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Lise Öğrencilerinin Yabancı Dil Kaygısının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi1 

The Examination of High School Students’ Foreign Language Anxiety in Terms of Different Variables 

Yağmur AYDIN2 , Dilek GENÇTANIRIM-KURT3  
 

Gönderim: 29/07/2022 Düzeltme: 08/11/2022 Kabul: 17/11/2022 

ÖZET 
Lise öğrencilerinde yabancı dil kaygısının yordanmasının amaçlandığı bu çalışmada; yabancı dil öğrenme 
motivasyonu, yabancı dile duyulan ilgi, öz yeterlik inancı, utangaçlık, olumsuz değerlendirilme korkusu ve 
yabancı dil başarısı değişkenlerinin, yabancı dil kaygısını doğrudan ve dolaylı olarak ne düzeyde 
yordadıklarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın örneklemini 2014/2015 eğitim-öğretim yılında 
Kırşehir ili merkeze bağlı üç Anadolu Lisesi öğrencilerinden, amaçlı örnekleme yoluyla seçilen; 307’si kız, 
263’ü erkek 570 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Yabancı Dil Sınıf Kaygısı 
Ölçeğinin revizyonu, İngilizce ile İlgili Öz yeterlik İnancı Ölçeği, Utangaçlık Ölçeği, Olumsuz 
Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Kısa Formunun revizyonu, yabancı dil öğrenme motivasyonu ve yabancı 
dile ilgi anketi ve araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler, path 
analiz yolu ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, yabancı dil öğrenme motivasyonu, yabancı dile 
duyulan ilgi, yabancı dil başarısı, utangaçlık ve olumsuz değerlendirilme korkusu yabancı dil kaygısını 
anlamlı olarak yordarken öz yeterlik inancı, yabancı dil kaygısını yordamamaktadır. Bununla birlikte 
araştırma sonuçları; öz yeterlik inancının yabancı dil başarısı, yabancı dil öğrenme motivasyonu ve yabancı 
dile duyulan ilgi aracılığıyla yabancı dil kaygısını yordadığını göstermiştir. Ayrıca, utangaçlık ve yabancı dil 
başarısının olumsuz değerlendirilme korkusu aracılığıyla; yabancı dile ilginin yabancı dil öğrenme 
motivasyonu aracılığıyla yabancı dil kaygısını anlamlı olarak yordadığı bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Lise öğrencileri, yabancı dil kaygısı, yabancı dil başarısı. 

ABSTRACT 

The aim of this study was to predict the foreign language anxiety of high school students. The sample 
consisted of 570 students who were selected by purposeful sampling from three Anatolian High School in 
Kırşehir in the academic year 2014/2015. Data was gathered by using Foreign Language Classroom Anxiety 
Scale’s revision by Aydın (1999), English Self- Efficacy Scale by Yanar and Bümen (2012), Shyness Scale 
by Güngör (2001), The Brief Form of Fear of Negative Evaluation Scale by Bilge and Kelecioğlu (2008), 
Foreign Language Learning Motivation and Interest in Foreign Languages Questionnaire by Yılmaz (2007) 
and personal information form prepared by the researcher. The students’ 2014-2015 first term English grades 
were collected from e-school system via school administration. Path analysis was used to analyze the data. 
The findings indicate that foreign language learning motivation, interest, achievement, shyness and fear of 
negative evaluation predicted foreign language anxiety whereas self-efficacy did not. Also, self-efficacy 
predicted foreign language anxiety with the mediation effect of foreign language achievement, motivation 
and interest. Additionally, it was found shyness and achievement predicted foreign language anxiety with the 
mediation effect of fear of negative evaluation and interest predicted foreign language anxiety with the 
mediation effect of motivation.  

 Keywords: High school students, foreign language achievement, foreign language anxiety. 
 

Önerilen atıf: Aydın, Y., & Gençtanırım-Kurt, D. (2022). Lise öğrencilerinin yabancı dil kaygısının farklı değişkenler 
açısından incelenmesi. Uluslararası Psiko-Sosyal Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 57-74.  

 
1 Bu çalışma, 2016 yılında tamamlanan “Lise Öğrencilerinin Yabancı Dil Kaygısının Farklı Değişkenler Açısından 
İncelenmesi” isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir.   
2 İngilizce Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı, ygmr.ozturk@gmail.com  
3 Profesör Doktor, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, digenc@gmail.com  
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GİRİŞ 
Yabancı dil öğrenmek; öğrencilerin daha donanımlı yetişmesine, daha iyi ve daha kolay 

meslek edinmelerine, toplumda önemli bir yer edinmelerine katkı sağlayarak yaşam kalitelerini 
yükseltmektedir. Bu nedenle, yabancı dil öğrenmenin ve bilmenin gerekliliği yadsınamaz bir 
gerçektir. Türkiye’de tüm öğretim kademelerinde yabancı dil öğretimine yönelik önemli bir 
çaba yer almaktadır. Bu durum da öğrencilerin yabancı dil öğrenme süreçlerini etkileyen farklı 
faktörlerin anlaşılmasına yönelik araştırmacıların motivasyonunu artırmaktadır. 

Öğrencilerin yaşamış oldukları yabancı dil kaygısı yabancı dil öğrenmeyi engelleyen 
bireysel sebeplerden biridir (Gardner & MacIntyre, 1993). Yabancı dil öğrenme sürecinde 
önemli bir role sahip olan kaygı bu bağlamda araştırmacıların ilgisini çeken önemli bir 
faktördür. Spielberger, (1966) kaygıyı, otonom sinir sisteminin uyarılmasıyla ortaya çıkan 
gerginlik, korku, sinirlilik ve endişe gibi öznel duygular olarak tanımlamaktadır (Akt. Horwitz, 
Horwitz & Cope, 1986). Horwitz ve Cope (1986) ise ilk defa yabancı dil kaygısını, yabancı dil 
öğrenimine özgü bir olgu olarak ele almış ve yabancı dil kaygısını, yabancı dil öğrenme 
sürecinin benzersizliğinden doğan, yabancı dil sınıflarına yönelik öz algı, duygu ve davranışlar 
bütünü olarak tanımlamışlardır. 

Öğrencilerin yabancı dil öğrenmelerine engel oluşturan yabancı dil kaygısının yaşın 
ilerlemesiyle arttığı ve çocukların yaşı ne kadar küçük olursa yabancı dil öğrenme kaygısının 
zarar verici etkilerinden o kadar az etkilendikleri görülmektedir (Sarıgül, 2000). Dolayısıyla 
öğretimin 4. basamağı olan lise kademesinde yabancı dil kaygısının daha da arttığı söylenebilir. 
Özellikle meslek seçimini sağlayan ve öğrencilerin hayatına yön veren üniversite sınavının lise 
dönemine denk gelmesi ve öğrencilerin çalkantılı bir dönem olan ergenlik döneminden 
geçmeleri bu durumu tetikleyen diğer sebeplerdir. Bu bağlamda lise öğrencilerinde yabancı dil 
kaygısı yurt içinde ve yurt dışında birçok çalışmada ilgi gören bir araştırma konusu haline 
gelmiştir (Ahmetović vd., 2020; Aksoy, 2012; Atef-Vahid & Kashani, 2011; Baş, 2014; 
Baykara & Aksu Ataç, 2021; Cui, 2011; Dordinejad & Ahmadamad, 2014; Dordinejad & 
Nasab, 2013; Göçer, 2014; Hemmamilini, 2010; Hsu, 2005; Kheirkhah & Ghonsooly, 2015; 
Kwan, 2004; Lestari vd., 2019; Liu & Chen, 2015; Melkamu, 2008; Na, 2007; Oğuz & Baysal, 
2015; Orakçı vd., 2019; Öner & Gedikoğlu, 2007; Passiatore vd., 2019; Piniel & Csizer, 2013; 
Sanadgol & Abdolmanafi-Rokni, 2015; Shih, 2019; Takan, 2014; Tsai, 2013; Tuncer & 
Akmençe, 2019). Bu araştırma alanına duyulan ilginin diğer bir sebebi de yabancı dil kaygısının 
yabancı dil başarısını olumsuz yönde etkilemesi ve başarıyı düşürmesidir (Abu-Ghararah, 1999; 
Anyadubalu, 2010; Atef-Vahid & Kashani, 2011; Baş, 2014; Batumlu & Erden, 2007; Chan & 
Wu, 2004; Cui, 2011; Demirdaş & Bozdoğan, 2013; Dordinejad & Nasab, 2013; Göçer, 2014; 
Hemmamilini, 2010; Kheirkhah & Ghonsooly, 2015; Lan, 2010; Melkamu, 2008; Na, 2007; 
Öner & Gedikoğlu, 2007). Bu nedenle, yabancı dil başarısını artırmak için ilk olarak yabancı 
dil kaygısının altında yatan faktörleri ortaya çıkarmak gereklidir. 

Young (1991)’a göre öğrencilerin yaşadığı yabancı dil öğrenme kaygısı, öğrenciden, 
öğretmenden ve eğitimin niteliğinden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, gelişimsel olarak 
ergenlik döneminde olan lise öğrencilerinin yabancı dil kaygısı yaşamalarının başında içinde 
bulundukları gelişim dönemi ve bu döneme has gösterdikleri birtakım duygusal özelliklerin 
geldiği düşünülebilir. Duygu yoğunluğunun yaşandığı bu dönemde, çocukluktan ergenliğe 
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geçen ergenlerin daha utangaç olduğu belirtilmektedir (Carducci & Zimbardo, 1995) ve 
utangaçlık arttıkça yabancı dil kaygısının da arttığı gözlemlenmiştir (Aksoy, 2012; Chu, 2008; 
Ordulj & Grabar, 2012). Kişilerarası ilişkiler sırasında, bireyin uygun bir şekilde 
davranamayacağı şeklindeki düşüncelerinden dolayı, sıkıntı ve kaygı yaşaması sonucu gelişen 
sosyal ortamlardan kaçınma eğilimi (Zimbardo, 1977) olarak tanımlanan utangaçlığın yabancı 
dil kaygısı üzerinde olumsuz değerlendirilme korkusu aracılığıyla da etkili olduğu 
düşünülmektedir. Bu bağlamda, yabancı dil öğrenme kaygısının önemli bileşenlerinden birinin 
de olumsuz değerlendirilme korkusu olduğunu belirtilmektedir (Horwitz, 1988; Horwitz & 
Cope, 1986; Kondo & Ling, 2004; Na, 2007). Olumsuz değerlendirilme korkusunun yabancı 
dil başarısıyla negatif yönde ilişkili olduğu (Aral & Arlı, 2019; Atef-Vahid & Kashani, 2011) 
ve olumsuz değerlendirilme korkusunun da yabancı dil kaygısı arttıkça arttığı belirtilmektedir 
(Aydın, 2008; Liu & Huang, 2011; Shabani, 2012). 

 Lise öğrencilerinin yabancı dil kaygısının temelindeki nedenlerden bir diğeri de 
öğrencilerin dil öğrenme yeteneklerinin, olduğundan daha yüksek ya da daha düşük olduğuna 
inanmalarıdır (MacIntyre vd., 1997). Öz yeterliği çok yüksek olan öğrenciler, hedefledikleri 
başarıya ulaşamadıklarında kaygılanmaya başlayabilirler. Öz yeterliği düşük olan öğrenciler 
ise, dil öğrenme yeteneklerinin farkında olmayabilirler ve kendilerini yetersiz gördükleri için 
kaygılanabilirler. Yapılan araştırmalarda, yabancı dil kaygısı ile öğrencilerin öz yeterlik algıları 
arasında ilişki olduğu belirtilmektedir (Anyadubalu, 2010; Aral & Arlı, 2019;  Cheng,  2001; 
MacIntyre vd., 1997; Mills vd., 2006; Oğuz & Baysal, 2015; Orakçı vd., 2019; Passiatore vd., 
2019; Piniel & Csizer, 2013; Rahemi, 2008; Shih, 2019; Tılfarlıoğlu & Cinkara, 2009; Tsai, 
2013; Tuncer & Akmençe, 2019). 

Ayrıca öğrencilerin dil öğrenmeye karşı motivasyonları yüksek olduğunda, kaygıları 
azalmakta ve başarıları artmaktadır (Yan & Horwitz, 2008). Kirova vd. (2012) tarafından 
yapılan araştırmanın sonuçları da motivasyonları yüksek olan öğrencilerin kaygılarının düşük 
olduğunu ve kaygının başarıyı olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Horwitz ve 
diğerlerine (1986) göre, ilgi temelli motivasyon öğrencilerin yabancı dil kaygılarını 
etkilemektedir. Yapılan çalışmalarda, motivasyonu yüksek olan öğrencilerin yabancı dil 
kaygılarının düşük olduğu bulunmuştur (Ahmetović vd., 2020; Gomari & Lucas, 2013; Hsieh, 
2008; Hsu, 2005; Khodadady & Khajavy, 2013; Liu & Chen, 2015; Liu & Huang, 2011; Liu & 
Zhang, 2013; Tajan-Tooma, 2014; Waseem & Jibeen, 2013). Öz yeterlik inancı ile 
motivasyonun arasında pozitif ilişkili olduğu (Piniel & Csizer, 2013) düşünüldüğünde öz 
yeterliğin motivasyon aracılığıyla da yabancı dil öğrenme kaygısını yordaması beklenebilir. 

Yabancı dile ilgi,  yabancı dil kaygısında dikkat çekici bir diğer faktördür. Ergenlik 
döneminin sonuna doğru lise öğrencileri ilgilerinin ne yönde olduğunun farkına varırlar (Todt 
vd., 1991). Kormos ve Csizer (2008)’ın yapmış oldukları bir çalışma; lise öğrencilerinde motive 
edilen davranışı etkileyen faktörün, yabancı dile ve kültüre duyulan ilgi olduğunu ortaya 
koymuştur. Öğrencilerin dil öğrenmeye karşı motivasyonları yüksek olduğunda, ilgileri de 
yüksek olmakta, kaygıları azalmakta ve başarıları artmaktadır (Yan & Horwitz, 2008). 
Dolayısıyla, ilginin öğrenme motivasyonu üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle, yabancı dile 
duyulan ilginin de yabancı dil kaygısını  düşürmesi beklenebilir.  

Yabancı dil kaygısında ele alınması beklenen önemli bir değişken olarak başarı da 



Aydın & Gençtanırım-Kurt 
Lise Öğrencilerinin Yabancı Dil Kaygısının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 

 
 

60 
 

düşünülebilir. Yapılan araştırmalarda, yabancı dil kaygısı ile başarı arasında negatif yönde ilişki 
olduğu görülmüştür (Abu-Ghararah, 1999; Ahmetović vd., 2020; Anyadubalu, 2010; Atef-
Vahid & Kashani, 2011; Baş, 2014; Batumlu & Erden, 2007;  Chan & Wu, 2004; Cui, 2011; 
Demirtaş & Bozdoğan, 2013; Dordinejad & Ahmadamad, 2014; Dordinejad & Nasab, 2013; 
Göçer, 2014; Hemmamilini, 2010; Kheirkhah & Ghonsooly, 2015; Lan, 2010; Lestari vd, 2019; 
Melkamu, 2008; Na, 2007; Öner & Gedikoğlu, 2007; Passiatore vd., 2019; Shih, 2019). Bu 
bağlamda başarısızlığın kaygıya yol açtığı ifade edilebilir. Ayrıca yukarıda ifade edilen 
duygusal özelliklerin yine başarı aracılığıyla yabancı dil öğrenme kaygısını yordaması 
beklenebilir.  

Dolayısıyla yabancı dil kaygısı ile ilişkili olduğu görülen başarı, motivasyon, öz yeterlik 
inancı, utangaçlık, olumsuz değerlendirilme korkusu ve yabancı dile ilgi gibi değişkenlerin 
incelenmesi önemli görülmektedir. Yapılan çalışmalarda yabancı dil başarısı ile öz yeterlik 
inancı arasında pozitif yönde ilişki olduğu (Rahemi, 2008; Tılfarlıoğlu & Cinkara 2009), öz-
yeterlik inancı ile motivasyonun pozitif ilişkili olduğu (Piniel & Csizer, 2013) motivasyon ve 
yabancı dil başarısının pozitif yönde ilişkili olduğu (Ahmetović vd., 2020; Khodadady & 
Khajavy, 2013; Liu & Huang, 2011; Liu & Zhang, 2013; Tajan-Tooma, 2014), yabancı dile 
duyulan ilginin yabancı dil performansının güçlü yordayıcısı olduğu ( Liu & Huang, 2011), öz 
yeterlik inancı yüksek olan öğrencilerin yabancı dil ve kültürlere daha çok ilgili olduğu (Hsieh, 
2008), olumsuz değerlendirilme korkusunun yabancı dil başarısıyla negatif yönde ilişkili 
olduğu (Atef-Vahid & Kashani, 2011), yabancı dile duyulan ilginin motivasyonu etkilediği 
(Kormos & Csizer, 2008) görülmüştür. 

Buradan hareketle, bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinde yabancı dil kaygı 
düzeyinin; öğrencilerin utangaçlık düzeyi, yabancı dil öğrenme motivasyonu düzeyi, öz yeterlik 
inancı düzeyi, olumsuz değerlendirilme korkusu düzeyi, yabancı dile duyulan ilgi düzeyi ve 
yabancı dil ders başarısı değişkenleri tarafından ne düzeyde açıklandığını ortaya koymaktır. Bu 
bağlamda utangaçlık, olumsuz değerlendirilme korkusu, öz yeterlik inancı, yabancı dil öğrenme 
motivasyonu, yabancı dile duyulan ilgi ve yabancı dil ders başarısı değişkenlerinin; yabancı dil 
kaygısı üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri araştırılmaktadır.  

YÖNTEM 
Araştırmanın Modeli 
Betimsel nitelik taşıyan bu araştırmada, lise öğrencilerinin yabancı dil kaygılarında 

motivasyonun, olumsuz değerlendirilme korkusunun, utangaçlığın, öz yeterlik inancının, 
ilginin ve başarının yordayıcılıkları belirlenmek istendiğinden araştırma deseni ilişkisel tarama 
modeli olarak belirlenmiştir. İlişkisel tarama modelleri, iki veya daha fazla değişken arasındaki 
ortak varyansın varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir 
(Karasar, 2007).  

Çalışma Grubu 
Araştırmanın örneklemini; 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Kırşehir ili merkez ilçeye 

bağlı Anadolu Liseleri arasından amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilen 3 lisedeki 570 lise 
öğrencisi oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin %53.9’unu kızlar oluştururken %46.1’ini erkekler 
oluşturmaktadır. Bununla birlikte, çalışma grubunun %32.1’ini 9. sınıf, %27.7’sini 10. sınıf, 
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%25.4’ünü 11. sınıf ve %14.7’sini 12. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama 
araçlarının uygulandığı dönemde, 12. sınıf öğrencileri üniversite sınavına hazırlanıyor 
olduklarından hepsine ulaşılamamıştır. Bu nedenle 12. sınıf öğrencilerinin sayısı, alt 
sınıflardaki öğrencilerin sayılarına göre daha azdır.  

Veri Toplama Araçları 
Yabancı Dil Sınıf Kaygısı Ölçeği (YDSKÖ). Yabancı Dil Sınıf Kaygısı Ölçeği; Horwitz 

ve diğerleri  (1986) tarafından geliştirilmiştir. 33 maddelik beşli likert bir ölçektir. Cronbach 
Alfa katsayısı .93 ve test tekrar test güvenilirliği .83’tür. Ölçeğin Türkçe uyarlaması, Aydın 
(1999) tarafından yapılmıştır. Uyarlama yapılırken 27. madde ölçekten çıkartılarak ölçek 32 
maddeye indirilmiştir. Uyarlanmış ölçeğin iç tutarlılığı .91’dir. Madde 5 ters puanlanmıştır. 
Ölçekten alınan puanın yüksek olması, yabancı dil kaygı düzeyinin yüksek olduğunu 
göstermektedir.  

İngilizce ile İlgili Öz Yeterlik Ölçeği (ÖYÖ). Yanar ve Bümen (2012) tarafından 
geliştirilen ölçek, İngilizcede öz yeterliği belirlemeye yönelik geliştirilen ilk Türkçe ölçek olma 
özelliği taşımaktadır. Ölçek; dört alt boyutlu (okuma, yazma, dinleme, konuşma), beşli likert 
tipinde cevaplanan toplam 34 maddeden oluşmaktadır. İngilizce okuma (8 madde), yazma (10 
madde), dinleme (10 madde) ve konuşma (6 madde) yeterliklerindeki öz yeterliği ölçen ölçeğin 
güvenirliği .97’dir. Bu değerler okuma boyutu için .92, yazma boyutu için .88, dinleme boyutu 
için .93 ve konuşma boyutu için ise .92’dir.  Ölçekten elde edilecek yüksek puan, İngilizcede 
yüksek öz yeterlik inancı olduğunun göstergesi olarak kabul edilmiştir.  

Utangaçlık Ölçeği (UÖ). Güngör (2001) tarafından geliştirilen ölçek,  bireylerin 
kendilerini ne kadar utangaç olarak algıladıklarını ortaya koyabilecekleri duygu ve davranışlara 
yönelik ifadelerin yer aldığı bir ölçektir. 20 maddelik, beşli likert tipi ölçektir. Ölçeğin test 
tekrar test yöntemi ile elde edilen güvenirlik katsayısı .83, iç tutarlılığını saptamak için 
hesaplanan Cronbach Alfa katsayısı .91’dir. Ölçekten alınan puanın yüksek olması, bireyin 
kendisini utangaç olarak algıladığı biçiminde değerlendirilmektedir.  

Olumsuz Değerlendirme Korkusu Ölçeği Kısa Formu (ODKÖ). Olumsuz 
Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Kısa Formu (ODKÖ), Leary (1983) tarafından bireyin 
başkaları tarafından olumsuz ya da düşmanca değerlendirilmeye karşı toleransını ölçmeye 
yönelik olarak geliştirilmiştir. ODKÖ, korku ve endişe ifadelerini içeren ve 4’ü ters puanlanan 
12 maddeden oluşmaktadır. Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Kısa Formu’nun lise 
öğrencileri için Türkçe uyarlaması, Bilge ve Kelecioğlu (2008) tarafından yapılmıştır. 
Uyarlama sırasında yapılan faktör analizi sonucu, 4. madde hiçbir boyuta girmediğinden dolayı 
ölçekten çıkarılmıştır. 2, 7 ve 10. maddeler tersten kodlanmaktadır. Tersten puanlanan 
maddelerin psikometrik özelliklerinin istenilen düzeyde olmaması, bu maddelerin 
anlaşılmamasından kaynaklanabilir (Bilge & Kelecioğlu, 2008). Bu nedenle bu çalışmada, lise 
öğrencileri için düz puanlanan maddelerden oluşan faktör kullanılmıştır.  

Motivasyon Anketi (MA). Yılmaz (2007) tarafından geliştirilen anketin 
hazırlanmasında, Gardner (1985)’ın geliştirdiği “Tutum Motivasyon Test Havuzu” (Attitude / 
Motivation Test Battery) başlıklı anketi esas alınmıştır. Bu çalışmada; Yılmaz (2007) tarafından 
Türkçeye uyarlanan anket kategorilerinden, genel motivasyon durumunu ölçen kategori 
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kullanılmıştır. Anket; genel motivasyon durumunu ölçen beşli likert tipi 14 maddeden 
oluşmaktadır. Motivasyon kategorisinin Cronbach Alfa Güvenirlik katsayısı .88’dir.  

Yabancı Dile İlgi Anketi (YDİA). Yabancı dile ilgi anketinin maddeleri de Yılmaz 
(2007)’ın Gardner (1985)’ın “Tutum Motivasyon Test Havuzu” başlıklı anketten Türkçeye 
uyarladığı maddelerden oluşmaktadır. Yabancı dile ilgi kategorisi beşli likert tipi 5 maddeden 
oluşmaktadır. Yabancı dile ilgi kategorisinin Cronbach Alfa Güvenirlik katsayısı .74’tür.  

Kişisel Bilgi Formu. Kişisel bilgi formu, araştırmaya katılan öğrencilere ilişkin 
demografik bilgileri elde etmek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Bu formda 
öğrencilerin sınıf, cinsiyet, yabancı dil dersi notları gibi sorular yer almaktadır. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 
Verilerin toplanması ile ilgili olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gerekli izinler 

alınmıştır. Okul idaresi ve psikolojik danışma ve rehberlik servisi ile işbirliği içinde seçilen 
sınıflara; uygulama öncesinde kişisel bilgi formu ve ölçekler hakkında bilgi verilmiş, 
araştırmanın konusu hakkında öğrencilere açıklama yapılmıştır. Uygulamalar araştırmacı 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Gönüllü katılım sağlanmış, uygulamayı yapmak istemeyen 
öğrenciler uygulamaya katılmamıştır. Gizlilik ilkesine uyulmuştur. Verilerin 
çözümlenmesinde, değişkenlere ilişkin betimsel istatistikler, normallik testi, uç değerlerin 
ayıklanması ve korelasyon analizleri SPSS 20 programı; araştırma modellerinin test edilmesi, 
AMOS 22 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma hipotezleri, 0.05 anlamlılık 
düzeyinde test edilmiştir. Son olarak önerilen modeldeki değişkenlerin aracılık rollerinin 
anlamlılığına bakmak için sobel test istatistiğinden faydalanılmıştır. 

BULGULAR 
Hipotez modelde yer alan değişkenler arasındaki ilişkileri gösteren Pearson korelasyon 

katsayıları, değişkenlerin ortalama ve standart sapmaları Tablo 1.’de sunulmuştur. 
Tablo 1. Modelde yer alan değişkenler arasındaki pearson korelasyon katsayıları, değişkenlerin 

ortalamaları ve standart sapmaları (n=570) (*p<.05; **p<.01) 
  Değişkenler                                   ss                               Pearson korelasyon katsayıları  
1. Başarı 3.88 1.23    1      2   3    4    5    6 
2. Olumsuz  

Değerlendirilme 
Korkusu 

23.19 5.34  -.11*      

3. İlgi 20.35 4,83   .13** .07     
4. Motivasyon 50.31 11.94   .07 .04  .73**    
5. Utangaçlık 51.79 17.40  -.03 .46**  .06   .07   
6. Yabancı Dil Kaygısı 83.99 25.40  -.14** .38** -.06 -.17** .43**  
7. Öz Yeterlik İnancı 99.71 26.77   .24** .11*  .39**  .54** .09* -.11** 
 

Tablo 1.’deki veriler incelendiğinde başarı ile yabancı dile ilgi (r =.13, p<.01) ve öz 
yeterlik inancı (r =.24, p<.01) arasında, pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu 
görülmektedir. Bu durumun aksine; başarı ile olumsuz değerlendirilme korkusu (r = -.11, 
p<.05) ve yabancı dil kaygısı (r = -.14, p< .01) arasında; negatif yönde düşük düzeyde anlamlı 
bir ilişki bulunmaktadır. Olumsuz değerlendirilme korkusu ile utangaçlık (r = .46, p<.01) ve 
yabancı dil kaygısı (r = .38, p<.01)  arasında; pozitif yönde orta düzeyde, olumsuz 



Aydın & Gençtanırım-Kurt 
Lise Öğrencilerinin Yabancı Dil Kaygısının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 

 
 

63 
 

değerlendirilme korkusu ile öz yeterlik inancı (r = .11, p<.05) arasında; pozitif yönde düşük 
düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. Yabancı dile ilgi ile motivasyon (r = .73, p<.01)  arasında; 
pozitif yönde yüksek düzeyde, yabancı dile ilgi ile öz yeterlik inancı (r = .39, p<.01) arasında; 
pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmektedir. Bunun yanı sıra, 
motivasyon ile yabancı dil kaygısı (r = -.17, p<.01) arasında; negatif yönde düşük düzeyde bir 
ilişki gözlenirken motivasyon ile öz yeterlik inancı (r = .54, p<.01) arasında; pozitif yönde 
yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Utangaçlık ile yabancı dil kaygısı (r = .43, 
p<.01) arasında, orta düzeyde ve öz yeterlik inancı (r = .09, p<.05) arasında; düşük düzeyde 
pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Son olarak yabancı dil kaygısı ile öz 
yeterlik inancı (r = -.11, p<.01) arasında negatif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. 
Değişkenler arasındaki korelasyon katsayılarının istatistiksel bakımından anlamlı olması 
(p<.01 ve p<.05), bu çalışmanın başında öngörülen neden-sonuç ilişkilerinin path analiziyle test 
edilebileceğini göstermektedir. Buna dayanarak aşağıdaki path modeli oluşturulmuştur. 
Bununla birlikte, ölçüm modeli test edildiğinde modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p< 
.05) ve hipotez modelin kabul edilen uyum iyiliği indeksleri ile mükemmel derecede uyumlu 
olduğu görülmüştür (x2/d = 2.19, GFI = .99, CFI = .99, NFI = .99, AGFI = .97, RMSEA = .05). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Hipotez (path) model (standartlaştırılmış regresyon katsayıları) 

Şekil 1.’de verilen standartlaştırılmış regresyon katsayıları incelendiğinde lise 
öğrencilerinde, yabancı dil kaygısının birden fazla anlamlı yordayıcısı olduğu görülmektedir. 
Yabancı dil kaygısını yordayan en etkili değişken utangaçlıktır (β=.34, p<.01). Bunu sırasıyla 
motivasyon (β= -.26, p<.01), olumsuz değerlendirilme korkusu (β=.21, p<.01), ilgi (β=.12, 
p<.05) ve başarı (β= -.09,  p<.05)  izlemektedir.  Utangaçlık, olumsuz değerlendirilme korkusu 
ve yabancı dile duyulan ilgi; yabancı dil kaygısını pozitif yönde, motivasyon ve başarı ise 
yabancı dil kaygısını negatif yönde anlamlı derecede yordamaktadır. Ancak öz yeterlik inancı, 
yabancı dil kaygısını istatistiksel olarak anlamlı derecede yordamamaktadır (β = -.05, p˃.05).   
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İlgi (β=.18, p<.05), motivasyon (β= -.23, p<.01) ve öz yeterlik inancı (β=.29, p<.01), 
başarının anlamlı yordayıcılarıdır. Öz yeterlik inancı ve ilgi arttıkça başarı artmakta, 
motivasyon arttıkça başarı azalmaktadır. 

Utangaçlığın (β=.46, p<.01) olumsuz değerlendirilme korkusunu pozitif yönde, 
başarının (β= -.09, p<.05) ise olumsuz değerlendirilme korkusunu negatif yönde anlamlı bir 
şekilde yordadığı görülmektedir. Utangaçlık arttıkça olumsuz değerlendirilme korkusu 
artmakta, başarı arttıkça olumsuz değerlendirilme korkusu azalmaktadır. 

İlgi (β=.61, p<.01) ve öz yeterlik inancı (β=.31, p<.01), motivasyonun pozitif yönde 
anlamlı yordayıcılarıdır. İlgi ve öz yeterlik inancı arttıkça motivasyon artmaktadır. Öz yeterlik 
inancı (β=.39, p<.01), ilgiyi pozitif yönde anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Öz yeterlik inancı 
arttıkça ilgi artmaktadır. Son olarak öz yeterlik inancının  (β=.09,  p<.05) utangaçlığın pozitif 
yönde anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmektedir. Öz yeterlik inancı arttıkça utangaçlık 
artmaktadır. 

Modelde yer alan değişkenlerin aracı etkileri sobel test ile denenerek aracı etkilerinin 
anlamlı olup olmadığı incelenmiştir. Sonuç olarak utangaçlığın olumsuz değerlendirilme 
korkusu aracılığıyla yabancı dil kaygısına etkisi (Z = 5.01, p<.01), başarının olumsuz 
değerlendirilme korkusu aracılığıyla yabancı dil kaygısına etkisi (Z = -2.26, p<.05), öz yeterlik 
inancının başarı aracılığıyla yabancı dil kaygısına etkisi (Z = -2.24, p<.05), öz yeterlik inancının 
motivasyon aracılığıyla yabancı dil kaygısına etkisi (Z = -4.43, p<.01), ilginin motivasyon 
aracılığıyla yabancı dil kaygısına etkisi (Z = -4.56, p<.01) ve öz yeterlik inancının ilgi 
aracılığıyla yabancı dil kaygısına etkisi (Z = 2.31, p<.05) istatistiksel açıdan anlamlı 
bulunmuştur. Buna karşın öz yeterlik inancının utangaçlık aracılığıyla yabancı dil kaygısına 
etkisi (Z = 1.94, p >.05), motivasyonun başarı aracılığıyla yabancı dil kaygısına etkisi (Z = 1.56, 
p>.05) ve ilginin başarı aracılığıyla yabancı dil kaygısına etkisi (Z = -1.77, p>.05)  istatistiksel 
açıdan önemsiz bulunmuştur. 

TARTIŞMA 
Bu bölümde, lise öğrencilerinde yabancı dil kaygısının yordanmasına yönelik olarak 

geliştirilen modele ilişkin elde edilen bulgular, ilgili literatür ışığında tartışılmış ve 
yorumlanmıştır. İlk olarak utangaçlık, motivasyon, olumsuz değerlendirilme korkusu, yabancı 
dil başarısı, öz yeterlik inancı ve yabancı dile duyulan ilgi; bağımsız değişkenlerinin yabancı 
dil kaygısı bağımlı değişkenini doğrudan yordama etkileri ve sonrasında bahsedilen bağımsız 
değişkenlerin, bağımlı değişkeni dolaylı olarak yordama etkileri değerlendirilmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre, lise öğrencilerinin yabancı dil kaygısının yordanmasına 
yönelik olarak geliştirilen modelde; utangaçlık, motivasyon, olumsuz değerlendirilme korkusu, 
yabancı dile duyulan ilgi ve yabancı dil başarısı modele anlamlı katkı sağlamaktadır. Buna 
karşılık, öz yeterlik inancının, lise öğrencilerinin yabancı dil kaygısını anlamlı bir şekilde 
yordamadığı görülmektedir. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre lise öğrencilerinde yabancı dil 
kaygısının en önemli yordayıcısı utangaçlıktır. Utangaçlığın, yabancı dil kaygısı üzerinde 
pozitif yönde bir etkisi bulunmaktadır. Utangaçlık arttıkça yabancı dil kaygısı da artmaktadır. 
Bu çalışma, lise öğrencilerinde yabancı dil kaygısı ile utangaçlık arasında pozitif yönde anlamlı 
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ilişki bulan diğer çalışmalarla (Aksoy, 2012; Chu, 2008; Ordulj & Grabar, 2012) da 
desteklenmektedir. Zimbardo (1977) tarafından kişilerarası ilişkilerde, bireyin uygun bir 
şekilde davranamayacağı yönündeki düşüncelerinden dolayı sıkıntı ve kaygı yaşaması sonucu 
gelişen, sosyal ortamlardan kaçınma eğilimi olarak tanımlanan utangaçlık bir kişilik özelliği 
olarak ifade edilmektedir. Bu kişilik özelliğine sahip bireylerin en önemli özelliklerinden biri, 
olumsuz değerlendirileceği düşüncesine sahip olmalarıdır (Yavuzer, 1993). Dolayısıyla 
utangaçlık, bireyin değerlendirilme kaygısı yaşadığı durumlarda veya yeni oluşan ortamlarda 
sıklıkla ortaya çıkmaktadır (Buss, 1986; Crozier, 2001). Ayrıca ergenlik ve gençlik 
dönemlerinde, utangaç bireylerin insanlarla iletişim kurmaktan kaçındığı ve iletişim kurarken 
hata yapacaklarına ilişkin kaygı duydukları gözlenmektedir (Carducci & Zimbardo, 1995). 
Yabancı dil öğrenme ortamları da bireyin iletişim kurmasının beklendiği, sözlü ve yazılı 
değerlendirilmelerin yapıldığı ortamlar olduğu için öğrencilerin utangaçlık yaşamaları olasıdır. 
Ayrıca yabancı dil kaygısının alt boyutlarını oluşturan test kaygısı, olumsuz değerlendirilme 
korkusu ve iletişim korkusu; utangaçlığı tanımlayan ifadelerde geçen ortak kavramlardır. Bu 
nedenle bu çalışmada olduğu gibi utangaçlık puanları yüksek olan öğrencilerin, daha yüksek 
seviyede yabancı dil kaygısı taşımaları mümkündür. Başka bir ifadeyle utangaçlık arttıkça 
yabancı dil kaygısının da artması, beklenebilir bir sonuçtur. 

