tutulmaktadır. PROCESS makro kullanılarak modeldeki aracı 

değişkenlerin etkisi hem Sobel testi hem de bootstrap tekniği ile 

hesaplanabilmektedir (bkz., Hayes, 2013). Yapılan bu çalışmada, 

bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken arasındaki ilişkide 

depresyon düzeyinin aracılık etkisi, PROCESS makrosu (model 4) 

yardımıyla, %95 güven aralığında (GA) bootstrap 5000 örneklemi 

üzerinde test edilmiştir. Aracı değişkenin %95 güven aralığındaki 

bootstrap alt (BootLLCI) ve üst (BootULCI) değerlerinin ikisinin de 

sıfırın altında ya da üstünde olması durumunda aracılığın anlamlı 

olduğu kabul edilmiştir (Hayes, 2013). 
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BULGULAR 

Araştırmada ele alınan değişkenlere ilişkin betimsel istatistikler ve 

değişkenler arası Pearson korelasyon değerleri Tablo 1'de 

sunulmuştur. Tablodan da görüleceği üzere, çift uyumunun eşlerin 

birbirine uyguladığı psikolojik kontrol ve depresyon düzeyi ile negatif 

korelasyon gösterdiği; özerk iradeyi destekleyici davranışları ile 

pozitif korelasyon gösterdiği bulunmuştur.  

Tablo 2. Betimsel İstatistikler ve Değişkenler Arası Pearson 

Korelasyon Değerleri (N =197) 

 
Değişkenler 1 2 3 4 

1. Çift Uyumu 1    

2. Depresyon düzeyi -.51*** 1   

3. Psikolojik kontrol -.48*** .43*** 1  

4. Özerklik desteği .64*** -.52*** -.57*** 1 

M 3.72 .81 2.16 3.80 

SD .65 .51 .76 .77 

Çarpıklık (skewness) -1.61 .74 .32 -.58 

Basıklık (kurtosis) 1.61 .26 -.74 .02 

Not: ***p < .001. 

Araştırmanın 1’inci hipotezi kapsamında, eşlerin birbirine uyguladığı 

psikolojik kontrol ile çift uyumu arasındaki ilişkide depresyon 

düzeyinin aracı (madiator) rolüne ilişkin elde edilen bulgular 

incelendiğinde, modelde bağımsız değişken olan psikolojik kontrol 

değişkeninin aracı değişken olan depresyon düzeyini pozitif yönde 

anlamlı olarak yordadığı (a yolu); depresyon düzeyinin de modelde 
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bağımlı değişken olan çift uyumunu negatif yönde anlamlı olarak 

yordadığı (b yolu) görülmüştür. Psikolojik kontrol değişkeninin aracı 

değişkenden bağımsız direkt etkisi incelendiğinde sözkonusu 

değişkenin çift uyumunu negatif yönde anlamlı olarak yordadığı (c 

yolu) görülmüştür. Psikolojik kontrol değişkeni ile aracı değişken olan 

depresyon düzeyi denkleme eşzamanlı alındığında doğrudan etki 

açısından Psikolojik kontrol ile çift uyumu arasındaki ilişki azalmış, 

ancak anlamlılık değeri aynı düzeyde kalmaya devam etmiştir (c' 

yolu). Bu sonuca göre, eşlerin birbirine uyguladığı psikolojik kontrol 

ile çift uyumunu arasında ilişkide depresyon düzeyinin kısmi aracılık 

rolü olduğu söylenebilir (bkz., Şekil 1). Ayrıca, tüm modelin anlamlı 

düzeyde olduğu (F(3-193) = 36.97, p < .001) ve psikolojik kontrol 

değişkeninin çift uyumundaki toplam varyansın % 37’sini ( R2 = .37) 

açıkladığı bulunmuştur.  

 

 

 

 

 

Şekil 1. Depresyon düzeyi değişkeninin psikolojik kontrol ve çift 

uyumu değişkenleri arasındaki kısmi aracı rolü. Not: ***p < .001. 

 

Modelde aracı değişkenin dolaylı etkisi incelendiğinde ise %95 güven 

aralığında (GA) bootstrap 5000 örneklemi üzerinde yapılan analizler, 

eşlerin birbirine uyguladığı psikolojik kontrolün çift uyumundaki 

Depresyon 

düzeyi 

Çift  

uyumu 

Psikolojik 

kontrol 

a = .28*** b = -.45*** 

c’ = -.28*** 

 

c = -.41***  
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üzerindeki dolaylı etkisinin sıfırdan daha yüksek olduğunu 

göstermiştir, % 95 CI = -.20 ~ -.08 (bkz. Tablo 3). Dolaylı etkileri test 

eden Sobel testi sonucu da modelde psikolojik kontrol değişkeninin 

kısmı aracılık rolü olduğunu doğrulamıştır (z = -4.21, p < .001).  

Araştırmanın 2’inci hipotezi kapsamında, eşlerin özerk iradeyi 

destekleyici davranışları ile çift uyumu arasındaki ilişkide depresyon 

düzeyinin aracı (madiator) rolüne ilişkin elde edilen bulgular 

incelendiğinde ise modelde bağımsız değişken olan özerk iradeyi 

destekleme değişkeninin aracı değişken olan depresyon düzeyini 

negatif yönde anlamlı olarak yordadığı (a yolu); depresyon düzeyinin 

de modelde bağımlı değişken olan çift uyumunu negatif yönde anlamlı 

olarak yordadığı (b yolu); özerk iradeyi destekleme değişkeninin 

değişkenin aracı değişkenden bağımsız direkt etkisi incelendiğinde ise 

sözkonusu değişkenin çift uyumunu pozitif yönde anlamlı olarak 

yordadığı (c yolu) görülmüştür. Özerk iradeyi destekleme değişkeni 

ile aracı değişken olan depresyon düzeyi denkleme eşzamanlı 

alındığında doğrudan etki açısından özerk iradeyi destekleme ile çift 

uyumu arasındaki ilişki azalmış, ancak anlamlılık değeri aynı düzeyde 

kalmaya devam etmiştir (c' yolu). Bu sonuca göre, eşlerin özerk 

iradeyi destekleyici davranışları ile çift uyumunu arasında ilişkide 

depresyon düzeyinin kısmi aracılık rolü olduğu söylenebilir (bkz., 

Şekil 2). Ayrıca, tüm modelin anlamlı düzeyde olduğu (F(3-193) = 

55.93, p < .001) ve özerk iradeyi destekleme değişkeninin çift 

uyumundaki toplam varyansın % 47’sini ( R2 = .47) açıkladığı 

bulunmuştur.  
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Şekil 2. Depresyon düzeyi değişkeninin özerklik desteği ve çift 

uyumu değişkenleri arasındaki kısmi aracı rolü. Not: ***p < .001. 

 

Modelde aracı değişkenin dolaylı etkisi incelendiğinde ise %95 güven 

aralığında (GA) bootstrap 5000 örneklemi üzerinde yapılan analizler, 

eşlerin özerk iradeyi destekleyici davranışlarının çift uyumu 

üzerindeki dolaylı etkisinin sıfırdan daha yüksek olduğunu 

göstermiştir, % 95 CI = .05 ~ .17 (bkz. Tablo 3). Sobel testi sonucu da 

modelde özerk iradeyi destekleme değişkeninin kısmı aracılık rolü 

olduğunu doğrulamıştır (z = 3.41, p < .001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depresyon 

düzeyi 

Çift  

uyumu 

Özerk irade 

destekleme 

a = -.34*** b = -.30*** 

c’ = .43*** 

 

c = .53***  
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Tablo 3. Eşlerin Birbirine Uyguladığı Psikolojik Kontrol (PK) veya 

Özerk İradeyi Destekleyici (ÖİD) Davranışları ile Çift Uyumu (ÇU) 

Arasındaki İlişkide Depresyon Düzeyinin (DD) Aracı Rolü (N=197) 

Psikolojik Kontrol  

Değişkenler R2 B SE t p 

PK → DD .19 .28 .04 6.54 .000 

DD → ÇU 

PK → ÇU 
.37 

-.45 

-.28 

.08 

.05 

-5.56 

-5.18 

.000 

.000 

PK → ÇU .26 -.41 .05 -7.75 .000 

Bootstrap Etki SE 
LL 

95%CI 

UL 

95%CI 

BNS -.13 .03 -.20 -.08 

Özerk İradeyi Destekleme 

Değişkenler R2 B SE t p 

ÖİD → DD .27 -.34 .04 8.38 .000 

DD → ÇU 

ÖİD → ÇU 
.47 

-.30 

.43 

.08 

.05 

-3.76 

8.24 

.000 

.000 

ÖİD → ÇU .43 .53 .05 11.50 .000 

Bootstrap Etki SE 
LL 

95%CI 

UL 

95%CI 

BNS .10 .03 .05 .17 

 

TARTIŞMA 

Evlilikte çift uyumunun niteliğini belirleyen faktörlerin incelenmesi 

ilişkideki dinamiklerin anlaşılması ve sağlıklı birliktelik ilişiklerinin 

geliştirilmesine yönelik çabalara katkı sunabilecektir. Bu bağlamda 

çift uyumuna etki eden faktörler arasında yer alan bireysel özellikler 

ile çift özelliklerinin incelenmesi önem kazanmaktadır. Önceki 

bölümlerde ifade edildiği gibi, bu çalışmada evlilikte çift uyumu 
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üzerinde etkili olabilecek faktörlerden eşlerin birbirine uyguladığı 

psikolojik kontrol veya özerk iradeyi destekleyici davranışlar (çift 

özellikleri) ile çift uyumu arasındaki ilişkide depresyon düzeyinin 

(bireysel özellik) aracı rolü araştırılmıştır. 

