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      ÖZET 

Toplumda var olan olumsuz tutum ve davranışların ortaya çıkardığı damgalama olgusuna 

yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda daha çok ruhsal hastalıklara sahip 

bireylerin maruz kaldığı damgalama, bireyler üzerindeki damgalamanın etkileri, damgalanan 

ve bu süreçte etkili olan faktörler ele alınmıştır. Söz konusu çalışmalarda damgalamanın en 

fazla ruhsal hastalığa sahip bireylerde olduğu, bu bireylerin tehlikeli olarak algılandığı 

sonucuna ulaşılmıştır.  

 Literatür çalışmalarının incelenmesi sonucu üretilen bu çalışma ile damgalamaya 

maruz kalan çeşitli grupların damgalama sürecinin nasıl işlediği, damgalamanın ortaya 

çıkmasında etkili olan toplum mekanizmalarının ortaya konması, spesifik olarak 

ötekileştirilen gruplar yerine damga olgusunun makro boyutta ele alınması amaçlanmaktadır. 

 Çalışmada YÖK veri tabanından, bilimsel dergi ve kitaplardan olmak üzere farklı tez 

ve makale incelenmiştir. Bu kaynaklardan 18’i meta-analiz yöntemi kullanılarak elde edilen 

bulgular incelenmiştir. 

 Sonuç  olarak toplumda farklı olma nedeniyle birey ve grupların ötekileştirildiği, bu 

süreçte fiziksel ve biyolojik farklılık, engellilik durumu, cinsiyet, cinsel yönelim, ırk, din, 

mezhep farklılığı, sosyoekonomik durum, kültür gibi pek çok olgunun etkili olduğu, korku, 

öfke, kin gibi benzer duyguların harekete geçmesi ile sürecin başladığı anlaşılmış ve ortaya 

çıkan toplum mekanizmasının farklı olgular üzerinden benzer aşamalar sonucu gerçekleştiği 

saptanmıştır.  
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 Toplumda çatışmalara yol açan ve bireylerin psiko sosyal durumlarını olumsuz 

etkileyen, birey ve gruplar üzerinde ayrımcılık oluşturan damgalama olgusunun önlenmesi, 

sosyal hizmet disiplininin müdahale planları ile gerçekleştirilmesi önem teşkil etmektedir. 

 Bu çalışmanın damga olgusunu makro boyutta ele alması ile gelecek çalışmalara 

kaynak oluşturması açısından yararlı olacağı ve sınırlılıkları doğrultusunda ileride yapılacak 

çalışmaların belirlenmesine ışık tutacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ötekileştirme, Damgalama, Ayrımcılık, Sosyal hizmet 
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ABSTRACT 

Many studies have been carried out regarding the stigma phenomenon caused by negative 

attitudes and behaviors in the society. In these studies the stigmatization that individuals with 

mental illnesses are exposed to, the effects of stigmatization on individuals, stigmatized and 

factors that are effective in this process were mostly discussed. In these studies it was 

concluded that stigma is most common in people with mental illnesses and that these 

individuals are perceived as dangerous.  

          This study, which is produced as a result of the review of literature studies, aims to 

reveal how the stamping process of various groups exposed to stigmatization works, to reveal 

the social mechanisms that are effective in the emergence of stigmatization, and to deal with 

stigma phenomenon in a macro dimension rather than the marginalized groups specifically.  

          In the study, many different theses and articles were examined from YÖK (council of 

higher education) database, scientific journals and books. From 18 of these resources, the 

findings obtained using the meta-analysis method were examined.  

           As a result it is understood that; individuals and groups are marginalized due to being 

different in society, many phenomena are effective such as physical and biological difference, 

disability, gender, sexual orientation, race, religion, denominational difference, 

socioeconomic status, culture in this process, the process start with the activation of similar 

emotions such as fear, anger and grudge and it is detected that emerging society mechanism 

occurs as a result of similar stages over different cases.  

           It is important to prevent stigmatization phenomenon that causes conflicts in society, 

affects psychological status of individuals negatively, and creates discrimination in 
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individuals and groups and to realize this with the help of intervention plans of social service 

discipline.  

          It is thought that this study will be useful in terms of creating a resource for future 

studies by dealing the stigmatism phenomenon in a macro dimension and will shed light on 

the determination of future studies in line with its limitations.  

               Keywords: Marginalization, Stigmatization, Discrimination, Social Service 
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ÖNSÖZ 

 Bu çalışma, toplumun damgalama olgusunu incelemek, damgalama sürecinin 

bireylerin biyopsikososyal durumları üzerindeki etkilerini açıklamak amacıyla ortaya 

koyulmuştur. Lisans bitirme tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın konusunu damgalamanın 

makro sosyal hizmet çerçevesinde incelenmesi oluşturmaktadır. Bu çalışma İstanbul 29 Mayıs 

Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı bünyesinde gerçekleşmiştir. 
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GİRİŞ 

Damgalama, bireyi toplumda diğer kişilerden ayıran ve onun istenmeyen, hoş karşılanmayan 

bir özelliğe sahip olduğu anlamına gelen 'işaret' olarak ifade edilmektedir.  Damgalama 

bireyler ve bireylerin oluşturduğu gruplar, topluluklar halinde seyreden bir olgudur. 