Bu çalışma ile ortaya konulan bir diğer bulgu ise yabancı dil öğrenme motivasyonunun 
yabancı dil kaygısını anlamlı bir şekilde yordadığıdır. Yabancı dil öğrenme motivasyonunun, 
yabancı dil kaygısı üzerinde negatif bir etkisi bulunmaktadır. Başka bir deyişle yabancı dil 
öğrenme motivasyonu arttıkça yabancı dil kaygısı azalmaktadır. Bu noktadan hareketle, 
motivasyonu yüksek olan öğrencilerin daha düşük düzeyde yabancı dil kaygısı yaşadığı 
söylenebilir. Çalışma bu bulgu açısından değerlendirildiğinde literatürde yapılan ve yabancı dil 
kaygısı ile yabancı dil öğrenme motivasyonu arasında negatif bir ilişki olduğunu ortaya koyan 
birçok araştırma ile benzerlik göstermektedir (Akpur, 2015; Burgucu, 2011; Gomari & Lucas, 
2013; Hsieh, 2008; Hsu, 2005; Khodadady & Khajavy, 2013; Kirova vd., 2012; Kwan, 2004; 
Liu & Chen, 2015; Liu & Huang, 2011; Liu & Zhang, 2013; Öztürk, 2012; Takan, 2014; 
Waseem & Jibeen, 2013). Bununla birlikte, literatürde nadir de olsa kaygı ile motivasyon 
arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğunu ortaya koyan çalışmalar da bulunmaktadır 
(Sanadgol & Abdolmanafi-Rokni, 2015). Motivasyon, yabancı dil öğrenmede etkili olan 
faktörlerden biridir (McDonough, 1986). Yabancı dil öğrenmede olumlu bir etkiye sahip olan 
motivasyonun; yabancı dil öğrenmeyi engelleyen yabancı dil kaygısının azalmasına yardımcı 
olması, doğal ve beklenen bir sonuçtur. Sonuç olarak yabancı dil öğrenme motivasyonunun 
arttıkça yabancı dil kaygısının azaldığı ifade edilebilir. 

Araştırma bulgularına göre, lise öğrencilerinde, yabancı dil kaygısının anlamlı 
yordacıyıcılarından bir diğeri ise olumsuz değerlendirilme korkusudur. Öğrencilerde olumsuz 
değerlendirilme korkusu arttıkça yabancı dil kaygısı da artmaktadır. Öğrencilerde meydana 
gelen yabancı dil kaygısının sebeplerinden birinin, olumsuz değerlendirilme korkusu olduğu 
literatürce de desteklenmektedir (Chan & Wu, 2004; Kondo & Ling, 2004; Na, 2007; Ohata, 
2005). Yapılan çalışmalar; olumsuz değerlendirilme korkusu ile yabancı dil kaygısının pozitif 
yönde ilişkili olduğu konusunda, çalışmanın sonucu ile paralellik göstermektedir (Aydın, 2008; 
Liu & Huang, 2011; Shabani, 2012). Bu bulgu, aynı zamanda Horwitz ve arkadaşlarının (1986) 
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kuramsal temelini oluşturmuş oldukları yabancı dil kaygısı modelini destekler niteliktedir. Bu 
modele göre, yabancı dil kaygısının oluşturan bileşenlerden biri de olumsuz değerlendirilme 
korkusudur ve bu çalışmada da olumsuz değerlendirilme korkusu, yabancı dil kaygısını anlamlı 
bir şekilde yordamaktadır.   

Lise öğrencilerinde yabancı dil kaygısının anlamlı yordayıcılarından biri olan yabancı 
dile duyulan ilgi, yabancı dil kaygısını anlamlı düzeyde yordamaktadır. Bu çalışmada, yabancı 
dile duyulan ilginin, yabancı dil kaygısı üzerinde olumlu bir etkisi bulunmaktadır. Başka bir 
ifadeyle, yabancı dile duyulan ilgi arttıkça yabancı dil kaygısı da artmaktadır. İlgi, bireyin bir 
işi yapmaktan zevk alması, o işle uğraşmaya hazır olması ve o işi en iyi şekilde yapabilmek için 
çaba harcamasıdır (Gardner, 1998; Akt. Krapp, 1999). Yabancı dile duyulan ilgi ise yabancı dil 
öğrenmekten zevk almak, yabancı dil öğrenmeye hazır olmak ve yabancı dil öğrenmek için 
çaba göstermek şeklinde tanımlanabilir. Bireylerin ilgi duydukları alanlarda kaygı düzeylerinin 
düşük olması mümkün olduğu gibi, ilgi duydukları alanlarda yüksek düzeyde kaygı yaşamaları 
da mümkündür. Bu nedenle yabancı dile ilgi duyan öğrencilerin yabancı dil derslerinde daha 
kaygılı olmaları beklenebilir bir sonuçtur. 

Lise öğrencilerinin yabancı dil kaygısını yordama gücü açısından ele alınan bir başka 
değişken, yabancı dil başarısıdır. Lise öğrencilerinde yabancı dil başarısı, yabancı dil kaygısını 
anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Yabancı dil başarısının, yabancı dil kaygısı üzerinde negatif 
yönde bir etkisi bulunmaktadır. Bu bulgudan hareketle yabancı dil başarısı yüksek olan 
öğrencilerin, yabancı dil derslerinde daha az kaygılandıkları söylenebilir. İlgili literatür 
incelendiğinde bu çalışmanın yabancı dil başarısı ile yabancı dil kaygısı arasında negatif yönde 
ilişki olduğunu ortaya koyan çok sayıdaki diğer çalışma ile paralellik gösterdiği görülmektedir 
(Abu-Ghararah, 1999; Anyadubalu, 2010; Atef-Vahid & Kashani, 2011; Baş, 2014; Batumlu 
& Erden, 2007;  Chan & Wu, 2004; Cui, 2011; Demirtaş & Bozdoğan, 2013; Dordinejad & 
Ahmadamad, 2014; Dordinejad & Nasab, 2013; Göçer, 2014; Hemmamilini, 2010; Kheirkhah 
& Ghonsooly, 2015; Lan, 2010;  Melkamu, 2008; Na, 2007; Öner & Gedikoğlu, 2007). 

Lise öğrencilerinde yabancı dil kaygısının yordandığı bu çalışmada; öz yeterlik inancı, 
bu çalışmada yabancı dil kaygısını anlamlı bir şekilde yordamamıştır. Diğer bir ifadeyle öz 
yeterlik inancının, yabancı dil kaygısı üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. İlgili literatür 
incelendiğinde yapılan çalışmaların çoğu (Anyadubalu, 2010; Cheng 2001; Çimen, 2011; 
Hsieh, 2008; Mills vd., 2006; Oğuz & Baysal, 2015; Piniel & Csizer, 2013; Tsai, 2013), yabancı 
dil kaygısı ile öz yeterlik inancı arasında negatif yönde ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. 
Diğer taraftan, öz yeterlik inancı ile yabancı dil kaygısı arasında anlamlı bir ilişki olmadığını 
ortaya koyan çalışmalara (Çubukçu, 2008) rastlamak da mümkündür.  

Bağımsız değişkenlerin yabancı dil kaygısı üzerindeki dolaylı etkilerine bakılacak 
olursa, lise öğrencilerinde, utangaçlığın olumsuz değerlendirilme korkusu aracılığıyla yabancı 
dil kaygısını anlamlı olarak yordadığı görülmektedir. Utangaçlık arttıkça olumsuz 
değerlendirilme korkusu artmakta, olumsuz değerlendirilme korkusu arttıkça da yabancı dil 
kaygısı artmaktadır. Karashian vd. (2006); yapmış oldukları çalışmada, olumsuz 
değerlendirilme korkusu ile utangaçlığın pozitif yönde ilişkili olduğunu bulmuşlardır. 
Köydemir ve Demir (2008) tarafından yapılan benzer bir çalışmada ise utangaçlığın, olumsuz 
değerlendirilme korkusunun anlamlı bir yordayıcısı olduğu ortaya konulmuştur. Bu bağlamda 
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bu çalışmada da utangaçlığın arttıkça olumsuz değerlendirilme korkusunun da artması, bu 
düşünceyi destekler niteliktedir.  

Elde edilen sonuçlara göre yabancı dil başarısının, olumsuz değerlendirilme korkusu 
aracılığıyla yabancı dil kaygısını yordama gücü anlamlı bulunmuştur. Yabancı dil başarısı 
arttıkça olumsuz değerlendirilme korkusu azalmakta, olumsuz değerlendirilme korkusu 
azaldıkça yabancı dil kaygısı azalmaktadır. Yabancı dil başarısı, olumsuz değerlendirilme 
korkusunu negatif yönde etkileyen bir değişkendir. Bu bulgu, olumsuz değerlendirilme korkusu 
ile yabancı dil başarısının negatif yönde ilişkili olduğunu ortaya koyan Atef-Vahid ve Kashani 
(2008)’nin çalışmasıyla desteklenmektedir. Diğer taraftan, araştırma bulgularında yabancı dil 
kaygısının alt boyutlarından biri olan olumsuz değerlendirilme korkusunun (Horwitz, 1988; 
Horwitz & Cope, 1986), yabancı dil kaygısını pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Bu nedenle 
yabancı dil başarısının arttıkça olumsuz değerlendirilme korkusunun azalması ve olumsuz 
değerlendirilme korkusunun da azaldıkça yabancı dil kaygısının da azalması beklenen bir 
sonuçtur.  

Çalışma kapsamında anlamlı bulunan diğer bir dolaylı etki, öz yeterlik inancının, 
yabancı dil başarısı aracılığıyla yabancı dil kaygısını yordama etkisidir. Bu çalışmada öz 
yeterlik inancı, yabancı dil kaygısını doğrudan anlamlı olarak yordamazken yabancı dil başarısı 
aracılığıyla yabancı dil kaygısını anlamlı olarak yordamaktadır. Çalışmada öz yeterlik 
inancının, yabancı dil başarısı üzerinde olumlu bir etkisinin bulunduğu görülmektedir. Bu 
bulgu, öz yeterlik inancının başarı ile pozitif ilişkili olduğu gösteren çalışmalarla (Hsieh, 2008; 
Rahemi, 2008; Tılfarlıoğlu & Cinkara, 2009) paralellik göstermektedir. Bandura (1993); 
sağlam bir öz yeterlik inancının, tehdit oluşturan durumlara öz güven ile yaklaşarak başarı 
davranışını pekiştirdiğini belirtmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada; lise öğrencilerinde yabancı 
dil ile ilgili öz yeterlik inancı yüksek olan öğrencilerin, yabancı dil derslerinde daha başarılı 
olması beklendik bir sonuçtur. Diğer taraftan yabancı dil başarısının, yabancı dil kaygısını 
negatif yönde etkilediği araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak öz yeterlik inancı 
arttıkça yabancı dil başarısı artmakta, yabancı dil başarısı arttıkça yabancı dil kaygısı 
azalmaktadır. 

Araştırma sonuçlarına göre öz yeterlik inancı, yabancı dil kaygısını doğrudan anlamlı 
olarak yordamazken öz yeterlik inancının, motivasyon aracılığıyla yabancı dil kaygısını anlamlı 
olarak yordadığı görülmüştür. Öz yeterlik inancının, motivasyon üzerindeki etkisi pozitif 
yöndedir. Piniel & Csizer (2013)’ın yabancı dil öğrenme motivasyonu, yabancı dil öğrenme 
kaygısı ve yabancı dil öz yeterlik inancı gibi bireysel değişkenler arasındaki ilişkiyi 
inceledikleri çalışmada, motive edilen davranışın öğrenme yaşantılarını zenginleştirdiği ve bu 
durumun da öz yeterlik inancını olumlu etkilediği görülmüştür. Aynı zamanda Weiner (1992), 
motivasyonun üç bilişsel bileşeninden birinin öz yeterlik inancı olduğunu belirtmiştir (Akt. 
Dörnyei, 1994). Bu nedenle öz yeterlik inancı yüksek olan öğrencilerde, yabancı dil öğrenme 
motivasyonunun da yüksek olması beklenen bir sonuçtur. Diğer yandan motivasyonun, yabancı 
dil kaygısını olumsuz yönde etkilediği araştırma sonucunda ortaya konmuştur. Sonuç olarak, 
motivasyonun öz yeterlik inancı ile yabancı dil kaygısı arasında aracılık etkisi anlamlı olup öz 
yeterlik inancı arttıkça motivasyon artmakta, motivasyon arttıkça da yabancı dil kaygısı 
azalmaktadır. 
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Araştırma kapsamında önerilen modeldeki değişkenlerden yabancı dile duyulan ilgi, 
motivasyon aracılığıyla yabancı dil kaygısını anlamlı olarak yordamaktadır. Elde edilen 
sonuçlara göre, yabancı dile ilgi arttıkça motivasyonda da artış gözlenmektedir. Literatürde bu 
alanda yapılan çalışmaların sayısı sınırlı olmakla beraber; yapılan çalışmalar (Kormos & Csizer, 
2008; Wade, 2001) yabancı dile duyulan ilginin, yabancı dil öğrenme motivasyonunu artırdığı 
yönündedir. Literatürde, “ilgi temelli motivasyon” kavramına yer verilmektedir. İlgi temelli 
motivasyon, bireyin bir konuya kişilik kaynaklı ilgi veya durum kaynaklı ilgi duymasından 
dolayı motivasyonunun yüksek olmasıdır (Hidi vd., 2004). Bu ifadelerden hareketle, yabancı 
dile duyulan ilginin de yabancı dil öğrenme motivasyonunu artırması beklenir. Nitekim, bu 
çalışmadan elde edilen bulgu da yabancı dile duyulan ilginin, yabancı dil öğrenme 
motivasyonunu arttırdığı yönündedir. Diğer taraftan, daha önce ifade edildiği gibi yabancı dile 
duyulan ilgi, yabancı dil kaygısını anlamlı olarak yordamaktadır.  Sonuç olarak yabancı dile 
duyulan ilgi arttıkça motivasyon artmakta, motivasyon arttıkça da yabancı dil kaygısı 
azalmaktadır. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; yabancı dil ile ilgili öz yeterlik inancının, 
yabancı dile duyulan ilgi aracılığıyla yabancı dil kaygısını anlamlı olarak yordadığı 
görülmektedir. Öz yeterlik inancı arttıkça yabancı dile duyulan ilgi de artmaktadır. Bu bulgu, 
Hsieh (2008)’in öz yeterlik inancı ile Gardner tarafından tutum, ilgi, kaygı, araçsal ve 
bütünleştirici motivasyon kanalıyla tanımlanan yabancı dil öğrenme motivasyonu arasındaki 
ilişkiyi ve bu kavramların yabancı dil başarısıyla ilişkisini araştırdığı çalışmasıyla 
desteklenmektedir. Bu çalışmanın sonucunda da öz yeterlik inancı yüksek olan öğrencilerin, 
yabancı dile daha fazla ilgi duydukları görülmüştür. Sonuç olarak öz yeterlik inancı, yabancı 
dil kaygısını doğrudan anlamlı olarak yordamazken yabancı dile duyulan ilgi aracılığıyla 
yabancı dil kaygısını anlamlı olarak yordamaktadır. 

Sonuç olarak, çalışmada yabancı dil öğrenmede; yabancı dile duyulan ilginin, 
motivasyonunun, utangaçlığın ve olumsuz değerlendirilme korkusunun yabancı dil kaygısını 
anlamlı derecede yordadığı görülmüştür. Bu bulgudan hareketle yabancı dil öğretmenlerine, 
yabancı dil öğretme sürecinde öğrencilerin derse ilgi duymalarını ve motivasyonlarını yüksek 
tutmalarını sağlayacak bir tutum içinde olmaları önerilebilir.  Bunun yanında, öğrencilerin 
utangaçlıkları ve olumsuz değerlendirme korkuları ile baş etmede, öğrencilere onları 
destekleyici davranabilirler ve okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ile işbirliği 
yapabilirler ve bu işbirliğinin sürekliliğini sağlamanın önemli olduğu ifade edilebilir.  

Son olarak belirtilmesi gereken, araştırmanın, lise öğrencilerinde yabancı dil kaygısının 
açıklanması bağlamında önemli bulgular ortaya koymakla birlikte bazı sınırlılıklara sahip 
olduğudur. Araştırma kapsamında önerilen model daha önce ifade edildiği gibi Anadolu Lisesi 
popülasyonunda ve tek bir ilden toplanan verilerle yapılmıştır ve bu durum çalışmanın 
sınırlılıkları arasındadır. Bu bağlamda benzer çalışmalar meslek liseleri, fen liseleri gibi farklı 
lise türlerinde tekrarlanabilir ve yine benzer bir model lise türü değişkeni de ele alınarak daha 
geniş bir örneklemde yeniden test edilebilir. Ayrıca yabancı dil kaygısının, daha küçük yaşlarda 
oluşmaya başladığı düşünülerek ilkokul ve ortaokul basamağındaki öğrenciler üzerinde de 
yabancı dil kaygısı ile ilgili çalışmalar yapılabilir ve sonuçlar karşılaştırılabilir ve hatta 
kademeler arasındaki farklılaşmaları kapsayan çok düzeyli çalışmalar yapılabilir.  
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ABSTRACT 

The aim of the study was to examine whether the romantic relationship satisfaction of emerging adults 
is predicted by their self-control levels and interpersonal relationship styles. The study group consisted 
of 293 individuals between the ages of 18-30 years. The Romantic Relationship Satisfaction Scale was 
used to measure relationship satisfaction, the Self-Control Scale was used to measure self-control 
behaviors patterns, and the Interpersonal Style Scale was used to measure negative communication 
styles. Findings revealed that romantic relationship satisfaction is predicted by self-control and 
interpersonal style. Positive and significant relationships were found between the reformative and 
experiential sub-dimensions of the Self-Control Scale and relationship satisfaction. A negative 
significant relationship was found between the avoidant style sub-dimension of the Interpersonal Style 
Scale and relationship satisfaction. The findings are discussed in the context of the current literature and 
various suggestions are presented.  

Keywords: Emerging adulthood, relationship satisfaction, self-control, interpersonal style. 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, beliren yetişkinlerin romantik ilişki doyumlarının özdenetim düzeyleri ve 
kişilerarası ilişki tarzları tarafından yordanıp yordamadığını incelemektir. Çalışma grubu 18-30 yaş arası 
293 kişiden oluşmaktadır. İlişki doyumunu ölçmek için Romantik İlişki Doyumu Ölçeği, özdenetim 
davranışları örüntülerini ölçmek için Kendini Kontrol Ölçeği ve olumsuz iletişim biçimlerini ölçmek 
için Kişilerarası Tarz Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular, romantik ilişki doyumunun özdenetim ve 
kişilerarası tarz tarafından yordandığını ortaya koymuştur. Öz-denetimin iyileştirici ve deneyimsel alt 
boyutları ile ilişki doyumu arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Kişilerarası tarzın 
kaçıngan tarz alt boyutu ile ilişki doyumu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
Bulgular mevcut alanyazın doğrultusunda tartışılmış ve çeşitli öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Beliren yetişkinlik, ilişki doyumu, öz-denetim, kişilerarası tarz. 
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INTRODUCTION 
In the last half century, changes have begun in the roles of young people during the 

transition to adulthood. Increasing age of marriage and becoming parents, widening 
participation in education, and prolonging the education period have extended into adulthood. 
For most young people, from the late teens to the late twenties is a period when they discover 
opportunities in love and work and slowly move towards making permanent choices (Arnett, 
2009). This period, which corresponds to the age range of 18-29 years, was named emerging 
adulthood by Arnett (2000, 2009).  

Emerging adulthood is a time when young people are willing to explore as many options 
as possible. This gives them the opportunity to enter different social environments and develop 
new relationships. Romantic relationships have an important effect on the development of the 
individual in emerging adulthood, where identity exploration is experienced in love and rapid 
cognitive, social and emotional changes occur (Eryılmaz & Ercan, 2010).  

When the literature is reviewed, one of the most important reasons emerging adults 
apply to university psychological counseling centers is the difficulties they experience in 
romantic relationships (Eryılmaz & Ercan, 2010; Creasey, Kershaw & Boston, 1999). Studies 
show that romantic relationship satisfaction has positive relationships with happiness, 
subjective well-being and life satisfaction. This information shows that it is important to study 
romantic relationship satisfaction and the factors affecting it for the psychological health of the 
individual (Korkut-Owen, Demirbaş-Çelik, Doğan, 2017). 

Interpersonal relationship styles are important for romantic relationships as they affect 
communication that is established with the partner positively and negatively. To effectively 
resolve conflicts that spoil romantic relationships, it is necessary to communicate effectively, 
to express feelings and thoughts appropriately and consistently, to have constructive 
discussions; that is, to have a positive interpersonal style (Atak & Taştan, 2012). The fact that 
positive interpersonal style is necessary for happy and satisfying relationships reveals the 
importance of studies about interpersonal style (Gottman, 2011 as cited in Atak & Taştan, 
2012). Also, interpersonal relationships have a very important place in matters such as the level 
of satisfaction and happiness individuals receive from life, as well as establishing friendships 
and loving relationships. The interpersonal styles learned through early life experiences enable 
people to live their lives more sincerely and effectively in every developmental period (Koç, 
2014). 

Self-control refers to the capacity of the individual to change and control their own 
reactions. It is the ability to adjust one's reactions in a way that is beneficial to ideals, values, 
social expectations and future long-term goals (Baumeister et. al, 2007). In other words, lack 
of self-control increases the tendency to behave inappropriately for one's goals and well-being. 
There are many studies that show that the level of self-control has a broadly positive 
relationship with well-being and functionality of romantic relationships (Zuo et al., 2020). Due 
to this information, it was determined to be important to investigate the effect of self-control on 
relationship satisfaction.  

In this context, analyzing whether romantic relationship satisfaction of emerging adults 
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is predicted by their self-control levels and interpersonal relationship styles will be an important 
source of information for theoretical studies about romantic relationships. The aim of this study 
is to examine how the romantic relationship satisfaction of emerging adults is predicted by their 
self-control levels and interpersonal relationship styles. Accordingly, the purpose of the study 
the main research question is determined as;  “Is the romantic relationship satisfaction of 
emerging adults predicted by their self-control levels and interpersonal relationship styles?” 

METHOD 
The design of the study, study group, instruments, data collection process, and data 

analysis are presented in this section. 
Design 
In this study, correlational design was used to investigate the relationships between 

relationship satisfaction, self-control and interpersonal styles of emerging adults. The 
dependent variable in this research is relationship satisfaction, while the independent variables 
are self-control and interpersonal relationship styles. 

Study Group 
The study group consisted of emerging adults whose ages ranged from 18 to 30. A total 

of 334 participants were reached via online sampling. Since 41 individuals did not meet the 
criterion of being in the 18-30 age range and were not included in the study group, the number 
of participants was determined as 293. The demographics are presented in Table 1.  

Table 1. Demographics 

Varibles  1 2 3 4 5 6 Total 

  Male Female      
Gender n 94 199     293 
 % 32,1 67,9     100 
  Married Single      
Marital Status n 69 224     293 
 % 23,5 76,5     100 
  In a Relation Not      
RS for Single n 139 85     224 
 % 61,8 38,2     100 
  Secondary sch. High sch. Pre-undergraduate Undergraduate Master Doctoral  
Educational St. n 1 20 25 200 46 1 293 
 % 0,3 6,8 8,5 68,3 15,8 0,3 100 
 When the demographics are examined, participants consists 199 females (67.9%) and 
94 males (32.1%). The mean age was found to be 25 years. Among participants, 224 stated that 
they were single (76.5%) and 69 were married (23.5%). A total of 139 out of 224 participants 
who were single stated that they were currently in a relationship (61.8%). Marital duration of 
married participants was found to be minimum 1 month to maximum 8 years, and the mean 
marital duration was 4 years. Relationship duration of single participants currently in a romantic 
relationship was minimum 1 month and maximum 8 years, and the mean was found to be 1 
year. With regard to the variable of educational level, 1 participant (0.3%) had graduated 
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secondary school, 20 (6.8%) had graduated high school, 25 (8.5%) were studying associate 
degrees, 200 (68.3%) were undergraduates and 47 (16.1%) had graduated. 

Instruments 
In this study, the Demographics Form, which was prepared by the researchers, was used 

to obtain demographic information of participants. The Relationship Satisfaction Scale was 
used to measure the romantic relationship satisfaction level, the Self-Control Scale was used to 
measure the structures and behavior patterns of self-control behaviors and the Interpersonal 
Style Scale was used to measure negative communication styles between individuals in 
interpersonal relationships. 

Relationship Satisfaction Scale. The Relationship Satisfaction Scale was developed by 
Hendrick (1988). The scale is a 7-point Likert-type scale consisting of 7 items in total. The 
items on the scale are scored between 1 (strongly disagree) and 7 (strongly agree). The lowest 
score that can be obtained from the scale is 7 and the highest score is 49. Items 4 and 7 are 
reverse-scored. As the scores obtained from the scale increase, the romantic relationship 
satisfaction also increases. The adaptation study for the Relationship Satisfaction Scale into 
Turkish was conducted by Curun (2001) with 140 university students who were in romantic 
relationships. According to factor analysis, the scale had a one-factor structure and this factor 
was found to explain 52% of the total variance. The internal consistency coefficient of the 
adapted scale was determined as .86. The Cronbach’s alpha value of the scale was found to be 
.92 in this study. 

Self-Control Scale. The Self-Control Scale was developed by Rosenbaum (1980) to 
measure individual self-control behaviors and their tendency to use these behaviors when 
encountering problems in daily life. The scale consists of 36 items and three different 
dimensions; experiential self-control, reformative self-control, and redressive self-control. 
Redressive self-control includes behaviors that affect individuals’ feelings and thoughts about 
their goals. These behaviors help individuals to balance and ensure redress. Reformative self-
control includes behaviors of individuals about change processes. Experiential self-control 
includes behaviors that enable individuals to favor enjoyable activities (Rosenbaum, 1993). 
Items 4, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 29 and 35 are reverse items on the scale. The total score that 
can be obtained from the Experiential Self-Control and Redressive Self-Control subscales are 
between -33 and +33. The total score that can be obtained from the Reformative Self-Control 
subscale varies between -42 and +42, and the total score that can be obtained from the whole 
Self-Control Scale varies between -108 and +108. High scores from the scale indicate higher 
self-control level; low scores mean that the level of self-control is low.  

The Turkish validity and reliability study for the self-control scale was conducted by 
Duyan, Gülden, and Gelbal (2012) with 1796 university students. The Cronbach’s alpha 
coefficient of the whole self-control scale was found to be .81. For the Experiential Self-Control 
sub-scale, Reformative Self-Control sub-scale and Redressive Self-Control sub-scale, the 
Cronbach alpha values were .84; .76 and .73, respectively. The Cronbach alpha value for the 
whole scale was found to be .77 in this study, while it was calculated as .64, .74 and .74 for the 
sub-scales of the scale, respectively. 
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Interpersonal Style Scale. The Interpersonal Style Scale was developed by Şahin et al. 
(2007) in order to determine the negative communication styles and communication barriers 
that individuals use in interpersonal relationships. The scale is a 5-point Likert type scale 
consisting of 60 items. The items are answered according to the question "How much does it 
describe you?". 0% is 1 point; 25% 2 points; 50% 3 points; 75% is evaluated with 4 points and 
100% with 5 points. Accordingly, the lowest score that can be obtained from the scale is 60 and 
the highest score is 300. Higher scores on the scale and sub-factors indicate that the individuals 
use the relevant negative relationship style more. As a result of investigating the factor structure 
of the scale and the validity and reliability study, 6 factors were found. These are: dominant 
style, avoidant style, angry style, emotion avoiding/insensitive style, manipulative style, and 
sarcastic/sardonic style. The Cronbach alpha reliability coefficient of the scale was.93. The 
reliability coefficients obtained for the factor subscales were .88 for the dominant style sub-
scale (number of items: 14); .79 for the avoidant style sub-scale (number of items: 11); .79 for 
the angry style subscale (number of items: 9); .77 for the emotion-avoiding style sub-scale 
(number of items: 11); .74 for the manipulative style sub-scale (number of items: 10); and .67 
for the sardonic style sub-scale (number of items: 5) (Şahin et al. 2007). 

In this study, the Cronbach alpha value for the whole scale was.95. For the dominant 
style sub-scale, this value was .91; for the avoidant style sub-scale .83; for the angry style sub-
scale .83; for the emotion-avoiding style sub-scale .79; for the manipulative style sub-scale, .79; 
and for the sardonic style sub-scale .70. 

Data Collection Process 
Ethics committee approval was obtained from Yeditepe University Social Sciences 

Ethics Committee before data collection process. The scales and demographics were transferred 
to online platforms and the data were collected through e-mail sampling. In the online data 
collection form, individuals were informed about the purpose of the research. Volunteers were 
asked to fill the scales which were shared on various online social platforms. It took about 15 
minutes to fill out the data forms and was filled in without any time limit. 

Data Analysis 
Before analyzing the data, the data set was checked, and the participants who did not 

meet the 18-30 age range criteria were not included in the analysis. The reverse items were 
inverted. Normality test was conducted to determine whether the data were normally 
distributed. As a result, it was concluded that the data showed normal distribution according to 
the kurtosis and skewness values. Parametric tests were used in the analysis due to the normal 
distribution of the data set. Descriptive statistical values and variables of age, gender, marital 
status, romantic relationship status, relationship and duration of marriage, and income level 
were anaylzed. In order to answer the main question of the study, multiple regression analysis 
was conducted to determine whether the romantic relationship satisfaction was predicted by 
self-control, interpersonal style and the sub-dimensions of these scales. 

RESULTS 
Correlations  
Correlations between variables in this study are presented in Table 2. 
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Table 2. Correlations 
Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1-Relationship 
Satsfaction 

1            

2-Self-control .27** 1           
3-Experiential self-
control 

.29** .55** 1          

4-Reformative self-
control 

.16** .77** .10 1         

5-Redressive self-
control 

.10 .74** .05 .50** 1        

6-Interpersonal style -.05 -.25** -.25** -.18** -.07 1       
7-Dominant style -.03 -.23** -.22** -.18** -.07 .91** 1      
8-Avoidant style -.12* -.20** -.26** -.14* -.02 .86** .67** 1     
9-Angry style -.02 -.28** -.27** -.14* -.18** .82** .73** .61** 1    
10- Emotion 
avoiding style 

-.01 -.10 -.17** -.10 -.07 .70** .55** .61** .39** 1   

11-Manipulative -.06 -.21** -.21** -.18** -.04 .84** .71** .71** .60** .51** 1  
12-Sarcastic style -.02 -.15** -.03 -.19** -.08 .71** .64** .52** .61** .35** .52 1 
n=293, *p<.05, **p<.01 

Regression Findings 
Regression findings about relationship satisfaction and self-control are presented in 

Table 3 and regression findings about interpersonal style are presented in Table 4. 
Table 3. Regression findings of relationship satisfaction to self-control 

Relationship satisfaction  B SE β t p 
(Constant) 2,29 .64   3,57 .00 
Experiential Self Control .50 .09 .28 5,09 .00 
Reformative Self Control .30 .12 .14 2,44 .02 
n=293, R=.325, R²=.105, F=17.09, p<.05 

As seen in Table 3, experiential self-control (B=.50, p=.00) and reformative self-control 
(B=.30, p=.01) significantly predicted relationship satisfaction in positive way. These two 
variables explained 11% of the variance in total relationship satisfaction (R²=.11, p<.05). 

Table 4. Regression findings about relationship satisfaction with interpersonal style 
Interpersonal Style Scale B SE β t p 
(Constant) 5,97 .26   22,92 .00 
Avoidant Style -.25 .12 -.12 -2,09 .04 
n=293, R=.121, R²=.15, F=4.35, p<.05 

As seen in Table 4, avoidant style (B= -.25, p=.04) negatively and significantly predicted 
relationship satisfaction. This variable explained 15% of the variance in total relationship 
satisfaction (R²=.15, p<.05). 

DISCUSSION 
According to the current findings and previous research, reformative self-control and 

experiential self-control have positive and significant effects on relationship satisfaction. The 
reason for this may be that experiential self-control enables people to acquire new life 
repertoires that support their individual development. This process includes skills that guide 
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people to perform enjoyable activities by diminishing the intervention of cognitive control 
processes (Rosenbaum, 1993). Experiential self-control skills ensure spouses to stay in the 
moment and enjoy being companions with each other. On the other hand, reformative self-
control involves behaviors that guide the individual’s change process in a rational manner. 
Instead of a behavior that is more attractive, the individual performs a new behavior that is more 
appropriate but less likely to occur (Rosenbaum, 1993). For example, when spouses are in 
conflict, their ability to control their anger and other emotions can be included in reformative 
self-control. As a result, since it is known that romantic relationships are directly related to 
psychological and physical well-being and engaging in and enjoying activities conducted with 
a partner, it is thought that reformative self-control and experiential self-control skills will 
increase relationship satisfaction. 

When the regression findings for relationship satisfaction with interpersonal style are 
considered, the avoidant sub-dimension significantly but negatively predicted relationship 
satisfaction. In other words, the regression analysis predicted that as the avoidant style scores 
of the participants increase, their relationship satisfaction will decrease. Considering the 
relevant literature, positive interpersonal communication has a positive correlation with areas 
that are directly related to romantic relationship satisfaction, such as life satisfaction and well-
being. Interpersonal style refers to the behaviors and interaction patterns that the individual 
exhibits in general in various relationships and situations (Batıgün & Şahin, 2009). Also, many 
issues such as happiness, personal success and making new friendships depend on relationships 
with others (Hasta & Güler, 2013). Therefore when the individual has success in interpersonal 
style, it is predicted that their romantic relationship satisfaction will also increase. Talking about 
their romantic relationships is an opportunity for partners to solve their problems together. 
Having an avoidant style prevents expressing emotions in the relationship and overcoming the 
problems experienced. This situation is thought to reduce relationship satisfaction, as is the 
result of this study. 

Limitations and Suggestions 
The number of participants in this study was 293. Of these, 199 were female and 94 

were male. The distribution according to marital status was 69 married and 224 single. At this 
point, it is thought that closer female-male and married-single ratios may give more accurate 
results for future studies. In addition, 225 of the participants (76.8%) were university graduates 
in terms of education level; it is recommended to study a larger group that is more diverse in 
the future. 
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ÖZET 
Göç; savaş, hayat koşullarını iyileştirme çabası, etnik köken, düşünce baskısı gibi sebeplerle yer 
değişikliğidir. İç savaşlar, bölgesel istikrarsızlıklar, ekonomik kaygılar, düşünce baskıları göçleri 
hızlandırmış, göçün uluslararası bir sorun haline gelmesine neden olmuştur. Birleşmiş Milletler ’in 2022 
verilerine göre, dünyada 84,4 milyon kişi zorunlu göçe maruz kalmıştır. Bu sayının 34,4’ü ülkesinden 
ayrılmak zorunda kalan kişilerdir. Sayının büyüklüğü, göçün yarattığı olumsuz etkiyi, ailelere verdiği zararın 
büyüklüğünü daha net gösterecektir. Göç, kültürden kimliğe, sağlıktan aile yapısına kadar birçok alanda 
etkisini gösterir. Aile, göçün etkisini en derin şekilde gösterdiği alanlardandır. En önemli etkileri yoksulluk, 
uyum sorunu, aile içi şiddet ve eğitim noktasında gerçekleşmektedir. Göç aile içerisinde şiddet ve boşanma 
gibi mevzuların artmasına yol açarken, aile içerisinde değişimi ve maddi maddi-manevi-kültürel değerler 
arasındaki çatışmayı da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, göçün aile üzerindeki etkisini ortaya 
koymaktır. Özellikle farklı bir ülkeye gitmek zorunda olanlar için etki daha büyüktür. Araştırma sonunda dil 
sorunu, kültür uyumu, göç sürecinde yaşanan travma, ekonomik sıkıntı gibi başlıkların aile yapısını 
zedeleyici etkiye sahip olduğu görülür.  

Anahtar Kelimeler: Göç, aile, ebeveyn. 

ABSTRACT 
Migration; It is a change of place for reasons such as war, efforts to improve living conditions, ethnic origin, 
pressure of thought. Civil wars, regional instability, economic concerns, pressures of thought accelerated 
migration and caused migration to become an international problem. According to the 2022 data of the United 
Nations, 84.4 million people in the world have been subjected to forced migration. 34.4 of this number are 
people who had to leave their country. The size of the number will more clearly show the negative impact of 
migration and the magnitude of the damage it has caused to families. Migration shows its effects in many 
areas from culture to identity, from health to family structure. The family is one of the areas where 
immigration shows the most profound effect. The most important effects are in poverty, adaptation problem, 
domestic violence and education. While migration leads to an increase in issues such as violence and divorce 
in the family, it also brings about change within the family and the conflict between material, material, moral 
and cultural values. The aim of this study is to reveal the effect of migration on the family. The impact is 
greater, especially for those who have to go to a different country. At the end of the research, it is seen that 
titles such as language problem, cultural adaptation, trauma experienced during the migration process, and 
economic distress have a damaging effect on the family structure.  

 Keywords: Migration, family, parent. 
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GİRİŞ 
Göç, uluslararası sınırlar ötesine ya da devlet sınırları içerisinde bir yer değiştirme 

hareketi olarak tanımlanır. Süresi, niteliği, sebepleri farklılık gösterebilen göç kavramı; 
mültecileri, yerinden edilmiş bireyleri, köklerinden uzaklaştırılmış bireyleri ve ekonomik 
sebeplerle yer değiştirmiş bireyleri kapsar (International Organisation for Migration [IOM], 
2004). Göç; savaş, doğal afetler, etnik köken, düşünce baskısı veya yaşam koşullarını 
iyileştirme gibi nedenlerden kaynaklanır (Güllüpınar, 2012). Adıgüzel (2010) göçü, fiziki yer 
değiştirmenin yanında sosyo-ekonomik, kültürel, psikolojik, siyasi etkilerle toplum yapısını 
değiştiren nüfus hareketleri olarak tanımlar. Göçü doğuran sebepler ağırlıklı olarak zorunlu 
hallerdir. Son yıllarda savaşın sebep olduğu göç, kavramı zorunlu yönünü öne çıkarır. “Zorunlu 
göç, yaşama ve zorlama unsurlarının var olduğu, doğal ya da insan kaynaklı sebeplerle oluşan 
göç hareketi için kullanılan genel bir terimdir (IOM, 2004). Diğer bir ifadeyle zorunlu göç, 
kişinin isteği dışında yer değişikliğine zorlanmasıdır.  