Araştırmada elde edilen bulgular araştırma hipotezleri doğrultusunda 

incelenmiştir. İlk olarak, araştırmada eşlerin birbirine uyguladığı 

psikolojik kontrol ile çift uyumu arasındaki ilişkide depresyon 

düzeyinin aracı (madiator) rolü incelenerek, psikolojik kontrol 

değişkeninin depresyon düzeyi ile pozitif yönde, depresyon düzeyi ve 

psikolojik kontrolün çift uyumu ile negatif yönde ilişkili olacağı 

beklenmiştir. Elde edilen bulgular psikolojik kontrol ile çift uyumunu 

arasında ilişkide depresyon düzeyinin kısmi aracılık rolü olduğunu 

göstermiştir. Araştırmanın eşlerin özerk iradeyi destekleyici 

davranışları ile çift uyumu arasındaki ilişkide depresyon düzeyinin 

aracı (madiator) rolü olduğuna ilişkin ikinci hipotezi 

değerlendirildiğinde ise eşlerin özerk iradeyi destekleyici davranışları 

ile çift uyumunu arasında ilişkide depresyon düzeyinin kısmi aracılık 

rolü olduğu görülmüştür. Buna göre, özerk iradeyi destekleme ile 

depresyon düzeyi arasında, depresyon düzeyi ile çift uyumu arasında 

negatif yönde, özerk iradeyi destekleme ile çift uyumu arasında ise 

pozitif yönde ilişki olduğu bulunmuştur. Sözkonusu değişkenler 

arasında gözlenen ilişki örüntüleri araştırma bulgularıyla tutarlılık 

göstermektedir. Nitekim alan yazınında yapılan çalışmalarda 

depresyon faktörünün evlilikteki uyumu negatif yönde yordadığı, 

depresyonda olan kişilerin evlilik uyumunun daha düşük olduğu 
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(Düzgün, 2009; Güvener, 2018; Johnson ve Jacob, 2000; Kim, 2012; 

Uebelacker, Whisman, 2005; Whisman ve Uebelocker, 2009), 

çiftlerden herhangi birinin depresif olması durumunda evlilik 

uyumunun bundan olumsuz etkilendiği ifade edilmiştir (Erbek ve ark., 

2005; Johnson ve Jacob, 2000; Kung, 2000). 

Kendini Belirleme Kuramı çerçevesinde bakıldığında, bireylerin 

içinde bulundukları ortamın özerkliği destekleyici olması onların 

seçim duygusunu yaşamalarını, temel psikolojik ihtiyaçlarını 

doyurmalarını sağlamaktadır (bkz., Grolnick ve ark., 1997). Özerkliği 

desteklenen ve temel psikolojik ihtiyaçları tatmin edilen kişilerin iyi 

olma hallerinin yüksek olduğu KBK bağlamında yapılan 

araştırmalarda sıklıkla ortaya konmuştur (bkz., Deci ve Ryan, 2000; 

2014; Ryan ve Deci, 2017). Psikolojik kontrolün çift uyumu ile 

negatif ilişki göstermesi, eşten algılanan özerklik desteğinin ise çift 

uyumu ile pozitif ilişki göstermesi psikolojik kontrolün özerkliği 

engelleyici bir davranış olduğunu düşündürtmektedir. Dolayısıyla, 

elde edilen bulgular KBK'nı destekler niteliktedir. Nitekim, eşten 

algılanan psikolojik kontrol düzeyinin artmasının temel psikolojik 

ihtiyaç tatminini azalttığı, dolayısıyla da ilişkide çift uyumunun 

azaldığı ifade edilmektedir (Kındap-Tepe ve ark., 2017). Ancak, bu 

konuda yapılan çalışmaların sınırlı olduğu göz önüne alındığında, 

araştırma kapsamında elde edilen bulguların dikkatli 

yorumlanmasında fayda vardır. İleriki araştırmalarda evlilikte çift 

uyumunun motivasyon temelli incelenmesi anılan bu bulguları daha 

anlaşılır kılabilecektir. 
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Genel olarak sonuçlar değerlendirildiğinde, çift uyumu açısından 

eşten algılanan psikolojik kontrolün ve depresif belirtilerin risk 

faktörü olduğuna işaret etmektedir. Buna karşı eşin özerkliğini 

destekleyen, seçim yapmasına fırsat veren davranışların ise çift 

uyumunu artırıcı bir faktör olduğunu göstermektedir. Elde edilen 

bulguların evlilikte çift uyumu üzerinde etkili olabilecek faktörlerin 

belirlenmesi açısından yararlı olduğu düşünülmekle birlikte, yapılan 

çalışmanın bazı kısıtlılıkları bulunmaktadır. Öncelikle, Elde edilen 

ilişkiler değerlendirilirken değişkenler arasındaki ilişkilerin 

enlemesine kesitsel bir yöntemle incelendiği unutulmamalıdır. 

Boylamsal çalışmalar yoluyla bu konuda daha fazla bulguya ulaşmak 

mümkündür. Yapılan bu çalışmada Larson’un (2002) evlilikte üçgen 

modelinde ele alınan faktörlerden sadece bireysel özellikler ve çift 

özelliklerine odaklanılması araştırmanın bir diğer sınırlılığı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Nitekim, eşlerin birbirine uyguladığı 

psikolojik kontrol veya özerk iradeyi destekleyici davranışlar ile çift 

uyumu arasındaki ilişkide bir bireysel düzel değişkeni olarak 

depresyon düzeyinin kısmi (partial) aracılık rolünün olduğu 

yönündeki araştırma bulgusu sözkonusu ilişkide etkili olabilecek 

başka faktörlerin bulunduğuna işaret etmektedir. İlerde yapılacak 

çalışmalarda Larson’un (2002) evlilikte üçgen modelinde ele alınan 

çevresel faktörlerin çift uyumu üzerindeki etkilerinin incelenmesi hem 

ilgili faktörlerin etkileri konusunda daha fazla bilgi sunabilecek hem 

de bu araştırmadan elde edilen bulguların yorumlanmasına katkıda 

bulunabilecektir. Öte yandan, verilerin kağıt-kalem testiyle öz-

bildirime (self-report) dayanması araştırmanın bir diğer sinirliliğidir. 
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Katılımcıların ölçek sorularına verdikleri cevapların geçerliği, 

katılımcının dürüstlüğü ve öz-farkındalığıyla yakından ilgili olduğu ve 

katılımcıların gerçek hayattaki tutumlarını yansıtmak yerine sosyal 

açıdan arzu edilir tutumları yansıtma eğilimini girebilecekleri göz 

önüne alındığında, söz konusu çalışmayı ve literatüre olası katkısını 

daha da güçlendirmek için farklı veri toplama yöntemleri (örneğin, 

gözlem, görüşme vb. gibi) yoluyla çift uyumunu etkileyebilecek 

faktörlerin incelenmesinde yarar vardır. Ayrıca, ileriki araştırmaların 

daha geniş örneklemlerle yapılması bulguların genellenebilirliğine 

katkıda bulunacaktır. 
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GİRİŞ 

Aile fotoğrafları, fotoğraf tarihinin en eski görüntüleri arasındadır. Aile 

büyüklerinin dönemin standartlarına uygun pozlar verdirilerek çekilmiş 

ve değerli çerçevelere yerleştirilmiş fotoğrafları, portre geleneğini 

sürdüren ilk dönem fotoğrafçılarının en önemli gelir kapısı olmuştur. 

Kısa sürede aile bireylerinin fotoğraflarının çekilmesi toplumun geniş 

kesimlerine yayılmış ve 19. yüzyıldan günümüze kadar aile fotoğrafları 

ailenin vazgeçilmez ritüelleri arasına girmiştir. Aradan geçen yaklaşık 

iki yüzyıllık süre boyunca gündelik yaşamımızın içinde üretimi 

olağanlaşmış ve hayatımızın parçasına dönüşmüş görsel imgeler 

vasfına ulaşmışlardır. 

Aile fotoğraflarının böylesine toplumsal pratiklerin parçasına 

dönüşmüş olması ve farklı kültürlere, geleneklere rağmen dünyanın 

farklı coğrafyalarında toplumların ürettiği görüntüler içerisinde önde 

geliyor olması onları sosyal bilimciler için değerli kaynaklara 

dönüştürür. Başta gündelik yaşam ekseninde araştırmalar yapan sosyal 

bilimciler olmak üzere, sosyal araştırmacılar için aile fotoğrafları 

toplumların ürettiği görüntüleri anlamlandırmanın yollarından birini 

sağlar. Görüntülere merkezi önem veren çalışmalar için yaratıcı 

metodolojilere kapı aralarlar. Hem modernleşme sürecinin gündelik 

yaşama yansımalarının görülebileceği, alışkanlıklarda, geleneklerde, 

kültürel değerlerde yaşanan dönüşümlerin izlerinin sürülebileceği 

belgelerdirler. Hem de toplumsal normlar, sınıfsal ilişkiler, kuşaklar 

arası farklılıklar veya ekonomik göstergeler gibi sosyolojik meselelerin 

görsel boyutlarıyla birlikte incelenmesine kaynaklık ederler.  
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Bu bağlamda, başta sosyoloji ve iletişim bilimleri olmak üzere sosyal 

bilimlerin farklı disiplinlerinde aile fotoğrafları üzerine yürütülen 

araştırmaların arttığını görüyoruz. Güncel araştırmalarda aile 

fotoğrafları, gündelik yaşamın mikro tarihsel analizlerine konu olduğu 

kadar, daha geniş kapsamlı sosyolojik kavramlara ilişkin tartışmaları da 

beslerler. Bu metinde, öncelikle aile fotoğraflarının sosyolojik boyutları 

değerlendirmeye alınıyor ve aile fotoğraflarının toplumsal işlevleri 

sorgulanıyor. Konuyla ilgili mevcut literatürün odaklandığı toplumsal 

bellek, kültürel iletişim, kimlik, göç kavramlarına yer verilerek tartışma 

genişletiliyor. Ardından, aile fotoğraflarının günümüz dijital 

dünyasının farklı teknolojik olanakları göz önünde bulundurularak nasıl 

yeniden değerlendirilebileceği tartışılıyor. Bu tartışmanın bir tarafı aile 

fotoğrafları üzerine yapılacak sosyolojik alan araştırmalarına dikkat 

çekmeyi gerektiriyor. Zira, aile fotoğrafları hem toplumsal belleğin 

uyaranları hem de günümüz dijital dünyasında yeni medyanın yaygın 

dolaşımdaki görsel kayıtları olarak alan araştırmalarında farklı 

yöntemsel yaklaşımlar geliştirmek için zengin bir zemin sağlıyorlar. 

Öte taraftan elinizdeki metinde, toplumsal değişimin görsel boyutları 

içinde aile fotoğraflarının bugün sahip oldukları yeni biçimler de 

anlaşılmaya çalışılıyor. Dijital dünyanın olanaklarının görüntülerin 

toplumsal işlevlerinde ne tür değişikliklere neden olduğu sorgulanıyor. 

Bu sorgulamaların örneklerinden biri diye düşünülebilecek 

diasporaturk instagram hesabı mercek altına alınıyor. Aileye dair dijital 

ortamdaki paylaşımların özgünlükleri tartışmaya açılıyor ve kimlik, 

göç, aidiyet gibi kavramlar bu fotoğraflar üzerinden yeniden 

değerlendiriliyor. 
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1. AİLE FOTOĞRAFLARI VE TOPLUMSAL İŞLEVLERİ 

19. yüzyıl, fotoğrafın ortaya çıktığı ve gittikçe toplumların gündelik 

yaşamlarına ait görsel kayıtları üretmelerinin toplumsal bir pratiğe 

dönüştüğü dönem olarak özgünlüklere sahiptir. Fotoğraf, on dokuzuncu 

yüzyılın ortalarından günümüze kadar kültürel alanın dönüşümünü 

izleyebileceğimiz devasa bir görsel arşivin en temel kaynağı oldu. Bu 

arşivin içinde aile fotoğrafları fotoğrafçılığın ilk dönemlerinden 

itibaren önemli bir alan kapladı (Frizot, 1998: 110-111). Aile 

fotoğrafları, toplumların ürettiği görsel kayıtlar arasında bize en tanıdık 

gelen imgeler oldu ve insan davranışlarındaki ortaklıkları, bu 

ortaklıkların sembolik anlamlarını gösterdiler.  Fotoğrafın daha ilk 

yıllarında, portre geleneğini sürdüren fotoğrafçılar için aile 

büyüklerinin portre fotoğrafları vazgeçilmez kayıtlardı. Kısa sürede bu 

gelenek ailenin öteki bireylerini de fotoğrafın konusu haline getirmişti 

ve aile fotoğrafçılığı o yıllardan günümüze kadar hem ticari hem 

toplumsal boyutlarıyla değerini korudu. 

Freud, “(Fotoğrafın) en önemli özelliklerinden biri, tüm toplumsal 

sınıflarda aynı şekilde kabul görmesi” diye vurgular (2007: 8). İşçiden 

zanaatçıya, memurdan sanayiciye toplumun her kesimi için önem taşıdı 

ve modern toplumların öne çıkan anlatım biçimiydi. Bununla birlikte, 

toplumda egemen olan kesimlerin sembolik ihtiyaçlarına yanıt verdi. 

Freund’a göre, fotoğrafın ilk dönemlerinde çok sayıda üretilen portre 

fotoğrafları zenginleşmekte olan toplumsal sınıfların görünürlük 

ihtiyacını karşılıyorlardı. Önceki dönemlerde belli bir zümrenin 

ayrıcalığı konumunda olan portre resmini yaptırma geleneği bu kez 
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fotoğraf ile toplumun farklı kesimleri arasında yaygınlaşıyordu. 

Böylece başta ailenin ileri gelenleri olmak üzere, portre fotoğrafları 

toplumda yükselmekte olan kesimleri görünür kılıyor ve onlara itibar 

kazandırıyorlardı (Freund, 2007: 9-12).  

Dolayısıyla, ilk dönemlerinden itibaren aile fotoğrafları ailelere itibar 

kazandıran araçlardı ve ideal aile imgesinin kamusal alana sunumu 

işlevine sahiptiler. O yıllardan günümüze aile fotoğrafları yaygın bir 

toplumsal pratiktir ve aile bütünlüğünün görsel temsilleridirler. 

Fotoğraf tarihi boyunca böylesine geniş bir alan kaplamış olmaları ve 

gündelik yaşamın ayrıntıları hakkında bilgi vermeleri aile fotoğraflarını 

sosyal araştırmacılar için de incelemeye değer kaynaklar kılar. Her 

şeyden önce, gündelik yaşamın dönüşümlerini görsel boyutlarıyla 

sergileyen bu fotoğraflar, modernleşme pratiklerinin gündelik yaşama 

yansıyan yönlerinin kayıtlarıdırlar. Dolayısıyla, sosyal, siyasal, 

ekonomik koşullara bağlı olarak insanların davranışlarının, 

seçimlerinin, alışkanlıklarının nasıl dönüştüğünün izinin sürülebileceği 

verimli bir zemin sağlarlar. Kimlik, aidiyet, göç gibi kavramlar başta 

olmak üzere, sosyolojik kavramlarla toplumların ürettiği görsel kayıtlar 

arasındaki bağları, toplumsal değişimlerin özel alana nasıl yansıdığını, 

bireylerin davranışlarıyla toplumsal değişimler arasındaki ilişkileri, 

kültürel alışkanlıkları gösterirler (Pauwels, 2008: 34-49; Chalfen, 1998: 

214-232; Musello, 1979: 101-119).  