Göç olgusu tarihsel süreç içerisinde her dönemde varlığını sürdürmüş, güncelliğini 
korumuş temel problemlerdendir. Göç, sadece bir ulusun, devletin konusu değil, uluslararası 
kapsam gösteren bir olgudur. Her ne sebeple olursa olsun göç, birçok sorunu da beraberinde 
getirmiştir. Dolayısıyla göç; devletlerin, toplumların, sivil toplum kuruluşlarının öncelikli 
konuları arasındadır. Fakat kurumların ve devletlerin göç tanımları farklılık gösterir, bu durum 
ise ortak bir göç kavramının oluşmasını zorlaştırır (Karataş ve Duyan, 2021). Devletlerin hukuk 
sistemlerinde göç olgusu ile ilgili kavramların açık ve net belirtilmesine karşın iç savaş, 
bölgesel istikrarsızlıklar, göç akınları halk arasında kavram kargaşasına neden olmaktadır. 
İslam (2016), göç kavramının anlaşılır ve doğru bir şekilde açıklanması gerektiğine vurgu 
yapar. Göç, yalnızca yer değişikliği değildir. Göç ile dil, din, gelenek, kültür vb. pek çok açıdan 
birbirinden tümüyle farklı geçmişlere sahip bireyler aynı ortamda yaşamını sürdürmek 
durumunda kalmaktadır (Aksoy, 2012). Göç; kültürel, siyasi, sosyal, tıbbi, psikolojik ve 
sanatsal birçok etkiye neden olur. Salgın hastalıkların ortaya çıkmasındaki temel etkenlerden 
biri göçtür (Aykun ve Yıldız, 2022). Chambers (2019) göçü tek yönlü yolculuk olarak ifade 
eder, geride dönecek bir yuva olmadığını belirtir. Ayrıca göçün kimlik üzerinde önemli bir 
etken olduğunu belirtir. Işık ve Ertuğrul (2022) göçün ortaya çıkardığı sorunları; işsizlik, 
yoksulluk, kültürel uyum, dil bariyeri, gelecek kaygısı, aile ve yakınlar için endişelenme, 
ayrımcılık, dışlanma, ötekileştirme şeklinde sıralar. Bu zorlukların göçmenlerin psikolojik ve 
ruh sağlıkları üzerinde kaçınılmaz etkilerinin olduğunu belirtir. Aslan (2022) göçün sanatı 
derinden etkilediğini söyler, çalışmasında sanatın birleştirici, bütünleştirici ve kaynaştırıcı 
etkisini ele alır. Giacco, Laxhman ve Priebe, (2018) göçün neden olduğu travmatik etkiye dikkat 
çeker. Gül (2022) göçün aile ve erken yaşta evlilik olduğunu belirtir. Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre dünyada 82,4 milyon yerinden edilmiş insan 
vardır. Bu sayının 48 milyonu ülkeleri içinde; 34,4 milyonu ise başka ülkelere göç etmek 
zorunda kalmış kişilerdir (UNHCR, 2022). Sayının büyüklüğü, göçün yarattığı olumsuz etkiyi, 
ailelere verdiği zararın büyüklüğünü daha net gösterecektir.  

Aile kavramına ilişkin tanımlar incelendiğinde yakın zaman kadar toplumun temelini 
oluşturan ana mekanizma olduğu herkes tarafından kabul edildiği ifade edilmektedir. 
Günümüzde post-modernist bakış açısı ile aile kurumunun günümüz koşulları ile uyum 
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sağlamasından öte yalnızca geleneksel (tutucu) düzeni sürdüren bir araç olduğu görüşünün 
yaygınlaştığını söylenebilir. Tüm bu görüşler bir yana aile insanoğlunun ruhsal, fiziksel, 
bedensel ve zihinsel gelişiminin sağlıklı bir biçimde şekillenmesi için ana kaynak olduğu göz 
ardı edilmemelidir. Aynı zamanda aile değer bağlamında toplumun kültürünün parçalarını 
nesilden nesile aktaran temel unsurlardandır. Toplumlar; ekonomik düzen, yönetim, dinsel 
tutum, gelenek-görenek gibi birçok konularda ayrılık gösterir. Toplumların ortak konusu, 
ailenin temel bireyleridir. Başka deyişle bir kadın, bir erkek ve çocuk (lar) dır (Güler, 1992). 

Tacoğlu’na göre aile, topluma yeni üyeler kazandırma işlevini yerine getirerek 
toplumun devamlılığını sağlayan temel bir toplumsal kurumdur ve aile kurumu çocuğun 
sosyalizasyonu ve üreme gibi temel işlevleri yerine getirmekte ve bunun yanı sıra toplumsal 
kurumların işlevlerini yerine getirmesine de yardımcı olmaktadır (Tacoğlu 2020). Evrensel bir 
kurum olma özelliği taşıyan aile kavramının tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu 
bilmekle birlikte ailenin toplum içerisindeki dini inançlar, eğitim, hukuk, siyasi özelliklerine ve 
üretim biçimi ve aynı zamanda üretim ilişkilerini de şekillendiren ana kaynak olduğu ifade 
edilebilir. 

Aile kavramını tarihsel süreç içerisinde, insanlık tarihi ile ilişkilendirerek evrenselliği 
üzerine vurgu yapılmış olsa da aile kavramı zamansal ve mekânsal açıdan değişkenlik 
gösteriyor olması sebebiyle evrensel nitelikte bir tanımının yapılmasını da olanaksız hale 
getirebilmektedir. Bu sebeple de araştırmacılar tarafından üzerinde karar kılınmış bir tanımlama 
yapılamamaktadır. Aile, Latince “familia” kavramıyla aynı anlama gelip Arapçadan Türkçe ’ye 
geçmiştir (Canatan ve Yıldırım 2009). 

Bu çalışmanın amacı, göçün aile üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Bu amaçla, göç, 
aile ve alt kavramlar, başlıklar halinde ele alınacak, ayrıntılı olarak ifade edilecektir. 

Göç Kavramı  
Göç, bireylerin ya da toplumların geçici olarak ya da yerleşmek üzere bir ülkeden başka 

bir ülkeye ya da kendi ülke sınırları içerisinde bölgesel olarak yaptıkları sürekli ya da kısmi yer 
değiştirme hareketidir (Sayın-Usanmaz-Aslangiri 2016). Uluslararası dengelerin değişkenliği, 
coğrafi koşulların farklılığı siyasi anlaşmazlıkların artması ya da bölgesel istikrarsızlıklar 
sebebiyle olağan kitlesel hareketlilik olarak da ifade edilebilir. Göç aynı zamanda, insanın 
yaşadığı çevre içerisinde planlı ya da plansız, geçici ya da kalıcı olarak gerçekleştirdiği 
değişimdir. Göç, asıl yerinden ulaşılmak istenen yere harekettir (Karpat, 2003). Lee (1966), 
göçü genel olarak kalıcı ya da yarı kalıcı yer değiştirmeler olarak ifade eder. Kearney ise (1996) 
insanların bir coğrafya üzerinde yer değiştirmeleri şeklinde tarif eder. Göçü doğuran birçok 
sebep vardır. Abadan ve Unat, 2002; Yalçın, 2004; Doğanay, 2014) göç sebeplerini çekici ve 
itici olmak üzere iki başlıkta toplamıştır. Çekici faktörler ise şehir yaşamındaki koşulların daha 
iyi olması, eğitim ve sağlık imkanlarının ulaşılabilirliği, insanların güvenlik açısından 
kendilerini daha rahat hissetmesi, teknolojik ve bilimsel imkanlar, merak ve ilgi uyandırması 
gibi sebeplerdir. İtici faktörler ise; doğal afetler, savaş, terör, kan davası, yerleşim yerindeki 
huzursuzluklar, yoksulluk, işsizlik, aşırı nüfus artışı, insana duyulan ihtiyacın azalması, 
toprakların miras yokuyla bölünmesi gibi nedenlerdir. İtici ve çekici faktörler incelendiğinde 
göçün temel nedeni ekonomidir. Göç konusuna kapsamlı çalışmalardan biri Karataş ve Duyan’a 
(2021) aittir. Karataş ve Duyan (2021) göçü geniş anlamda “mesafe” ve “zaman” boyutlarıyla 
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tanımlar. Karataş ve Duyan’a göre (2021) mekânsal sınırlar ve ikamet değişikliği ele alınması 
gereken ana noktalardır. Mekânsal sınır olgusu, göçün gerçekleştiği bölgenin sınırlarını ifade 
eder. Göç kavramıyla ilgili tanımlar incelendiğinde; siyasal, sosyal ya da kültürel nedenlerle 
bireysel ve/veya kitlesel; isteyerek ya da zorunlu olarak zaman, mesafe ve mekânsal sınırlama 
ilkelerine dayalı olarak yer değiştirmesi ortak noktalardır.  

Aile Kavramı: Göçün Aile Üzerindeki Etkileri 
Aile; erkek ve kadının hayatlarını sürdürmek amacıyla kurduğu, çocuk yetiştirdikleri, 

ekonomik iş birliğinin yürütüldüğü toplumun temel yapı taşı ve en küçük birimidir (Kıray, 
1964; Yasa, 1969). Yıldırım (2006) aileyi şu şekilde tanımlar:  

“Yerleşim yeri itibarıyla köy ailesi, şehir ailesi olarak ayrılırken; şehir ailesi de 
gecekondu ailesi, geçiş̧ ailesi gibi çeşitlere ayrılmaktadır. Kişi sayısına göre ise, büyük ve küçük 
aile olmak üzere ikiye ayrılır. Büyük aile; kök ailesi (anne-baba, çocuklar, evli bir erkek ile eşi 
ve çocukları), birleşik aile (anne-baba, çocuklar, evlenen bütün oğullar ve çocukları) ve 
geleneksel geniş̧ aile (anne-baba, çocuklar ve evlenen çocuklara ek olarak akrabalar, anne 
babanın anne babası, hala, teyze, amca, dayı...) olmak üzere üçe ayrılır. Büyük ailenin 
özellikleri ise kısa olarak: Üretim birimidir, kırsal aile olarak da tanımlanır, ataerkildir. Küçük 
aile ise; çekirdek aile (anne-baba ve çocuklardan oluşur.), Parçalanmış̧ Aile (boşanma, anne-
babanın ayrı yaşaması, babanın uzun süre çalışmaya gitmesi), tamamlanmamış̧ aile (herhangi 
bir nedenle tamamlanmamış̧, genelde anne ve çocuğun bir arada yaşadığı aile tipi) olmak üzere 
çeşitlerine ayrılır”. 

Gökçe (1966) aileyi; anne-baba, çocuk ve akrabaları oluşturduğu toplumsal ve 
ekonomik kurum olarak tanımlar. Aile, kurumlar için hayati özellik taşıması yönüyle ilk 
sıradadır. Tanımlar incelendiğinde aile kavramının geniş ölçekli bir toplumsal yapı olduğu, 
evrensel bir tanımlamada uzlaşı sağlanamadığı dikkat çekmektedir. 

Aile kurumu, kişinin yaşamı ve toplumsal işlevi açısından temel yapı taşıdır. Kişinin 
barınma, beslenme, sevgi, psikolojik ve duygusal gelişim, kültürel aktarım, eğitim gibi temel 
ihtiyaçların karşılandığı çevre ve öncül birimdir. Aile ferleri arasında yaşanan rol karmaşası, 
iletişim sorunları, yanlış/yersiz yetki kullanımı/dağıtımı aile içindeki dengeyi; ardışık olarak da 
toplumsal dengeyi bozabilecek anomik davranışlar oluşturulmasına sebep olabilir. Dolayısıyla 
toplumda sağlıklı bireyler olarak hayatını idame ettirebilmesi için bireyin, aile içi 
fonksiyonlarla uyum içerisinde olabilmesi hem aile kurumunun sağlıklı ve işlevsel olabilmesi 
hem de toplumsal yapı içerisinde, toplumu oluşturan temel kurum olarak ailenin varlığını 
sürdürebilmesi açısından önemlidir. 

Aile olmak güvenli alanda olmak demektir. Bir insanın kendisini güvende ve rahat 
hissettiği sığınak olarak görmesidir, İnsan toplumsal bir varlıktır, önce yaşamaya başladığı ilk 
çevre aile içerisinde şekillenir ve sonrasında toplumu şekillendiren bireyler olarak topluma yön 
vererek yaşamını sürdürür, dolayısıyla aile, birey için de toplum için de her şeydir.  

Göçün bireyleri üzerindeki kültürel, ekonomik, tıbbi, sosyal ve psikolojik etkileri aileye 
direkt etki eder. Göç şehirlerin sosyal yapısını değiştirir, aile ve fertlerinde farklı etki bırakır.  
Göçler, ailenin uyum sürecini, yapı ve işlevinde değişikliklere nede olabilir. Bu durumun en uç 
ve kötü etkilerinden biri aile içi şiddet, boşanma, parçalanmış ailelerdir. (Gülseren, 2002). 
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Göçler, aile fertlerinin tutum ve davranışlarında değişlik yaratır. Özellikle iç göçlerde, 
kırsal kesimden büyük şehirlere yönündeki göçlerde bu etkiler daha net görülür. Aile içi iletişim 
katılaşabilir, disiplin öne çıkabilir, karar almada erkek hegamonyası kurulabilir. İç göçlerin 
doğurduğu yaygın etkilerden biri evlilik sürecinde görülür. Görücü usulü evlilikler, yerini iş ve 
arkadaş ortamlarından eş seçme eğilimini artırır. Çocuklarının eş seçimi kararlarında 
ebeveynler daha duyarlıdır. Kente göçün getirdiği olumlu sonuçlardan diğeri, kadınların iş 
hayatına girmedeki isteği ve kız çocuklarının yaşadığı cinsiyetçi baskının azalmasıdır. 
Kadınların iş hayatına dahil olması, ağırlıklı olarak ekonomik gerekçelerden ve birey olarak var 
olabilme arzusundan kaynaklanmaktadır. Bazen erkekler, kadınların çalışmalarına ayak 
direseler de ekonomik sebepler kadını iş hayatına yönlendirmiştir. Etki alanında en büyük 
kaybı, yaşlılar yaşamaktadır. Çocukların eğitim hayatına devam etmesi, kadınların iş hayatına 
katılması, onların kırsalda taşıdıkları üstün konumu sonlandırmıştır. Bu girişimler ve sonuçları, 
ailelerin şehirleşme eğilimini hızlandırmıştır. Dış göçlerde aile içi rollerde daha büyük çaplı 
değişiklikler yaşanmıştır. Özellikle erkeğin tek başına gerçekleştirdiği göçlerde, aile içi görev 
dağılımı, kadının aile içindeki gücünün ve otoritesinin artması, cinsiyetçi roller değişkenlik 
gösterir. Kadının ve çocuğun geride kalması, onların ağır sorumluluklar yaşamasına neden 
olmaktadır.  

Göç, sadece fiziki yer değişikliği değildir. Kültürel, duygusal, ruhsal değişimdir; 
karmaşık bir süreçtir. Stagoll (1981) göç sürecinde ailelerin yaşadığı evreleri; ailenin göçe 
hazırlanması, göç, aşırı kompansasyon dönemi, dekompansasyon ve kriz, sonraki kuşaklara 
aktarım şeklinde sıralar. Bu başlıklar, ayrıntılı olarak aşağıda ele alınacaktır.  

Ailenin göçe hazırlanması: göçün, ilk somut aşamasıdır. Göçün yapılacağı yere yönelik 
bilgilerin derlendiği, ön araştırmaların gerçekleştiği, göçün ve sonucunun aile içinde müzakere 
edildiği dönemdir.  

Göç: Göçün fiziksel olarak başlamasıdır.  
Aşırı kompansasyon dönemi: Göç gerçekleştikten sonra aileler yeni yerlerine aşırı 

uyum gösterme çabasına girer. Bu durum; duygusal ve pratik işlevlerin ayrışmasına sebep olur. 
Göç eden erkekler genel olarak evi dışında, kadınlar ise evde vakit geçirmesine, geçmiş-gelecek 
çatışmasına sürükler. Yaşananlar, aile dinamiğinin zarar görmesine ve dengenin bozulmasına 
sebep olur. 

Dekompansasyon ve kriz: fırtınalı ve zorlu bir dönemdir. Aile, varlığını sürdürebilmek 
için alışkanlıklarını korumalı aynı zamanda uyum sürecinde yeni alışkanlıklar edinmelidir. Bu 
ikilem, krizlere neden olabilir. Eşler arasında ortama ve sürece bağlı olarak farklıkların 
oluşması, çatışmalara hatta boşanmaları doğurabilir. Sorunların çözümünde aile danışmanları 
ve terapistlere etkin rol oynayacaktır. Çocukların uyum süreci, ebeveynlere göre daha hızlı ve 
kolaydır. Bu durum da çocuk-ebeveyn arasında anlaşmazlıklara neden olabilir.  

Sonraki kuşaklara aktarım: Aile, göç süresinde her ne kadar değişiklik gösterse de 
özgün değerlerini, kültürünü, dilini sonraki nesillere aktaracaktır. Ailenin göç sürecinde 
varlığını sarsıntıya uğramadan sürdürmesi, aktarım işleminin başarılı şekilde gerçekleşmesini 
sağlayacaktır (Atalay, 1984). 

 



Ünsal 
Göç ve Aile: Göçün Aile Üzerindeki Etkileri 

 
 

89 
 

Göç ve Kadın 
Göç karmaşık bir süçeçtir. Süreci etkileyen birçok değişken vardır. Bunlardan bazıları; 

göç edenlerin ekonomik durumu, kültür özellikleri, dini ve etnik yapısıdır (Yılmaz, 2005). 
Göçte en çok etkilenen kişilerin başında kadın gelir. Kadının aile içindeki rolü, etki oranını 
direkt etkiler. Eş, anne veya genç kız olması etki durumunu değiştirecektir. Ayrıldıkları ve 
geldikleri yer arasındaki uyum, rolleri üzerine konuşlanacaktır.  

Göçün kadınlar üzerindeki etkisi, kadının kültürel, ekonomik yapısıyla ilişkilidir. Düşük 
gelir düzeyine sahip bir yerden veya ülkeden üst gelir düzeyine sahip bir yere veya ülkeye 
geldiklerinde kadının durumu iyileşir. Göç edilen ülkenin dilini bilmesi, iş hayatına katılması 
kadının durumunu artıran etmenlerdir. Toplumda zayıf bir statüye sahip ülkeden terör veya 
savaş gibi nedenlerle ülkesini terk eden kadınının durumuna göç de eklenmesi durumun 
zayıflığını artırır. Göçün getirdiği kötü durumlardan biri aile içi şiddettir. Yıldırım (2006) aile 
içi şiddetin yoğunluk gösterdiği bölgeler, gelir düşük düzeyine sahip yerler olduğunu belirtir. 
Ekonomik kaygılar, göçün getirdiği uyum problemleri, psikolojik etkileri, aile içindeki şiddetin 
çeşitlenmesine; ekonomik, fiziki, cinsel ve duygusal şiddete zemin hazırlar.  

Göç sürecinde, kadınlar erkeklere oranla duygusal olarak daha fazla etkilenir. Tavukçu 
ve Şahin (2021) kadınların yaşadığı duygusal sorunlarla, stresle baş etmede zorlandıklarını 
zorlandıklarını, hatta yetersiz olduklarını belirtir. Tavukçu ve Şahin (2021) ayrıca beden 
sağlığında kadınların zor durumda olduklarını aktarır. Yetersiz hareket etme, dengesiz ve 
yetersiz beslenme kadının beden sağlığını etkileyen faktörlerdir.  

Göç ve Boşanma 
Aile, evrensel kimlik taşıyan, toplumun çekirdeğidir. (Ünal, 2013). Toplumlar, 

varlıklarını sürdürebilmek, kültür aktarımın gerçekleştirebilmek için aileye ihtiyaç duyar. Fakat 
göç, ailenin temel niteliklerinde ve işlevlerinde aksaklıklara neden olur. Geleneksel gücünü 
azalması, ekonomik durumun gelişimiyle de boşanmalar artmaktadır. Göçte erkeğin, ailesini 
geride bırakması, varılan yerde anlaşmalı evlilikleri ve boşanmayı artıran diğer sebeplerdendir. 
Hayat standartlarının artırmayı amaçlayan erkeğin maddi geliriyle evliliğin sürekliliği arasında 
güçlü ve anlamlı bir ilişki vardır. Kadının maddi geliri, eşlerin birlikte çalışması yani ortak bir 
ekonomik hedefi taşımaları boşanma riskini azaltır.  

Göç ve Çocuk 
Çocuğun göçten etkilenmesi; yaşıyla, göç edilen çevrenin nitelikleriyle doğrudan 

ilişkilidir. Göç eden 6-14 yaş grubundaki çocukların göç ettikleri çevreye uyumları, 1-5 yaş 
grubuna göre daha zordur. Doğan (1990), 6-14 yaş grubundaki çocukların zamanla 
memleketlerine veya ülkelerine dönmek istediklerini ifade eder. Doğan (1990) ayrıca 1-5 yaş 
grubu çocuklarının güvensizlik yaşadıklarını, geldikleri çevrenin kültürü ile geldikleri çevrenin 
kültürü arasında sıkıştıklarını, 6-14 yaş grubu gibi memleketlerine veya ülkelerine dönmek 
istediklerini belirtir. 1-5 ve 6-14 yaş grubunda uyum sorunu yaşanmasında temel sebep ana dili 
kavramıdır. 1-14 yaş grubu çocukları, ana dili olarak gelinen yerin dilini kabul eder. Fakat göç 
edilen yerde doğan çocuklarda bu sorun söz konusu değildir. Ana dili olarak yaşadıkları yani 
göç edilen yerin dilini benimser. Bu durum uyum sorunu yaşanmasını engeller. Bu çocuklarda 
gelinen yere, memleketlerine dönme isteği yoktur (Doğan, 1990). Çocukların uyumunu 
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doğrudan etkileyen diğer etken göç edinilen yerdeki çevre nitelikleridir (Kaştan, 2015).  
Göçün Eşlerarası İlişkilere Etkisi 
Göç, eşlerin ilişkisini ve niteliğini değiştirebilir. Göçün tek eşle yapılması, ilişkiyi 

etkileyen temel sebeplerdendir. Erkek tek başına dış göçü gerçekleştirdiğinde, kadın birçok 
zorlukla karşı karşıya gelir. Geleneksel aile yapısında, kadın genellikle erkeğin ailesinin 
yanında kalır. Çocuklarının ve eşinin ailesinin büyüklerinin bakımından sorumludur. Kadın 
açısından ‘fedakarlık’ şeklinde adlandırılan süreç; uzun süre görüşmeden, telefonlaşarak sadece 
maddi yardım biçiminde yaşanır. Kalaycıoğlu, Çelik ve Beşpınar (2010) bu tür ilişkini en büyük 
riski; göç eden kişinin yeni ailesiyle hayatına devam etmesi, bir süre sonra tek bağ olan maddi 
yardımında kesilmesi olduğunu ifade eder.  

Mesafeler, iletişimdeki yetersizlik, kadının eşine karşı resmiyeti ve soğukluğu doğurur. 
Soğukluk ve resmiyet erkek tarafından da sürdürüldüğünde aradaki uzaklaşma hızlanır.  
Kadının sorumluluğu, çocukları ve aile fertlerinin bakımıyla artar. Bu durum belli zaman sonra 
tartışmalara, kavgalara, şiddete ve boşanmalara neden olur.  

Göçün Ebeveyn ve Çocuk Üzerindeki Etkisi 
İç göçlerde, kırsal kesimden şehirlere göçlerde ebeveynlerin çocuklar üzerindeki 

denetimi azalır (Erkan ve Erdoğdu, 2006). Anne ve baba sıklıkla geldikleri yerin davranış 
biçimlerini sürdürmekte ısrar eder. Çocuğun uyum süreci ebeveynlere göre çok daha hızlı 
olduğundan aradaki kültürel fark açılacaktır. Bu surum, çocuk-ebeveyn arasında sorunların 
oluşmasına neden olur.  

Teknolojik alt yapıya kolay ulaşım, eğitim imkanları, sosyal çevre, kültürel değişim, 
çocuğun bireysel gelişimini hızlandırır. Fakat değişim, çocuğun ailesiyle bağını zayıflatabilir. 
Çocuğun aile ilişkilerindeki zayıflık, onu arkadaş ortamlarına yönlendirebilir. Olumsuz 
yaşantılara sahip gruplar, çocuğun suça yönlenmesi, erken yaş evlilikleri gibi kötü sonuçlar 
doğurabilir.  

SONUÇ 
Göçün, göç edilen bölge ve göçülen bölge olmak üzere iki farklı mekânın olması ve 

bireyler açısından da göçen ve göç edilen bölgedeki yaşayan insanlar açısından iki farklı alanı 
mevcuttur. Var olan bu durum göç eden bireyler ve göç edilen bölgelerde yaşayan insanlar için 
belirli uyum/uyumsuzluk süreçlerini de beraberinde getirmektedir. Her iki taraf için de var olan 
durumun kaynaşma süreci içerisinde birbirlerini “ötekileştirme” durumu taraflar için 
kaynaşma/ilişki kurabilme hususunu zorlaştırmaktadır. Göç eden bireyin “azınlık” olarak 
nitelenmesi ve göç edilen bölgedeki yaşayan (yerli) halkın var olan durumu kabullenmemesi en 
büyük nedenler arasında yer almaktadır. Çünkü maddi-manevi-kültürel anlamda şok yaşayan 
insanların, hem göç eden bireyler bakımından var olan ilk problemde akla gelen insanlar olması 
hem de göç edilen yerin kendi halkı açısından bakıldığında ekonomik-sosyal kültürel açıdan 
probleme yol açmış olmaları sebebiyle kaynaşamama/benimseyememe durumu açığa 
çıkmaktadır. Bu sebepler karşılıklı olarak bireylerin birbirlerine karşı olumsuz bir bakış açısı 
oluşturması durumu uzunca bir süre devam edebilmektedir. Var olan bu uyum sorunu belirli 
kaynaştırma programları ile de giderilebilmektedir. 

Genel anlamda bireylerin sosyal hayat içerisinde verimli ve sağlıklı bir şekilde 
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yaşayabilmesi var olan toplum içerisinde uyumlu yaşayabilmeleri ile mümkün olabilir. Bu 
nedenle “göçmen” lerin yeni yaşam alanı oluşturmak zorunda kaldıkları yerleşme süreçleri 
içerisinde yaşadıkları uyum sorunları ve stres faktörünün uzun yıllar devam ettiğini kabul etmek 
gerekir. Hali hazırda aile kurumu üzerinde etkili olan en önemli olgulardan biridir göç. Farklı 
nedenlerle yer değişikliği yapan aile bireyleri için yeni duruma alışma ve göç edilen bölgeye ve 
topluma sosyo-kültürel anlamda uyum sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu durum bireylerin aile 
içerisindeki davranışlarına ve geleceğe dair beklentilerine de aynı oranda olumlu/olumsuz etki 
etmektedir. Göç süreci ailelerin yapısını, ebeveynler arası rolleri, çocuk ve/veya çocukların 
eğitim alanları gibi konuları ayrıca kadına karşı bakış açılarının değişmesini etkilediği de 
görülmektedir. Evlilik, aile içerisindeki babanın konumu, kadının çalışma hayatına girmesi, 
çocukların eğitim alanları ve hatta çocuk sayısının artması/azalması noktalarında önemli 
değişimleri de beraberinde getirmektedir. 

Göçün aile üzerindeki etkileri baz alındığında gerek sosyal ve kültürel açıdan gerekse 
de aile içerisindeki adaptasyon sorunlarının ortadan kaldırılabilmesi ya da en aza indirilebilmesi 
için şehirlerde göç edilen bölgelerde göç eden bireylerin yoğun olarak yaşandığı bölgeler tespit 
edilerek problemlerin yaşandığı alanlara ilişkin çeşitli kaynaştırma programları uygulanabilir, 
böylelikle uzun vadede problemler çözülerek yaşamsal koşulların bireysel ve grupsal alanda 
iyileştirilmesi hedeflenebilir. Sosyal ve kültürel hayatı biçimlendiren ve etkileyen noktalarda 
daha sağlıklı, kaliteli ve verimli bir yaşam için ailenin güçlendirilmesi, uyumsuzlukların 
ortadan kaldırılabilmesi gereklidir. Bu sebeple aile içi eğitim ile sosyo-kültürel alanda sorun 
ortaya çıkmadan önlemeye ve sorun ortaya çıktıktan sonra ise problemi gidermeye yönelik 
çalışmaların yapılması gereklidir. 
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ÖZET 
Normal olan akıl sağlığının din, felsefe, psikiyatri ve psikoloji perspektifinden ele alındığı bu çalışmada; 
akıl sağlığının tanımını yapmak için akıl ve sağlık kavramları tek tek değerlendirilmiş ve parçaların 
bütüne kattığı anlama bakılarak, bu parçaların bütünü nasıl oluşturduğu ve bütünün parçalardan nasıl 
farklılaştığı tartışılmıştır. Çalışmada öncelikle normal ve anormal kavramlarına değinilmiştir. 
Normalliğin dört farklı bakış açısı ele alınmıştır. Bunlardan ilki normalliğin sağlıklı olma ile 
ilişkilendirilmesi durumudur ki bu makalenin ana temasını oluşturur. İkinci görüş normalliğin olmadığı 
yönündedir. Bu görüşü destekleyenler normalliğin varlığından söz edilemeyeceğini dile 
getirmektedirler. Üçüncü görüş normalliği ortalama olarak gören istatistiksel görüştür. Bu görüşe göre 
normallik bir dağılımdır ve çoğunluğun yer aldığı ortalama değerler normal sayılmaktadır. Son olarak 
normallik bir süreç olarak görülür ve topluma uyum sağlama ile ilişkilendirilir. Bu çalışmada yukarıda 
bahsedilen görüşlerden yola çıkarak normallik ve anormallik kavramları incelenmiştir. Çalışmanın 
ikinci kısmında akıl kavramı ele alınmıştır. Çünkü normal anormal kavramlarının ortaya konulması ile 
akıl sağlığının normalliği tartışılacağı için aklın da tanımlanması gerektiği düşünülmektedir. Akıl 
kavramı felsefe, din bilimleri, psikiyatri ve psikoloji alanları ışığında tartışılarak açıklanmaya 
çalışılmıştır. Bu bağlamda normal olan akıldan bahsedilip bahsedilemeyeceği ele alınmıştır. Aklın 
tanımından sonra bireylerde; doğruyu yanlıştan ayırabilme yeteneği, seçim yapabilme yeteneği, 
sorumluluk alma yeteneği ve eylemde bulunma yeteneği incelenerek bu kavramların akıl ile ilişkisi ele 
alınmış ve bu konular hakkında bilimsel bir değerlendirme yapılmıştır. Son olarak Dünya Sağlık 
Örgütü’ne göre sağlık ve akıl sağlığının tanımlarına bakılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün akıl sağlığı 
tanımından yola çıkılarak tanımın içerisinde yer alan unsurlar (kendi potansiyelini gerçekleştirme, 
normal-anormal stres, kişinin refahı/iyi oluşu) tek tek ele alınmıştır. Akıl sağlığının ölçütleri 
sayılabilecek olan bu konular psikiyatri ve psikoloji perspektifinde incelenmiş ve alan yazın ışığında 
tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Normal, anormal, akıl, akıl sağlığı. 

ABSTRACT 
In this study, in which normal mental health is discussed from the perspective of religion, philosophy, 
psychiatry and psychology; In order to define mental health, the concepts of mind and health were 
evaluated one by one and it was discussed how these parts constitute the whole and how the whole 
differs from the parts by looking at the meaning that the parts add to the whole. In the study, first of all, 
the concepts of normal and abnormal were mentioned. Four different aspects of normality are 
considered. The first of these is the association of normality with being healthy, which is the main theme 
of this article. The second view is that there is no normality. Those who support this view state that the 
existence of normality cannot be mentioned. The third view is the statistical view, which sees normality 
as the mean. According to this view, normality is a distribution, and the mean values with the majority 
are considered normal. Finally, normality is seen as a process and is associated with adaptation to 
society. In this study, the concepts of normality and abnormality were examined based on the above-
mentioned views. In the second part of the study, the concept of mind is discussed. Because the 
normality of mental health will be discussed with the introduction of the concepts of normal and 
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abnormal, it is thought that the mind should also be defined. The concept of mind has been tried to be 
explained by discussing in the light of philosophy, religious sciences, psychiatry and psychology. In this 
context, it is discussed whether we can talk about the normal mind. After the definition of mind, in 
individuals; The ability to distinguish right from wrong, the ability to make choices, the ability to take 
responsibility and the ability to act has been examined and the relationship between these concepts and 
the mind has been discussed and a scientific evaluation has been made about these issues. Finally, the 
definitions of health and mental health according to the World Health Organization were examined. 
Based on the World Health Organization's definition of mental health, the elements included in the 
definition (realizing one's own potential, normal-abnormal stress, well-being/well-being of the person) 
were discussed one by one. These issues, which can be considered as the criteria of mental health, were 
examined in the perspective of psychiatry and psychology and discussed in the light of the literature.  

 Keywords: Normal, abnormal, mental, mental health.  
 

Önerilen atıf: Özen, Y., & Yazıcıoğlu Coşgun, M.M. (2022). Normal (?) olan akıl sağlığı. Uluslararası Psiko-Sosyal Eğitim 
Araştırmaları Dergisi, 2(3), 94-109.  
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GİRİŞ 
Genç yaşına rağmen cesur, atılgan ve otizm spektrum bozukluğuna sahip bir kız olan 

Rosie KING, kendisine normal olmasını söyleyen insanlara şöyle cevap vermiştir.  
“İnsanlar çeşitlilikten o kadar korkuyorlar ki, her şeyi belirli etiketleri olan küçük 

kutucuklara sığdırmaya çalışıyorlar. Kendimi bu küçük kalıplara sokmaya çalışsaydım şu an 
yaptığım şeylerin yarısını bile yapamazdım. Düşünecek olursak normal nedir ki? Yani ne 
anlama geliyor? Aldığınız en iyi iltifatın bu olduğunu düşünün bir. “Vay, sen çok normalsin!” 
Ancak iltifatlar; olağanüstüsün ya da alışılmışın ötesindesin, mükemmelsin şeklindedir. 
Bireyler bu tür şeyler duymak istiyorsa o zaman neden normal olmak için çabalıyorlar? 
İnsanlar çeşitlilikten o kadar korkuyorlar ki normal olmayanları bile o kalıba sokmaya 
çalışıyorlar. İnsanları normale dönüştürmek için tedaviler sunuyorlar.” 

Gerçekten de normallik nedir? Bilim normalin tanımını yapmaya neden bu kadar 
çabalamaktadır? Özellikle psikiyatride ve psikolojide normalin tanımını yapmak mümkün 
müdür? Normal olan, sağlıklı olan akıl nedir ve eylemleri neler olmalıdır? Normal olmanın 
ölçütleri neler olabilir? Bu çalışmada yukarıda yer verilen sorulara çeşitli disiplin dalları 
incelenerek bilimsel açıdan cevap verilmeye çalışılmıştır. 

Normallik fenomenin ideal ya da optimal ölçütünün belirlenmesi ile ilişkili şu olayın 
önemli bir parametre olduğu ifade edilmektedir. 1920'li yıllarda askeri uçaklar tasarlandığında, 
standart bir kokpit elde etmek için bir grup pilotun bacaklarının ne kadar uzun olduğu, 
gövdelerinin ne kadar büyük olduğu, oturduklarında gözlerinin nerede olduğu gibi bir takım 
ölçtüler belirlemeye çalışmışlar ve böylece pilot kabinleri için normal olan standart ölçüler 
belirlemek istemişlerdir. Bu durum başlarda işe yaramıştır, ancak uçaklar 1950'lerde sofistike 
hale geldikçe, pilot hatası nedeniyle düşmeye başlamışlardır. Askeriye, standart olarak 
belirlenen pilot vücut ölçülerinin otuz yılda değişmiş olabileceğini düşünerek kokpiti yeniden 
normalize etmeye karar vermişlerdir. Yaklaşık 4.000 askeri pilot yeni bir değerlendirme 
ölçütüne tabi olmuşlardır. Ancak bu çalışma yapılırken tek bir bilim adamı, Teğmen Daniels, 
bu konuda farklı düşünmüştür. Pilot olarak alınan bireylerin kaçının normal olarak düşünülen 
ölçütlere sahip olduğunu tespit etmek istemiştir. Askeriyenin standart olarak belirlediği 10 
ölçütü almış ve şu soruyu sormuştur: "Yaklaşık 4.000 pilotun kaçı 10 ölçütün tümü için aralığın 
orta yüzde 30'unda, yani normallik aralığındadır?". Bu oran incelendiğinde 4000 pilotta 10 
ölçütün sadece yüzde 3,5 normal olduğu tespit edilmiştir (Rose, 2016). 