Bu bağlamda, sosyal araştırmacılar için aile fotoğrafları, modernleşen 

gündelik yaşam pratiklerinin farklı toplumlarda benzer formlar 

almasını ve olağanlaşmasını sağlayan araçlardan biri olarak 
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değerlendirilir. Aile fotoğrafları gündelik yaşama dair ayrıntıları 

imgeselleştirmiş ve genel kabul gören modern aile ideolojisinin 

taşıyıcısı rolünü üstlenmiştir. Sosyal bilimciler aile fotoğraflarının 

toplumsal işlevlerini sorgularken, bu fotoğrafların ideal aile imgesinin 

yaratılmasında nasıl rol aldıklarını incelerler. Ailenin birliğinin, 

bütünlüğünün başka bir değişle ideal varlığının kamusal alana 

sergilendiği araçlar olarak değerlendirirler.  (Acar, 2017; Chambers, 

2003; Chambers, 2001; Erkonan, 2014; Kuhn, 1995; Ulu, 2011; Rose, 

2010). Bu tür araştırmalara başta 19. yüzyılın sonlarında yaygınlaşan 

stüdyo fotoğrafları kaynaklık eder. Stüdyo fotoğrafları, fotoğrafçıların 

dönemin bakış açısıyla kişileri yönlendirdikleri, poz verdirdikleri 

fotoğraflardır dolayısıyla, farklı kültürlerde dahi birçok ortaklık taşırlar. 

Bu fotoğraflarla dönemin modasını, sınıflara ait sembolleri, aile 

fertlerine yakıştırılan rolleri, duruşlarda, bakışlarda yaratılmaya 

çalışılan atmosferi okumak mümkündür.  

Böylelikle, aileye dair nişan, evlilik gibi önemli ritüeller belgelenir, 

ebeveynler, çocuklar fotoğrafçının yönlendirdiği belli bir kurgunun 

içinde görüntülenirler ve bu kurgu uzun yıllar toplumun farklı 

kesimlerinde tekrarlanır. Sontag, böylece aile fotoğraflarının artık aile 

hayatının bir ritüeline dönüştüğünü vurgular. Sontag, fotoğrafların aile 

ideolojisinin sürdürülmesindeki önemini şöyle ifade eder. 

“Çekirdek aile adı verilen o klostrofobik birim daha çok daha 

büyük bir topluluğu temsil eden geniş aileden koparılıp 

çıkarılırken, fotoğraf da aile hayatının tehdit altındaki 

sürekliliğini ve süreç içinde kaybolmakta olan genişliğini 
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hatıralaştırmaya, sembolik düzlemde yeniden oluşturmaya 

yaramaktadır” (2008: 10)  

Bourdieu ise, aile fotoğraflarının modern aile ideolojisinin vazgeçilmez 

araçları olduğunu söyler. Ona göre, aile için en önemli anların 

fotoğraflanması, aile bireylerinin birbiriyle entegrasyonunu güçlendirir, 

ailenin bütünleşmesini pekiştirir, aileye ait ritüellere böylece anlam 

atfedilir ve aile yaşamı ölümsüzleştirilir (1990, 19). Bourdieu’nun 

tespitleri birçok sosyolog ve antropolog tarafından benimsenmiştir. 

Araştırmalarında görüntülere merkezi önem veren araştırmacılar için 

aile fotoğrafları bu bağlamda, özel alanın belgeleri olmanın ötesinde 

toplumsal ve kültürel bir pratik olarak tanımlanmaktadır. Onlar 

aracılığıyla aile hayatına ilişkin değerleri izlemek ve toplumsal sınırları 

kavramak mümkündür.  Aileye dair fotoğrafları hem özel alanda hem 

de kamusal alanda antropolojik bir gözle değerlendiren ve onları sosyal 

bir pratik olarak gören Gillian Rose’un çalışmaları, medyada aile 

fotoğraflarının temsilini sosyolojik olarak inceleyen Deborah 

Chambers’in araştırmaları ve aile fotoğraflarının toplumsal ve kültürel 

hafıza yaratmadaki gücünü gösteren Marianne Hirsch’in çalışmaları 

önde gelen araştırmalar arasındadır (Chambers, 2001; Hirsch, 1997; 

Rose, 2010). Dolayısıyla araştırmalar, ailenin önem verilen 

törenleriyle, kutlamalarıyla temsilinin, aileye dair genel kabul gören 

toplumsal normları yeniden ürettiği ve kamusal alan ile özel alan 

arasındaki diyalogları böylece görünür kıldığı noktasında ortaklaşırlar. 

Bu nedenle, modern çekirdek aileyi temsil eden görüntüler kültürel 
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farklılıklara rağmen birbirlerine oldukça benzerler ve toplumun geniş 

kesimleri açısından aile mitini yeniden üreten ögeler taşırlar.  

Barthes’ın fotoğrafların anlamları konusunda yaptığı ikili ayrım yani 

studium ve punctum kavramları, sözü edilen yeniden üretimi anlamak 

açısından yol göstericidir. Studium kavramı, fotoğrafların sahip olunan 

bilgi ve kültüre bağlı algısıdır. Bu algı, fotoğraflar hakkında benzer 

kültürel arka planı olanların ortalama duygulanımıdır. Bir fotoğraftaki 

“biçimlere, yüzlere, hareketlere, mekânlara ve eylemlere kültürel ortak 

katılımı” ifade eder (Barthes, 2000: 41-42). Studium, fotoğraflar 

içerisindeki anlamları araştırma, inceleme, fotoğrafta yer alan ögeleri 

değerlendirme merakını ve bu merakın hareket ettiği ortak kültürel, 

politik birikimleri, duyumsamaları kapsar. Bir fotoğrafta yer alan 

sembollerin, tarihi işaretlerin, estetik değerlerin vb. yorumlanmasını 

içerir. Araştırmacılar için bu ortaklıklar, gündelik yaşamın görsel 

boyutlarının toplumsal süreçlerle bir arada düşünülmesini, sosyolojik 

kavramlarla ilişkilendirilerek tartışılmasını mümkün kılar. Aile 

fotoğraflarını merkezine alan araştırmalarda, fotoğrafların toplumsal 

işlevleri hakkında tespitlere izin veren ögeler değerlendirilirken, bazı 

sosyolojik kavramların ön plana çıktığı görülür. Toplumsal bellek, 

kültürel iletişim, toplumsal cinsiyet kavramları bunlar arasındadır. 

Toplumsal bellek kavramı üzerinden, aile belleğinin oluşmasında ve 

aktarılmasında fotoğrafların aldığı rol tartışmaya açılır. Bu anlamda 

fotoğrafların aile belleğinin devamının sağlanmasındaki önemine işaret 

eden Erkonan, ailenin biriktirdiği fotoğrafların ve o fotoğraflar üzerine 

anlatıların bir ailenin belleğini oluşturduğunu söyler. Aile fotoğrafları, 
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ailenin hatırlaması ve hatırlanması için önemli bir araçtır. İdeal aile 

imgesinin ve aile belleğinin kurgulanmasında rolleri vardır (Erkonan, 

2014: 129-130). Nişan, düğün törenlerinden çocuklarının doğumuna, 

doğum günü partilerine, bayramlarda grup fotoğraflarından mezuniyet 

törenlerine kadar aile hayatına dair seremonilerin belgelendiği 

fotoğraflar, o aile imgesinin kurulmasını sağlarken, bu imgeler 

aracılığıyla ailenin belleği de oluşmaktadır. Bununla birlikte 

fotoğraflar, ailenin ortak hafızasını geleceğe taşıyan araçlardır. Evlerde 

özenle hazırlanan albümlere konulacak fotoğraflar seçilir, böylece 

ailenin belleğinde nelerin kalacağı da belirlenir. Bu albümler üzerine 

veya evin çeşitli yerlerine konulan çerçevelenmiş fotoğraflar üzerine 

aile fertlerinin ya da yakınlarının sohbetleri aile belleğinin aktarılmasını 

sağlar. Erkonan, fotoğraflara dair aile üyelerinin pratiklerinin belleğin 

iletişimsel yönünü gösterdiğine işaret eder. Aile fotoğrafları üzerine 

getirilen yorumlar geçmişle bağ kurmayı sağladığı gibi, sonraki 

kuşaklara ailenin hikâyesini aktarmanın aracı da olurlar (Erkonan, 

2014: 133). 