Bu durum bize normalliğin ölçütünü belirlemenin ve tanımlanmasının ne kadar zor 
olduğunu göstermektedir. Aslında herkese uyacak şekilde tasarlanan durumlar bazı kimselere 
uymayabilir. “Normal” olma durumunu bireylere uygularsanız, bilinen bilim kanunlarını ihlal 
etmiş olursunuz. Nitekim insanları olağan, tipik, ortalama veya normal olarak karakterize 
edebileceğimiz fikri de genel olarak yanlış görülebilir (Hayes, 2021). Ancak psikiyatri ve 
psikoloji bilimi insanları tanılamak ve standart uygulamalar getirmek adına normal ve anormal 
kavramlarının ölçütlerini belirlemeye çalışmaktadır. Buna karşılık bu alanlarda ölçüt kabul 
edilebilecek bir normal modelinden söz edilememektedir (Geçtan, 2020:14). 

Aristoteles “bir miktar delilik karışımının bulunmadığı mükemmel bir ruh yoktur” 
derken normali tanımlamanın zor olduğunu bu yüzden de normal ve anormal kavramlarının iç 



Özen & Yazıcıoğlu Coşgun 
Normal (?) Olan Akıl Sağlığı 

 
 

97 
 

içe geçmiş kavramlar olduğunu kast etmiş olabilir. Normal ve anormal ölçütlerini belirlemek  
psikoloji biliminin de araştıra geldiği bir konu olmuştur. Özellikle akıl sağlığında normal 
olabilmenin ölçütlerinin neler olduğu ve hangi konularda anormal davranışlardan 
bahsedilebileceği akıl sağlığı alanında araştırılan hususlardandır. Bu çalışmada da normallik ve 
anormallikten yola çıkarak yapılan aklın tanımından ve akıl sağlığı ölçütlerinden 
bahsedilecektir.  

İstatistiksel olarak normal kavramı tanımlanırken, çoğunluğa uyan ve normallik 
eğrisinin iki aşırı ucunda olmayıp ortasında toplanan kitleyi temsil ettiği söylenmektedir. Ancak 
bu tanıma göre körler ülkesinde gören kişinin anormal olması gerekmektedir. Peki gören kişiyi 
anormal yani sağlıksız olarak adlandırmamız mümkün müdür? Görüldüğü üzere istatistiksel 
tanım göreceli kısmen de geçersiz olabilmektedir (Öztürk ve Uluşahin, 2020). 

Psikoloji ve psikiyatri alanlarında iki tür normallik tanımından bahsedilebilir. Birincisi 
toplumun kabul ettiği şeyleri normal olarak tanımlar iken ikincisi bireyin kendisini iyi hissettiği 
her durumu normal olarak tanımlamaktadır. Yani bir durum topluma göre uygun olsa bile 
kişinin gelişimini engellediği sürece uygun bir davranış olarak görülmez (Geçtan, 2020: 14). 
Klinik açıdan normal kavramı tanımlanırken; çevreye uyum sağlayabilen, hoşnut ve mutlu 
olabilen, id, ego ve süper ego arasında dengeyi sağlayabilen bireyi normal/sağlıklı olarak kabul 
etmekle birlikte, bu durum çağdan çağa, toplumdan topluma hatta bireyden bireye değişiklik 
göstermektedir. Görülen o ki normalin tanımını yapmak pek de mümkün görünmemektedir. 
Ancak psikiyatri ve psikoloji biliminde bazı olgular dışında, bireylerin ruhsal rahatsızlıklarının 
olup olmadığı söylenebilmektedir (Öztürk ve Uluşahin, 2020). 

Anormalin tanımını yapmak normalin tanımını yapmaktan bir nebze olsun daha kolay 
görünmektedir. Akıl sağlığı bozulan bir kişinin duygu, düşünce ve davranışlarında tutarsızlık, 
aşırılık, uygunsuzluk ve yetersizlik durumu gözlenmesi, anormallik olarak tanımlanmaktadır. 
Ancak normallikte olduğu gibi anormalliğin tanımı da bir takım değer yargılarından 
etkilenmektedir (Öztürk ve Uluşahin, 2020). Örneğin normallik kültürel değer yargılarından 
çok fazla etkilenmektedir. Batı Afrikada bulunan Wodaabe adlı bir kabilede genç erkekler 
kadınları etkilemek için ayrıntılı ve oldukça abartılı bir makyaj yapar ve elbise giyerler. Ancak 
bu durum diğer kültürlerde hoş karşılanmayabilir (Myers ve Dewall, 2016). Bu durum bir 
kültürde yaşayan insanların diğer kültürlerde süregelen davranış kalıplarını anormal olarak 
görebileceğini bizlere göstermektedir. 

Bu çalışmada ruh sağlığı terimi yerine akıl sağlığı terimi kullanılması uygun 
görülmüştür. Akıl sağlığı alan yazında ruh sağlığı olarak da adlandırılmaktadır. Ancak gözle 
görülemeyen ve ölçülemeyen “ruh” tanımının tam olarak yapılamaması ve alanda tartışılagelen 
bir konu olmasından dolayı, ruh terimi yerine zihin-akıl terimleri kullanılmaktadır. Çünkü 
zihin-akıl ruhtan ziyade bilimsel açıdan daha kapsamlı olarak incelenebilen kavramlardır 
(Topçu, 2010). Nitekim bu çalışmada da akıl sağlığı terimi ruh sağlığı teriminin yerine 
kullanılacaktır. 

Hepimiz yaşamımızı idame ettirmek, kaliteli bir yaşam sürebilmek ve başkaları ile iyi 
geçinebilmek için akıl sağlığına ihtiyaç duymaktayız. Bununla birlikte sadece bireylerin değil 
toplumların da akıl sağlığına ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Nitekim psikolojinin önde gelen 
isimlerinden sayılabilecek olan Sigmund Freud ile aynı dönemde yaşamış olmasına rağmen, 
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akıl sağlığının yerinde olmadığı düşünülen Hitler’in sergilemiş olduğu tutuma; Hitler 
yönetiminde bulunan ve insanlara zulmeden Alman ordusuna baktığımızda toplumların akıl 
sağlıklarının da bozuk olabileceği anlaşılmaktadır. Bunun nedeni bireysel akıl ile 
kollektif/kamusal aklın oluşturduğu birliktelik olabilir. Nitekim siyasi düşünürlerinden John 
Rawls (2007) insanoğlunun bireysel veya kendi aralarında oluşturdukları özgül grupların, belli 
bir konuda karar vermelerini sağlayan şeyin, bireyin ve kolektif yapının aklı olduğunu 
söylemektedir. Kamusal akıl iyiyi ve kötüyü ayırt edebilen (Müftüoğlu,2003) bir akıl olarak 
görülmekte, ancak iyiyi ve kötüyü belirleyen ölçütleri tanımlamakta sıkıntı yaşanabilmektedir. 

Toplumların akıl sağlığını da oluşturan bireysel akıl sağlığını incelemek bu çalışmanın 
amaçlarından biridir. Bu alanda yapılan “akıl sağlığı” kavramının netleşebilmesi için öncelikle 
aklın ve sağlığın yani bu birlikteliği oluşturan kelimelerin anlamına tek tek bakmanın gerekli 
olduğu düşünülmektedir. Ayrıca parçaların bütünü nasıl anlamlandırdığına ve bütünün 
parçalardan bağımsız olan yeni anlamına da bakmanın faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Akıl Nedir? 
Türk Dil Kurumu (2021)’na göre aklın kelime manası; düşünme, anlama ve kavrama 

gücüdür. Arapçada aklın kelime manası ise; bağlamak, tutmak, men etmek, korumak olarak yer 
almaktadır (Esen, 2011). Yani insanın aklını kullanması yanlış fiilleri yapmasını engeller, bireyi 
yanlışa yönlendiren yollara sapmasını engeller ve kötülükten alıkoyar (Bağdadi, 1980, Akt: 
Özpilavcı, 2020). Ancak aklı kelime manası ile izah etmenin yeterli olmadığı ve anlamının 
derinlemesine incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. Felsefe ve din bilimleri aklın ne 
olduğunu izah etmeye çalışan iki bilim dalı olduğundan bu alanlarda birkaç görüşün 
incelenmesinin iyi olacağı kanaatindeyiz. 

Felsefe bilimine göre akıl öncelikle duyulardan gelen verileri analiz edip hatalı verileri 
düzelten, sınırlı olan bilgilerin kapsamını genişleten, bilgileri sistemleştiren, insanoğlunun 
sadece duygularına göre hareket etmesini engelleyip duygularını kontrol eden ve farklı bilgiler 
arasında seçim yapabilme kabiliyetine sahip olan bir yetidir (Razi, 1987, Akt: Akyüz, 2020). 

Bir başka ifade ile akıl, bireylerde var olan ve olayların arasında bağlantılar kurarak 
olayları bu bağlara göre anlamlandıran yetidir. Akıl bireylerin soyutlama yetisini kullanarak 
tümellerin bilgisine ulaşmasını sağlar. Böylece akıl sayesinde bilim ve sanat ortaya çıkar. Akıl 
aynı zamanda insanı, heves ve şehvet gibi ani isteklerden alıkoyan bir fren mekanizması olarak 
da çalışmaktadır (Yıldırım, 2020). Yazının ilerleyen kısmında felsefe ve bilimde önde gelen 
isimlerden birkaçının akıl tanımına yer verilecektir. 

Felsefe denilince akla gelen ilk isimlerden olan Aristoteles; aklı ruhun içerisinde yer 
alan bir kavram olarak ele almaktadır. Ruh Üzerine adlı kitabında ruhu, insanın yaşamını devam 
ettirmesini sağlayan (akıldan ayrılan kısmı burası olabilir), duyumsayan ve asıl anlamda 
düşünen şey olarak tanımlar. Akıl hem düşünen hem de düşünülen şeydir (Aristoteles, 1956; 
Çev: Levin Basut ve Babür,2020).  

Felsefe biliminin önde gelen isimlerinden bir diğeri olan Descartes, aklı düşünme 
davranışını gerçekleştiren, herkese eşit olarak verilen ve doğruya ulaşmak için gerekli olan bir 
araç olarak görmektedir (Altuner, 2020). Sağduyu ve akıl insanlara eşit dağıtıldığı için dünyada 
var olan bu kadar yanlışın nedeni bazılarının aklının daha fazla olması olamaz. Bunun nedeni 
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düşünceleri ayrı yollardan götürmek ve aynı şeyleri göz önünde bulundurmamak olabilir 
(Topdemir, 2016). Aklın doğruya ulaşmak için kullandığı yolları Descartes Kartezyen yöntemle 
açıklar. Descartes’e göre birey, kartezyen yöntemle ussal davranır ve doğru yolu keşfeder. Akıl 
bir araçtır ve ussallık doğru kullanılmazsa yanlışa da götürebilir. Akılda Tanrı tarafından 
yerleştirilmiş bilgilerin yanında insanın elde ettiği bilgiler de mevcuttur (Altuner, 2020). Aklın 
doğruyu yanlıştan ayırt edebilme yetisi yazının ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı olarak tekrar ele 
alınacaktır. 

Aklın ne olduğu konusuna felsefe alanında yer alan bir başka büyük düşünür Kant ile 
devam edersek, ona göre akıl teorik ve pratik olarak iki şekilde ele alınmaktadır. Teorik akıl 
bilmeye yöneliktir. Bilgi edinme eylemini düşünme yolu ile gerçekleştirir. İnsan duyu organları 
aracılığı ile sezerek düşünür ve bilgiye ulaşır. Pratik akıl ise eylemlerimizin nedenselliğini 
sorgulayan yönümüzdür (Günenç, 2021). Böylece akıl aynı zamanda eylemlerimizin 
sonuçlarının nedenselliğini sorgulayan bir yeti olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Aklın sayesinde eylemlerimizin doğruluğunu sorguladığımızı dile getiren büyük Türk 
düşünürlerinden Yusuf Has Hâcib (Akt: Çakıcıoğlu, 2011) Kutadgu Bilig’de aklı şu şekilde 
tarif etmektedir. “Akıl bir meşaledir, kör için gözdür. Ölü beden için can, dilsiz için sözdür. 
Hareketi doğru ve itibarı büyük olan, daima sağdan hareket eden, hiç solu olmayan, doğru ve 
dürüst olan, hiç hilesi olmayan, makul tavır ve hareketlere sahip olan, aylar ve yıllar geçse 
dahi, gidişi aynı doğru yoldan taşmayan, hareketinin esası doğruluk üzerine tesis edilen, akim 
hareketi ihtiyar, fakat kendisi genç olan, küçüklüğü sevimli, ihtiyarlığı sakin, kendisi halim, 
alçak gönüllü ve çok faydalı olan şeydir”. Yani insan aklı sayesinde görür ve doğruyu yanlıştan, 
iyiyi kötüden ayırt eder. Akıl doğruları bulan şeydir.  

Bir diğer büyük düşünür Yunus Emre, Rishaletü’n Nushiyye (Öğüt Kitabı)’nda aklı üç 
tür olarak ele almaktadır ve bunların özelliklerini şöyle sıralamaktadır: 

"akt pādişāhun kadınlığı pertevindendür. 'akl dah üç dürlüdür. akl-t ma'āşdur dünya 
tertīblerin bildürür: biri de akl ma'āddur ähret ahvälin bildürür. biri de "akl-ı külli dür allah 
te älä ma'rifetin bildürür (I-III) 

"Akıl. Hz. Allah'ın ezeli ışığındandır. Akıl da üç türlüdür. Birisi geçim aklıdır, dünya 
işlerini düzenler. Birisi de ahiret aklıdır, ahiret işlerini düzenler Birisi de tam akıldır, Hz. Allah 
bilmeyi bildirir.” (Boz, 2017) 

Yunus Emre’ye göre insanı yöneten iki unsur vardır. Bunlar nefs ve ruhtur. Nefs ve ruh 
insanın sorumluluğundadır ve galip gelmek için birbirleriyle savaşırlar. Ruh Allah katından 
gelir, nefs ise kötü şeyler istediğinden dolayı şeytandandır. İnsanoğlu ruhunu dinlerse yeri nur 
olur. Nitekim ruhunu yaşatmak isterse nefsin isteklerini bırakmalıdır. Aç gözlülük ise insan aklı 
karşısında boyun eğmektedir. Akıl insanın derdini anlayan ve onu iyileştirendir (Boz, 2017). 
Eğer akıl insanın derdini anlayıp onu iyileştirebiliyorsa aklın yokluğunda kişiyi iyileştiren şey 
nedir? Ya da aklın yokluğunda kişinin iyi olmasından bahsedebilir miyiz? Bir başka deyişle 
aklı olmayan insan bize iyi olduğunun bilgisini verebilir mi? 

İslam felsefesine göre aklı ele alacak olursak; İslam filozoflarından İbni Sina aklı dört 
aşamada incelenmektedir. Heyulani, bilmeleke, bilfiil ve müstefad. Heyulani akıl; her bireyin 
sahip olduğu temel akıl düzeyidir. Duyu organlarından gelen verileri sorgulamadan kabul eden 
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akıldır. Bilmeleke akıl; bireylerin doğuştan sahip olduğu ön öğrenmelerdir. Bu akıl aşamasında 
irade yoktur. Bilfiil akıl; heyulani ve bilmeleke akıldan gelen ilk bilgileri alarak bilgileri 
kıyaslar ve yeni bilgiler üretir. Müstefad akıl ise bireyin ulaştığı en üst akıldır ve insanoğlunun 
eriştiği en kusursuz bilgi seviyesini temsil eder. Heyulani ve bilmeleke akıl herkeste mevcut 
iken bilfiil akıl ve müstefad akıl sonradan kazanılır (Yıldırım, 2020). Aynı zamanda İbni 
Sina’ya göre akıl ilk fıtrat olup, akıl sayesinde güzeli ve çirkini ayırt edebilme kuvveti olan ve 
tümel hükümlere varabilen güçtür. Aynı zamanda akıl bireylerin diğer insanlar tarafından 
beğenilen hareketleri, konuşması ve tercihlerini yöneten güçtür (Abbott van Dyck, 1906, Çev: 
Gemicioğlu, 2019). 

İlk islam filozoflarından biri olarak bilinen Kindi’ye göre de akıl dört kısma ayrılır. Fiil, 
kuvve, meleke ve zahir. Fiil; etkin olan aklı, kuvve; bireyde potansiyel olarak bulunan aklı, 
meleke; nefiste mevcut olan aklı, zahir ise nefste olup fiilen görülen aklı temsil eder (El Kindi, 
Çev: Kaya, 2003). 

Gazali’ye göre aklın dört anlamı vardır: görünür bilgileri kavramak için doğuştan sahip 
olduğu yeteneğe sahip olmaktır. Aynı zamanda yetişkinlikte mümkün olan ile olmayanı ayırt 
edebilmek için gerekli olan bilgiye sahip olmak, deneyimlerle elde edilen bilgilere sahip olmak 
ve geçici olan heva ve hevesi yok ederek ebedi saadeti kazanma yetisine sahip olmaktır. Yani 
aklın bir kısmı doğuştan, bir kısmı ise sonradan eğitim ile elde edilir (Çubukçu, 1964). 

Aklı tek aşamada ele alan düşünürler de bulunmaktadır. Bunlardan biri olan Cürcani 
(Yıldırım, 2020)’ye göre akıl, nefs, zihin kavramlarını aynıdır ve akıl insanın içinde bulunan ve 
doğruyu yanlıştan ayırt edebilmesini sağlayıp bedeni idare eden bir cevherdir. 

Bu zamana kadar bahsedilen bilgilerle paralel olarak aklın sadece çevresinde olup 
bitenler hakkında varsayımlarda bulunan değil, aynı zamanda işlevsel olan, doğruyu ve yanlışı 
muhakeme edebilen bir olgu olduğunu söylemektedir. Aklın sağlıklı olması için şüpheli 
durumda hemen harekete geçmeyip yanılma ihtimalini göz önüne alarak değerlendirme 
yapması ve ona göre harekete geçmesi gerekir. Akıllı insan, eldeki verilerin doğruluğunu 
deneyimlerine, bilgi birikimine, değer yargılarına göre yorumlar (Özdemir, 2017). 

Tüm bunlardan aklın ne olduğu ve nasıl olduğu hakkında şu yargılara ulaşılabilir. Akıl 
isim olarak kendi başına var olan bir cevherdir. Akıl fiil olarak akletme belirtisidir. İnsanoğlu 
ise hem akıl sahibi hem de akleden yani hem etken hem de edilgen akla sahiptir. Akleden akıl 
bireyi doğruya götüren ve yanlıştan uzaklaştıran ilmin bilgisini de bilmektedir (El-Bağdadi, 
1980, Akt: Özpilavcı, 2020). 

Yukarıda yazılanlardan yola çıkarak insanın aklı ile doğruyu-yanlıştan ayırt edebilme, 
seçim yapabilme, seçimlerinin sonucunda sorumluluk alabilme ve eylemde bulunabilme 
yetilerini elde ettiğini söyleyebiliriz. 

Akıl ve Doğru ile Yanlış Arasındaki Ayrımı Yapabilme Yetisi 
Aklın doğruyu yanlıştan ayırt edebilmesi ve doğru olana ulaşabilmesi aklın kendisine, 

yaratıcı tarafından belirlenen emirlere veya bireylerin sahip olduğu birtakım ahlaki değerlere 
göre mümkün olacağı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Doğruya yaratıcının emirleri 
ile ulaşılacağını düşünenler aklı iman etmek için gerekli şart olarak görmektedirler. Akıl, 
duyuların idrak edemediği bir düşünce merkezi, hakikatin ardındaki manayı anlayabilen ve iyi 
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ve kötü arasında mukayese eden bir güçtür (Esen, 2011). Gazali de aklı sadece tek başına insan 
için iyi olarak görmeyip vahiyle iyiye ve doğruya ulaşan şey olarak ele almaktadır 
(Çubukçu,1964).  

Felsefede ise aklın doğruyu yanlıştan ayırması aklın kendisine atfedilir. Saint 
Anselmus’a göre akıl duyuların sağladığı verileri yorumlayarak yanlış ya da doğru anlama 
ulaşır. Doğruluk veya yanlışlık anlamanın bir sonucudur. Anlama da akılla olur. Ancak 
anlayabilmek için inanmak gerekir. Bir insan inanarak gerçek bilgiye ulaşılabilir. Yalnızca 
inananlar doğru ve yanlışın gerçeğini anlayabilirler (Erkızan ve Çüçen, 2013). Kindi’ye göre 
de gerçeğe ulaşmak için akıl en önemli araçtır (El Kindi, Çev: Kaya, 2003). Leibniz, aklın 
doğruları ve olgunun doğruları olmak üzere doğru olanı ikiye ayırır. Aklın doğruları mutlak ve 
değişmez olan gerçektir. Olgunun doğruları ise mutlak değildir ve karşıtlığı da olasıdır 
(Topdemir, 2016). 

Birey duyumsamadıkça ne bir şey öğrenir ne de anlayabilir. Düşünmek ve anlamak duyu 
organlarıyla elde ettiğimiz duyumsamadan farklıdır. Duyumsanan her şey doğrudur ama 
imgelemelerin pek çoğu yanlış olduğundan imgeleme yetisi ile elde edilen anlama ve düşünme 
her zaman doğru olmayabilir (Aristoteles, 1956; Çev: Levin Basut ve Babür,2020). 

Felsefe ilminin büyük düşünürlerinden Descartes’e göre doğruyu bilmek için akıl 
yöntemine (Kartezyen yönteme) ihtiyaç vardır. Bu yöntem dört unsurdan oluşur: apaçıklık, 
çözümleme, bireşim ve sayıştır. Apaçıklık; doğruluğunu bilmediği hiçbir şeyi doğrudan kabul 
etmemek, çözümleme; daha kolay anlamak için bölümlere ayırmak, bireşim; sıralama 
içermeyen düşünceleri bile sıralamak, sayış ise; tekrarlar yapmaktır (Altuner, 2020).  

Ahlak felsefesine göre birey doğru ve yanlışı ahlaki değerleri vasıtasıyla belirler. 
Değerler ise toplumların kültürleri, bireylerin dini inanışları gibi bireysel ve çevresel birçok 
durumdan etkilenmektedir. Ancak evrensel olarak belirlenen bazı değer yargıları vardır. 
Bunlar; doğruluk, dürüstlük, sözünde durmak, güvenilir olmak, sadakat, başkalarına saygı 
göstermek ve yardımda bulunmak, mükemmeli aramak ve sorumluluk sahibi olmaktır (Kolçak, 
2018). Akıllı insan değerler vasıtasıyla doğruyu yanlıştan ayırt edebilme yetisine sahip olan 
insandır. Bir başka ifade ile kişi doğruya aklı ile yaratıcıdan gelen emirler ile ya da sahip olduğu 
ahlaki birtakım değerler ile ulaşabilmektedir. 

Psiko-sosyal alanda iki temel ayırt etme yeteneği vardır. Birincisi duygusal ayırt 
edebilme, ikincisi ise bilme ve başarma yeteneğidir. Gelişen birey çocukluk yıllarında neyin 
hoş veya nahoş olduğunu çevresinden öğrenir ve ona göre hareket etmeye başlar. Çocuk ayırt 
etme ve birleştirme yolunu öğrenirse çevresini anlamlandırabilecektir. Ayırt etme, önceden 
yaptığı ve hoş karşılanmayan davranışları da tekrar yapmamasını sağlayan bir mekanizmadır. 
Bu şekilde birey neyi yapıp neyi yapmaması gerektiğini ayırt edebilir ve topluma uyum 
sağlayan biri haline gelebilir (Peseschkian, 2020). 

Akıl ve Seçim Yapabilme (İrade) 
Aklın doğruyu yanlıştan ayırt edebilme yetisi bu ikisi arasında da seçim yapabilecek 

kabiliyette olması anlamına da gelebilmektedir. Kişinin seçim yapabilme yetisine sahip olması 
için aynı zamanda özgür bir iradeye sahip olması gerektiği varsayılmaktadır. Leibniz’e göre bir 
kimsenin seçim yapabilmesi için özgür olması gerekmektedir. Özgür olmak ise bir kimsenin 
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kendisi için seçim yapabilmesidir. Yani bireylerin seçimleri dış kuvvetlerden bağımsız ve kendi 
aklı ile yapabilirliği doğrultusunda bireylerin özgür olmasından söz edilebilir (Topdemir, 
2016). 

Epiktetos’a göre insan aklı ile diğer canlılardan ayrılmakta ve insanın en hakiki nimeti 
akıl olmaktadır. İnsanlığa uygun yaşamak akla ve doğaya uygun yaşamakla elde edilir. Bunu 
sağlamak için de çok güçlü bir irade gerekir. Dünyada iki şey olup bitmektedir. Elimizle 
değiştirdiklerimiz ve değiştiremediklerimiz. Değiştirebildiğimiz şeyler, fikirler ve 
eylemlerimizdir. Değiştiremeyeceğimiz şeyler ise mal, mülk, şan, şöhret gibi şeylerdir. 
Özgürlük ve irade değiştirebileceğimiz şeyleri değiştirebilmek ve seçebilmekte yatmaktadır. 
İnsanların eylemleri logos (yaratıcı, us) tarafından öngörülse de her insan; aklı ve özgürlüğü 
doğrultusunda kendi seçimlerini kendisi yapmaktadır (Yıldız, 2019). 

İrade, psikiyatri ve psikoloji literatüründe öz-kontrol, öz-disiplin, öz-yönetim, öz-
düzenleme gibi kavramlar ile ifade edilir. Tanımsal olarak irade; yapılmak istenenin yapılması, 
yapılmak istenmeyenin ise yapılmaması şeklinde ifade edilebilir. İradede yer alan bu denetim 
mekanizması toplumsal normlar ve normal sayılan davranışlar nezdinde yapılırsa pozitif bir 
davranış olarak görülür ve böyle davranan bireyler aklını kullanan “kâmil insan” olarak 
adlandırılabilir. İrade aynı zamanda bir amacı gerçekleştirmek için karşılaşılan zorluklara 
bakılmaksızın karar verme ve harekete geçebilme kabiliyetidir. İradede bilinçli hareket etme 
söz konusudur (Balcı, 2022). Bu nedenle akıl ve irade birbiri ile ilişkili kavramlar olup, aklın 
varlığının olmadığı yerde normal davranışın seçilmesi için iradenin varlığından söz etmek pek 
de mümkün görünmemektedir. 

Akıl ve Sorumluluk 
Aklın insanlara özgür iradeleri doğrultusunda seçim özgürlüğü sunması bireylere 

yaşantılarına yön vermede kendi kişisel sorumlulukları olduğunu da kabul etmek zorunda 
olmalarına yol açar (Özen, 2010). Bireyin kendi seçimlerinden sorumlu olması demek bu 
seçimlerinin sonuçlarını üstlenmesi anlamına gelmektedir (Özen, 2015). Bu nedenle akıl ve 
sorumluluk kavramları da bir arada incelenmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Hume, insanın akla sahip olan bir varlık olmasının, insana birtakım sorumluluklar 
yüklemekte olduğunu söylemiştir. Bu sorumluluklardan en önemlisi bireyin bilimle aklını 
beslemesi ve bilim uğraşısının da eylem ve toplumla ilgili olması gerekliliğidir (Topdemir, 
2016). 

Akseki’ye göre insanın sorumlu olması için akli melekelerinin yerinde olması ve hür 
olması gerekir. Birey bu şartları taşımıyorsa sorumlu olmasından bahsedilemez. Akli 
melekeleri yerinde olan insan sorumluluk almamak için bilgisizliği öne süremez. Akıl sahibi 
olan kişiler seçmiş oldukları eylemlerde sorumlu olarak kabul edilirler. Sonuç olarak 
davranışlar ve bu davranışlara yön veren ve kaynaklık eden akıllı insanın niyeti, sorumluluğun 
kapsamına giren şeydir (Yalın, 2015:223). 

Aklın var olmama durumunda bireylere sorumluluk yüklemek pek olası 
görünmemektedir. Çünkü insan varlık âleminde gerekli bilgilere sahip olmanın ötesinde bu 
bilgileri kullanma sorumluluğuna da sahip olmalıdır. Nitekim insan akıl sahibi olduğundan 
dolayı, bilgi edinmenin sorumluluğunu üstlenen ve varlık âlemindeki düzenin yürütülmesinde 
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büyük role sahip olan bir varlıktır. Sorumluluk aynı zamanda tercih edebilme ile ilişkilidir. 
Birey, yapmış olduğu davranışlardan sorumlu olmak için özgür seçim yapabilme yetisine sahip 
olmalıdır ve aklı ile normal olan davranışı tercih edebilmelidir (Yeşil, 2021). 

Akıl ve Eylem 
Akıl fiil olarak akletme işlevini yerine getirir. Birey aklın kendisine sahip olduğu gibi 

aynı zamanda akledendir. Yani hem etken hem de edilgen akla sahiptir. (Bağdadi, 1980, Akt: 
Özpilavcı, 2020). Kant’ın perspektifinden etken ve edilgen olan akıl teorik ve pratik olarak iki 
şekilde ele alınmaktadır. Teorik akıl bilmeye yönelik olan akıldır. Akıl bilgi edinmek için eylem 
olarak düşünme yolunu kullanır. Aynı zamanda bireyler duyu organları aracılığı ile sezgi 
yoluyla düşünür ve bilgiye ulaşır. Pratik akıl ise insanoğlunun yapmış olduğu eylemlerini neden 
yaptığını sorgulayan akıldır. Teorik ve pratik akıl bir köprü ile birbirlerine bağlıdır ve bu 
köprüden teorik olan bilgiler eylemsel nedenleri sorgulamak için pratik akla doğru yol alır 
(Günenç, 2021).  

İbni Sina aklın eylemlerini tarif ederken aklı hem anlayabilen hem de anlatabilen şey 
olarak açıklamaktadır. Anlama gücü analiz ve sentez yapabilmesi ile ilişkilidir. Dahası 
muhakeme yeteneği olan insan aklını bilimle meşgul ederse aklın etkinliği söz konusudur. 
Kötülükle meşgul olan insan aklını bunlarla oyalamakta ve aklın eylemlerini sabote etmektedir. 
Akıllı insan; aklını bilgeliğin, dayanıklılığın ve dürüstlüğün yoluna yönlendirebilendir (Abbott 
van Dyck, 1906, Çev: Gemicioğlu, 2019). 

Din bilimleri perspektifinden aklın gerçekleştirdiği eylemler İslam dininin kutsal kitabı 
olan Kuran yoluyla açıklanmaya çalışılmıştır. Çünkü Kuran kutsal olmasının yanı sıra Arap 
kültüründe önemli edebi eserlerden biri olarak da görülmektedir. Kuranda akıl doğrudan isim 
sözcüğü olarak kullanılmayıp bunun yerine, aklın türevi olan ve fiil olarak kullanılan 
kelimelerin yanı sıra, kalp sözcüğü de aklın yerine kullanılır. Aklın kelime manası ile değil 
onun yansıması olan fiiller olarak kullanılması, İslam dininin işlevsel akla önem verdiğini 
göstermektedir. Nitekim akıllı insan düşünen, düşünce üreten; bilen, anlayan veya anlamaya 
çalışan, yani bir işlevsellik gösteren bireydir. Akıllı insan aklını ibret almak, akıl yürütmek, 
görerek anlamaya çalışmak, derinliğine düşünmek, ince bir kavrayışa sahip olmak ve düşünüp 
anlamak için kullanmalıdır. Akletme işlevini yerine getiren şey ise kalptir. Kalp, aklın 
eylemlerini anlayan ve düşünen, çıkarım yapan ve akıl yürüten bir merkez olmaktadır (Esen, 
2011). Yukarıda bahsedilenler ışığında insanın aklı ile düşünen ancak kalbi ile hareket eden bir 
varlık olduğu söylenilebilir. 

Yazının bu kısmına kadar normallik ve anormallik kavramlarına değinilmiş ve aklın 
tanımı ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Aklın normal olarak değerlendirilmesinin zor olduğu tespit 
edilmiş ancak akledebilen aklın ve akledebildiğinin farkında olan aklın normal olarak 
sayılabileceği varsayılmaktadır. Aklın normalliğinin akıl sağlığı ile ilişkili olduğu alan yazında 
ele alınan bir konu olduğundan bir sonraki bölümde akıl sağlığı ayrıntılı olarak ele alınacak ve 
normal olan akıl ve akıl sağlığından bahsedilip bahsedilemeyeceği tartışılacaktır. 

Akıl Sağlığı Nedir? 
Dünya Sağlık Örgütü Anayasası’na göre sağlıklı olma durumu; sadece hastalık ve 

sakatlığın olmama durumu değil aynı zamanda bireyin ve toplumların bedenen, ruhen ve sosyal 
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yönden tam bir iyilik halinde olma durumudur. (WHO, 1948).  
Akıl ve sağlık tanımları birleştirildiğinde akıl sağlığı; bireylerin düşünme, anlama, 

kavrama becerilerinde tam bir iyilik halinde olma durumu olarak tanımlanabilir. Ancak 
yukarıda bahsedildiği üzere bütün, parçaların anlamından daha fazlasını ifade ettiğinden 
bütünün manasına bakmak da faydalı olacaktır. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre akıl sağlığı;  
Bir bireyin kendi potansiyelini gerçekleştirebileceği, yaşamın normal stresleriyle baş 

edebileceği, verimli çalışabileceği ve topluma katkıda bulunabileceği bir refah (iyi olma) 
durumudur (Ruh sağlığının geliştirilmesinin güçlendirilmesi, Bilgi notu No 220, WHO, 2001). 

Tanıma bakıldığında; 
1. Kişinin potansiyelini gerçekleştirebilmesi durumu nedir? 
2. Normal-anormal stres tanımı nedir? 
3. Kişinin refahı/iyi olma durumunu sağlayan kriterler nelerdir?  
gibi soruların ayrıntılı bir şekilde cevaplanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Aşağıda 

her bir soruya ilgili alan yazın taraması yapılarak cevaplanmaya çalışılmıştır. 
Kendi Potansiyelini Gerçekleştirme 
Psikolojide kendi potansiyelini gerçekleştirme olgusu sağlıklı insanın eylemlerinin 

yönetici gücü olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmalarında ilk olarak Jung’un kendi 
potansiyelini gerçekleştirme olgusuna değindiğini görmekteyiz. Jung bireylerin gençlik 
yıllarında biyolojik ihtiyaçlarının önemli olduğunu savunur. Ancak bireyler yaşları ilerledikçe 
manevi doyum sağlayan dengeli ve olgun bir kimliğe ulaşmak isterler. Nitekim kendi 
potansiyelini gerçekleştirme terimini tam anlamıyla ilk kez ele alan Goldstein, bireylerin maddi 
manevi tüm ihtiyaçlarını giderdikleri zaman kendini gerçekleştirmiş olacaklarını ileri sürer. 
Rogers ise kendini gerçekleştiren kimsenin potansiyel kapasitesinin tamamını kullandığını 
söylemektedir. Ona göre hayatın getirdiği tüm yaşantı deneyimlerine karşı daha açık olan, 
hayatın her anını ilkelere bağlı kalmaksızın yaşayan, kendine güvenen ve işlevsel halde bulunan 
kişi kendini gerçekleştiren kişidir (Kuzgun, 1972). 

Maslow’a göre kendini gerçekleştiren insanlar; gerçeği olduğu gibi algılayıp kabul eden, 
kendileri ve bireysel yaşantıları ile barışık olan, içinden geldiği gibi davranan, çevresinde olup 
bitene karşı duyarlı olan, kendi kendine yetebilen, güçlü ilişkiler kurabilen ve minnet 
duygusuna sahip, eşitlikçi, yaratıcı ve mizah duyguları gelişmiş kimselerdir (Maslow, 1970). 
Akıl sağlığına sahip olan bireylerin kendi potansiyellerinin farkında olması ve bunu 
gerçekleştirebilecek güce sahip olmaları gerektiği söylenebilir. 

Normal ve Anormal Stres (Optimal Stres Durumu) 
Stres, bireyi tehdit eden ya da zorlayan durumların varlığında, o olayı değerlendirme ve 

tepkide bulunma süreci olarak tanımlanabilir. Stres durumunda yaşadıklarımız olayın 
kendisinden ziyade o olayı değerlendirme, ele alma biçimimizle ilgilidir. Dışarıdan gelen sesleri 
önemsemeyen biri evde tek başına kalırken stres yaşamayabilir. Bir diğeri ise en ufak bir seste 
içeride yabancı biri mi var endişesi ile aşırı stres yaşayabilir. Strese karşı yapılan bu 
değerlendirme, ne kadar stres yaşayacağımızı ve nasıl tepkide bulunacağımızı belirler (Myers 
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ve Dewall, 2016). 
Stres halk arasında her ne kadar olumsuz bir durum olarak görülse de optimal, bir başka 

deyişle normal düzeyde stres organizmanın gereken hareketi gerçekleştirmesi için 
güdülenmesini sağlayan uyarıcı bir unsurdur. Ancak yoğun ve uzun bir stres durumunun 
yaşanması yani anormal derecede strese maruz kalmak bireylerin zarar görmesine neden 
olabilir. Bireylerin hayatlarında gerçekleşen; ani felaketler, sıkıntı verici yaşam deneyimleri, 
gündelik yaşanan zorluk ve baskılar gibi olumsuz nitelikteki önemli değişimler örnek olarak 
verilebilir (Myers ve Dewall, 2016). 