Öte yandan aile fotoğrafları, çeşitli biçimlerde toplumsal cinsiyet 

düzenlemelerinin izlerini taşırlar (Acar, 2017; Rose, 2010; Tuncer, 

2017;). Araştırmasında, aile fotoğrafları üzerinden toplumsal cinsiyet 

okumalarının yapılabileceğini söyleyen Acar, Türk modernleşmesinin 

aile yaşantısına etkilerini fotoğraflarla gösterir. Aile fotoğraflarındaki 

fertlere uygun görünen rolleri sağlayan temel unsurlardan biri pozdur. 

Pozlar geçmişin kültürel birikintilerinin beden hafızasındaki 

karşılığıdır. Özellikle modernleşmenin ilk yıllarında kadınların 
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kamusal ve özel alanda farklı kıyafetlerle farklı pozlar verdikleri 

görülür. Pozlarda kadınların ve erkeklerin rolleri, dönemin anlayışını 

yansıtır niteliktedir. Toplumda anneye, babaya yüklenen roller 

fotoğraflarda tekrarlanır. Çekirdek aile pozlarında kadın çoğunlukla 

çocukları kucağında ya da onlara yakın otururken, erkek arkada, 

genellikle ayakta korumacı pozisyonda gösterilir. Yine kız çocuklarının 

ve erkek çocuklarının gelinlik, üniforma gibi kıyafetleriyle de cinsiyet 

kodları ilişkilendirilebilmektedir. Ayrıca fotoğrafın merkezinde 

kimlerin yer aldığı, kadınların hangi vesilelerle fotoğrafta görünür 

oldukları gibi sorular üzerinden de toplumsal cinsiyet rolleri ile 

fotoğraflar arasında ilişkiler kurulabilmektedir (Acar, 2017: 100-109).  

Genel olarak sosyal araştırmalarda aile fotoğraflarının önemi 

değerlendirildiğinde, ilkin onların fotoğraf tarihinin ilk dönemlerinden 

itibaren toplumların ürettiği görüntüler olarak tarihsel anlamlarına 

vurgu yapılır. Başta stüdyo fotoğrafları olmak üzere aile fotoğrafları, 

modernleşme sürecinin gündelik yaşama yansıyan yanlarının, 

toplumsal değişimlerin belgeleridir. Öte yandan aile fotoğrafları, 

ailenin kamusal alana sunulması arzu edilen özellikleriyle temsili başka 

bir ifadeyle, ideal aile imgesinin üretilmesi ve meşrulaştırılması 

işlevleriyle de araştırmalara konu olurlar. Her ne kadar günümüzde aile 

fotoğrafları mevcut teknolojik değişimlerden nasibini almış olsa da aile 

fotoğraflarının aile belleğinin oluşmasında ve gelecek kuşaklara 

aktarılmasındaki rolü önemini korur. Bu bağlamda, dijital teknolojilerin 

sağladığı imkânlar içerisinde aile fotoğraflarına bakmak, onların 

günümüzdeki farklılıklarını anlamanın, kültürel değişimlerle ilişkilerini 
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kurmanın ve sözünü ettiğimiz toplumsal işlevlerini bugün yeniden 

tartışmaya açmanın yollarını aralar.  

 

2. DİJİTALLEŞEN GÜNDELİK YAŞAM VE WEB TABANLI 

AİLE FOTOĞRAFLARI 

Aile fotoğrafları, albümlerde özenle saklanan, salonun bir köşesine 

konulmuş şık çerçevelerde sergilenen fotoğraflar olmaktan çıkmış ve 

bugün birkaç tıkla milyonlarca kullanıcıya ulaşan sosyal medya 

hesaplarının vazgeçilmez imgelerine dönüşmüştür. Aile fotoğraflarının 

yeni medya ortamında gördüğü ilgi, paylaşımlarının yaygınlığı onların 

günümüz dijital görüntü teknolojilerine ayak uydurduğunu gösterir. 

Dijital görüntü üretme teknolojilerinin sağladığı fotoğraf üretme ve 

sunmaya dair çeşitli teknik olanaklar, aile fotoğraflarının da üretilme, 

dağıtılma ve saklanma biçimlerine yansır. Bugün, bir yandan güncel 

aile fotoğraflarının kişisel hesaplarda sürekli yenilenerek paylaşımı 

veya belli temalar altında web sayfalarında kullanımı hızla 

yaygınlaşıyor. Bir yanda da geçmiş dönemlerin fotoğraflarının mevcut 

teknik olanaklarla elektronik ortamda yeniden sunulduğu örnekler 

çoğalıyor. Aile fotoğraflarının bu yeni sunulma biçimleri, toplumsal ve 

kültürel alanda onların sahip oldukları geleneksel işlevleri etkiliyor mu 

sorusu ve bu bağlamda yapılacak araştırmalar, özel alanın imgelerinin 

bugün toplumsal pratiklerde yerinin ne olduğunu ve çağdaş toplumların 

karakteristik özelliklerinden birini tartışmaya açmak için önemlidir. 
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Luc Pauwels, dijital ortamda paylaşılan aile fotoğraflarının günümüz 

aile imgesinin yaratılmasındaki rolüne işaret ederken, onların 

geleneksel rollerini koruduğunu söyler. Ailenin varlığının, 

bütünlüğünün sembolü olma işlevlerinin dijital ortamda da devam 

ettiğini vurgular (Pauwels, 2008: 35). Gerçekten de elektronik 

albümler, aile fotoğrafları için açılmış hesaplar incelendiğinde bu 

fotoğrafların da geleneksel aile fotoğraflarındaki gibi ağırlıklı olarak 

aile için özel kabul edilen anlara ait olduğu görülür. Başta nişan, düğün 

törenleri, doğum günleri, partiler, kutlamalar, yeni doğumlar olmak 

üzere dijital ortamda da geleneksel albümlerde olduğu gibi önem 

verilen ritüeller sunulur. Böylece, aile üyelerine, akrabalara, tanıdıklara 

ailenin bütünlüğünün imajları gösterilir ve fotoğraflar aile bağlarının 

kuvvetlenmesinin araçları olurlar. Bu haliyle aile fotoğraflarının 

geleneksel işlevlerini koruduklarını ve dijital dünyaya uyum 

sağladıklarını söylemek mümkündür. 

Bununla birlikte, bu fotoğraflar, ailelerin kendi sınırlı çevreleriyle 

paylaştıkları analog makinelerle çekilmiş ve albümlere yerleştirilmiş 

fotoğraflardan farklı olarak sanal ortamda binlerce izleyiciye 

sunulurlar. Bu anlamda, dijital ortamda paylaşılan aile fotoğrafları, özel 

ve kamusal alan arasındaki ayrımı gittikçe daha fazla belirsizleştirir. 

Ayrıca, fotoğrafların sunum biçimleri oldukça çeşitlenmiştir. Sadece 

görüntüler değil, metinler ve kullanıcı yorumları da bir aradadır. 

İzleyicilere, dijital ortamda geçmişin yeniden üretildiği, hikâye edildiği 

bir ortam sağlarlar. Dijital ortamın fotoğrafların manipüle edilmesi için 

oldukça geniş imkânları vardır. Fotoğrafta istenmeyen bir unsur 
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kolaylıkla çıkarılabilir, yeni bir fon eklenebilir, renkler kolaylıkla 

farklılaştırılabilir. Hatta fotoğrafta hiç olmayan birileri fotoğrafa 

eklenebilir. Analog fotoğrafın işaret ettiği zaman ve mekân burada 

belirleyiciliğini kaybeder. Aile web sitesi yaratıcısı “arzu edilen 

geçmişi inşa etmek için yeni özellikler ve araçlar elde etmiştir” 

(Pauwels, 2008: 38).   

Dijital ortamın sağladığı bütün bu olanaklar, aileye dair görüntülerin 

kamusal alana çıkması arzu edilen, aileyi idealize eden tarihsel rolünü 

henüz değiştirmiş görünmüyor. Fotoğraflar hala büyük oranda ev içi 

alanın olağan akışına dair ayrıntılardan, gündelik yaşamın 

zorluklarından, istenmeyen durumlardan, başarısızlıklardan vb. uzaktır. 

Başka bir ifadeyle, ritüellere odaklı, arzu edilen geçmişin bu kez dijital 

olanaklarla kurgulanmış görsel sunumu modern aile imgesini 

tekrarlamaya devam eder. Aileye dair yerleşik kodlar, toplumsal alanda 

meşru olan kurgunun içine yerleştirilir. Anne, baba ve çocuklardan 

oluşan mutlu çekirdek aile imgesi tekrarlanırken, aile belleğinden hoş 

anılar, eğlenceli kareler, birlikte gezilip görülen yerler bu ideal imgeye 

eşlik eder. İdealleştirme sadece güncel fotoğraflar için yapılmaz, 

özellikle aile büyüklerine ait geçmiş zaman imgeleri, bir tür romantik 

anlatı içerisinde, nostaljik öyküler olarak torunların ya da çocukların 

dilinden yeniden aktarılır. Bu şekilde kurgusal geçmişin izlerini, sosyal 

medya aracılığıyla yayan ortamların sayısı her geçen gün artıyor. 