Uzun süreli strese verilen tepkiyi uzun süreli yoğun çalışmalarla inceleyen Selye (1997) 
genel uyum sendromu olarak isimlendirdiği bir kuram ileri sürer. Selye’ye göre bireyler 
travmatik bir stresörle karşı karşıya geldiklerinde birtakım evreler deneyimlerler. Birinci yani 
alarm evresinde sempatik sinir sistemi devreye girer ve kişi panik tepkisi gösterir. İkinci evre 
direnç dönemidir ve bedenin tüm kaynakları devreye girer. Stres durumu azalmazsa beden tüm 
kaynaklarını tüketir ve üçüncü evrede hastalık, çöküş ve hatta ölüme götüren durumlarla karşı 
karşıya kalınır ve kişi tam bir tükenmişlik yaşar (Selye,1997). Nitekim insan bedeni geçici 
stresle başa çıkabilir hatta geçici stres bireyi güdüler ancak uzun süreli strese maruz kalma 
bedene zarar veren durumlara yol açabilir (Miller ve ark., 2011). 

Her bireyin kendini rahat hissettiği ve en verimli olduğu olumlu bir stres (eustress) 
düzeyi vardır. Bireylerin yaşanan stresle başa çıkabilmelerinin en temel koşulu, olumlu stres 
düzeyini belirlemek ve bu düzeyin üstüne çıkılan ya da altına düşülen durumları fark edip stresi 
optimal düzeyde tutabilmektir (Doğan, 2020). Optimal düzeyde strese sahip olan birey, verimli 
insan olmak ve kendine/topluma katkıda bulunmak için gerekli motivasyona sahip 
olabilmektedir. 

İyi Oluş 
Pozitif psikolojinin temel konularından biri olan iyi oluş kavramı, öznel, psikolojik, 

sosyal, manevi ve mental iyi oluş gibi birçok açıdan incelenen bir konu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu alt başlıklar birbiri ile iç içe geçen bir yapı oluştururlar. Ancak bu çalışmada 
akıl ve aklın sağlıklı olma durumu ele alındığından mental iyi oluş başlığı altında diğer iyi oluş 
kavramlarına da yer verilecektir. 

Mental iyi oluş bireylerde sadece hastalık durumunun olmaması değil, yüksek düzeyde 
öznel iyi oluşun var olması durumudur (Keyes, 2013). Mental iyi oluş gerek birey gerekse 
toplum sağlığı için gerekli olan bir durumdur. Bu sayede bireyler yaşamlarını başarılı bir şekilde 
yönetebilen, toplumun işleyişine katkı sağlayan bireyler haline gelmektedirler (Barry, 2013). 

Keyes (2014)’e göre mental iyi oluş üç bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; 
1. Duygusal iyi oluş: Bireylerin yaşamlarından memnuniyet duymaları, yaşama 

karşı ilgili olmaları ve mutlu olmalarıdır.  
2. Psikolojik iyi oluş: Bireyin kendinden memnun olması, sorumlulukları ile baş 

edebilmesini, kişilerarası ilişkilerde iyi olmasını içerir.  
3. Sosyal iyi oluş: Bireyin toplumla olan ilişkilerinin olumlu olmasını ve topluma 

katkı sağlayacak bir birey olabilmesini içermektedir. 
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Mental iyi oluşun bileşenlerinden psikolojik iyi oluş ise altı maddede ele alınmaktadır. 
Bunlar; kendini kabul edebilme, başkalarıyla iyi ilişki içerisinde olabilme, bağımsız olabilme, 
çevresindeki imkanları etkin bir şekilde kullanabilme, yaşamında anlam bulabilme, amaç 
edinebilme, sürekli gelişmeye ve öğrenmeye açık olabilmektir (Ryff, 1995). 

Bu çalışmanın buraya kadar olan kısmında normallik, akıl ve akıl sağlığı alanında 
açıklamalara yer verilmiştir. Ancak akıl sağlığı tanımının ve ölçütlerinin ne olduğunun tam 
olarak anlaşılabilmesi için sağlıklı olmama durumunun da ne olduğuna değinmekte fayda 
olacağı kanaatindeyiz. 

Aklın Sağlıklı Olmama Durumu 
Akıl sağlığının tanımından yukarıda ayrıntılı olarak bahsettik. Peki aklın sağlıklı 

olmama bir başka deyişle hastalıklı/bozuk olma durumu nedir? Ruhsal (akli) bozukluklar 
genellikle bireylerin düşünceleri, duyguları, davranışlarında ve başkalarıyla kurmuş oldukları 
ilişkilerde sağlıklı olma hali dışında bazı karmaşık durumlar ile karakterize olan zihinsel 
rahatsızlıklardır. Ruhsal bozukluklara örnek olarak; depresyon bozukluğu, anksiyete 
bozukluğu, bipolar bozukluk ve şizofreni sayılabilir (WHO, 2012).  

Bir şeyin hastalık olarak adlandırılabilmesi için gözle görülen fiziksel veya ölçülebilen 
biyolojik etkilerinin olması gerekmektedir. Psikiyatride üzüntü, sıkıntı, öfke, içe kapanma, 
suçluluk gibi kriterler baz alınarak ruhsal hastalık tanısı konulabilmektedir. Ancak bu 
belirtilerin çoğu insanların günlük hayatlarında yaşadıkları normal tepkilerdir. Bu nedenle 
çeşitli yöntemlerle tedavi edilen hastalık değil sadece varlığına inanılan birtakım 
benzetmelerdir. Bu durumların hastalık olarak sayılabilmesi için sıklığı şiddeti gibi birtakım 
kriterlerin de baz alınması gerekmektedir (Topçu, 2010:18). Nitekim hastalık olarak 
adlandırılan durumlar birtakım bilim insanın bir araya gelerek oluşturduğu bazı normallik-
anormallik ölçütleri ile belirlenmektedir. Ancak normallik ve anormalliği belirlemenin oldukça 
güç olduğu hakkında gerekli açıklamalara yukarıda yer verilmiştir (Myers ve Dewall, 2016, 
Öztürk ve Uluşahin, 2020). 

Zihinsel Bozukluk terimi tıp ile ilgili iken psikoloji alanında bunun yerine psikolojik 
veya ruhsal bozukluk terimlerini kullanmayı tercih ediyoruz. Çünkü bu terim anormal davranışı 
sadece tıbbi açıdan değil aynı zamanda psikolojik ve sosyo-kültürel açıdan da incelememize 
imkân tanır (Nevid, Rathus ve Greene, 2020). Böylece ruhsal bozuklukların tedavi edilmesi 
durumu sadece biyolojik yönden değil birçok farklı alandan ele alınarak gerçekleştirilebilir. 

Psikiyatrinin biyolojik fonksiyonlarla açıklamaya çalıştığı akıl hastalıklarını, büyük bir 
pazar alanı olmasından dolayı uluslararası ilaç firmaları da desteklemektedir. Oysa ilaç 
şirketlerine harcanan tonlarca paranın önleyici müdahalelere harcanmış olsaydı birçok insanın 
akıl sıkıntıları yaşamasının önüne geçilmiş olurdu. Ayrıca akıl sağlığının biyolojik yönünden 
ziyade duygu, davranış ve düşüncelerin etkilendiği çevrenin önemli olduğu düşünüldüğünde, 
insanın akıl sağlığının sadece psikiyatrinin çalışma alanı değil sosyal bilimlerin de çalışma alanı 
olması daha doğrudur (Topçu, 2010).  

Peki, ne oluyor da akıl sağlığımızda bozulmalar meydana geliyor? Neredeyse insanlığın 
varoluşu kadar eski olan bu konuda birçok kuram ortaya konulmuştur. Genel olarak kuramlar 
incelendiğinde Dünya Sağlık Örgütü’nün (2012) düzenlemiş olduğu akıl sağlığı bültenine göre 
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şu alt başlıklar karşımıza çıkmaktadır: 
1. Genetik ve biyolojik etmenler ve duygusal zekâ gibi bireysel özelliklerimiz 
2. Ailenin sahip olduğu sosyo-ekonomik statü, eğitim ve iş alanındaki olanaklar ve 

fırsatlar gibi sosyal durumlar 
3. Temel imkânlara/hizmetlere erişim, kültürel inançlar, tutumlar ve davranışlar 

gibi çevresel faktörler, akıl sağlığımızı etkileyen durumlardır. 
Yukarıda bahsedildiği üzere akıl sağlığımızı etkileyen birçok farklı alan bulunmaktadır 

ve bu alanlarda yapılacak olan önleyici müdahalelerin akıl sağlığımızı korumak için gerekli 
olduğu düşünülmektedir.  

SONUÇ 
Akıl sağlığının gerek toplumların gerekse bireyin refahı ve iyi oluşu için elzem olan bir 

durum olduğu düşünülmektedir. Bu durum önce aklın ve sağlığın ne olduğunun incelenmesi ve 
akıl sağlığı tanımının ayrıntılı olarak ele alınması ile mümkün olduğu söylenebilir. Akıl 
sağlığının ne olduğu bilinirse aklın sağlıklı olmama durumu da ele alınabilir ve böylece aklın 
sağlıklı olmamasına neden olan durumlar önlenebilir.  

İnsan aklı olan ve aklı olduğunun bilincinde olan bir varlıktır. Aklı sayesinde doğruyu 
yanlıştan ayırt edebilir hale gelir. Ahlaki ve milli değerleri doğrultusunda aklını kullanmayı 
öğrenen insan, yapmış olduğu eylemlerin ve seçimlerinde farkında olacak ve böylece aklı ile 
hareket edip etmemesinin sorumluluğunu alabilecektir.  

Akıl sağlığına ise; bireyin kendini gerçekleştirebileceği, yaşamanın gerekliliği olan stres 
durumları ile baş edebileceği, her türlü zorluğa rağmen faydalı olmayı şiar edinip yaşadığı 
topluma katkıda bulunabileceği bir iyilik halidir diyebiliriz. Gerek toplum gerekse birey için bu 
iyi oluşu sağlamanın oldukça zor olduğu bilinen bir gerçektir ama imkânsız değildir. Sorunlar 
tespit edilirse çözümler de mümkün olabilir. 

Nitekim ABD Sağlık Bakanı’nın yayınladığı raporda akıl sağlığı ile ilgili bazı durumlar 
ve sorunlar ele alınmıştır (Satcher, 2000; ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, 1999; 
Akt: Nevid ve ark., 2020): Bunlar; 

 Akıl sağlığı, beynin işleyişi ve çevre etkisinin karşılıklı etkileşiminin bir sonucudur. 
 Psikolojik bozukluklar ilaçla, psikoterapi ile ve danışmanlıkla tedavi edilebilir. 

Psikoterapi ve ilaçla tedavinin bir arada kullanıldığı tedavi yaklaşımı daha etkilidir.  
 Psikolojik bozuklukları önleyici tedavi uygulamaları henüz yeterli değildir. Çünkü 

ruhsal bozukluklara neden olan etmenler çok çeşitlidir ve tespit etmesi zordur. 
 Akıl sağlığı için yardım alanların sayısı azdır. 
 Akıl sağlığı sorunları yaşanılan çevre ve kültürel ortam göz önüne alınarak ele 

alınmalıdır. 
Yukarıda bahsi geçen durumların tespit edilmesi oldukça önemlidir. Gerekli hassasiyeti 

göstermek ise bizlerin sorumluluğundadır. Bu alanlarda yapılacak olan önleyici müdahaleler, 
destekler ve bilgilendirmeler ile akıl sağlığı çalışmalarının iyileştirilebileceği ve yeterli 
seviyeye getirilebileceği düşünülmektedir.  
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ABSTRACT 

The aim of this research is to examine the relationship between university students' perceived social support, 
internet addiction levels and social media addiction levels. The research was carried out with the relational 
survey method, one of the quantitative research methods. The study group of the research consists of 304 
university students. In the study, the "Multidimensional Perceived Social Support Scale" was used to 
determine the perceived social support level of university students, the "Internet Addiction Scale" to 
determine their internet addiction level, and the "Social Media Addiction Scale" to determine their social 
media addiction level. In the analysis of the data, t-test, Pearson correlation analysis and multiple regression 
analyzes were performed. As a result of the research, there was a negative significant relationship at the level 
of .24 between the university students' perceived multidimensional social support scores and their internet 
addiction levels, while a negative significant correlation was found at the .27 level between multidimensional 
perceived social support scores and their social media addiction levels. In addition, a significant positive 
correlation of .75 was found between internet addiction levels and social media addiction levels. Regression 
analysis was applied in line with the data obtained and it was seen that internet addiction levels and social 
media addiction levels in university students explained 7% of multidimensional perceived social support. 
The data obtained from the research were discussed in the light of the literature.  

Keywords: Perceived social support, internet addiction, social media addiction. 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin algıladıkları sosyal desteğin internet bağımlılık düzeyleri ve 
sosyal medya bağımlılık düzeyleri arasındaki ilişkisinin incelenmesidir. Araştırma nicel araştırma 
yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 304 üniversite 
öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada, üniversite öğrencilerinin algıladıkları sosyal destek düzeyini 
belirlemek için “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği”, internet bağımlılık düzeylerini belirlemek 
için “İnternet Bağımlılık Ölçeği” ve sosyal medya bağımlılık düzeylerini belirlemek için de “Sosyal Medya 
Bağımlılığı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizinde t-testi, Pearson korelasyon analizi ve 
çoklu regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin çok boyutlu 
algıladıkları sosyal destek puanları ile internet bağımlılık düzeyleri arasında .24 düzeyinde negatif yönde 
anlamlı bir ilişki bulunurken çok boyutlu algılanan sosyal destek puanları ile sosyal medya bağımlılık 
düzeyleri arasında da .27 düzeyinde negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca internet bağımlılık 
düzeyleri ile sosyal medya bağımlılık düzeyleri arasında da .75 düzeyinde pozitif yönde anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. Bu elde edilen veriler doğrultusunda regresyon analizi uygulanmış olup üniversite 
öğrencilerinde internet bağımlılık düzeyleri ve sosyal medya bağımlılık düzeyleri çok boyutlu algılanan 
sosyal desteğin %7’ sini açıkladığı görülmüştür. Araştırmadan elde edilen veriler alanyazın ışığında 
tartışılmıştır.  

 Anahtar Kelimeler: Algılanan sosyal destek, internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı. 
 

Önerilen atıf: Şentürk, H., Gümüşbaş,  Y. E. & Özbek, M. (2022). Examination of perceived social support in terms of 
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INTRODUCTION 
If the internet is defined, it is a kind of communication network that connects many 

computers and computer systems to each other and becomes widespread in different fields and 
shows continuous improvement (Şeker, 2005). The internet, which has become widespread in 
public use since the beginning of the 1990s, has recently increased its importance in daily life, 
but plays a role in storing scientifically obtained information, sharing it with others and easily 
accessing information (Çavuş & Gökdaş, 2006). Apart from the opportunities it provides, long-
term use of the internet also negatively affects the mental health of the individual (Chak & 
Leung, 2004; Özdemir et al., 2014) and leads to the problem of internet addiction (Esen & 
Siyez, 2011). While communication is one of the most prominent features provided by the 
Internet, from the point of view of adolescents, the Internet is seen as a tool used to help 
establish social relations and to shape social relations. Internet use, while keeping people away 
from social activities, also prevents the establishment of relationships that will be formed 
through social activities (Selfhout et al., 2009). When the literature is examined, it is seen that 
internet addiction is shyness, loneliness, lack of social skills (Caplan et al., 2009; Özdemir et 
al., 2014; Odacı & Kalkan, 2010), having problems in relationships (Besharat, 2010; Spitzer et 
al., 2005; Vanheule et al., 2007). , low social support (Fukunishi et al., 1999; Tsai et al., 2009).  

When its examined social media is a tool for communicating using the internet. This 
tool can be defined as a set of tools and platforms used by individuals for thoughts, experiences, 
perceptions, news, education, communication, sharing videos or photos with others (Akıncı-
Vural & Bat, 2010). In the study conducted by Paul and Dredze (2011) it has been suggested 
that social media platforms are an environment that encourages individuals to share their ideas, 
opinions and lives in detail. In general, the internet and social media platforms support the 
development of people, but they can also lead to addiction in their uncontrolled state (Çınar & 
Mutlu, 2019). When addiction is defined, it is the situation of increasing the dose and frequency 
of the substance in case the person desires to acquire too much for a substance, has some 
problems in stopping this desire, continues to use the substance despite knowing the negative 
consequences of the substance, and at the same time develops a tolerance to the substance 
(Dilbaz, 2013). As a sub-factor of this situation, internet addiction has also created positive 
effects in this context, especially as it allows young people to come together with people who 
have similar thoughts to form a kind of network, to produce content from the things they like, 
to express their opinions on social and political issues, and to social networks that reveal a 
democratic structure. (Papacharissi and Rubin, 2000). When the literature is examined, there 
are studies stating that people spend most of their time on social networks (Eraslan & Çakıcı-
Eser, 2015; Akıncı-Vural & Bat, 2010). In line with these times, it is seen that individuals use 
it to spend time with people or to be alone. When we look at the studies on this subject, variables 
such as social anxiety, happiness, loneliness (Baltacı, 2019) are seen.  

Social support can be defined as all psychological and economic assistance provided to 
the individual in order to make him/her feel loved, cared for and respected (Cobb, 1976). This 
close environment consists of a number of people who direct the life of the individual, such as 
parents, spouse or lover, family, friends, relatives, friends. As a result of a negative event and 
crisis, people feel the need to get help from people around them to reduce the adaptation process 
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(Çakır & Palabıyıkoğlu, 1997). This support perceived by people can be online as well as 
offline. In a study, it was concluded that perceived social support from online social networks 
predicted a lot of internet use (Hardie & Tee, 2007).  

Anderson (2001) stated that internet use negatively affects activities such as academic 
work, meeting new individuals and sleep patterns in students with excessive internet use 
compared to their peers. For this reason, the group that can be worst affected by internet and 
social media addiction is young people. Excessive use of internet and social media by students, 
which is especially common; In addition to negatively affecting students' biopsychosocial 
aspects, it also causes a decrease in academic achievement (Cengizhan, 2005). Social support 
systems are one of the most powerful resources for individuals in solving, preventing or treating 
biopsychosocial problems and overcoming difficult situations that require struggle (Yıldırım, 
1997). In addition, it is observed that as the perceptions of social support of some young people 
increase, their internet addiction levels decrease (Durak-Batıgün & Kılıç, 2011; Kraut et al., 
1998). The main purpose of this study is to examine the relationship of perceived social support 
in university students in terms of students' internet addiction and social media addiction. In 
addition, determining the relationships between multidimensional perceived social support and 
demographic variables such as gender and duration of internet use is another aim of the 
research.  

METHOD 
This section contains information about the design of the research, participants, data 

collection tools, data collection and data analysis 
Research Model 
This research is a descriptive study, which is considered in the relational model, one of 

the quantitative research methods, in order to examine internet addiction and social media 
addictions of university students in terms of multidimensional perceived social support. The 
study was designed according to the correlational research model, as the relationship status of 
more than one variable was examined without intervening in the variables. The correlational 
research model is a research model that defines the degree of correlation of two or more 
quantitative variables and does this by using the correlation coefficient (Fraenkel et al., 2012).  
In the study while Multidimensional perceived social support is dependent variable Internet and 
social media addiction are independent variables. Demographic variables to be determined 
whether they cause differentiation in multidimensional perceived social support; gender, 
faculty, income status and duration of internet use. 

Participants 
304 students studying at the faculties of Kırşehir Ahi Evran University participated in 

the study. The age range of the students was 18-38 and the average age was 22.03 (SD=2.02). 
The sample consisted of 195 (64.1%) female students and 109 (35.9%) male students. 

Data Collection Tools 
As data collection tools in the study; "Multidimensional Scale of Perceived Social 

Support (MSPSS) developed by Zimet et al. (1988) and adapted into Turkish by Çakır and 
Palabıyıkoğlu (1997); The Addiction Scale'' (İBÖ) and the ''Social Media Addiction Scale'' 
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developed by Karadağ et al. (2015) were used. In addition, "Personal Information Form" 
(Personal Information Form) developed by the researcher was used. 

The Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS). The scale was 
developed in 1988 by Zimet and others in the United States. In the study, the English version 
of the scale adapted to Turkish by Eker and others (2001) was used. There are 12 items in the 
scale. Participants are asked to mark from 1 (absolutely no) to 7 (definitely yes) from the options 
in the application items. The scale has three sub-dimensions: family, friends and special person. 
Family sub-dimension consists of 3rd, 4th, 8th, 11th items, friends 6th, 7th, 9th, 12th items and 
special person 1st, 2nd, 5th, 10th items. The scores for each sub-dimension in this scale, which 
was prepared according to a seven-point Liker, are the lowest 4 points, the highest 28 points, 
and the total score of the scale is the lowest 12 points and the highest 84 points. A high score 
means that perceived social support is high. There is no reverse scored item in the scale. Factor 
analysis technique was used to test the construct validity of MSPSS. Validity values obtained 
by confirmatory factor analysis of MSPSS were GFI = .97, CFI = .99, NNFI = .98, AGFI = .96, 
RMSEA = .04, x2/df = 3.35. The total score of the scale was determined as .89 Cronbach α 
coefficient for the whole scale, .85 for the family sub-dimension, .88 for the friend sub-
dimension, and .92 for the special human support sub-dimension. 

Internet Addiction Scale (IAS). Internet Addiction Scale (IAS), developed by Kimberly 
Young (1998), was adapted into Turkish by Bayraktar (2001). There are 20 items in the scale. 
Participants are asked to mark the application items from 0 (never) to 5 (continuous). The scale 
has three sub-dimensions: dependent, limited symptomatic, and asymptomatic. If the 
participants score 80 points or more, they are classified as addicted, if they score between 50-
79 points, they are classified as limited symptoms, and those with 49 points or less are classified 
as asymptomatic. The reliability of the scale in terms of Cronbach's α value was found to be 
0.91.  

Social Media Addiction Scale. The Social Media Addiction Scale was developed by 
Karadağ and others (2015) . Within the scope of a study social media addiction levels of 
university students Sharing and Control The scale, which deals with theIt is a 5-point Likert 
type and consists of 10 items. The confirmatory factor analysis values obtained regarding the 
validity of the scale were x2 /df= 3.20, RMSEA = .04, GFI = .92, CFI = .94 and AGFI =.92. 
The Cronbach Alpha internal consistency coefficients for the reliability of the scale were found 
to be .82 for the sharing sub-dimension and .79 for the control sub-dimension. 

Personal Information Form. In this form, participants were asked about their gender, 
age, faculty, income status and duration of internet use. 

Data Collection 
Measurement tools to be put into practice in the research were delivered to the 

participants through online data collection. In the explanation of the measurement tools sent, 
the researcher first introduced himself briefly, then gave information to the participants about 
the purpose and importance of the research and how to answer the scale set. Since no individual 
evaluation will be made in the study, the identity of the participants was kept confidential. 
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Data Analysis 
As a result of the determination of the scores obtained from the scales applied to the 

participants, the data was made ready for analysis by entering the Spss package program. The 
frequency and distribution of demographic characteristics about the participants were 
determined by means of the personal information form developed by the researcher. Since there 
was no data with missing and extreme values, data was not removed from the data set.  

The independent variables of this research are social media addiction and internet 
addiction, gender, income level, faculty, time spent on the internet. The dependent variable of 
the study is multidimensional perceived social support. The statistical analysis of the data was 
handled within the scope of a design that would put the predictive power of the independent 
variables on the dependent variables. The scores obtained from each scale and the demographic 
characteristics were coded and entered into the SPSS package program. Pearson Product 
Moments Correlation Coefficient technique was used in the analysis of the relationship between 
multidimensional perceived social support, social media addiction and internet addiction. 

Sample size for multiple regression analysis; The formula N ≥104 + m (m is the number 
of independent variables) was used (Tabachnick & Fidell, 2007). In this respect, it is seen that 
sufficient sample size has been reached for all three variables (N=304). In the analysis of the 
data, the predictive power of the model of the variables was determined by using the multiple 
linear regression method.  

In order to test whether multidimensional perceived social support does not differ 
significantly according to internet addiction and social media addiction, it was first examined 
whether the assumption of normality was met. Since the number of samples was larger than 50 
(N= 304), Kolmogorov-Smirnov test was performed (Mayers, 2013). Since it is (p>.05) for 
Multidimensional perceived social support scores, it is seen that it provides the assumption of 
normality. 

RESULTS 
In this section, the power of university students' multidimensional perceived social 

support (family, friends and special people) scores to explain gender, age, duration of internet 
use, internet and social media addiction was examined. 

Table 1. Descriptive Findings  
Gender Number  Percentage  
Female 195  %64.1  
Male 109  %35.9  
 
 
 
 
 
 
 
 
AGE 

18 3  % 1.0  
19 21  % 6.9  
20 53  % 17.4  
21 62  %23  
22 51  % 16.8  
48 %  %15.8  
24 34  % 11.2  
25 14  % 4.6  
26 11  % 3.6  
27+ 7  % 2.2  

Duration of Internet      
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Use  
Less than 1 hour  28  % 9.2  
1-3 hours  121  %39.8  
4-6 hours  118  %38.8  
7 hours or more  37  %12.2  
          

When Table 1 is examined, It was carried out on a total of 304 students , 195 of them 
are women, 109 of them are men. Female students make up 64.1% of the sample, while male 
students make up 35.9%. Looking at the ages of the participants, 3 people aged 18 years; 19 
years old 21; 20 years old 53; 21 years old 62; 22 years old 51; 23 years old 48; 24 years old 
34; 25 years old 14; 26 years old 11; 27 years old 4; One student at the age of 28, 31 and 38 
participated. When the percentages of the students are examined, it is seen that they are mostly 
at the age of 20, 21, 22 and 23 years. According to the duration of internet use, there were 28 
students (9.2%) less than 1 hour, 121 students (39.8%) between 1-3 hours, 118 students (38.8%) 
between 4-6 hours, 37 students (12.2%) 7 hours or more. is seen. 

The Independent Sample T test was used to examine whether there was a significant 
difference in the multidimensional perceived social support scores of university students in 
terms of gender (Table 2). In case of normal distribution of data, The homogeneity of the 
Levene Test variances was examined and it was seen that the variances were evenly distributed 
(p<0.5). 

Table 2. Examining the mean scores obtained by the students from the Multidimensional Perceived 
Social Support scale according to their gender  

 N x̄ Ss t df p 
Female 195 9.45 2.31 3.90 302 .000 
Male 109 8.20 2.45    

When Table 2 is examined, it is seen that the multidimensional perceived social support 
scale of university students is significant according to the gender variable. The difference in 
level was analyzed by t test. It is seen that there is a significant difference between the mean 
scores of female students from the scale (x̄=9.45) and the mean scores of male students from 
the scale (x̄ = 8.20) (t ( 302) = 3.90, p<.05). 

Pearson Product-Moment Correlation analysis was conducted to determine whether 
there is a relationship between university students' multidimensional perceived social support 
scores and internet addiction and social media addiction. Analysis results are shown in Table 
3. 

Table 3. Pearson product-moment correlation analysis of the multidimensional scale of perceived 
social support  

 MSPSS İAS SMDS 
MSPS 1 -.25** -.27** 
İAS  1 .75** 
SMDS   1 

N=304, * = p< .05, * * = p< .01, MSPSS= Multidimensional Scale of Perceived Social Support, IAS= Internet 
Addiction Scale, SMDS= Social Media Addiction Scale When 

Table 3 is examined, there is a negative, low-level and significant relationship between 
students' MSPSPS scores and IAS scores (r=-.24, p<.05). Considering this result, it is seen that 
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internet use decreases as perceived social support increases. There is a negative, low and 
significant correlation between students' MSPSS scores and SMDS scores (r= -.27, p<.05). 
There is a positive, highly significant correlation between the students' IBS scores and their 
SMDS scores (r=.75, p<.05). 

Multilinear analysis was conducted to determine the level of explanation of university 
students' perceived social support by internet addiction and social media addiction. In order to 
select the variables to be applied in the regression analysis model, the scores to be obtained 
from the perceived social support, internet addiction and social media addiction scales in all 
three dimensions and the independent variables that had a significant relationship as a result of 
the correlation analysis were evaluated within the scope of the analysis. In accordance with the 
purpose of the research, regression analysis was conducted to test whether the level of internet 
addiction and social media addiction were significant predictors of students' multidimensional 
perceived social support level. Table 4 summarizes the findings related to the regression 
analysis. 
Table 4. Examination of internet addiction and social media addictions in terms of multidimensional 

perceived social support  

Variable     B       Std. 
  Error        ß P R R2 F 

Fixed 72.29    3.83  .00    

SCI -.09    .07 -.10 .22         .28         .07        12.61 

SMD -.38    .17 -.19 .00    
SCI= Internet Addiction Scale, SMDS= Social Media Addictionof the Scale 

When Table 3 is examined, we can say that the predictor variables “Internet Addiction” 
and “Social Media Addiction” explain 7 percent of the predicted variable “Multidimensional 
Perceived Social Support”.  

Looking at Table 4, it was found that the F value was 12.61 and was statistically 
significant (p=.00). In this case, it can be said that the predictor variables successfully perform 
the predictive process on the model. Looking at the table, internet addiction scale score was 
found to be meaningless (p<.01) and social media addiction was significant (p>.01). In this 
case, it can be concluded that internet addiction, which is one of the predictor variables, will 
cause an increase in the predicted variable, while the other predictor variable, social media 
addiction, will not cause an increase in the predicted variable. 

DISCUSSION 
In this study, multidimensional perceived social support in university students was 

examined in terms of internet addiction and social media addiction levels. In this section, the 
findings obtained from the research are discussed in the light of the literature. Afterwards, 
various suggestions were made within the framework of the results and limitations of the 
research. 

In this study, which examines the relationship between university students' 
multidimensional perceived social support, internet addiction and social media addiction, when 
the findings regarding the demographic characteristics of the participants are evaluated, it is 
seen that the majority of the participants are women, and when their age is considered, it is seen 
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that they are between the ages of 20-21-22 and the education faculty is dominant. In the results 
of the demographic findings of the participants regarding internet use, it is seen that most of the 
participants are between 1-3 hours and 4-6 hours. In a study conducted with university students, 
it was found that they use social media for 4 hours and 16 minutes a day, while this average 
number in Turkey is 2 hours and 48 minutes (Kemp 2018). It is seen that the participants 
exceeded this average a lot.  

While there was no significant difference between multidimensional perceived social 
support and gender, in another study in the literature, it was seen that male students studying at 
university had higher internet addiction than female students (Kuzucu et al., 2015), while there 
are studies that reveal social support in the virtual environment predicted internet addiction in 
males (Batigün) and Kılıç, 2011), problematic internet use is higher in males than females (Wu 
& Tsai, 2006; Canan, 2010; Esen & Siyez, 2011; Odacı & Kalkan, 2010) and that this use has 
a higher tendency to cause addiction (Canan, 2010).  

When the results of the correlation analyzes showing the relationships between 
multidimensional perceived social support and internet addiction were examined, it was 
concluded that there was a negative significant relationship. In other words, as the level of 
internet addiction decreases, the perceived social support from the family increases. In their 
study, Batıgün and Kılıççı (2011) concluded that the perceived social support of the group with 
high internet addiction is lower than the other groups. Logically, it is thought that as internet 
addiction increases, perceived social support will decrease. Some researchers point out that with 
the decrease in face-to-face interaction due to the increase in time spent in the virtual 
environment, sincere feelings and closeness in real-life relationships may decrease. (Esen and 
Siyez, 2011). The results obtained are consistent with a significant part of the findings in the 
literature (Crutcher et al., 2018; Grousse et al., 2018; Karasu et al., 2017; Yan et al., 2013). 

According to the correlation analysis result showing the relationship between social 
media addiction and perceived social support, it was concluded that there is a negative 
significant relationship. In other words, as the level of social media addiction decreases, the 
perceived social support from the family increases. In a study conducted with young people, 
social media addiction and perception of social support were examined, and the results that 
individuals with high social media addiction scores have higher perceived social support from 
their family, friends, lover and teachers than those with low social media addiction scores 
support the findings of the study ( Tasdemir, 2016). However, when the literature is examined, 
there are many studies that have found that perceived social support has a negative effect on 
internet addiction (Armstrong et al., 2000; Durak- Batıgün and Kılıç, 2011; Esen and 
Gündoğdu, 2010; Oktan, 2015; Uz-Baş et al., 2016).  

Conclusion and Recommendations  
This study focused on the perceived social support, internet addiction and social media 

addiction of university students. In the study, it was seen that university students' internet usage 
time and their perspectives on social media have an important place in their perceived social 
support. In recent years, young people have the perception that there is no one they can 
understand in their immediate environment, the use of social media and the internet has 
increased with the increasing technology, the intensification of school-based psychological 
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counseling practices, the fact that many institutions and organizations are in planning for both 
families, teachers and peers, the findings of this research are reflected in the literature and It is 
thought that it can contribute to the studies on the application. Along with the trainings to be 
given to the students, the importance of social support networks and how to ensure continuity 
in these networks should be emphasized. In these studies, after raising awareness to the 
students, additional applications can be made to monitor the internet usage levels and to use it 
consciously. As a result of providing healthy communication to the students in the gains of such 
education, it can increase the level of social support they perceive from their environment, and 
it can also become a protective factor in terms of internet addiction and social media addiction. 
Correlation and regression analyzes from quantitative research methods were conducted in line 
with the purpose of the study. Although structural equation modeling has been studied in other 
studies, it can be said that the limited aspects of these two analysis methods can be eliminated. 
In addition, in future studies, longitudinal studies can be conducted to see how much the internet 
use duration, social media addiction level and perceived social support change from infancy to 
adolescence. It is thought that studies to be conducted with a qualitative or mixed design can 
provide deeper and more detailed information in understanding and explaining the underlying 
causes of addictions.  
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ÖZET 

Bu çalışma, COVID-19 sürecinde masal anlatan ve dinleyen kişilerin masala yönelik algılarının 
incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini, 24 ile 56 yaş arası 7’si (%14) erkek 67’i 
(%86) kadın toplam 74 katılımcı oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından çevrimiçi ortamda 
hazırlanan kişisel bilgi formu ve metafor formu ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, masallara yönelik 
toplam 17 kategori elde edilmiştir. Masala ilişkin kategoriler “dönüştürücü, keşif, gerçeklikten kaçış, 
iyileştirici, kontrol, gerçeklik bağ kurdurtucu, farkındalık, şaşırtıcı, geliştirici, adalet inancı, öğretici, 
hayal kurdurucu, kadim ve köklü, mümkün olma, gerçek dışı yolculuk ve rehber/kılavuz olmak üzere 
adlandırılmaktadır. Ayrıca salgın sürecinde masalın kullanım amaçları ve işlevlerine dair elde edilen 
veriler kategorileştirilmiştir. Bulgular alanyazın ışığında ele alınmış ve tartışılmış, bu doğrultuda 
öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: COVID-19 salgını, metafor, masal, hikâye anlatıcısı. 

ABSTRACT 
This study aims to examine the purpose and functions of using fairy tales in the COVID-19 epidemic, 
and the perceptions of people who tell and listen to fairy tales. In this research ther are 74 participants, 
7 (14%) male and 67 (86%) female, aged between 24 and 56. The data were collected with the personal 
information form and metaphor form prepared online by the researchers. As a result of the research, a 
total of 17 categories for fairy tales were obtained. The categories related to the fairy tale are named as 
"transformative, discovery, escape from reality, healing, control, reality bonding, awareness, surprising, 
developer, belief in justice, instructive, imaginative, ancient and rooted, possible, unreal journey and 
guide/guide". In addition, the data obtained about the usage purposes and functions of the tale during 
the epidemic process were categorized. The findings were discussed and discussed in the light of the 
literature, and suggestions were presented in this direction.  

 Keywords: COVID-19 epidemic, metaphor, tale, storyteller. 
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GİRİŞ 
İnsanlık tarihi boyunca dünyanın çeşitli yerlerinde salgın hastalıklar ortaya çıkmış; bu 

salgınlar insanlık ve doğadaki tüm varlıklar üzerinde etkili olmuştur. 2019 yılının sonlarında 
çıkan ve hâlen devam etmekte olan salgın da COVID-19’dur. Salgının seyri dünyada şu şekilde 
olmuştur; 30 Aralık 2019’da Çin’de sebebi bilinmeyen ilk vakalar bildirilmeye başlamış; 7 
Ocak 2020’de COVID-19 izole edilmiş; 11 Ocak 2020’de COVID-19 sebebiyle ilk ölüm 
gerçekleşmiştir. Bu tarihten iki gün sonra ise Çin dışında ilk defa Taylan’da görülmüştür (Ak, 
2020a). Çin’de vakaların 13 kat artması ve salgının başka ülkelere yayılmasıyla Dünya Sağlık 
Örgütü 11 Mart 2020’de pandemi ilan etmiştir (Ak, 2020b).  COVID-19 ile birlikte insan 
hayatına giren sokağa çıkma yasakları ve yeni düzenlemelerle beraber insanlar psikolojik 
açıdan zorlanmış, bu durum kaygı düzeyleri, yaşam doyumları ve iyilik hâlleri üzerinde etkili 
olmuştur (Avçin ve Erkoç, 2021; Çiçek ve Almalı, 2020). Bununla birlikte sokağa çıkma 
yasakları ve yeni düzenlemelerle beraber evde kalan insanların evi yalnızca bir yuva, barınak 
olmaktan çıkmış; aynı zamanda bir okul; bir sahne; bir iş yeri gibi pek çok işlevi görür hâle 
gelmiştir. Bu süreçte evlere pek çok etkinlik konuk olmuştur. Bunlardan biri de dijital 
ortamlarda gerçekleştirilen masal dinletileridir.  

Türkçe sözlükte masal “a. Ar. mesel. Halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte 
yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen 
olağanüstü olayları anlatan edebî tür” (Akalın, 2011) olarak tanımlanmıştır. Masal, Pertev Naili 
Boratav tarafından ise “Halk masalları,  avam tabakasına mensup fertler tarafından şifahî bir 
surette nesilden nesile intikal eden ananevî hikâyelerdir.” (Boratav, 1982) şeklinde 
tanımlanmıştır. Yüzyıllardır süregelen masal anlatma geleneği, geçmişe oranla işlevselliğini 
yitirdiği (Artun, 2009) düşünülse bile Türkiye’de tekrar canlanmaya başlamasında Nazlı Çevik 
Azazi ve Judith Liberman’ın çalışmaları; Seiba Uluslararası Hikâye Anlatıcılığı Merkezinin 
eğitim ve faaliyetleri öncü sayılabilir (Topçam, 2019). Özellikle COVID-19 salgın döneminin 
başlarında Türkiye ve dünyanın pek çok yerinde dijital ortamlarda masal dinletileri, masal 
festivalleri düzenlenmiştir. Dolayısıyla masal anlatılarının edebi bir tür olmanın yanı sıra 
sokağa çıkma yasaklarında insanların bir araya gelip sosyalleşmesine katkı sağladığı 
söylenebilir. Böylelikle COVID-19 sürecinde masal, sokağa çıkma yasaklarında insanları 
diyardan diyara gezdiren dijital ortamlarda da icra edilen bir sözlü anlatı türü olmuştur. Masal, 
COVID-19 sürecinde yalnızca çocuklara değil, dijital platformlarda yapılan etkinliklerle her 
yaş grubundan insana hitap etmiştir. Nitekim bu girişim toplumların masalları yalnızca çocuklar 
için yaratmadıklarını (Yavuz, 2014) desteklemektedir. COVID-19 döneminde masallar, sokağa 
çıkma yasaklarındaki kısıtlanan yaş gruplarındaki (-20 +65) herkesi büyülü dünyasına davet 
eden ve mekânsal sınırları ortadan kaldırarak masal diyarında gezdiren bir görev üstlenmiştir.  
Masalların bu fantastik dili dinleyeni hem olumsuz duygulardan uzaklaştırmakta hem de hemen 
herkesin başına gelebilecek olaylarla yüzleştirerek belirsizlikle baş etmesini 
kolaylaştırmaktadır (Gezgin, 2020). Masalların bu özelliği COVID-19 sürecinin belirsizliği ile 
baş etme konusunda okuyucuyu güçlendirebilecek işleve sahip olduğunu düşündürmektedir. 
Bununla birlikte masal imgelerin, metaforların, sembollerin dili ile konuşmakta; böylece masal, 
anlatırken ders vermek yerine dinleyenin/okuyanın ağzına bir parmak bal çalarak, hayal gücünü 
uyandırmaktadır (Azazi, 2019). Bu açıdan masallar hayal gücünü uyandırarak öğretmekte, 
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eğitmekte ve özellikle tanıklık ederek bilgi vermektedir (Boratav, 1982).  Bu özelliği COVID-
19 süreci bağlamında düşünüldüğünde okuyucu/dinleyiciyi yaşadığı duygu durum ya da olayla 
direkt yüzleştirmek yerine dolaylı olarak yüzleştirerek olumsuz duygulanım farkındalık 
kazanması açısından önemli olduğu söylenebilir.  

Muhsine Helimoğlu Yavuz (2013), masalların etik, psikolojik, sosyolojik, ekonomik 
iletileri olduğunu belirtmiştir. Etik iletileri; yalan, dürüstlük namus; psikolojik iletileri; sabır, 
kararlılık; umut, şans; özeleştiri; iyilik-kötülük; paylaşım; saygı; sosyolojik iletileri; aile; hak-
hukuk; adalet, insan ilişkileri; yönetim, yöneticilik; ekonomik iletileri; paranın gücü, ekonomik 
dayanışma olarak tespit etmiştir. COVID-19 sürecinin de insanlar üzerinde farklı etik, 
psikolojik, sosyolojik, ekonomik etkileri olduğu düşünüldüğünde masalların bu konudaki 
öneminin iyi anlaşılması gerektiği ortaya çıkmaktadır.  

Masalların işlevlerini nörolojik olarak açıklayan çalışmada (Civelek, 2019), insanın 
yaşam boyu gelişim içinde bulunduğu ve masalın her yaş için gerekli olduğu ifade edilmektedir. 
İnsan beyninde her yaşta yeni sinaptik bağlantılar, yolaklar, şemalar oluşabilir ve sinaptik 
bağlantılar yeniden örgütlenip uyumsal değişimlere yol açabilir. Masallar, ayna nöronları 
aktifleştirerek gerçek hayatı deneyimleme imkânını sunar. Gerçek hayatı gerçekçi kılarak sol 
beyni; metaforlar aracılığıyla de sağ beyni dolayısıyla hayal dünyasını aktifleştirmektedir. Bu 
sayede insanlar masallar aracılığıyla pek çok deneyim yaşayıp bu deneyimlerle karşılaştığı 
olayları rahatlıkla çözebilmektedir (Civelek, 2019). Bu özellik ise COVID-19 sürecinde 
masalların okuyucunun problem çözme ve baş etme mekanizmalarına katkı sağlayacağını 
düşündürmektedir. Ayrıca masallar tüm bu işlevlerinin yanı sıra sosyal bir aktivite olarak da 
kullanılmaktadır (Boratav, 1982). Bu açıdan masalların, sosyalleşmenin oldukça azaldığı 
COVID-19 sürecinde çevrimiçi ortamlarda da olsa insanların etkileşimi için fırsat sunduğu 
söylenebilir. Sonuç olarak COVID-19 sürecinde farklı yaş gruplarının gündelik yaşantılarında 
yer alan masalların niçin anlatıldığı; okunduğu, dinlendiği ve masal kavramının ne şekilde 
anlamlandırıldığının tespiti önem kazanmaktadır. Bu tespit pek çok yöntemle yapılacağı gibi 
metafor analizi ile de yapılabilir. Aristo metaforu “Mecaz (metaphoria) bir sözcüğe, kendi özel 
anlamının dışında başka bir anlam verilmesi.” şeklinde tanımlamıştır (Aristotales, 1987). 
Türkçe Sözlük’te bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamdan başka anlamda kullanılan söz 
(Akalın, 2011) olarak ifade edilen metaforun COVID-19 sürecinde insanların algılarını 
anlamaya yönelik kullanıldığı araştırmalar olduğu dikkat çekmektedir. Nitekim, COVID-19’a 
yönelik algılar, farklı örneklemlerde (Gök ve Kara, 2021; Görgülü vd., 2020) metaforlar 
aracılığı ile incelendiği görülmekte, buna rağmen COVID-19 sürecinde masalların işlevleri ile 
anlatıcıların, dinleyici ve okuyucuların salgın sürecinde masala yönelik algılarını bu yöntemle 
inceleyen bir çalışmaya rastlanmamaktadır. 

Sonuç olarak 2019’dan bu yana var olan COVID-19’un etkileri yaşamın her alanında 
görülmektedir. Dolayısıyla salgın sürecinden fiziksel iyilik hâlinin yanı sıra psikolojik sağlık 
ve iyilik hâli de etkilenmektedir (Wang vd., 2020). Bireyler ise hayatlarında kaybolan anlamı 
yeniden bulmak, iyilik hâlini korumak ve geri düzenlemek için çeşitli yolları tercih edebilir. 
Nitekim masalların psikolojik iyilik hâlini artırabilen terapötik güçte olduğu söylenebilir. 
Çünkü masalların dünyaya anlam vermeye ve bağ kurmaya yardımcı olduğu ifade edilmektedir 
(Lule, 1990; Tannen, 1988). Ayrıca hikâye anlatıcılığının insan zihni, yaşamı ve toplumun 
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işleyişine dair derin farkındalık kazandırdığı görülmektedir (Duman, 2018). Masalların ise 
bireylerin kendi kendine yardım sürecinde ve yaşadıkları çatışmaların çözümlenmesi ya da 
sağaltımı amacıyla bilinçli şekilde kullanılabileceği düşünülmektedir (Peseschkian, 1998). Bu 
açıdan COVID-19 sürecinde masalın, hem kişisel okumaların bir parçası olarak hem de 
etkinlikler aracılığıyla insanlar hayatında yer almasının iyileştirici bir yanı olduğu da 
söylenebilir. Dolayısıyla bireylerin COVID-19 sürecinde masalı niçin anlattıkları; dinleyip 
okudukları ve masala yönelik algıları önemlidir. Bu açıdan bu araştırmada COVID-19 
sürecinde, masalların kullanım amaçları ve işlevleri ile beraber anlatıcı, dinleyici ve 
okuyucuların masala yönelik algılarının metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarılması 
amaçlanmaktadır.  

YÖNTEM 
Araştırmanın Modeli 
Bu araştırmada nitel araştırma içinde yer alan sistematik metafor analizi deseni 

(Schmitt, 2005) kullanılmıştır. Bu kapsamda, bu çalışmada COVID-19 sürecinde masal anlatan 
ve dinleyen kişilerin masala yönelik algıları ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Ayrıca masal 
kullanım amaçları ve işlevlerinin tespit edilmesinde durum çalışması (Subaşı ve Okumuş, 2017) 
kullanılmıştır. 

Katılımcılar  
Araştırmada katılımcıların belirlenmesi için, kolay ulaşılabilir örnekleme tekniği 

kullanılmıştır (Yağar ve Dökme, 2019). Araştırmanın katılımcıları, 24 ile 56 yaş arası 7’si 
(%14) erkek 67’i (%86) kadın toplam 74 kişiden oluşmaktadır. Meslek gruplarına bakıldığında 
katılımcılardan 3’ü (%4) sadece hikâye anlatıcılığı 27’si (%36) hikâye anlatıcılığı ile başka bir 
meslek, 44’Ü (%60) ise öğretmen, psikolojik danışman, ressam, mimar, avukat, mühendis, 
muhasebeci, sağlık çalışanı, akademisyen, şoför gibi farklı meslek grupları ile öğrenci 
grubundan oluşmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 
Kişisel Bilgi Formu (KBF). Katılımcıların yaş, cinsiyet, meslek, hikâye anlatıcılığına 

dair aldıkları eğitim gibi demografik özelliklerine ve COVID-19 sürecinde masal kullanma 
amacı ve işlevine yönelik soruların yer aldığı form araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. 

Nitel Soru Formu. Katılımcıların masala yönelik algılarını öğrenmek amacıyla 
hazırlanan form 3 sorudan oluşmaktadır. Bu sorular aşağıda sunulmaktadır.  

 “Masalı ……………………………………. benzetirim; çünkü …………………….”  
 COVID-19 sürecinde masalları hangi amaçla kullandınız 

(okudunuz/anlattınız/dinlediniz)? 
 COVID-19 sürecinde kullandığınız masalların işlevleri hakkında neler 

düşünüyorsunuz? 
Verilerin Toplanması ve Analizi 
Bir üniversitenin Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu 06/12/2021 tarih ve 2021-33 

sayı ve toplantı numarası 2021/33-18 karar numarası ile etik onamı alınmış olup araştırma 
Helsinki Bildirgesine uygun olarak yürütülmüştür. Bu bağlamda araştırmada elde edilen veriler, 
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kişisel bilgi formu ve nitel soru formu ile toplanmıştır. Veri toplamak için hazırlanan formun 
ilk kısmında aydınlatılmış onam ve gönüllü katılım beyanı sunulmuştur. Veriler, etik izin 
sonrasında 2021 Aralık ayı içinde toplanmış ve ay sonuna kadar analizler tamamlanmıştır.  
Katılımcılardan elde edilen 80 formdan araştırmaya uygun olmayan (eksik ya da gerekçesi 
olmayan cümlelerin olduğu formlar elenmiş ve 74 form üzerinden metafor, 70 form üzerinden 
amaç ve işleve yönelik analizler gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmada kullanılan metafor analizi beş aşamada gerçekleştirilmiştir. Saban (2008)’e 
göre veri sürecinde izlenen aşamalar Tablo 1’de sunulmaktadır. 

Tablo 1. Metafor analizi aşamalarında gerçekleştirilen çalışmalar 
Metafor analizi 
aşaması  

Araştırmada gerçekleştirilen çalışmalar   

 
 
Verilerin 
Kodlanması ve 
Ayıklanması 

Araştırmada masal hakkında elde edilen metaforlar alfabetik olarak 
sıralanarak uygunluk kriterlerine göre incelenmiştir. Kriter dışında yer alan 
6 form elenmiş 74 form analiz için tespit edilmiştir. 

 
Örnek Metaforların 
Tespiti 

Araştırmada sunulacak ve araştırmanın veri analiz sürecinin ve yorumların 
geçerliğini destekleyecek her kategori için en az bir metafor cümlesinden 
oluşan liste oluşturulmuştur. 

Kategorilerin 
Oluşturulması 

Metaforlar konu, kaynak ve konu ile kaynak ilişkisi açısından 
bakımlarından analiz edilerek 17 kategori elde edilmiştir. 

 
 
 
Araştırmanın 
Geçerlik ve 
Güvenirlik 
Çalışmaları  

Araştırmanın iç geçerliliğini sağlamak ve sunulan nitel bulgularının 
inandırıcılığını artırmak için ilgili kategorilerde doğrudan alıntılar 
sunulmuştur. Ayrıca araştırma bulgularının objektifliği ve yeniden 
gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla araştırma süreci detaylı 
şekilde sunulmuştur. Araştırmanın güvenirliği sağlamak için ise iki 
araştırmacı birbirinden bağımsız şekilde verileri kodlamış,  sonra 
kodlamalar değerlendirilerek kodlayıcılar arası güvenilirlik oranı %88 
olarak hesaplanmıştır. Bu oranın % 70’ten yüksek olması gerekmektedir 
(Miles ve Huberman 2016).  

 
BULGULAR 

Araştırmaya katılan katılımcılar masala ilişkin toplam 74 metafor geliştirmişlerdir. 
Araştırmada analiz edilen metaforlar “dönüştürücü, keşif, gerçeklikten kaçış, iyileştirici, 
kontrol, gerçeklik bağ kurdurtucu, farkındalık, şaşırtıcı, geliştirici, adalet inancı, öğretici, hayal 
kurdurucu, kadim ve köklü, mümkün olma, gerçek dışı yolculuk ve rehber/kılavuz” olmak 
üzere 17 kategori Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2. Katılımcıların masala ilişkin oluşturdukları metafor kategorileri 
Kategori (N=17) f % 
Gerçeklik  8 10.81 
Bağ Kurdurtucu 8 10.81 
Farkındalık  7 9.46 
İyileştirici  6 8.11 
Dönüştürücü  5 6.76 
Kadim/ Köklü 4 5.41 
Mümkün Olma 4 5.41 
Gerçek Dışı Yolculuk  4 5.41 
Rehber/Kılavuz 4 5.41 
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Öğretici  4 5.41 
Gerçeklikten Kaçış  3 4.05 
Kontrol  3 4.05 
Şaşırtıcı  3 4.05 
Geliştirici  3 4.05 
Adalet İnancı 3 4.05 
Hayal Kurdurucu 3 4.05 
Keşif  2 2.70 
Toplam  74 100 

Tablo 2’de görüleceği üzere katılımcıların masal kavramına ilişkin algılarının en çok 
gerçeklik (n=8, % 10.81) ve bağ kurdurtucu (n=8, % 10.81) kategorisinde toplandığı, daha 
sonra sırasıyla farkındalık (n=7, % 9.47), iyileştirici (n=6, % 8.22), dönüştürücü (n=5, % 6.76), 
öğretici, kadim ve köklü, mümkün olma, gerçek dışı yolculuk ve rehber/kılavuz (n=4, % 5.41), 
gerçeklikten kaçış, kontrol, şaşırtıcı, geliştirici, adalet inancı, hayal kurdurucu (n=3, % 4.05) ve 
keşif (n=2, %2.70) kategorilerinin izlediği görülmüştür. Tablo 3’de ifade edilen 17 kategoride 
yer alan metaforların frekans ve yüzde dağılımları görülmektedir. 

Tablo 3. İlgili kategorilerde yer alan metaforların dağılımları 
Gerçeklik Kategorisinde Yer Alan Metaforlar f % 
Yaşam (yaşam, hayat) 4 50 
Tiyatro  1 12.50 
İnsan   1 12.50 
Gerçek  1 12.50 
Akıl dolu metin 1 12.50 
Alıntı: “Benim için masal yaşam gibidir. Çünkü onu anlatır.”(Kadın, 48, Hikâye Anlatıcısı) 
“Hayat gibidir çünkü hayatın içindeki tüm yolculukları, inişleri çıkışları, mutlulukları, hüzünleri, 
heyecanı, kahramanlıkları ve daha nicelerini barındırır.” (Kadın, 44, Danışman) 
“Yasam gibidir. Aslında bize hayatı farklı metafor ve imgeler yolu ile anlatır.” (Kadın, 36, Hikâye 
Anlatıcısı) 
Bağ Kurdurtucu Kategorisinde Yer Alan Metaforlar f % 
Rüya  2 25 
Ağaç  2 25 
Hayat  1 12.50 
Dünyanın yarısı 1 12.50 
Hayal yolculuğu 1 12.50 
İp  1 12.50 
Alıntı: “Masal, ip gibidir. Çünkü şimdiyle hayalleri, kendimle çocukluğumu, seyirciyle beni 
bağlar..”(Kadın, 37, Hikâye Anlatıcısı) 
“Benim için masal dünyanın bir yarısı gibidir. Geçmişi algı dünyasını alır bugüne taşır.” (Erkek, 
47, Yayıncı) 
“Ağaç gibidir. Kökleriyle geçmişe dallarıyla geleceğe uzanır. Gövdesi bugünümüzü 
sağlamlaştırır.” (Kadın, 57, Hikâye Anlatıcısı) 
Farkındalık Kategorisinde Yer Alan Metaforlar f % 
Okyanus   1 14.28 
Gizli bahçe 1 14.28 
Hazine sandığı 1 14.28 
Şifa  1 14.28 
Sır dolu dünya 1 14.28 
Şarkı  1 14.28 
Bilinmesi-öğrenilmesi gereken 1 14.28 
Alıntı: “Masal sırlarla dolu bir dünyada yol almak gibidir. Her masal anlatışımda (dinleyişimde, 
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okuyuşumda) aynı zamanda kendi içime doğru yol alırım.”(Kadın, 44, Öğretmen) 
“Okyanus gibidir. Her anlatışta her farklı kişide farklı derinlikler sunar.” (Kadın, 38, Okul Öncesi 
Öğretmeni) 
“Şifa gibiydi. Çünkü aldığım eğitim içsel bir yolculuğun kapılarını aralamıştı.” (Kadın, 34, Okul 
Öncesi Öğretmeni) 
İyileştirici Kategorisinde Yer Alan Metaforlar f % 
Terapi (terapi seansı) 3 50 
Çocuk  1 16.67 
Su    1 16.67 
Rüya   1 16.67 
Alıntı: “Su gibidir; çünkü kana kana içebilirsin su mideni, masal ruhunu doyurur, ferahlatır. Duş 
alabilirsin, bedenini arındırır, masal ruhunu arındırır.”(Kadın, 55, Okul Öncesi Öğretmeni) 
“Terapi gibidir, çünkü anlatınca ben de rahatlarım.” (Kadın, 40, Hikâye Anlatıcısı) 
Dönüştürücü Kategorisinde Yer Alan Metaforlar f % 
Sanat  1 20 
Renkli sürgülü kapı  1 20 
Yorganın altında olmak 1 20 
Yeni ülke  1 20 
Sihir  1 20 
Alıntı: “Benim için masal renkli ve sürülü bir kapı gibidir, çünkü içine girdiğinizde mutlaka bir 
şeyler değişir.”(Kadın, 29, Öğretmen) 
“Benim için masal yorganın altına olmak gibidir, çünkü gömülüp dışarda olan biteni yeniden 
kurmak gibidir.” (Kadın, 28, Hikâye Anlatıcısı) 
Öğretici Kategorisinde Yer Alan Metaforlar f % 
Hayat  1 25 
Büyüğe danışmak   1 25 
Öğretmen  1 25 
Okul   1 25 
Alıntı: “Benim için masal "bir büyüğe danışmak" gibidir. Çünkü "kadim, bilge deneyimler, dersler 
içerir.” (Kadın, 30, Hikâye Anlatıcısı) 
 “Okul gibidir, öğrenecek çok şey var içinde.” (Erkek, 37, Şoför) 
Kadim/Köklü Kategorisinde Yer Alan Metaforlar f % 
Çınar  1 25 
Yaşam    1 25 
Su  1 25 
Aşure  1 25 
Alıntı: “Su gibidir. En önemlisi de su hep vardı ve var olacak, masallarda hep vardı ve var olacak” 
(Kadın, 49, Muhasebeci) 
“Benim için masal AŞURE gibidir. Her şeyin bir ölçüsü var gibidir ama yoktur da. Tuzlu bir yemek 
gibidir ama en güzel tatlılardan bilinir. El birliği ile pişirilir. Pişen aşure paylaşılır. Kokusu dağılır, 
hikâyeleri çoğalır. Tadı huzur ve şefkat verir. Kadimdir.” (Kadın, 36, Hikâye anlatıcısı) 
Mümkün olma Kategorisinde Yer Alan Metaforlar f % 
Hayal  2 50 
Büyülü dünya    1 25 
Rüya  1 25 
Alıntı: “Rüya gibidir çünkü zaman ve mekan kavramından bağımsızdır ve imkansız diye bir şey 
yoktur.” (Kadın, 44, Öğretmen) 
“Masal büyülü bir dünyadır çünkü orada her şey mümkün.” (Kadın, 36, Öğretmen) 
Gerçekdışı Yolculuk Kategorisinde Yer Alan Metaforlar f % 
Yolculuk (zaman mekan) 2 50 
Zamanı durdurmak    1 25 
Olduğum andan kopmak 1 25 
Alıntı: “Benim için masal zamanı durdurmak gibidir. Çünkü o an dünyadan başka bir dünyaya 
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gideriz.” (Kadın, 34, Kurumsal iletişim) 
“Olduğum andan kopmak gibidir. Çünkü masal başka bir dünyadır.” (Erkek, 47, Sanatçı) 
Rehber/Kılavuz Kategorisinde Yer Alan Metaforlar f % 
Ağaç (bir eli yerde bir eli gökte) 1 25 
Öğüt  1 25 
Yaşam kullanım kılavuzu 1 25 
Algı 1 25 
Alıntı: “Öğüt gibidir. Çünkü geçmişin elleri zamanla buruşur ama bereketlenir de yani masallar 
da ellerin ilk zamanı gibi canlı ama buruşmuş gibi yaşanmışlıklarla dolu cesaretli ve güçlendiricidir 
yol gösterir.” (Kadın, 28, Drama Öğretmeni) 
“Yaşamın kullanım kılavuzu gibidir. Çünkü hayata dair şifreler içerdiğini düşünüyorum.” (Kadın, 
49, Hikâye anlatıcısı) 
Gerçeklikten Kaçış Kategorisinde Yer Alan Metaforlar f % 
Bulutların üzerinde olma 1 33.33 
Terapi     1 33.33 
Rüya  1 33.33 
Alıntı: “Benim için masal bulutların üzerinde olmak gibidir. Çünkü yeryüzünden ayrılıyormuş da 
başka bir dünyaya gidiyor ve orada zaman geçirdikçe yeryüzündeki hayatı unutup hafifliyor gibi 
hissediyorum.” (Kadın, 23, Psikolog) 
Kontrol Kategorisinde Yer Alan Metaforlar f % 
Kumbara  1 33.33 
Hayal   1 33.33 
Uçsuz bucaksız diyar  1 33.33 
Alıntı: “Uçsuz bucaksın bir diyar gibidir. Çünkü içine ne koymak istersen senin elinde.” (Kadın, 
25, Psikolog) 
“Benim için masal hayal gibidir Çünkü istediğin gibi yönlendiriyorsun.” (Kadın, 37, Öğretmen) 
Şaşırtıcı Kategorisinde Yer Alan Metaforlar f % 
Rüya   1 33.33 
Hayat   1 33.33 
Büyü  1 33.33 
Alıntı: “Rüya gibidir, çünkü sonucu her zaman sürprizli.” (Kadın, 32, Hikâye anlatıcısı) 
“Hayat gibidir, heyecan ve sürprizlerle dolu.” (Kadın, 42, İş analisti) 
Geliştirici Kategorisinde Yer Alan Metaforlar f % 
Müzik  1 33.33 
Hayat   1 33.33 
Hayal  1 33.33 
Alıntı: “Müzik gibidir. Duyarak büyürsün, ritim kulağın oluşur. Eşlik edersin. Kültür korosunun 
solo sesidir. Sonra sen söylersin.” (Kadın, 39, Hikâye anlatıcısı) 
Hayal Kurdurtucu Kategorisinde Yer Alan Metaforlar f % 
Hayal 2 66.66 
Başka evren   1 33.33 
Alıntı: “Hayal gibidir, çünkü masalın içinde hayal kurarım.” (Kadın, 35, Öğretmen) 
Adalet İnancı Kategorisinde Yer Alan Metaforlar f % 
Yaşam  1 33.33 
Terapi    1 33.33 
Melek ve şeytan 1 33.33 
Alıntı: “Benim için masal bir melek veya şeytandır. Çünkü masalların sonunda ya iyilik galip gelir 
ya da kötülük galip gelir. Çoğunlukla iyilik galebe çalsa da.” (Erkek, 28, Avukat) 
“Yaşam gibidir. Çünkü yaşamın içinde kötülükler olduğu gibi daima iyilerin kazanacağına 
inanırım.” (Kadın, 35, Öğretmen) 
 
Keşif Kategorisinde Yer Alan Metaforlar f % 
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Tablo 3’de görüleceği üzere gerçeklik kategorisinde en çok yaşam (n=4, %50), daha 
sonra tiyatro (n=1, %12.50), insan (n=1, %12.50), gerçek (n=1, %12.50), akıl dolu metin (n=1, 
%12.50) metaforları yer almaktadır. Metaforların ortak özelliği masalların gerçek hayatı 
anlatması, gerçek hayatı imgeler ve metaforlar aracılığıyla sunması, gerçek hayatla ya da 
insanla ilgili olması ve okuyucuyu bir biçimde gerçek hayatın bir noktasına taşıması şeklinde 
ifade edilebilir. Bağ kurdurtucu kategorisinde en çok rüya ve ağaç (n=2, %25), daha sonra hayat 
(n=1, %12.50), dünyanın yarısı (n=1, %12.50), hayal yolculuğu (n=1, %12.50), ip (n=1, 
%12.50) metaforları yer almaktadır. Metaforların ortak özelliği kişinin kendisiyle, hayatla, 
diğerleriyle, hayalleriyle ya da geçmiş ve gelecekle bağlantı kurması şeklinde ifade edilebilir. 
Farkındalık kategorisinde okyanus (n=1, %14.28), gizli bahçe (n=1, %14.28), hazine sandığı 
(n=1, %14.28), şifa (n=1, %14.28), sır dolu dünya (n=1, %14.28), şarkı (n=1, %14.28) ve 
bilinmesi-öğrenilmesi gereken (n=1, %14.28) metaforları yer almaktadır. Metaforların ortak 
özelliği kişinin kendisine, çevresine, hayata dair farklı bakış açıları kazanması, kendini 
tanımaya anlamaya yönelmesi şeklinde ifade edilebilir. İyileştirici kategorisinde en çok terapi 
(n=3, %50), daha sonra çocuk (n=1, %16.67), su (n=1, %16.67), rüya (n=1, %16.67) metaforları 
yer almaktadır. Metaforların ortak özelliği masalların sağaltıma, olumlu duyguları artırmaya, 
şifalandırmaya ve iyileştirmeye katkı sağladığı şeklinde ifade edilebilir.  Dönüştürücü 
kategorisinde sanat (n=1, %20), renkli, sürgülü kapı (n=1, %20), yorganın altında olmak (n=1, 
%20), yeni ülke (n=1, %20), sihir (n=1, %20) metaforları yer almaktadır. Metaforların ortak 
özelliği masallarla kişinin kendini ve çevresini değiştirip biçimlendirmeyi yapılandırmayı 
sağladığı şeklinde ifade edilebilir. İyileştirici kategorisinde hayat (n=1, %25), büyüğe danışmak 
(n=1, %25), öğretmen (n=1, %25), okul (n=1, %25) metaforları yer almaktadır. Metaforların 
ortak özelliği yaşama dair farklı şeylerin masallar aracılığıyla öğrenilebileceği şeklinde ifade 
edilebilir. Kadim/köklü kategorisinde çınar (n=1, %25), yaşam (n=1, %25), su (n=1, %25), 
aşure (n=1, %25) metaforları yer almaktadır. Metaforların ortak özelliği masalların eskiye 
dayandığı, çok önemli olduğu şeklinde ifade edilebilir. Mümkün olma kategorisinde en çok 
hayal (n=2, %50), sonra büyülü dünya (n=1, %25) ve rüya (n=1, %25) metaforları yer 
almaktadır. Metaforların ortak özelliği masallarda her şeyin olabileceği sınırların olmadığı 
şeklinde ifade edilebilir. İlgili örnekler aşağıda verilmiştir. Mümkün olma kategorisinde en çok 
yolculuk (n=2, %50), sonra zamanı durdurmak (n=1, %25) ve olduğum andan kopmak (n=1, 
%25) metaforları yer almaktadır. Metaforların ortak özelliği masallarda gerçek hayattan 
uzaklaşarak farklı dünyalar keşfetme, andan uzaklaşma şeklinde ifade edilebilir. 
Rehber/kılavuz kategorisinde ağaç (n=1, %25), öğüt (n=1, %25), yaşam kullanım kılavuzu 
(n=1, %25), algı (n=1, %25) metaforları yer almaktadır.   Metaforların ortak özelliği masallarda 
öğreticilik, geliştiricilik dışında rehber olma yol göstermenin önemine yapılan vurgu şeklinde 
ifade edilebilir. Gerçeklikten kaçış kategorisinde bulutların üzerinde olma (n=1, %33.33), terapi 
(n=1, %33.33) ve rüya (n=1, %33.33) metaforları yer almaktadır. Metaforların ortak özelliği 
masalların gerçek hayattaki sıkıntılardan ve olumsuz durumlardan uzaklaşma işlevi şeklinde 

Umman  1 50 
Arzu  1 50 
Alıntı: “Benim için masal umman gibidir. Çünkü daldıkça derinlerinde bambaşka dünyalar 
vardır.” (Kadın, 33, Hikâye anlatıcısı)  
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ifade edilebilir. Kontrol kategorisinde kumbara (n=1, %33.33), hayal (n=1, %33.33) ve uçsuz 
bucaksız (n=1, %33.33) metaforları yer almaktadır. Metaforların ortak özelliği masallarda 
kişilerin kontrolü kendilerinde hissetmeleri şeklinde ifade edilebilir. İlgili örnekler aşağıda 
verilmiştir. Şaşırtıcı kategorisinde rüya (n=1, %33.33), hayat (n=1, %33.33) ve büyü (n=1, 
%33.33) metaforları yer almaktadır. Metaforların ortak özelliği masallarda beklenmedik ve 
sürprizli olay ve sonların olabileceği şeklinde ifade edilebilir. Geliştirici kategorisinde müzik 
(n=1, %33.33), hayat (n=1, %33.33) ve hayal (n=1, %33.33) metaforları yer almaktadır. 
Metaforların ortak özelliği masallarda kişilerin kapasitesini artırabilecekleri, var oldukları 
noktadan daha ileriye gidebilecekleri şeklinde ifade edilebilir. Hayal kurdurtucu kategorisinde 
hayal (n=2, %66.66) ve başka evren (n=1, %33.33) metaforları yer almaktadır. Metaforların 
ortak özelliği masallarda kişilerin hayal kurma kapasitelerini artırması şeklinde ifade edilebilir. 
Adalet inancı kategorisinde yaşam (n=1, %33.33), terapi (n=1, %33.33) ve melek ve şeytan 
(n=1, %33.33) metaforları yer almaktadır. Metaforların ortak özelliği masallarda adalet inancı, 
sonunda iyilerin kazanacağına dair algı şeklinde ifade edilebilir. Keşif kategorisinde umman 
(n=1, %50) ve arzu (n=1, %50) metaforları yer almaktadır. Metaforların ortak özelliği 
masallarda farklı dünyaların ve farklı olayların varlığını keşfetme şeklinde ifade edilebilir. 
Katılımcıların masala yönelik algıları dışında salgın döneminde masalları hangi amaçla 
kullandıkları sorulmuş ve 70 katılımcıdan gelen cevaplardan elde edilen kategoriler ve örnek 
cümleler Tablo 4’de görülmektedir. 

Tablo 4. COVID-19 sürecinde masalların kullanım amaçlarına dair kategoriler ve örnek cümleler 
Kategori Örnek cümle f % 
Gelişim  COVID-19 sürecinde masal okudum kendimi beslemek üzerine daha 

çok yoğunlaştım. 
Kendimi/ötekini/dünyayı anlamak için okudum/dinledim/anlattım. 

13 18.5
7 

Faaliyet Vakit değerlendirmek için. 
Etkinlik amacıyla kullandım. 

12 17.1
4 

 
Sağaltım 

Karakterlerin gözünden sorunlarla boğuşarak güç bulma aracı, şifa 
aracı olarak kullandım. 
COVID-19 sürecinde masalları şifa amacıyla kullandım çünkü bu 
işlevi gördüklerine inanıyorum. 

10 14.2
8 

Rahatlama  Rahatlamak için kullandım. 
COVID-19 sürecinde masalları dinlemek amacıyla kullandım. 

9 12.8
6 

Destekleme  Çocuklara farklı dünyalar, imkanlar sunabilmek, her daim hayal 
gücünü aktif kullanabilmek ve problem çözme becerilerini 
geliştirebilmek için. 
Kızımın hayal dünyasını geliştirmek için.  

7 10 

Meslek/iş Ders anlatımı ve öğrencilerimi rahatlatmak için.  
Anadolu masalları projesinde görevli olduğum için kullandım. 

4 5.71 

Bağ kurma  Çocukluğuma yolculuk için. 
Covid19 sürecinde masalları var olduğumu hissetmek ve birlikte 
olmayı hissetmek amacıyla anlattım. 

4 5.71 

Uzaklaşma/ 
Uzaklaştırm
a 

İçinde bulunan "tanımlanamayan" durumdan bir kaçış amacıyla 
kullandım. 
Çocukları kaygılarından uzaklaştırmak için kullandım. 

4 5.71 

Baş etme  Zorlu bir yaşam olaylarıyla baş etme amacıyla. 
Zorluklarla baş etme gücü.  

3 4.28 

 
Sosyal 

Birbirimize destek olmak amacıyla kullandım. 
Çocuklar için, gönüllü çalışmalarda, eğitimlerde, insanlarla bağ 

3 4.28 



Dursun & Anıl 
COVID-19 Sürecinde Masalların Kullanımı: Anlatıcı ve Dinleyicilerin Masallara Yönelik Algıları 

 
 

132 
 

destek kurabilmek 
COVID-19 sürecinde masalları yalnız olmadığımızı, birbirimizi 
hatırlamak; yaşamsal olanı hatırlamak ve hatırlatmak için kullandım. 

Toplam   70 100 
Tablo 4’de görüleceği üzere; COVID-19 sürecinde masal kullanım amaçlarına dair 

sosyal destek, rahatlama, sağaltım, faaliyet, destekleme, meslek/iş, gelişim, 
uzaklaşma/uzaklaştırma, baş etme ve bağ kurma olmak üzere 10 farklı kategori elde edilmiştir. 
En fazla gelişim, faaliyet ve sağaltım amacıyla kullanılan masallar ayrıca, rahatlama, bireylerin 
kendilerini ve çevresindekileri destekleme, salgının getirdiği olumsuz yaşantılardan uzaklaşma 
ya da çevresindekileri uzaklaştırma, bireyin kendisi ve diğerleri ile bağ kurması, meslek/iş, 
olumsuz yaşantılarla baş etme ve sosyal destek sağlama amaçlarıyla da kullanılmıştır.   

Masal Kullanım İşlevleri  
Katılımcıların COVID-19 sürecinde masalları hangi amaçla kullandıkları dışında 

masalın hangi işlevleri olduğunu gözlemledikleri sorulmuş ve 70 katılımcıdan gelen 
cevaplardan elde edilen kategoriler ve örnek cümleler Tablo 5’de görülmektedir. 