Aileler için tasarlanmış albümler, soy ağacı siteleri, onlyherestory, 

savefamilyphotos, historyloversoffical, oldschoolmoms2 gibi sosyal 

 
2 Instagram hesapları hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. 
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medya hesapları sadece fotoğrafları değil, metinleri ve videoları da 

kullanarak kamusal alan için tasarlanmış ideal aile yaşamının, arzu 

edilen kurgusal geçmişin örneklerini sunuyorlar. 

Bütün bu örnekler, dijital dünyanın olanaklarıyla özel alanın 

ayrıntılarının daha önce hiç olmadığı kadar imgelerle aktarıldığı sanal 

ortam üzerine ve bu imgelerin toplumsal işlevleri üzerine düşünmeyi 

gerekli kılar. Freund, günümüz teknolojik gelişmeleri içinde fotoğraf 

sanayisine verilen önemin altını şöyle çizer: 

 

 “Amacı sürekli yeni ihtiyaçlar üretmek olan teknoyapının 

yönetimi altında yaşadığımız bugünlerde, fotoğraf sanayisinin 

gelişimi, diğer sanayi dallarına oranla çok daha hızlı. Görüntü, 

insanın, gittikçe daha acil bir hal alan, kendi bireyselliğine bir 

anlatım kazandırma ihtiyacına yanıt veriyor. Günümüzde somut 

dünyanın her geçen gün biraz daha kusursuzlaşmasına rağmen 

insan, olayların akışıyla gittikçe daha az ilgili hissediyor kendini 

ve her seferinde daha edilgen bir konuma çekiliyor. Fotoğraf 

çekmek, duyguların bir dışavurumu olarak gösteriyor kendini, bir 

tür yaratım olarak. Amatör fotoğrafçıların sayısının her geçen 

gün artmasının, bugün yüz milyonları bulan sayının daha da 

artmaya devam etmesinin nedeni bu” (Freund, 2007: 9).  

 

 
 https://www.instagram.com/onlyherstory/?hl=en; 
https://www.instagram.com/savefamilyphotos/?hl=en; 
https://www.instagram.com/historyloversofficial/?hl=en; 
https://www.instagram.com/oldschoolmoms/?hl=en 

https://www.instagram.com/onlyherstory/?hl=en
https://www.instagram.com/savefamilyphotos/?hl=en
https://www.instagram.com/historyloversofficial/?hl=en
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Aile fotoğrafçılığı gittikçe daha çeşitlenmiş görüntülerle ve sunum 

biçimleriyle ekonomisini büyütüyor. Fotoğrafların artık belli bir 

zamana ve mekâna ait olması beklenmeksizin, manipüle edilebilen ve 

arzu edilen konseptlere uygun hale getirilebilen yani kurgusal geçmişin 

malzemelerine dönüşmüşlüğü, onların aynı zamanda günün 

ihtiyaçlarına yanıt veren ticari boyutudur. Bununla birlikte, 

araştırmacılar açısından dijital fotoğrafçılığın gelişmekte olan ticari 

kapasitesinin toplumsal ve kültürel alandaki gerçek etkisini bütünüyle 

kavramak henüz mümkün görünmüyor. Zira, fotoğraflama ve sunum 

pratiklerinde belli değişimler yaygınlaşıyor olsa da bu teknolojilerin 

insan davranışlarını, kültürel değişimleri ne kadar etkileyeceğini 

kestirmek kolay değil. Pauwels, teknolojik değişimlerin kültürel alanı 

bütünüyle dönüştürmesi için öncelikle, aile fotoğrafları gibi özel alana 

ait fotoğrafların yaygınlaşmasını sağlayacak kayıt ve baskı 

teknolojilerinin ucuzlaması gerektiğine işaret eder. Ona göre, dijital 

görüntüleme teknolojisinin gün geçtikçe kullanımının kolaylaşması ve 

ucuzlaması geleceğe dair fikir verse de insanların dijital araçları yeni 

sosyal ve kültürel işlevler için mi kullanacakları yoksa temelde aynı 

geleneksel amaçlar için mi kullanmaya devam edecekleri hala soru 

işaretidir (Pauwels, 2002: 172).  

Güncel örnekler genel olarak değerlendirildiğinde, aile 

fotoğrafçılarının, bir yandan aileye dair toplumdaki yerleşik normlara 

uygun imgeleri dijital ortamda yaygınlaştırmaya devam ederken öte 

yandan gittikçe daha az ritüellere odaklandıkları görülür. Bununla 

paralel, çok daha fazla özel alanın ayrıntıları amatör fotoğrafçılık 



 

 145 

ürünleri olarak internette yaygınlaşıyor. Bu tür ürünler, ideal aile 

çerçevesinin bütünüyle kırıldığı anlamına gelmese de sosyal medya 

ortamındaki alternatif sunum biçimleri, aile çerçevesinin dışına taşan, 

toplumsal problemlere başka bir gözle bakmamıza imkân veren 

örnekler de sağlıyor. Dijital ortamdaki paylaşımlar arasında toplumsal 

dönüşümleri okuyabileceğimiz, aileye dair sınırlı alanı genişleten, 

geleneksel çerçevenin dışına taşan fotoğraflara da rastlamak 

mümkündür. Bu tür örnekler üzerine düşünmek, insanların dijital 

teknolojilere yükledikleri işlevlerin değişimini ve bu değişimlerin 

kültürel alana yansımasını gözlemlemek açısından önem taşır. Özel 

alanın sergilenme pratiklerinin anlaşılması, insanların imajlarla kendi 

dünyaları arasında kurdukları ilişkilerin incelenmesi için fırsat yaratır.  

Bu bağlamda aşağıda, diasporaturk instagram sitesi, aileye dair yerleşik 

algıyı tartışmaya açan ve aile fotoğraflarını toplumsal bellek, göç, 

kimlik, aidiyet gibi kavramlarla birlikte düşünülmesine kapı aralayan 

alternatif örneklerden biri olarak ele alınıyor.  

3. TÜRKİYE’DEN GÖÇ HİKÂYELERİ: DİASPORATURK 

Diasporaturk, Türkiye’den başta Almanya olmak üzere Avrupa’ya işçi 

olarak gitmiş insanların fotoğraflarına ve hikâyelerine yer veren bir 

instagram hesabıdır3. Hesapta fotoğraflarla birlikte metinler de vardır 

ve sayfada paylaşımlara gelen yorumlar da görülür. Bu metnin odağına 

uygun olarak, sitede yer verilen çok sayıda fotoğraf içerisinde aile 

 
3 Diasporaturk, “insan hikâyelerini paylaşıyoruz” cümlesiyle tanıtımını yapan, Mayıs 
2020’de 37.635 takipçisi olan bir hesap. 2016’dan beri paylaşım yapılıyor. Ayrıntılı 
bilgi için Bkz. https://www.instagram.com/diasporaturk/?hl=en 
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üyelerinin fotoğraflarına ve öykülerine odaklanınca, alışılmış ideal aile 

çerçevesine ve çekirdek ailenin yerleşik tanımlarına uymayan örnekler 

dikkat çekicidir. Zira, göçün neden olduğu koşullar, aile bütünlüğünü 

de etkilemiş ve bu da fotoğraflara, anlatılara farklı biçimlerde 

yansımıştır.   

Sitenin editörleri, diasporada gündelik yaşamın ayrıntıları hakkında 

bugüne kalan çok fazla bilgi olmadığını, bu boşluğu doldurmak 

niyetiyle önce gönüllü bir çalışma olarak ellerindeki birkaç fotoğrafı 

paylaştıklarını, daha sonra ise çok sayıda kendi fotoğraflarını, göç 

öykülerini paylaşmak isteyenlerle karşılaştıklarını ve bu hesabı 

oluşturduklarını ifade ediyorlar (Özdemir, 2017). Her şeyden önce 

hesaba olan bu ilgi, yukarıda tartışmaya çalışıldığı gibi, bireylerin aile 

tarihlerini bugün yeniden kurgulayarak çok sayıda kullanıcının 

görebileceği ortamlarda paylaşmaya duydukları arzuyu ve belki de belli 

bir toplumsal sorunu farklı açılardan anlatma, aktarma arzusunu ifade 

eder.  