Tablo 5. COVID-19 Sürecinde Masalların İşlevlerine dair Kategoriler ve Örnek Cümleler 
Kategori  Örnek cümle  f % 
İyileştirici  Şifalandırıcı işlevi olduğunu düşünüyorum. 

Tedavi edici özelliği/işlevi olduğunu düşünüyorum. 
Masalların bu dönemde şifa verici ve pozitif duygular oluşturucu 
olduğunu düşünüyorum. 

 
19 

 
27.14 

Rahatlatıcı  COVID-19 sürecinde masalların bize bir süre de olsa rahat ve 
güvenli bir alan sağlama işlevi olduğunu düşünüyorum. 
Sakinleştirici gücü işlevidir. 

 
9 

 
12.86 

Güçlendirici  
Geliştirici 

Hayal gücünü geliştirici işlevi vardır.  
Masalların bilgiyi hatırlama, rahatlama, iyi vakit geçirme, merak 
uyandıracak öğrenmeye yönlendirme işlevleri olduğunu 
düşünüyorum 

 
8 

 
11.43 

Eğitici/Öğretici Çocuklarımı eğitmek. 
Öğretici olduğunu düşünüyorum. 

 
7 

 
10 

Umut verici Daha iyiye, daha güzele ulaşabilme umudunu taşıma işlevi 
olduğunu düşünüyorum. 
COVID-19 sürecinde masalların umudu yaşatmak işlevi olduğunu 
düşünüyorum. 

 
7 

 
10 

Destekleyici  Hayal gücünü desteklemek ve eğlence/sosyal iletişimi 
kolaylaştıran bir işlev 
Çocukları derse katmakta rahatlatıcı 

 
5 

 
7.14 

Bağ kurma  İnsanları çevrimiçi’da kolaylıkla ve keyifle bir araya getirme işlevi 
Bağ kurmadır. 

 
5 

 
7.14 

Belirsizlikle 
baş etme 

COVID-19 sürecinde masalların belirsizlikle baş etmeye yardımcı 
olma gibi işlevleri olduğunu düşünüyorum. 
COVID-19 sürecinde masalların, belirsizliğin yarattığı kaygılara 
karşı umudu dürttüğünü düşüyorum. 

 
4 

 
5.71 
 

Eğlendirici COVID-19 sürecinde masalların eğlendirici işlevleri olduğunu 
düşünüyorum. 
Eğlenceli bir etkinlik 

 
4 

 
5.71 

Kaçış   COVID-19 sürecinde masalların insana sıkıntılarını kısa bir 
süreliğine de olsa unutturma işlevi olduğunu düşünüyorum. 

 
2 

 
2.86 

Toplam   70 100 
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Tablo 5’de görüleceği üzere; COVID-19 sürecinde masal kullanımının 
(anlatma/dinleme/okuma) işlevlerine dair iyileştirici, güçlendirici/geliştirici, eğlendirici, 
eğitici/öğretici, rahatlatıcı, umut verici, belirsizlikle baş etme, kaçış, destekleyici ve bağ kurma 
olmak üzere 11 farklı kategori elde edilmiştir. En fazla iyileştirici, güçlendirici/geliştirici ve 
rahatlatıcı işlevleri gözlemlenen masallar ayrıca salgın döneminin belirsizliğe ile baş etme, 
COVID-19 döneminin olumsuz yaşantılarından farklı dünyalara kaçma, sosyal izolasyon 
döneminde bağ kurma, iyi oluş düzeyine katkı sağlayan umut duygusunu aşılama ya da 
güçlendirme ve eğlence ihtiyacını karşılama gibi işlevleri olduğu da ifade edilmiştir.  

TARTIŞMA 
Bu araştırma, COVID-19 sürecinde masalların insan hayatındaki yerini ortaya koyma 

bağlamında tasarlanmıştır. Bu amaçla ilk olarak hikâye anlatıcıları ve masal 
dinleyicileri/okuyucularının ayırt edilmeksizin algıları metaforlar aracılığıyla anlaşılmaya 
çalışılmaktadır. Ardından masal kullanım amaçlarına ve işlevlerine yönelik elde edilen bulgular 
sunulmaktadır.  

Katılımcıların masala dair oluşturdukları metaforlar analiz edildiğinde “dönüştürücü, 
keşif, gerçeklikten kaçış, iyileştirici, kontrol, gerçeklik bağ kurdurtucu, farkındalık, şaşırtıcı, 
geliştirici, adalet inancı, öğretici, hayal kurdurucu, kadim ve köklü, mümkün olma, gerçek dışı 
yolculuk ve rehber/kılavuz” olmak üzere 17 farklı kategori elde edildiği görülmektedir. Bu 
kategoriler, COVID-19 salgın süreci bağlamında değerlendirildiğinde iyileştirici, gerçekçi ve 
öğretici olması, gerçekle bağ kurdurması, farkındalık kazandırması ve rehber/kılavuz olarak 
algılanmasının bireylerin salgın süreci ile baş etmelerine katkı sağlayacağı düşünülebilir. 
Ayrıca gerçeklikten kaçmayı ve gerçek dışı yolculuğu sağlaması ve hayal kurdurucu olarak 
algılanması bireylerin umut duygusu yaşamaları ve salgın sürecinde yaşayacakları kaygıyı 
kontrol etmelerine destek olacağı düşünülebilir. Nitekim bireylerin COVID-19 salgınına 
yönelik algılarının kısıtlılık, huzursuzluk, belirsizlik, ölümcül/tehlikeli, mücadele, inanç/kader 
ve doğaüstü (Gök ve Kara, 2021) şeklinde tanımladıkları düşünüldüğünde masalların kısıtlılığı 
ortadan kaldıracağı, belirsizliğe yönelik farkındalık kazandıracağı ya da rahatlatıcı bir kaçış 
yolu olacağı, mücadeleyi destekleyeceği ve kadim ve köklü yanıyla inanç kader ve doğaüstü 
algıya rehber olacağı varsayılabilir. Başka bir araştırmada ise bulaşıcılık, ölümcül, sosyal 
ortamdan uzaklaştırıcı, hastalık yapıcı, geç fark edilen (Görgülü vd., 2020) şeklinde tanımlanan 
COVID-19 ile baş edilirken masalların öğreticiliğinden, sosyal ortamdan uzaklaşma riskine dair 
bağ kurduruculuğundan faydalanılabilir. Ayrıca insanlar karşılaştıkları problemleri 
dışsallaştırdığında ve sanki farklı birileri farklı dünyalarda yaşıyor gibi düşündüklerinde 
probleme daha dışarıdan ve bütüncül bakmayı başarabilir. Çünkü masallar da insanların 
yaşadığı problemlerin benzerlerini başka kişi ve dünyalar üzerinden değerlendirmelerine fırsat 
vermektedir. Masallar aracılığı ile yapısı bozularak dışsallaştırılan problem, bireyin sosyal 
bağlamı içinde anlatı ve dil kullanımı aracılığıyla yaşadığı probleme ve gerçekliklere anlam 
yüklemesini ve zamanla bu gerçekliklerin güç kazanmasını kolaylaştırmaktadır (White vd. 
1990). Bu açıdan salgına yönelik yaşantılarını anlamlandırma konusunda bireyler masalları 
faydalı birer araç olarak kullanabilir. Aynı zamanda masalların öğretici, kadim köklü olması ve 
rehber/kılavuz görevi taşıması, salgın günlerinde yaşananların diğer kuşaklar tarafından 
bilinmesine de olanak sağlamaktadır. Bunun nedeni masalların anlatı biçimleri, kurguları ve 
düşündürdükleri ile mekânın ve zamanın ötesinde anlam ve derinliği olan bilgi kaynakları 
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olmasıdır (Akkaya ve Polat, 2018). COVID-19 salgın sürecinde sosyal mesafe ve sosyal 
izolasyon gibi alınan önlemlerle ihtiyaç duyulan sosyal desteğe ulaşmak zorlaşmıştır. Buna 
rağmen sosyal destek kaynaklarının, kaygı için güçlü koruyucu faktör olduğu görülmektedir 
(Kabasakal ve Aktaş, 2021).  Bu açıdan öğreticiliğin yanı sıra masalların sosyal destek sunduğu 
ve çevrimiçi bile olsa sosyalleşmeye fırsat sağladığı düşünülebilir.    

Zaman, mekân, kaynak ve kişilerin çoğu zaman belirsizliğe dayalı olduğu masallarda 
kişilerin mücadelesinden ya da insanların, ulaşılması güç hedef ve gayelere varma isteğinden 
doğan hayaller (Yılmaz, 2012) anlatılır. Böylelikle masallar hayal gücünü geliştirerek bir umut 
duygusu oluşturur ve amaçların önemini fark etme de bireylere yardımcı olur. Yaşanan salgın 
süreçlerinde bireylerin korku ve kaygı yaşaması kaçınılmazdır ve umudun yüksek tutulması 
psikolojik sağlık açısından önem taşımaktadır (Mansur ve Doğuç, 2021). Masalların bu umudu 
oluşturarak birey için koruyucu olma özelliği taşıdığı düşünülmektedir. Çünkü masallar 
sayesinde oluşacak umut, bireylerin maruz kalacağı olumsuz yaşantılarla baş edebileceği 
duygusu ile güçlendirmekte ve ruh sağlığını olumlu etkilemektedir (Çam-Çelikel ve 
Erkorkmaz, 2018).   

COVID-19 salgın döneminde masal kullanım amaçlarına dair sosyal destek, rahatlama, 
sağaltım, faaliyet, destekleme, meslek/iş, gelişim, uzaklaşma/uzaklaştırma, baş etme ve bağ 
kurma olmak üzere 10 farklı kategori elde edilmiştir. Masalın, hayal kurma ve birleştirme 
(Liberman, 2017), öğrenme, eğlence, kültürel aktarım (Guliyeva Kılıç, 2020), yaratıcılığı 
geliştirme, öğrenmeyi kolaylaştırma, hayal dünyasını geliştirme ve eğlence (Babayiğit, 2017). 
gibi amaçlarla tercih edildiği görülmektedir. Farklı amaçlarla kullanılan masallar COVID-19 
salgın döneminde bireyleri güçlendirme, sosyalleşmesine katkı sağlama ve iş amacıyla 
kullanılabileceği söylenebilir.  

COVID-19 salgın döneminde masal kullanımının (anlatma/dinleme/okuma) işlevlerine 
dair iyileştirici, güçlendirici/geliştirici, eğlendirici, eğitici/öğretici, rahatlatıcı, umut verici, 
belirsizlikle baş etme, kaçış, destekleyici ve bağ kurma olmak üzere 11 farklı kategori elde 
edilmiştir. Masalların yalan, dürüstlük namus gibi etik; sabır, kararlılık; umut, şans; özeleştiri; 
iyilik-kötülük; paylaşım; saygı gibi psikolojik; aile; hak-hukuk; adalet, insan ilişkileri; yönetim, 
yöneticilik gibi sosyolojik iletileri (Yavuz, 2013) olduğu ve bu iletilerin aslında masalın 
işlevleri şeklinde ele alınabileceği söylenebilir. Ayrıca dili kullanma yeteneğini geliştirme, 
hayal gücünü zenginleştirme, merak duygusunu farkındalık yönünde kullanma, olumlu tutum 
geliştirme, her durumda olumlu düşünme, durum geliştirme, alışkanlık ve inanç kazandırma 
masalların işlevleri arasında yer almaktadır (Karatay, 2007). Bu açıdan psikoloji, anlatı bilim, 
pedagoji gibi bilimler, orijinal masal metinlerinin insan hayatında özel bir yeri olduğunu 
düşünmekte; kişiliğin, bilişin, hayal gücünün gelişmesinde, çevrenin doğru algılamasında, 
masalların işlevsel olduğunu ifade etmektedir (Akdeniz, 2007). Sonuç itibariyle COVID-19 
salgın sürecinde anlatıcı, dinleyici ve okuyucuların masala yönelik algılarının çok yönlü olduğu 
görülmüştür. Bu dönemde kullanılan masalların işlev ve amaçları da değişkenlik 
göstermektedir. 

Bu araştırma yüzyıllardır insan hayatında olan masalların COVID-19 döneminde 
kullanımına, işlevlerine ve masallara yönelik algılara dair bulguları ortaya koyması açısından 
oldukça önemlidir. Dolayısıyla bu araştırmada elde edilen verilerin daha sonra yapılacak 
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araştırmalara katkı sağlayacağı söylenebilir. Bununla birlikte araştırmanın birtakım sınırlılıklar ı 
bulunmaktadır. Bu araştırma nitel araştırma yöntemleri ile gerçekleştirilmiştir. Masalların 
kullanımının etkinliğine yönelik nicel ve deneysel desende farklı araştırmalar planlanabilir. 
Ayrıca bu araştırmada elde edilen veriler masal anlatan/dinleyen ya da okuyan yetişkinlerle 
sınırlıdır. Farklı araştırmalarda farklı gelişim döneminde olan bireylerin masala yönelik 
algılarına dair çalışmalar planlanabilir. Araştırmada masal dinleyici/okuyucuları ve 
anlatıcılarının masala yönelik algıları ayırt edilmeden tespit edilmiştir. Çünkü ayrı ayrı analiz 
edilecek katılımcı sayısına ulaşılamamıştır. Her birine yönelik ayrı ayrı masala yönelik algı 
çalışmaları yapılabilir. Bu araştırmada yalnızca masal kavramına yönelik algılar incelenmiş, 
salgın döneminde anlatılan/dinlenip okunulan masallar araştırılmamıştır. Farklı çalışmalarda 
COVID-19 salgın döneminde okunulan, anlatılan masallar tespit edilebilir. COVID-19 salgını 
sonrasında da masala yönelik bir algı araştırması yapılıp masala yönelik algıların değişip 
değişmediği belirlenebilir. Tüm bunlarla birlikte araştırma sonuçlarına göre şu öneriler 
sunulabilir: Masalın COVID-19 salgın sürecinde iyileştirici, baş etmeyi güçlendirici, umut 
verici ve geliştirici olduğu görülmektedir. Bu nedenle masalların, COVID-19 salgın sürecinde 
gerçekleştirilen psikososyal destek çalışmalarında ve tüm gelişim döneminde yer alan bireylere 
dair önleme çalışmalarında kullanılması önerilebilir. Ayrıca COVID-19 gibi salgın 
dönemlerinde ve toplumları etkileyen olaylarda; belirsizlikle baş ettirici, sağaltıcı, dönüştürücü 
bir araç olarak masalların kullanımı sağlanabilir. Araştırma bulgularından öğretici, 
rehber/kılavuz, gerçeklik ve yaşam başlıkları değerlendirildiğinde masalların, sadece ders 
verme ve öğretme gayesi gütmeden gerçek yaşama dair pek çok konunun rahatça 
öğretilmesinde bir araç olarak kullanılabileceği söylenebilir. Buna dayanarak okullardaki ders 
müfredatında yalnızca edebi bir tür olmanın ötesinde çeşitli bilgi ve becerilen 
kazandırılmasında bir araç olması sağlanabilir. Bunun için okullara belli bir program 
çerçevesinde masal saatleri uygulaması getirilebilir. Bu araştırmaya katılan 24-56 yaş 
aralığında kişilerin COVID-19 salgınında masalları çeşitli amaç ve işlevlerle kullandıkları 
görülmektedir. Dolayısıyla çocuk yaş grubunun yanı sıra genç ve yetişkinlere yönelik de masal 
çalışmaları artırılabilir. COVID-19 döneminde masalların kullanım amaçlarında gelişimden 
sonra en yüksek oran faaliyet olarak tespit edilmiştir. Buna göre farklı yaş gruplarına çeşitli 
etkinlikler düzenleyen kurum, kuruluş ve şahıslara düzenledikleri faaliyetlerde masalları 
kullanmaları önerilebilir. Son olarak masallardaki bağ kurduruculuk hem bir kategori, hem 
amaç hem de işlev olarak tespit edilmiştir. Bu bilgi COVID-19 salgın süreci ve benzeri zorlayıcı 
yaşam olaylarında insanlara dokunmak ve bağ kurmak amacıyla masalların önemine işaret 
etmektedir. Bu nedenle masallar salgın sürecinde bağ kurmak amacıyla tercih edilebilir.  
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı ergenlerde duygusal özerklik, sosyal destek ve öznel iyi oluşları arasında ilişki 
olup olmadığını belirlemektir. Araştırmada genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli 
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Konya ili Meram 
ilçesinde bulunan devlet ortaöğretim kurumlarında eğitim gören ergenler oluştururken, örneklemi ise 
eğitim görmekte olan öğrencilerden tesadüfi küme örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Bu araştırmanın 
çalışma grubu, 284’ü erkek, 246’sı kız olmak üzere toplam 530 lise öğrencisinden oluşmaktadır. 
Araştırmanın verileri Duygusal Özerklik Ölçeği, Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Öznel İyi Oluş 
Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde t-testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Pearson Momentler 
Çarpım Korelasyon ve Regresyon analizi kullanılmıştır. Verilerin istatistik analizi SPSS programı ile 
yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre ergenlerin öznel iyi oluş ve algılanan aile desteğinin duygusal 
özerkliğin alt boyutlarının tamamına (idealleştirmeme, bağımsızlık ve bireyleşme) katkısı varken; öznel 
iyi oluş ve algılanan öğretmen desteğinin sadece iki boyutta (idealleştirmeme, bağımsızlık) katkısının 
olduğu bulunmuştur. Bunların yanı sıra öznel iyi oluş ve algılanan arkadaş desteğinin bu alt boyutlara 
katkısı görülmemiştir.  

Anahtar Kelimeler: Algılanan sosyal destek, öznel iyi oluş, duygusal özerklik, ergen. 

ABSTRACT 
The aim of this study is to determine whether there is a relationship between emotional autonomy, social 
support and subjective well-being in adolescents. Relational scanning model, one of the general 
scanning models, was used in the research. While the study population of the research consisted of 
adolescents studying in state secondary education institutions in Meram district of Konya province in 
2014-2015 academic year, the sample was selected from students who were studying by random cluster 
sampling method. The study group of this research consists of 530 high school students (284 boys and 
246 girls). The data of the study were collected with Emotional Autonomy Scale, Perceived Social 
Support Scale and Subjective Well-Being Scale. T-test, One-Way Analysis of Variance, Pearson 
Product Moments Correlation and Regression Technique were used in the analysis of the data. Statistical 
analysis of the data was made with the SPSS program. According to the findings, while adolescents' 
subjective well-being and perceived family support contribute to all sub-dimensions of emotional 
autonomy (non-idealization, independence and individuation); subjective well-being and perceived 
teacher support contributed to only two dimensions (non-idealization, independence). In addition, 
subjective well-being and perceived friend support did not contribute to these sub-dimensions.  

 Keywords: Perceived social support, subjective well-being, emotional autonomy, adolescent. 
 

Önerilen atıf: Güney, M.A., & Hamarta, E. (2022). Ergenlerde duygusal özerklik, sosyal destek ve öznel iyi oluş arasındaki 
ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Psiko-Sosyal Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 138-155.  

                                                   
1 Bu çalışma, birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında hazırladığı “Ergenlerde duygusal özerklik, sosyal destek ve öznel 
iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
2 Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, m.aliguney@hotmail.com  
3 Profesör Doktor, Necmettin Erbakan Üniversitesi, erdalhamarta@gmail.com  

http://www.upsead.com/
mailto:m.aliguney@hotmail.com
mailto:erdalhamarta@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-2676-2164
https://orcid.org/0000-0003-0925-3824


Güney & Hamarta 
Ergenlerde Duygusal Özerklik, Sosyal Destek ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 
 

139 
 

GİRİŞ 
Yaşamları boyunca insanların sürekli değişip geliştiği ve bu değişimlerin yoğun olarak 

yaşandığı dönemlerden birisi de şüphesiz ergenlik dönemidir (Deniz 2010). Tüm anne babalar 
başta olmak üzere toplum ergenlerin kendine güvenen, sağlıklı, mutlu ve kendi ayakları 
üzerinde durabilen bireyler olarak yetişmelerini değişmelerini ister. Bunu gerçekleştirmenin 
yolu ise ergenlerin dönemsel özelliklerini bilmek, onlarla doğru iletişimler kurmak ve doğru 
biçimde onlara destek olmaktan geçer. Çünkü bu dönem yüzleşilmesi gereken temel görevler 
olarak eğitim, olgunlaşma ve beklemeyi içeren bir dönemdir (Onur 1995). Bunun içinde 
ergenlerin algıladığı sosyal desteğin, duygusal özerkliğe ve öznel iyi oluş durumuna etkisini 
bilmekte yarar görülmüştür.  

Kulaksızoğlu (2004) ergenlik dönemini; boyca, bedence, büyüme ile birlikte sosyal, 
duygusal, hormonal, cinsel, zihinsel ve kişisel değişme ve gelişmelerin olduğu, buluğ ile 
başlayıp bedence büyüme ile sona erişildiği düşünülen özel bir evre olarak tanılamıştır. Hall’e 
(1904) göre ise fırtına ve stresli bir dönem olarak betimlenen ergenlik dönemi bireyin biyolojik, 
psikolojik ve sosyal bağlamda ortaya çıkan birçok değişikliği hızla deneyimlediği, yaşamın tüm 
alanlarına etki eden bir süreçtir. Bu dönemde ergene ilişkin toplumsal rol ve beklentiler değişir 
ve sorumluklar artar, aile ve çevre ile olan ilişkiler yeniden gözden geçirilir.  

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olarak görülen ergenlik döneminin başlıca 
gelişimsel ödevleri bireyleşme ve kimlik duygusunun kazanılmasıdır (Erikson 1968). 
Havighurst (1972) ergenlik döneminde bir dizi gelişimsel görevler olduğunu ve ergenin bu 
görevleri sağlıklı bir şekilde başardığında olgunlaşacağını belirtir. Noom vd. (2001) ise bu 
gelişim görevlerinden birisinin de özerklik olduğunu; özerkliğin, birçok ergen için “yetişkin 
olabilmenin gerekli bir parçası olan kimlik duygusunu geliştirmek” kadar önemli olduğunu 
ifade eder. 

Ryff ve Keyes’e (1995) göre özerklik, bireyin kendi davranışlarını belirlemede ve 
kararlarını vermede bağımsız olmasıdır. Özdemir ve Çok (2011) ise ergenlik döneminde 
bireylerin bağımsız olabilmek için çaba harcadığını ve hayatları ile ilgili kararları kendilerinin 
almak istediklerini ve bu “bağımsızlık arayışı ve gereksinimi” genel olarak “özerklik” olarak 
adlandırıldığını ifade ederken Noom (1999) duygusal özerkliği, “ergenin ana babasından ve 
akranlarından duygusal olarak bağımsızlaşması” anlamına geldiğini belirtir. 

Steinberg (2007) ise duygusal özerkliğin, “bireyin özellikle ailesi ile olan yakın 
ilişkilerindeki değişimlerle ilgili bağımsızlığı” içerdiğini ifade etmiştir. Ergenin bu dönemde ki 
bağımsızlık durumları, değişimler ve gelişmeler elbette bir sosyal çevre içinde 
gerçekleşmektedir. Ergenin bu sosyal çevre içinde almış veya hissetmiş olduğu sosyal ve 
psikolojik destek ergenin duygusal özerkliğine ve öznel iyi oluş düzeyine dolayısı ile 
bağımsızlığına ve bireyleşmesine etki edeceği söylenebilir. Bu sosyal desteği ise Yıldırım 
(1997) “bireyin çevresinden elde ettiği sosyal ve psikolojik destek olarak” tanımlanabileceğini 
belirtirken; Lepore, vd. (1991), Saygın (2008), Dülger (2009), Köksal Akyol ve Salı (2013) 
sosyal destek kavramını, “bireylerin sevildiklerine, korunduklarına inandıkları bir sosyal 
sisteme bağlanması, gerçek kabul ettikleri yardımı sağlamaları veya önemli, değerli bulduğu 
sosyal gruba bağlılık geliştirmeleri olarak” açıkladıklarını belirtmişlerdir. 
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Diener (1984) öznel iyi oluşu, “bireyin yaşadığı olumlu, olumsuz duygulara ve 
yaşamdan aldığı doyuma ilişkin olarak yaptığı öznel bir değerlendirme” yani “bireyin yaşamını 
değerlendirme ve yargı bildirme anlamına geldiğini” ifade ederken; bir başka çalışmasında 
“bilişsel ve duyuşsal bileşenlerden oluşan doyumun öznel hali ve olumlu ruh sağlığı” olarak 
tanımlamıştır (Diener, 2000). 

Türkiye’de öznel iyi oluş ve sosyal destek çalışmaları incelendiğinde; duygusal 
özerkliği etkilediği düşünülen öznel iyi oluş ve sosyal destek ile ilgili ergenler üzerinde 
yapılmış araştırma bulunmamaktadır. Bundan dolayıdır ki bu çalışmanın alanımız için bir 
yenilik getireceği ve aynı zamanda duygusal özerkliğe yönelik kavramsal ve kuramsal katkı 
sağlayacağı beklenilmektedir.  

Yukarda belirtilen araştırmanın amacı ve bu amaca bağlı olarak aşağıda verilen problem 
ve alt problemlere cevap aranmıştır. 

1. Ergenlerde öznel iyi oluş ve duygusal özerklik arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 
2. Ergenlerde öznel iyi oluş ve sosyal destek arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 
3. Ergenlerde sosyal destek ve duygusal özerklik arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 
4. Ergenlerin öznel iyi oluş ve algılanan sosyal desteklerinin duygusal özerklik-

idealleştirmeme alt boyutunu yordamakta mıdır? 
5. Ergenlerin öznel iyi oluş ve algılanan sosyal desteklerinin duygusal özerklik-

bağımsızlık alt boyutunu yordamakta mıdır? 
6. Ergenlerin öznel iyi oluş ve algılanan sosyal desteklerinin duygusal özerklik-

bireyleşme alt boyutunu yordamakta mıdır?  
YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli,  çalışma evreni-örneklemi, veri toplama araçları ile 
toplanan verilerin değerlendirilmesinde kullanılan istatistiksel yöntemler üzerinde durulmuştur. 

Araştırmanın Modeli 
Bu araştırma, ergenlerin duygusal özerklik, sosyal destek ve öznel iyi oluşları açısından 

incelendiği genel tarama modelinin bir alt türü olan ilişkisel tarama modelindedir. Genel tarama 
modelleri çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak 
amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan 
taramalardır. Genel tarama modelleri ile tekil ya da ilişkisel taramalar yapılabilir. İlişkisel 
tarama modelleri, iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını veya 
derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir (Karasar, 2008). 

Çalışma Grubu  
Araştırmanın çalışma evrenini, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Konya ili Meram 

ilçesinde bulunan devlet ortaöğretim kurumlarında eğitim gören ergenlerden oluşmaktadır. 
Araştırmanın örneklemi Konya ili Meram ilçesindeki farklı okul ve sınıflarda eğitim görmekte 
olan öğrencilerden tesadüfi küme örnekleme yöntemi ile seçilmiştir.  Araştırma örneklemi 284’ 
ü erkek, 246’sı kız olmak üzere 530 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin yaşları 13 ile 19 
arasında değişmekte ve yaş ortalaması 16.14’dır. 
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Veri Toplama Araçları 
Kişisel Bilgi Formu. Araştırmada ele alınan diğer açıklayıcı değişkenler hakkında bilgi 

toplayabilmek amacıyla araştırma sürecinde araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi 
Formu kullanılmıştır. Bu değişkenler: Cinsiyet, okul türü ve sınıf düzeyi değişkenleridir.  

Duygusal Özerklik Ölçeği (DÖÖ). Steinberg ve Silverberg (1986) tarafından 
geliştirilen, 20 maddeden oluşan ve ergenlerin duygusal özerkliğini değerlendirmeyi amaçlayan 
4’lü Likert tipi bir ölçektir. Ölçeğe ilişkin alt boyutlar, “Bir birey olarak ana-baba”, 
“İdealleştirmeme”, “Bağımsızlık” ve “Bireyleşme” boyutlarından oluşmaktadır. Ölçeğin, 
orijinal formuna ilişkin toplam Cronbach Alfa değeri .75 bulunmuştur (Akt., Çoban 2013). 
Duygusal Özerklik Ölçeği, Deniz (2010) tarafından Türkçeye çevrilip geçerlik ve güvenirlik 
çalışması yapılmıştır. Ölçeğin geçerlik çalışması için doğrulayıcı faktör analizi yapılmış, 
doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, “Bir birey olarak ana-baba” boyutu çıkarılmıştır. 
Çıkarılan 6 madde sonucunda ölçek 14 madde ve üç boyut olarak test edilmiş ve doğrulayıcı 
faktör analizi sonucu ölçeğin iyi bir uyum gösterdiği saptanmıştır. Model uyumunun test 
edilmesi amacıyla, elde edilen Hata Kareler Ortalamasının Karekökü (RMSEA) 0.06, CFI 0.90, 
GFI 0.93 ve Standardize AGFI ise 0.90 olarak bulunmuştur. Elde edilen uyum indeksleri 
DÖÖ’nin üç faktörlü orijinal yapısının Türk örnekleminde geçerli olduğunu göstermektedir. 
DÖÖ’nin 1, 3, 8, 11 ve 13. maddeler İdealleştirmeme, yani anne ve babayı bir birey olarak 
görebilme ve idealleştirmekten vazgeçme, 2, 4, 5 ve 9. maddeler Bağımsızlık başka bir deyişle 
bireylerin kendi başlarına davranabilme kapasitesi ve 6, 7, 10, 12 ve 14. maddeler ise 
Bireyleşme alt ölçeğini oluşturmaktadır. Bireyleşme ise kişinin, daha olgun, sorumlu ve daha 
az bağımlı ilişkiler kurmak adına ana babaya karşı olan çocuksu bağımlılıktan uzaklaşması 
anlamına gelmektedir. Maddelerin puanlanması 1 ile 4 arasında yapılmaktadır. Buna göre, 
DÖÖ’nin maddeleri 1 = Bana hiç uygun değil, 2=Bana uygun değil, 3=Bana uygun, 4=Bana 
tamamen uygun biçiminde 4’lü Likert biçiminde puanlanmaktadır. Ayrıca 4, 6, 10, 12 ve 14. 
maddeler tersine kodlanmaktadır. DÖÖ’nin güvenirliğine ilişkin iç tutarlık katsayıları 
idealleştirmeme alt ölçeği için .71, bağımsızlık alt ölçeği için .64 ve bireyleşme alt ölçeği için 
.67 olarak bulunmuştur. 

Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ASDÖ-R). Ülkemiz koşullarında geliştirilmiş olan 
Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ASDÖ), bireyin ailesinden, akraba, arkadaş ve 
öğretmeninden, kurum ve kuruluşlarıyla içinde yaşadığı toplumdan elde ettiği sosyal destek 
düzeyini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Bu amaçla, 1995 yılından itibaren geliştirilmeye 
başlanan ASDÖ'de istatistiksel yollarla sınanmış, beş alt ölçek için ortak olan 26 durum cümlesi 
bulunmaktadır. Bu çalışmada ölçeği cevaplandıran birey ölçeğin “ailem, arkadaşlarım ve 
öğretmenlerim” üç alt ölçek boyutunda tepkide bulunmaktadır. Tepkiler üçlü derecelendirme 
biçiminde verilmektedir (Hiç uygun değil = 1, Kısmen uygun = 2, Oldukça uygun =  3). Ölçek 
maddelerinin 47’si olumlu 3’ü olumsuz ifade şeklindedir. Olumsuz ifadeler sırasıyla ailem, 
arkadaşlarım ve öğretmenlerim alt boyutunda ait 17. 29. ve 44. maddelerdir. Olumsuz ifadelerin 
puanlanması tersine çevrilerek yapılmaktadır. Alt ölçeklerden elde edilen puanların 
toplanmasıyla bireyin genel sosyal destek düzeyine ilişkin bir tek puan elde edilmektedir 
(Yıldırım, 2004). ASDÖ-R’nin güvenirliği iki yola bulunmuştur. Birincisi, tüm ASDÖ-R’nin 
ve AİD, ARD, ÖĞD alt ölçeklerinin Alpha güvenirlik katsayısı bulunmuştur. İkincisi, 
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ölçeklerin güvenirlikleri dört hafta ara ile 218 öğrenci üzerinde test tekrar test (rxx) yöntemiyle 
incelenmiştir. ASDÖ-R’nin tümü için Alpha=.93, rxx=.91; AİD için Alpha0.94, rxx=.89; ARD 
için Alpha=.91, rxx=.85; ÖĞD için Alpha=.93, rxx=.86 bulunmuştur. Elde edilen güvenirlik 
katsayıları ASDÖ-R ve alt ölçeklerinin, öğrencilerin ailelerinden, arkadaşlarından ve 
öğretmenlerinden aldıkları sosyal desteği ölçmek amacıyla güvenle kullanılabileceğini 
göstermektedir. 50 madde ve 3 temel alt boyuttan oluşan ölçeğin 639 kişilik gruba yapılan 
uygulama sonuçlarına göre, Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları, aile alt boyutunda .88; 
öğretmenler alt boyutunda .93 ve arkadaşlar alt boyutunda ise .83 olarak hesaplanmıştır 
(Yıldırım, 2004). Tüm ASDÖ-R’nin yapı geçerliği faktör analizi ile incelenmiştir. ASDÖ-R’de 
toplam 50 madde bulunmaktadır. Tüm ASDÖ-R’ye ilişkin KMO katsayısı .933 ve Bartlett testi 
anlamlı çıkmıştır. Faktörlerin her bir değişken üzerindeki ortak faktör varyansının ise .389 ile 
.695 arasında değiştiği görülmüştür. Tüm ASDÖ-R’de özdeğeri 1’den büyük olan 7 faktör 
saptanmış, bu faktörler alt ölçekler düzeyinde incelenmiş ve isimler verilmiştir. Birinci faktörün 
tek başına varyansın %25,199’unu açıkladığı; açıklanan toplam varyansın %56, 492 olduğu ve 
maddelerin faktör yüklerini birinci faktörde .360 ile .681 arasında değiştiği izlenmiştir. Gerek 
çizgi grafiğindeki birinci faktörden sonraki hızlı düşüş, gerek ortak faktör varyansına ilişkin 
değerler ve gerekse birinci faktördeki yük değerleri incelendiğinde, tüm ASDÖ-R’nin genel bir 
faktöre sahip olduğu ve toplam puanının kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. ASDÖ-R’nin 
AİD alt ölçeğinde 20 madde bulunmaktadır. AİD alt ölçeğine ilişkin KMO katsayısı .935 ve 
Bartlett testi anlamlı bulunmuştur. Faktörlerin ortak varyansının .350 ile .641 arasında değiştiği 
görülmüştür. ASDÖ-R’nin ARD alt ölçeğinde 13 madde bulunmaktadır. Arkadaş desteği alt 
ölçeğine ilişkin KMO katsayısı .940 ve Bartlett testi anlamlı bulunmuştur. Faktörlerin ortak 
varyansının .354 ile . 614 arasında değiştiği görülmüştür. ASDÖ-R’nin ÖĞD alt ölçeğinde 17 
madde bulunmaktadır. ÖĞD’ ye ilişkin KMO katsayısı .950 ve Bartlett testi anlamlı çıkmıştır. 
Faktörlerin ortak varyansının ise ,402 ile ,653 arasında değiştiği görülmüştür (Yıldırım, 2004). 