Sosyal medya aracılığıyla göçmen ailelerinin fotoğraflarının metinlerle 

yeniden kurgulanarak görünürleştirilmesi, ailenin kamusal alanda 

temsiline dair yeni tartışmalar açar. Günümüzde bireylerin kendi 

geçmişlerini, kişisel hikâyelerini sosyal medya aracılığıyla yayma 

konusundaki talepleri, bu yöndeki ihtiyaç, birden çok değişkeni 

inceleme alanına almayı gerektirir. Pauwels, geçmişin artık dijital 

ortamda çok daha dinamik kullanıldığına işaret eder ve sürekli değişen 

bu sanal ortamın konusu olarak aile albümlerini incelemenin 

zorluklarını vurgular. Burada artık fotoğraflar geçmişin belgeleri 



 

 147 

olmanın ötesinde, oldukça manipülatif alanın konusu imajlardır. Yine 

de geçmişi yeniden kurgulayarak sunan bu ortamın hikâye ediliş 

biçimleri bize, insanların arzuları ve istekleri konusunda fikir verir 

(Pauwles: 2002:167). Kişilerin fotoğraflarını dijital ortamda çeşitli 

şekillerde değiştirerek paylaşmaları, her zaman kasıtlı bir aldatma 

yöntemi değildir, bunlar çoğunlukla “kişilerin sevdiği ya da inanmak 

istediği şeylerin, hayallerinin, isteklerinin ve arzularının 

simgeleridirler” (Pauwels, 2008: 36). Dolayısıyla, özel alanın 

fotoğraflar eşliğinde kurgusu, sosyal bilimciler için insanların 

arzularını, yönelimlerini anlamanın, kişilerin kimlik edinme veya ait 

hissetme ihtiyaçlarını kavramanın yolu olabilir.  

Diasporaturk hesabı, öncelikle Türkiye’den 1961’de Almanya’ya işçi 

olarak göç etmeye başlamış birinci neslin fotoğraflarına yer veriyor. Bu 

yıllar, Türkiye’den göç edenler açısından özel bir anlama sahip. 

Almanya ile Türkiye arasında yapılan anlaşmanın sonucu olarak 

binlerce Türkiye vatandaşı Almanya’ya işçi olarak gitmiştir. İlk 

başlarda anlaşma iki yıl kalmaları üzerine olsa da geri dönmeyen işçiler 

ve onların devam eden diaspora yaşamları, çeşitli yollarla, zorluklarla 

aileleriyle birleşme öyküleri özel bir dönemi yansıtır. Diasporaturk 

hesabı, bu sitede yer alan görsellerle, metinlerle o yıllara ait devasa bir 

göç arşivi yaratmaktadır. Ayrıca, hesapta görünen malzeme arasında 

yapılan seçkiyle hazırlanan Memoirs in My Suitcase isimli bir sergi4, 

 
4 Sergi hakkında bilgi için Bkz. https://www.prm.ox.ac.uk/event/memoirs-in-my-
suitcase. 
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sitenin kurucularından ve editörlerinden Gökhan Duman’ın hesapta yer 

alan göç hikâyelerini derlediği bir kitap da vardır (Duman, 2019). 

Diasporaturk instagram sitesinde göçmenlerin kaldıkları mekânlara, 

çalıştıkları yerlere, vazgeçmek istemedikleri alışkanlıklarına ve yeni 

karşılaştıkları durumlara dair gündelik yaşamları hakkında oldukça 

geniş yelpazede bilgi edinilebilir. İnsanların, geçmişi bugün nasıl 

anlamlandırdıkları, neleri ön plana aldıkları, önem verdikleri, sahip 

çıktıkları, yaşadıkları güçlükler, unutamadıkları hatıraları ve çok daha 

fazlası görülebilir. Öte yandan, göçmenlerin bugüne taşıdıkları bütün 

bu anlatılar içinde fotoğrafların özel bir değeri olduğu fark edilir. 

Göçmen aileler için bu fotoğraflar, geçmişin belgeleri olmanın çok 

ötesinde anlamlar içermektedir. Fotoğraflar, bir tür var olma ve göç 

edilen yere tutunma öykülerinin veya yaşadıkları zorlukların, 

kayıplarının kanıtı gibidirler. Uzun yıllar bir araya gelemedikleri aile 

fertlerinin yerine geçen varlıklar, birbirine duyulan özlemin andaç 

nesneleri olmuşlardır. Hesapta yer alan aile fotoğraflarına eklenen 

hikâyeler, göçmenler için bu fotoğrafların değerini anlamamızı sağlar. 

Göçün, göçmen olmanın üzerine konuşulmayan gündelik yaşam 

ayrıntılarında karşılığını okumanın ve buradan göçün toplumsal 

hafızasını tutmanın yollarından birini sunarlar. 

Almanya’ya göç etmiş Türk göçmenlerin görsel iletişimleri konusunda 

çalışan Wolbert, göçmenler üzerine yapılan araştırmalarda fotoğrafların 

içeriklerinin incelenmesinden ziyade, fotoğrafların kendilerinin nesne 

olarak değerinin anlaşılmasının neden önemli olduğunu vurgular. Ona 

göre, fotoğraflar yalnızca ilk kuşak Türk göçmenlerin yaşamını 
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gösteren belgeler değil, “bizzat fotoğrafların kendisi bu emek göçü 

deneyiminin bir ürünüydüler” (Wolbert, 2007: 271). Ailesinden ayrı 

Almanya’da kalan ve onları uzun süre görmeden çalışan babalar için 

eşlerinin, çocuklarının fotoğrafları, ceket ceplerinde taşınan değerli 

nesnelerdi. Birbirlerinden ayrı kalan, birbirlerine özlem duyan insanlar 

fotoğrafları aile bireylerinin yerine koymaktaydılar. Almanya’ya 

gidememiş, geride kalmış çocuklardan birinin fotoğrafı mesela, sürekli 

duvarda asılı tutulurdu. Ya da ailesi için stüdyo fotoğrafı çektiren bir 

işçi, çocuklarının fotoğrafını kalbine koyarak portresini çektirirdi5. 

Uzakta kalan eş, geride bırakılan çocuklar, özlenen yakın akrabalar, 

ailedeki kayıplar, memlekette kalanlar, memleket ziyaretlerinden 

hatıralar, bütün bunlar fotoğraf nesnesi ile bütünleşmişlerdi6. 

Wolbert, göçmenler için uzun yıllar birbirinden haber almanın aracı 

olmuş fotoğrafların bu iletişimsel amacının, o fotoğrafların nerede 

çekildiği veya arka fonda ne olduğu gibi ayrıntıların önüne geçtiğini 

söyler. Ondan haber bekleyenler için gönderen kişiden alınan yaşam 

belirtisidir fotoğraflar. “Bir mektupta sadece gönderenin düşünceleri 

paylaşılabilir alıcıyla. Ama fotoğraf, tutulabilir, sergilenebilir ve ona 

sahip olunabilir. Özellikle de bir portre, gönderenin kendisi yerine 

geçer” (Wolbert, 2007: 278). Fotoğrafın araçsallık boyutunun sosyal 

araştırmalarda gözden kaçırıldığını vurgulayan Wolbert, bu fotoğrafları 

 
5 Diasporaturk instagram sayfasındaki örnek fotoğraf için Bkz. 
https://www.instagram.com/p/B3y7BEWAgoX/ 
6 Diasporaturk instagram sayfasındaki örnek fotoğraflar için Bkz. 
https://www.instagram.com/p/BxU_bPygZfm/; 
https://www.instagram.com/p/Bnb720ahqql/. 
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anlamamız için onların aile bütünlüğünü sağlamanın aracı olarak 

görüldüğünü kavramamız gerektiğini söyler. Çünkü, fotoğrafların bir 

hikâye anlatması değil, eksik olan aile bireyini temsil etmeleri 

bekleniyordu (Wolbert, 2007: 279).  

Her ne kadar göçmenler için sözünü ettiğimiz aile fotoğrafları, onlar 

açısından aile birleşimini hayal etmenin, ayrı düşmüş aile bireylerini 

bütünleştirmenin bir yolu olmuşsa da Türkiye’den giden göçmenler, 

gerçekte uzun yıllar idealize edilen çekirdek aile yaşamına 

geçememişlerdir. Bu bağlamda, Diasporaturk hesabında paylaşılan 

fotoğraflar ve onlara eşlik eden hikâyeler, aile fotoğraflarının ideal 

çerçevesini kıran örneklere dönüşür. Aile fotoğraflarının en önemli 

toplumsal işlevinin, aile bütünlüğünü ve aile fertleri arasındaki bağlılığı 

sembolize etmesi olduğundan söz etmiştik. Oysa, diasporaturk’de yer 

alan fotoğraflar içerisinde önemli bir bölüm, parçalanmış ailelere aittir. 

Çoğunlukla ebeveynlerin ya da çocukların yalnız çekilmiş 

fotoğraflarıyla karşılaşırız. Geride bıraktıkları ailelerine özlemlerini 

dile getirmek için ve geride kalanlara kendinden bir haber göndermek 

için çekilen fotoğraflarda gördüğümüz yalnız erkeklerin çoğu, ailelerini 

Türkiye’de bırakmış babalara aittir. Zor koşullarda, yurtlarda kalan 

babalar, kimi zaman yaşadıkları daracık odalardan, kimi zaman 

çalıştıkları yerlerden ya da çevrelerinden fotoğraf çektirmişlerdir. 

Benzer şekilde Almanya’ya götürmek için izin alınamamış, Türkiye’de 

kalmış, bakımı ailenin akrabaları tarafından üstlenilmiş yalnız 

çocukların fotoğrafları da yer alır. Geride kalan çocuklar, bebeklik ya 

da küçüklük fotoğraflarını, o yıllarda yaşadıklarını, anne baba 
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yoksunluğunu anlatacak öykülerle bir arada sunarlar7. Bu fotoğraflar ve 

fotoğraflara eklenen öyküler, arzu edilen ideal ailenin imgesini 

vermediği gibi, göçmen ailelerin parçalanmışlığının göstergelerine 

dönüşür. Paylaşılan fotoğraflar arasında Almanya’ya gittikten sonra 

ailesini terk etmiş babalara ait olanlar da vardır. Yıllar sonra çocukları 

tarafından paylaşılan bu fotoğraflar, aile fotoğraflarının aynılaşmış 

pozlarıyla üstü örtülen, ailenin kamusal alana sunulması arzu 

edilmeyecek yanlarını açık ederek aile fotoğrafları geleneğinden 

koparlar. İzleyicileri, göçmen ailelerin yaşamına ideal aile çerçevesinin 

dışından bakmaya zorlarlar.  

Öte yandan, sitede paylaşılan ilk nesil ailelere ait fotoğraflardan, 

göçmenlerin nasıl bir yaşam sürdüklerinin, zorluklarının, 

mücadelelerinin, memleket özlemlerinin, kimliğe ve aidiyet 

kavramlarına yükledikleri anlamların, yaşadıkları olayların vb. izi 

sürülebilir. Onların yaşamlarının sembolü haline gelmiş mekânlar, 

eşyalar incelenebilir. Bu fotoğraflarda, alışılagelmiş aile 

fotoğraflarından farklı olarak, gündelik yaşamın nasıl sürdürüldüğüne 

dair ayrıntılar görülebilir. Türkiye’den Almanya’ya giden ilk 

göçmenlerin yaşamları için sembolik değeri olan ve bugün hala 

göçmenler için önemini koruyan Kreuzberg, Berlin duvarı gibi yerlerin 

o yıllara ait fotoğrafları, öykülerle birlikte aile belleğini mekânlara 

yüklenen anlamlar üzerinden yeniden kurarlar8. Göçmen ailesinin 

 
7 Örnekler için Bkz. https://www.instagram.com/p/Bw433PmAbw4/; 
https://www.instagram.com/p/B9bOVpuALJc/ 
8 Örnek paylaşımlar için Bkz. https://www.instagram.com/p/B8vgAAzgqy8/; 
https://www.instagram.com/p/B_aVnDpgCO9/ 
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fotoğrafları, ne anne, baba ve yanlarındaki çocukların biraradalığından 

ibarettir, ne de verilen pozlar birbirini tekrarlar. Kimi zaman göçmen 

mahallelerinin dar aralıklı sokaklarında yalnız oynamak zorunda kalan 

çocukları görürüz. Geçmişin apartmanlarıyla, evleriyle, sokaklarıyla 

karşılaşırız. Göçmen ailelerinin kentsel alanla kurdukları ilişkileri, 

diasporada olmanın, başka bir kültüre uyum sağlamaya çalışmanın 

özgün pratikleriyle karşılaşırız. Göçmen evlerini, kültürel 

alışkanlıkların bu evlere yansıyan yanlarını, fotoğraflardaki detaylarla 

fark ederiz. Duvarlara asılan halılarla, evlerin küçüklüğüyle, kullanılan 

eşyalarla göçmen evlerinin birbirine ne kadar benzediklerini görmek, 

aile yaşamının ayrıntılarından sınıfsal yapıya, kimlik ve aidiyete, 

yoksunluklara, bırakılamayanlara kısacası göçmen olmanın 

ortaklıklarına dair bilgi edinmemize, buradan sosyal ilişkileri 

anlamamıza, sorular sormamıza olanak tanır. Diasporaturk içinde yer 

alan aile yaşamına dair fotoğrafik izler, fotoğrafları toplumsal bir belge 

olmanın ötesinde, dönemin gündelik yaşamına ışık tutan araçlara 

dönüştürür. Belki de bugün, göç eden o ilk kuşağın çocuklarının, 

torunlarının geçmişle kurdukları bağı anlamamızı, göçmen olma halinin 

yarattığı ortak duygulanımları, aidiyetleri okumamızı sağlar. 
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SONUÇ 

Aile fotoğrafları, toplumların ürettiği görüntüler olarak, gündelik 

yaşamın görsel boyutlarını inceleme, toplumsal değişimleri, sınıfsal 

farklılıkları değerlendirme, kuşaklar arası ilişkileri inceleme gibi daha 

birçok sosyolojik mesele için araştırmacılara olanak sağlarlar. Modern 

toplumlarda kabul gören ideal aile imgesinin yerleşikleştirilmesinde 

önemli rolleri vardır. Bir taraftan üretildikleri dönemin değerler 

sisteminin okunabileceği, toplumsal normların, kimliklere, aidiyetlere 

atfedilen anlamların öğrenilebileceği tarihsel belgelerdir.  Öte yandan, 

aile belleğinin oluşumunda sahip oldukları rollerin değerlen-

dirilebileceği alan araştırmaları için yaratıcı yöntemlere izin veren 

kaynaklardırlar. Bireylerin kendi geçmişlerine yükledikleri anlamları, 

neleri ön plana çıkardıklarını, neleri gelecek kuşaklara aktarmak 

istediklerini gösterirler.   

Günümüzün dijital dünyasında ise, ailelerin hikâyelerinin yer aldığı 

sosyal medya hesapları gibi, kültürlerin kendilerini ifade edebilecekleri 

sayısız imkânlar vardır. Görsel imgeler, bu imkânlardan fazlasıyla 

nasibini alır ve aile fotoğrafları gibi özel alana ait kayıtlar olarak 

düşünülen görüntüler, her geçen gün daha fazla kamusal alanın konusu 

haline gelir. Aile fotoğraflarının ve onlara eşlik eden metinlerin 

paylaşıldığı platformlar, henüz aileye dair imgelerin toplumsal 

işlevlerini bütünüyle değiştirmiş değildir. Aile fotoğraflarına yüklenen 

geleneksel anlamlar bu bağlamda dijital ortamda varlığını sürdürür. Bu 

fotoğraflar hala, aile bütünlüğünün, bir aradalığının en önemli 

göstergeleri olma işlevlerini korurlar. Aynı zamanda, dijital olanaklarla 
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müdahale etmenin ve idealize etmenin kolaylaştığı bu fotoğraflar, ticari 

boyutlarıyla da gittikçe değeri artan bir pazarın konusudurlar. Böyle 

olmakla beraber, bu metinde ele aldığımız diasporaturk gibi örnekler, 

toplumsal bellekte saklı kalan izleri incelemek açısından dikkat 

çekicidir. Bu tür, çok sayıda kullanıcıya açılan fotoğraflar ve öyküler, 

geçmişin nasıl yeniden kurgulandığını, nelerin ön plana çıkarıldığını 

gösterir ve insanların kendi geçmişlerini bugün paylaşırken yaşadıkları 

ortak duygulanımları, aidiyet bağlarını anlamamızı sağlar. Toplumsal 

meselelerin özel alana yansıyan boyutlarını irdelemenin, politik veya 

etik tartışmaları beslemenin, bu bağlamda aile fotoğraflarını yeniden 

ele almanın olanaklarını artırır. 
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