Öznel İyi Oluş Ölçeği. Tuzgöl Dost (2004) tarafından geliştirilen Öznel İyi Oluş Ölçeği 
46 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin amacı bireylerin yaşamları hakkındaki bilişsel 
değerlendirmeleri ile olumlu ve olumsuz duyguların sıklığı ve yoğunluğunu belirleyerek ÖİO 
düzeylerini saptamaktır. ÖİÖ, yaşam alanlarına ilişkin kişisel yargılar ile olumlu ve olumsuz 
duygu ifadelerinden oluşmaktadır. Cevaplama sistemi her ifade için   (5) Tamamen Uygun, (4) 
Çoğunlukla Uygun,  (3) Kısmen Uygun, (2) Biraz Uygun ve (1) hiç Uygun Değil olarak beşli 
Likert ölçeği şeklindedir. Her bir maddenin puanları “ 5 ile 1 “ arasında değişmektedir. Ölçek 
maddelerinin 26’sı olumsuz ifade şeklindedir. Olumsuz ifadeler 2, 4, 6, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 
24, 26, 28, 30, 32, 35, 37, 38, 40, 43 ve 45. maddelerdir. Olumsuz ifadelerin puanlanması tersine 
çevrilerek yapılmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 46, en yüksek puan 230’dur 
yüksek puan ÖİO düzeyinin yüksek olduğuna işaret etmektedir. Tuzgöl Dost (2004) geliştirdiği 
102 ölçek maddesinin ÖİO ne ölçüde ölçtüğünü belirlemek amacıyla uzman kanısına 
başvurulmuştur. Bunun için Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Psikoloji, Eğitimde Ölçme ve 
Değerlendirme ve Türk Dili alanlarında uzman olan toplam 16 kişinin görüşü alınmıştır. Alanı 
Ölçme ve Değerlendirme ve Türk Dili olan üç uzman dışındaki 13 kişiden ölçek maddelerinin 
her birini ÖİO belirlemeye uygun olup olmaması açısından (5) Çok Uygun, (1) Hiç Uygun değil 
olmak üzere beş dereceli bir ölçekle derecelendirmeleri istenmiştir. Uzmanların 13’ünün ölçek 
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maddelerinin ÖİO’u belirlemeye uygun olup olmadığına ilişkin derecelendirmeleri istenmiştir. 
Ölçek maddelerinin ÖİO’u belirlemeye uygun olup olmadığına ilişkin derecelendirmeleri 
arasındaki uyumu belirlemek amacıyla Kendall’ın uyuşum katsayısı hesaplanmış ki kare tablo 
ve uzmanların yaptıkları derecelendirmelerin birbiri ile uyumlu olduğu görülmüştür. Tuzgöl 
Dost (2004) 102 madde olan ölçeği 51’e indirilmiştir. Tuzgöl Dost (2004) ÖİÖ’nin geçerlik ve 
güvenirlik çalışmalarını gerçekleştirmek üzere 2002-2003 öğretim yılı güz döneminde 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler, Fen, 
Mühendislik, Eğitim ve Edebiyat Fakülteleri 2. ve 3. sınıf öğrencilerinden oluşan 209 kişilik 
gruba 51 maddelik ölçeği uygulamıştır. Uygulama sonrası veriler bilgisayara yüklenerek 
ölçeğin yapı geçerliğini test etmek amacıyla temel bileşenler analizi yöntemiyle faktör analizi 
çalışması yapılmıştır. Analiz sonucunda 51 maddelik ölçeğin öz değeri 1’den büyük olan 14 
faktör verdiği görülmüş ancak öz değerlerden ölçeğin genel bir boyutu olduğu anlaşılmıştır. 
Birinci boyuttaki faktör yüklerine ait öz değerler 11.486 iken, ikincisinde bu değer 3.927’ye 
düşmektedir. Öz değerler arasındaki bu yüksek fark ve test maddelerini çoğunun birinci boyutta 
yüksek yük vermesi, testin tek boyutlu oluşu için bir ölçüt olarak kabul edilmiştir. Faktör 
yüklerinin büyüklüğü için .30 değeri ölçüt olarak alındığında 51 maddeden 47’sinin birinci 
boyutta yeterli büyüklükte yüke sahip olduğu anlaşılmıştır. Faktör analizi sonucunda faktör 
yükü .30’un altında olan dört madde ile birlikte pilot uygulamalarda öğrenciler tarafından 
anlaşılamadığı görülen bir madde ölçekten Tuzgöl Dost (2004) tarafından çıkarılmıştır. Böylece 
ölçeğin madde sayısı 46’ya düşmüştür. Testin ayırıcılığını tespit etmek için 46 maddelik ölçeğin 
209 kişiye uygulanması ile elde edilen puanların alt ve üst %27’lik puan grup ortalamaları t 
testi ile karşılaştırılmıştır. Alt ve üst %27’lik puan gruplarında 56’şar puan bulunmaktadır. 
Sonuç olarak gruplar arasında .01 hata düzeyinde önemli fark bulunduğu gözlenmiştir (Tuzgöl 
Dost, 2004). 

Verilerin Analizi  
Araştırmada ergenlerde duygusal özerklik, sosyal destek ve öznel iyi oluşları arasındaki 

ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma verileri toplandıktan sonra bilgisayar ortamına 
aktarılarak analizler için hazır duruma getirilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde 
değişkenlere bağlı olarak SPSS 16.00 programı kullanılarak Korelasyon Katsayısı, Regresyon 
ve Bağımsız Gruplar t-testi analizlerinden yararlanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizi 
bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki etkilerini ortaya koyacak bir desen 
içinde ele alınmıştır. Her üç ölçekten (algılanan sosyal destek, öznel iyi oluş ve duygusal 
özerklik) elde edilen puan dağılımları cinsiyet değişkenine göre göre kodlanarak bilgisayara 
girilmiştir. Ergenlerin duygusal özerklik, sosyal destek ve öznel iyi oluşlarının cinsiyet 
değişkeni açısından farklılaşma durumunu ortaya koymak amacıyla bağımsız gruplar için t testi 
kullanılmıştır. Ergenlerin öznel iyi oluş ve algılanan sosyal destek puanları ile duygusal 
özerklik idealleştirmeme, bağımsızlık ve bireyleşme arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla 
Pearson momentler çarpımı korelasyon tekniği kullanılmıştır. Ergenlerin öznel iyi oluş ve 
algılanan sosyal desteklerinin duygusal özerklik-İdealleştirmeme, bağımsızlık ve bireyleşme alt 
boyutlarını yordamasına ilişkin çok yönlü hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır.  
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BULGULAR 
Tablo 1. Ergenlerin cinsiyet değişkenine göre algılanan sosyal destek bağımsız örneklemler için t testi 

ile karşılaştırılması 
 Cinsiyet N X  Ss t p 

Aile  
Kız 246 51,3171 8,88642 

-.757 
.449 
Anlamsız 
p>.05 Erkek 284 51,8662 7,62989 

Arkadaş 
Kız 246 34,5569 5,02187 

2.657 
.000 
Anlamlı 
p<.05 Erkek 284 32,3592 5,52456 

Öğretmen 
Kız 246 37,9878 9,17783 

4.796 
.008 
Anlamlı 
p<.05 Erkek 283 35,8127 9,63060 

 Tablo 1 incelendiğinde ergenlerin cinsiyet değişkenine göre algılanan sosyal destek 
puanlarının anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığı bağımsız örneklemler için t testi ile 
incelenmiştir. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda kız ve erkek ergenlerin aileden algıladıkları 
sosyal destek puanları arasında anlamlı fark gözlenmemiştir (-.757, p>.05).  Ancak kız 
öğrencilerin algılanan arkadaş  (t=2.657, p<.05) ve algılanan öğretmen (t=4.796, p<.05)  destek 
puanları erkek öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 

Tablo 2. Ergenlerin cinsiyet değişkenine göre öznel iyi oluş bağımsız örneklemler için t testi ile 
karşılaştırılması 

 Cinsiyet N X  Ss t p 

Öznel İyi 
Oluş 

Kız 246 162,9065 30,07507 
.666 

.502 
p>.05 
Anlamsız Erkek 284 161,2676 26,02348 

Tablo 2 incelendiğinde ergenlerin öznel iyi oluş puan ortalamaları cinsiyet değişkenine 
göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığı bağımsız örneklemler için t testi ile incelenmiş 
ortalamalar arasındaki farka ilişkin hesaplanan t değeri. 666. 05 düzeyinde anlamlı 
bulunmamıştır. Bu sonuca göre kız ve erkek öğrencilerin öznel iyi oluş puanları arasında 
anlamlı düzeyde fark yoktur. 

Tablo 3. Ergenlerin cinsiyet değişkenine göre duygusal özerklik bağımsız örneklemler için t testi ile 
karşılaştırılması 

 Cinsiyet N X  Ss t p 

İdealleştirmeme 
Kız 246 12,59 3,31 

-3.316 
.001 
Anlamlı 
p<.05 Erkek 284 13,52 3,12 

Bağımsızlık 
Kız 246 10,2561 2,78 

.494 
.633 
p>.05 
Anlamsız Erkek 284 10,1444 2,35916 

Bireyleşme 
Kız 246 12,9065 3,64151 

3.214 
.001 
p<.05 
Anlamlı Erkek 284 11,9366 3,24765 

Tablo 3 incelendiğinde kız ve erkek öğrencilerin duygusal özerklik alt ölçeklerine ilişkin 
puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığı bağımsız örneklemler için t 
testi ile incelenmiştir. İdealleştirmeme alt ölçeğinde erkek ergenlerin puan ortalamaları (13.52)  
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kız ergenlerden (12.59)  anlamlı düzeyde yüksek(t=-3.316, p<.05),  bulunurken bireyleşme alt 
ölçeğinde kız ergenlerin puan ortalamaları (12,90) erkek ergenlerden (11,93) anlamlı düzeyde 
yüksek (t=3.214, p<.05) bulunmuştur. 

Tablo 4. Ergenlerin öznel iyi oluş ve algılanan sosyal destek puanları ile duygusal özerklik 
idealleştirmeme, bağımsızlık ve bireyleşme arasındaki ilişki 

 İdealleştirmeme  Bağımsızlık Bireyleşme 
Öznel iyi oluş Pearson Correlation ,447** ,313** ,351** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
N 530 530 530 

Aile destek Pearson Correlation ,516** ,451** ,431** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
N 530 530 530 

Arkadaş destek Pearson Correlation ,212** ,141** ,134** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,002 
N 530 530 530 

Öğretmen destek Pearson Correlation ,244** ,250** ,144** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 
N 529 529 529 

Tablo 4 incelendiğinde ergenlerin öznel iyi oluş ile duygusal özerklik idealleştirmeme, 
bağımsızlık ve bireyleşme arasında pozitif yönlü anlamlı düzeyde ilişki görülmüştür. Ayrıca 
ergenlerin algılanan sosyal destekleri ile duygusal özerklik idealleştirmeme, bağımsızlık ve 
bireyleşme arasında pozitif yönlü anlamlı düzeyde ilişki görülmüştür. 

Tablo 5. Ergenlerin öznel iyi oluş ve algılanan sosyal desteklerinin duygusal özerklik-idealleştirmeme 
alt boyutunu yordamasına ilişkin çok yönlü hiyerarşik regresyon analizi 

Mod Yord R R2 R2
ch F  t p 

 (Sabit) ,446a 
 

,199 
 

,198 
 

131,093    
1 Öznel İyi Oluş .44 11.45 .000 
 Sabit ,554b ,307 ,302 58,015    
2 Öznel İyi Oluş ,237 5,281 ,000 
 Aile Desteği ,381 8,525 ,000 
 Arkadaş Desteği -,010 -,243 ,808 
 Öğretmen Desteği ,029 ,716 ,474 

Ergenlerin öznel iyi oluş ve algılanan sosyal destek puanlarının duygusal özerkliğin 
idealleştirmeme alt boyutunu yordamasına ilişkin yapılan hiyerarşik regresyon analizi 
sonucunda modele birinci adımda girilen öznel iyi oluşun model içerisinde özgün katkısının 
anlamlı olduğu görülmüştür(R2=.199, F)=131.093, p<.01). Modele ikinci adımda girilen 
algılanan sosyal desteğin modele katkısının anlamlı olduğu (R2=.307, F)=58.015, p<.01) 
görülmüştür. Algılanan sosyal desteğin alt boyutlarından algılanan aile ve algılanan öğretmen 
desteğinin modele özgün katlarının anlamlı olduğu anlaşılmıştır. 
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Tablo 6. Ergenlerin öznel iyi oluş ve algılanan sosyal desteklerinin duygusal özerklik-bağımsızlık alt 
boyutunu yordamasına ilişkin çok yönlü hiyerarşik regresyon analizi 

Mod Yord R R2 R2
ch F  t p 

 (Sabit) ,312a ,097 ,096 56,88    
1 Öznel İyi Oluş ,312 7,542 .000 
 Sabit ,466b ,218 ,212 36,41    
2 Öznel İyi Oluş ,097 2,039 ,042 
 Aile Desteği ,379 7,986 ,000 
 Arkadaş Desteği -,045 -1,052 ,293 
 Öğretmen Desteği ,091 2,129 ,034 

Ergenlerin öznel iyi oluş ve algılanan sosyal destek puanlarının duygusal özerkliğin 
bağımsızlık alt boyutunu yordamasına ilişkin yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonucunda 
modele birinci adımda girilen öznel iyi oluşun model içerisinde özgün katkısının anlamlı olduğu 
görülmüştür(R2=.097.  F=56.88, p<.01). Modele ikinci adımda girilen algılanan sosyal desteğin 
modele katkısının anlamlı olduğu (R2=.218, F)=36.41, p<.01) görülmüştür. Algılanan sosyal 
desteğin alt boyutlarından algılanan aile ve algılanan öğretmen desteğinin modele özgün 
katlarının anlamlı olduğu anlaşılmıştır. 

Tablo 7. Ergenlerin öznel iyi oluş ve algılanan sosyal desteklerinin duygusal özerklik-bireyleşme alt 
boyutunu yordamasına ilişkin çok yönlü hiyerarşik regresyon analizi 

Mod Yord R R2 R2
ch F  t p 

 (Sabit) ,351a ,123 ,122 74.05    
1 Öznel İyi Oluş ,351 8,605 ,000 
 Sabit ,457b ,209 ,203 34.59    
2 Öznel İyi Oluş ,188 3,913 ,000 
 Aile Desteği ,357 7,487 ,000 
 Arkadaş Desteği -,041 -,945 ,345 
 Öğretmen Desteği -,038 -,873 ,383 

Ergenlerin öznel iyi oluş ve algılanan sosyal destek puanlarının duygusal özerkliğin 
bireyleşme alt boyutunu yordamasına ilişkin yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonucunda 
modele birinci adımda girilen öznel iyi oluşun model içerisinde özgün katkısının anlamlı olduğu 
görülmüştür(R2=.123.  F=74.05, p<.01). Modele ikinci adımda girilen algılanan sosyal desteğin 
modele katkısının anlamlı olduğu (R2=.209, F)=34.59, p<.01) görülmüştür. Algılanan sosyal 
desteğin alt boyutlarından sadece algılanan aile desteğinin modele özgün katlarının anlamlı 
olduğu anlaşılmıştır. 

TARTIŞMA 
Bu bölümde araştırmanın çalışma grubunu oluşturan ergenlerin duygusal özerklik, 

sosyal destek ve öznel iyi oluşları açısından incelenmesi sonucu elde edilen bulguların 
tartışması yapılmış ve yorumlanmıştır. 

Cinsiyet ve Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişki 
Algılanan Sosyal Destek ve Cinsiyet  
Bazı araştırmacıların (Malecki ve Elliott 1999, akt.,Şencan, 2009; Kozaklı 2006) 
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yaptıkları çalışmada ise algılanan sosyal destek düzeyinin erkeklere oranla kız öğrencilerde 
daha fazla olduğu bulurken bazı araştırmacılarda (Taysi,2000; Soylu 2002) bu durumun tam 
tersini yani kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha az sosyal destek algıladıklarını 
bulmuşlardır. Algılanan sosyal desteğin cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığına 
ilişkin bulgular alt boyutlar dikkate alınarak alt başlıklar halinde aktarılmıştır. 

Aileden Algılanan Sosyal Destek ve Cinsiyet  
Araştırma bulgularında kız ve erkek ergenlerin aileden algıladıkları sosyal destek 

puanları arasında anlamlı fark gözlenmemiştir. Bu sonuç daha önceki araştırmaların ( Ünlü, 
2001; Dülger, 2009; Şencan, 2009; Akdoğan 2012) aileden algılanan sosyal destek düzeyi 
cinsiyete göre farklılaşmadığı sonucu ile benzerlik göstermektedir. Ancak diğer yandan kızların 
aileden aldıkları desteğin daha yüksek olduğunu gösteren araştırma (Helsen vd.,2000 
akt.,Şencan, 2009; Oktan, 2005; Kaşık, 2009) bulguları ile araştırma bulgumuz  farklılık 
göstermektedir. 

Aileden algılanan sosyal destek düzeyi geçmiş yıllarda yapılan araştırmalarda kız 
ergenlerde fazla iken bu durum günümüz şartlarında eşit olması veya anlamlı bir fark 
göstermemesi sosyo-ekonomik, kültürel yapının olumlu yönde değiştiği veya ailelerin cinsiyet 
açısından ayrım yapmadan çocuklarına sosyal destek sağlamalarından kaynaklandığı 
söylenebilir. Nitekim Ustabaş’ın (2011) yaptığı çalışmada kız ve erkek öğrencilerin ailelerinden 
eşit düzeyde sosyal destek algıladığı sonuçlarına ulaştığı görülmüştür.  Bu durum araştırma 
bulgumuzu destekler niteliktedir. 

Arkadaştan Algılanan Sosyal Destekle Cinsiyet Arasındaki İlişki: 
Araştırma bulgularında kız öğrencilerin algılanan arkadaş destek puanları erkek 

öğrencilerin destek puanlarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.  Benzer durumun bazı 
araştırmacıların (Ünlü, 2001; Kaşık, 2009, Dülger, 2009) yaptığı çalışmada da ortaya çıktığı 
görülmüştür. Fakat Şencan, (2009) cinsiyete göre arkadaştan algılanan sosyal desteğin 
farklılaşmadığını yaptığı çalışmada bulmuştur. Bireylerin arkadaştan aldıkları sosyal desteğin 
bireylerin cinsiyetleriyle yakından ilişkili olduğu düşünülmektedir. Öyleki Colarossi (2001) 
yaptığı çalışmada sosyal destek arama konusunda kızların daha çok arkadaşlarını tercih 
ettiklerini,  Kim’in (2001) yaptığı çalışmada ise kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha 
geniş sosyal ağa sahip olduklarını bulmuştur. Ayrıca Reevy ve Maslach (2001) ise kızların 
çevreden fazla sosyal destek alma beklentisine girdikleri, erkeklere oranla duygusal desteği hem 
fazla aldıkları hem de verdikleri tespit edilmiştir (Akt. Yamaç, 2009). 

Bireylerin arkadaştan aldıkları sosyal destek bireylerin yaşıtları ile ne kadar iyi iletişim 
içerisinde oldukları ile yakından ilişkilidir. Bireylerin yaşıtları ile iyi iletişim kurabilmeleri 
sosyal beceri, iletişim becerisi gibi temel değişkenlerle yakından ilişkilidir. Sosyal beceri ile 
ilgili yapılan çalışmalarda (Deniz ve Hamarta, 2003; Canbay 2010, Duran vd. 2013) iletişim 
beceri ilgili çalışmalarda  (Görür, 2001; Sönmez, 2014; Yetişkin, 2016) kızların daha yüksek 
düzeyde sosyal beceri ve iletişim becerisine sahip oldukların ilişkin bulgular arkadaştan 
algıladıkları sosyal desteğin kızların daha yüksek olmasını açıklamakta etkili olabilir.  

Öğretmenden Algılanan Sosyal Destekle Cinsiyet Arasındaki İlişki: 
Araştırma bulgularında kız öğrencilerin algılanan öğretmen destek puanları erkek 
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öğrencilerin destek puanlarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Benzer durumun bazı 
araştırmacıların (Ünlü, 2001; Kaşık, 2009) yaptığı çalışmada da ortaya çıktığı görülmüştür. 
Fakat Dülger’in (2009) yaptığı çalışmada öğretmenden algılanan sosyal desteğin 
farklılaşmadığı bulunmuştur. 

Bireylerin öğretmenden aldıkları sosyal destek bireylerin öğretmenleri ile ne kadar iyi 
iletişim içerisinde olduklarıyla, dolayısı ile sosyal beceri, iletişim becerisi gibi temel 
değişkenlerle yakından ilişkilidir. Kızların erkek ergenlere göre daha yüksek düzeyde sosyal 
beceri ve iletişim becerisine sahip oldukları sosyal beceri ile ilgili yapılan çalışmalarda (Deniz 
ve Hamarta, 2003; Canbay 2010, Duran vd., 2013) ve iletişim becerileriyle ilgili çalışmalarda  
(Görür, 2001; Sönmez, 2014; Yetişkin, 2016) ortaya konmuştu. Ayrıca Puklek ve Vidmar 
(2000) ergenlerdeki sosyal ilişkilerin cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaştığı, erkeklere 
oranla kızların sosyal ilişkilere daha çok eğilim gösterdikleri ifade edilmektedir (Akt., Çivitci, 
2011). Öyle ki bazı araştırmacılarda (Buhrmester vd.,1988; Gorska, 2011) kız ergenlerin erkek 
ergenlere nazaran kendini açma ve duygusal destek sağlama bakımından daha güçlü oldukları 
ifade etmişlerdir (Akt., Baltemir, 2014). Bu durum kız ergenlerin öğretmenleriyle iletişim 
durumuna zemin oluşturan unsurlar olarak değerlendirilebileceği düşünülmektedir. 

Cinsiyet ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişki 
Araştırma bulgularında ergenlerin cinsiyet değişkenine göre öznel iyi oluş puan 

ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaşmadığı bulunmuştur. Diener (1984) Öznel iyi oluşu 
bireyin olumlu ve olumsuz duyguları ne düzeyde yaşadığına; yaşamından ne düzeyde doyum 
aldığına yönelik değerlendirme olarak tanımlamıştır.  Literatüre baktığımız zaman, Wood vd. 
(1989), iyi oluşla ilgili yapılmış 93 çalışmanın meta analizini yapmışlardır. Sonuç olarak 
kadınların erkeklere oranla mutluluk ve yaşam doyumu seviyelerinin daha yüksek olduğu ancak 
olumlu duygu durumu açısından bu farklılığın anlamlı olmadığı görülmüştür (Akt., Nur-Şahin 
2011). Katja vd. (2002)’ deki araştırmalarında erkeklerin yaşam doyumu kızların yaşam 
doyumundan daha fazla çıkmasına rağmen istatistiksel olarak bu fark anlamlı görülmemiştir  
(Akt., Saygın, 2008). Mahon ve Yarcheski (2005) kız ve erkek öğrencilerin mutluluk ölçümleri 
arasındaki farkın anlamlı olmadığı görülmüştür. (Nur-Şahin 2011). Tuzgöl Dost (2004)’te 
yapmış olduğu çalışmada öğrencilerin cinsiyet ve fiziksel görünüşten memnuniyete bağlı olarak 
öznel iyi oluşlarında fark gözlenmemiştir. 

Ayrıca çoğu araştırmacının (Cihangir–Çankaya, 2005; Çelik, 2008; Saygın 2008; Nur-
Şahin, 2011; Kermen, 2013; Uçan, 2013) yaptıkları çalışmada cinsiyet değişkenine göre öznel 
iyi oluşlarında bir farklılık göstermediğini bulmuşlardır. Fakat Saföz-Güven (2008) ergenler 
üzerinde yaptığı çalışmada öznel iyi oluş değişkeni cinsiyet açısından farklılık gösterdiğini ve 
erkek ergenlerin öznel iyi oluş düzeylerini daha yüksek bulmuştur. Literatürde görüldüğü gibi 
çoğu araştırma bulguları bireylerde öznel iyi oluşun cinsiyet değişkeni açısından farklılık 
göstermediği ve bu durumunda araştırma bulgularımızla paralellik arz ettiği görülmüştür.  

Cinsiyet ve Duygusal Özerklik Arasındaki İlişki 
Yaptığımız çalışmada kız ve erkek öğrencilerin duygusal özerklik alt ölçeklerine ilişkin 

puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiş ve alt ölçeklere 
göre durum değerlendirmede yarar görülmüştür.  
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İdealleştirmeme alt ölçeğinde erkek ergenlerin puan ortalamaları kız ergenlerin puan 
ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Konu ile ilgili olarak Çoban’ın 
(2013) yaptığı çalışma sonucu ile bulgumuz benzerlik göstermektedir. Fakat bazı araştırmacılar 
( Steinberg ve Silverberg, 1986; Chen, 1994; Zimmer-Gembeck vd., 2011) çalışmalarında 
idealleştirmeme boyutunda kızların erkeklere oranla ortalamalarının yüksek olduğunu 
bulmuştur (Akt., Erçevik, 2014). 

Bağımsızlık alt ölçeğinde erkek ergenlerin puan ortalamaları ile kız ergenlerin puan 
ortalamaları arasında fark anlamsız bulunmuştur. Çoban (2013) yapmış olduğu çalışmada 
bağımsızlık boyutunda kızların erkeklere oranla ortalamalarının yüksek olduğu bulunmuştur. 
Aynı sonuca bazı araştırmacılarında (Steinberg ve Silverberg, 1986; Chen, 1994; Zimmer-
Gembeck vd., 2011) ulaştıkları görülmüştür (Akt., Erçevik, 2014). 

Bireyleşme alt ölçeğinde kız ergenlerin puan ortalamalarının erkek ergenlerin puan 
ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.  Bazı araştırmacılar (Steinberg ve 
Silverberg, 1986; McBride-Chang ve Chang, 1998, Levpuscek, 2006) yaptıkları çalışmada 
kızlar lehine bireyleşme boyutunda anlamlı farklılıklar olduğunu bulmuşlardır (Akt., Erçevik 
2014). Çoban (2013) yapmış olduğu çalışmada ise bireyleşme boyutunda cinsiyetler arasında 
manidar bir farklılığa ulaşmadığını ifade etmiştir. 

Noom (1999) duygusal özerklik ergenin akranlarından ve ana babasından duygusal 
olarak bağımsızlaşması olarak belirtmiştir. Yaptığımız çalışmada bireyin kendisini duygusal 
olarak bağımsızlık hissetmesi cinsiyete göre değişip değişmediğine bakılmıştır. Bu açıdan 
literatüre baktığımızda Silverberg (1986) yaptıkları çalışmalarda, kızların erkeklere oranla daha 
yüksek düzeyde duygusal özerklik gösterdiklerini belirtmişken, Huey ve Henry’nin (2005) 
yaptığı çalışmada, duygusal özerklik açısından cinsiyetler arası bir fark olmadığı sonucuna 
varmışlardır. (Akt.,Yektaş 2013). Benzer durumlara bazı araştırmacılarında (Demir, 2002; 
Musaağaoğlu, 2004) yaptıkları çalışmada ulaştıkları görülmektedir fakat Sesli (2014) yapmış 
olduğu araştırmanın sonuçlarına bakıldığında kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre duygusal 
özerklik puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılık gösterdiğini bulmuştur. 

Ergenlerin Öznel İyi oluş ve Algılanan Sosyal Destek Puanları ile Duygusal 
Özerklik İdealleştirmeme, Bağımsızlık ve Bireyleşme Arasındaki İlişki 

Araştırma bulgularımızda ergenlerin öznel iyi oluş ile duygusal özerklik 
idealleştirmememe, bağımsızlık ve Bireyleşme arasında pozitif yönlü anlamlı düzeyde ilişki 
görülmüştür. Ayrıca ergenlerin algılanan sosyal destekleri ile duygusal özerklik 
idealleştirmememe, bağımsızlık ve bireyleşme arasında pozitif yönlü anlamlı düzeyde ilişki 
görülmüştür. Ayrıca ergenlerin öznel iyi oluş ve algılanan sosyal destek puanlarının duygusal 
özerkliğin idealleştirmeme, bağımsızlık ve bireyleşme alt boyutlarını yordamasının anlamlı 
olduğu görülmüştür. Özellikle öznel iyi oluş ve aileden algılanan sosyal desteğin modele özgün 
katkılarının anlamlı olduğu anlaşılmıştır.  

Nur Şahin (2011) yaptığı çalışmada algılanan sosyal destek ile öznel iyi oluş puanları 
arasında pozitif yönlü yüksek derecede ilişkili olduğu ifade edilirken Türkmen (2012) yaptığı 
çalışmada ise algılanan sosyal destek ve öznel iyi oluş arasında anlamlı bir ilişki gözlenmediği 
ifade edilmiştir. Literatüre bakıldığında algılanan sosyal destek, özerklik ve öznel iyi oluşla 
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ilgili çeşitli çalışmalar bulunmasına rağmen duygusal özerklikle ilgili çalışmaların azlığı dikkat 
çekmiştir. Özer’in (2009) yaptığı çalışmada üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeylerinin 
yüksekliği bir takım değişkenlerin yanında özerklik düzeylerinin yüksekliğinin etki ettiğine 
işaret etmiştir.  Ancak Lamborn ve Steinberg’in (1993) yaptığı çalışmada bulduğumuz 
sonuçların aksi bir durumu yani duygusal özerklik puanları yüksek olan ergenlerin, düşük 
olanlara göre daha fazla davranış ve stres yaşadıklarını gösterdiği bulunmuştur (Akt., 
Morsünbül, 2011). Bu konunu iyi anlaşılması için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.  

Araştırmamızın diğer bir bulgusunda ergenlerin sosyal destekleri ile duygusal özerklik 
arasındaki ilişkiye baktığımızda algılanan sosyal destekleri ile duygusal özerklik 
idealleştirmeme, bağımsızlık ve Bireyleşme arasında pozitif yönlü anlamlı düzeyde ilişki 
görülmüştür. Bu durum Erçevik’in (2014)’ te yaptığı çalışmada da algılanan sosyal destek ile 
duygusal özerklik arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkilere rastlanmış olup ayrıca algılanan 
sosyal destek alt boyutları ile duygusal özerkliğin alt boyutları arasında pozitif yönlü ilişki 
bulunmuştur. 

Erçevik (2014) yapmış olduğu araştırmaya göre duygusal özerkliğin gelişiminde genel 
olarak sosyal desteğin önemi vurgulanırken ve alan yazıda bazı görüşlerin aksine gelişimsel 
olarak duygusal özerkliğin gelişimi süreç olarak olumlu görülmüştür. 

Duygusal özerkliği bir bireyleşme süreci olarak değerlendiren Yılmazer (2007) 
ergenliğin sonunda duygusal bağlılığın çocukluk dönemine nazaran çok daha az olduğunu ifade 
etmektedir. Bu bağlılık azaldıkça ve ailenin ergenin bireyleşmesine vermiş olduğu bu destek 
Fromm’un (1947) bahsettiği kendi bireyselliğini kaybetmeden diğer insanlarla bütünleşmesine 
katkı sağlayacaktır. 

Öyle ki aileler, ergenin bireyleşmesine izin verdikleri ölçüde geçiş döneminin olumlu 
olacağını fakat aileler, çocuklarındaki bu değişikliklerden endişe ediyorlar, ergenin özgürlük 
isteklerine cevap veremiyorlarsa geçiş döneminin olumsuz olacağını dolayısı ile ergenlerin 
gelişiminin olumsuz olacağını belirtilmektedir (Palmonari vd., 1991; akt. Özatça, 2009). Benzer 
durum Beyer ve Goosens’ın (2008) ebeveynle kurulan sıcak ve yakın bir ilişkinin (rehberlik 
etme, emosyonel destek, güvenli bağlanma, yakınlık,) destekleyici ebeveyn tutumlarının (aile 
içinde Bireyleşme ve bağımsızlığa değer verilerek, özerk ve bağımsız davranışların 
cesaretlendirilmesi) ergenlerde sağlıklı kimlik gelişimi ve kimlik kazanımı ile ilişkili olduğu 
yaptıkları çalışmada ortaya çıkmıştır (Akt.Yektaş 2013). 

Ayrıca yaptığımız çalışmada ergenin bireyleşmesine aile desteğinin katkısı olurken 
öğretmen ve arkadaş desteğinin olmaması manidar bulunmuştur. Öyleki (Ryff, 1989, akt., 
Çevik, 2010) otonomi kavramını açıklarken kendi kararlarını kendi verme, bireyleşme, kendini 
gerçekleştirme gibi kavramlardan bahsetmektedir. Buradan hareketle örneklem grubumuzdaki 
ergenlerin bireyleşmesine öğretmen ve arkadaş desteğinin olmaması ergenin kendi kararlarını 
kendi vermesini veya kendini gerçekleştirme çabalarının desteklenmeme sebepleri 
araştırılmaya değer görülmektedir.  

Çünkü Özdemir ve Çok’a (2011) göre kişisel, sosyal ve cinsel kimliğinin oluşmasına 
ergenin bireyleşme süreci katkı sağlamaktadır. Bu süreçte ergendeki fizyolojik değişikliklerin 
yanında bilişsel, duygusal ve toplumsal değişiklikler kendini göstermekte; büyüme, sosyal rol 
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tanımı, bilişsel değişim, cinselliğin ayrımına varılması, bireyleşme çabaları, kimlik arayışları, 
anne-babadan ayrılma ve psikolojik olarak bağımsızlaşma düşüncesi ve kişiler arası ilişkilere 
duyulan yoğun gereksinimleri ortaya çıkartmaktadır (Ostrov ve Offer, 1980; Akt., Özatça, 
2009). Bu süreçte kişiler arası ilişkilere duyulan gereksinimlere bakılınca ailenin dışında 
öğretmen ve arkadaş ilişkisi ve onlardan sağlanan destek ergenin bireyleşmesine katkı 
sağlaması beklenilmektedir. 

Sonuç olarak ergenlerin öznel iyi oluş ve algılanan aile desteğinin duygusal özerkliğin 
alt boyutlarının tamamına (idealleştirmeme, bağımsızlık ve bireyleşme) katkısı varken; öznel 
iyi oluş ve algılanan öğretmen desteğinin sadece iki boyuta (idealleştirmeme, bağımsızlık) 
katkısının olduğu bulunmuştur. Bunların yanın da öznel iyi oluş ve algılanan arkadaş desteğinin 
bu alt boyutlara katkısı görülmemiştir. 

Sonuç 
Araştırmada çalışma grubunu oluşturan ergenlerin duygusal özerklik, sosyal destek ve 

öznel iyi oluşları açısından incelenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda şu 
sonuçlara ulaşılmıştır. 

1. Ergenlerin cinsiyet değişkenine göre kız ve erkek ergenlerin aileden ASDÖ puanları 
arasında anlamlı fark gözlenmemiştir.  Ancak kız öğrencilerin algılanan arkadaş ve algılanan 
öğretmen destek puanları erkek öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.   

2. Ergenlerin cinsiyet değişkenine göre kız ve erkek öğrencilerin ÖİO puanları arasında 
anlamlı düzeyde fark yoktur. 

3. Ergenlerin cinsiyet değişkenine göre DÖÖ puanlarının idealleştirmeme alt ölçeğinde 
erkek ergenlerin puan ortalamaları kız ergenlerden anlamlı düzeyde yüksek bulunurken 
bireyleşme alt ölçeğinde kız ergenlerin puan ortalamaları erkek ergenlerden anlamlı düzeyde 
yüksek bulunmuştur. 

4. Ergenlerin ÖİO ve ASDÖ puanları ile DÖÖ idealleştirmeme, bağımsızlık ve 
bireyleşme arasında pozitif yönlü anlamlı düzeyde ilişki görülmüştür. Ayrıca ergenlerin ASDÖ 
ile DÖÖ idealleştirmememe, bağımsızlık ve bireyleşme arasında pozitif yönlü anlamlı düzeyde 
ilişki görülmüştür. 

5. Ergenlerin ÖİO ve ASDÖ puanlarının DÖÖ idealleştirmeme alt boyutunu 
yordamasına ilişkin yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonucunda modele birinci adımda 
girilen ÖİO model içerisinde özgün katkısının anlamlı olduğu görülmüştür. Modele ikinci 
adımda girilen ASDÖ’nin modele katkısının anlamlı olduğu görülmüştür. ASDÖ’nin alt 
boyutlarından algılanan aile ve algılanan öğretmen desteğinin modele özgün katlarının anlamlı 
olduğu anlaşılmıştır. 

6. Ergenlerin ÖİO ve ASDÖ puanlarının DÖÖ bağımsızlık alt boyutunu yordamasına 
ilişkin yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonucunda modele birinci adımda girilen ÖİO’un 
model içerisinde özgün katkısının anlamlı olduğu görülmüştür. Modele ikinci adımda girilen 
ASDÖ’nin modele katkısının anlamlı olduğu görülmüştür. ASDÖ’nin alt boyutlarından 
algılanan aile ve algılanan öğretmen desteğinin modele özgün katlarının anlamlı olduğu 
anlaşılmıştır. 

7. Ergenlerin ÖİO ve ASDÖ puanlarının DÖÖ bireyleşme alt boyutunu yordamasına 



Güney & Hamarta 
Ergenlerde Duygusal Özerklik, Sosyal Destek ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 
 

152 
 

ilişkin yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonucunda modele birinci adımda girilen ÖİO’un 
model içerisinde özgün katkısının anlamlı olduğu görülmüştür. Modele ikinci adımda girilen 
ASDÖ’nin modele katkısının anlamlı olduğu görülmüştür. ASDÖ’nin alt boyutlarından sadece 
algılanan aile desteğinin modele özgün katlarının anlamlı olduğu anlaşılmıştır. 

Öneriler 
1. Bu araştırma diğer şehirlerdeki ergenlerle tekrarlanarak araştırma sonuçları 

karşılaştırılabilir. 
2. Bu araştırmanın örneklemi 13-19 yaş arası öğrenim görmekte olan ergenlerle 

sınırlıdır. Dolayısıyla elde edilen bulguların diğer yaş gruplarına genellemek mümkün değildir. 
Benzer çalışmaların diğer yaş gruplarına yapılması konu ile ilgili kapsamlı bilgi sahibi 
olunmasına katkı sağlayacaktır. 

3. Araştırmanın sonuçlarından anlaşılıyor ki sosyal desteğin artması ergenin duygusal 
özerkliğini ve öznel iyi oluş düzeyini olumlu yönde etkilemektedir. Dolayısı ile ergen ailelerine 
bu yönde eğitimler verilmesi fayda sağlayacaktır. 

4. Ergenlerin bireyleşmesine öğretmen desteğinin doğru ve yeterli olabilmesi için bu 
yönde öğretmenlere seminerler verilebilir. 

5. Ergenlerin bireyleşmesine arkadaş desteğinin doğru ve yeterli olabilmesi için bu 
yönde okullarda grupla psikolojik danışmanlık çalışmaları yapılabilir. 

6. Ergenlerin bireyleşmesine öğretmen ve arkadaş desteğinin olmaması ergenin kendi 
kararlarını kendi vermesini veya kendini gerçekleştirme çabalarının desteklenmeme sebepleri 
araştırılmaya değer görülmektedir.  
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