Toplumsal hayatta dışlanma, ayrımcılık, ötekileştirmeye sebep olur. Damgalamaya maruz 

kalan kişilerde damgalamanın birey ve ailesinin de bir izolasyona maruz bırakıldığı görülür. 

Damgalama din, dil, ırk, cinsiyet, kültür fark etmeksizin zamana göre sebeplerinde çeşitlilik 

gösteren fakat ötekileştirme, ayrıştırma davranışlarında tutarlı bir davranış sergilendiği 

görülen bir kavramdır. Damgalama makro boyutta incelenmesi gereken, insanlıkla beraber 

ortaya çıkmış ve hep var olan bir olgudur. Mikro ve makro boyutta, aynı zamanda sosyal 

hizmet disiplininin müdahale ettiği gruplarda ve kendi hayatlarımızdaki yansımalarını 

görmezden gelemeyeceğimiz bir boyutta olduğundan dolayı böyle bir araştırma yapılmak 

istenmiştir. Bu araştırmada damgalama olgusu, seçilmiş bir grupla değil makro boyutlarıyla 

incelenerek bireylerin ve toplulukların neden damgaladıklarına dair fikir edinmek 

hedeflenmiştir. Damgalama sosyal yaşamda birçok farklı disiplinlerin çalışma alanını 

ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Sosyal hizmet damgalama sürecinde, öncesinde ve 

sonrasında aktif rol alan bir meslek dalıdır. Bu araştırma damgalama sürecinin oluşmasını 

sağlayan etkenlerin fark edilmesini sağlamak amacıyla yapılmakta ve sonrasında sosyal 

hizmet disipliniyle damgalamayı önleyici ve iyileştirici çalışmalar gerçekleştirmek 

hedeflenmektedir. Damgalama hakkında pek çok araştırmaya rastlamak mümkündür fakat 

yapılan araştırmalar incelendiğinde damgalamanın spesifik konular hakkında ve daha çok 

birey ve spesifik bir grup hakkında araştırma yapıldığı görülmüştür. Bu araştırma makro 
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boyutta yapılmış olup birey ve toplumun damgalama sürecindeki işleyiş biçimini ortaya 

koymaya çalışmıştır.  

Araştırma altı bölümden oluşmaktadır. Araştırma meta analiz yöntemiyle konuyla 

ilgili daha önceki araştırmaların incelenmesiyle oluşturulmuştur. Materyallere internetteki 

akademik kaynaklardan ve İstanbul 29 Mayıs üniversitesi kütüphanesi kaynakları başta olmak 

üzere çeşitli kitaplardan ulaşılmıştır.  Araştırmanın popülasyonunu daha önce yapılmış 

araştırmalardaki kişiler oluşturmaktadır.  
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1.BÖLÜM: GİRİŞ 

1.1. Araştırmanın Problemi 

Damgalama birey, grup veya toplulukların mikro düzeyde farklı bir birey tarafından, makro 

düzeyde ise toplum tarafından etiketlenerek dışlanması durumudur. Araştırmalar sonucu elde 

edilen bilgilere göre damgalamanın tarihin başından beri var olduğu ve birçok farklı kesimin 

farklı faktörlerden ötürü damgalamaya maruz kaldığı görülmüştür. Bununla birlikte 

damgalamanın çeşitli sorunları ortaya çıkardığı, bu sorunların bireylerin hayatında olumsuz 

durumlara sebebiyet verdiği, psikolojik iyilik hallerini zedelediği, toplum düzenini bozan 

çatışmaları oluşturduğu ve böylece gerek özel gerek kamusal alanda bireyleri etkilediği 

yapılan literatür çalışması sonucu saptanmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda toplumun damga 

olgusu üzerindeki algısının belirlenmesi önem teşkil etmektedir. Araştırmamızda damgalama 

davranışında bulunan bireylerin psiko-sosyal durumları ve demografik özellikleri 

belirlenmeye çalışılmış, damgalama davranışı ile bireyin psikolojik durumu arasındaki ilişki 

incelenmeye çalışılmıştır. 

1.2.Araştırmanın Amacı 

Birey ve grupların aidiyet hissetme ihtiyacı sebebiyle kendilerini konumlandırdıkları “biz” ve 

kendilerinden farklı olanları konumlandırdıkları “öteki” kategorileri bazı bireysel ve 

toplumsal ölçekli sorunlara sebebiyet vermektedir. Bunların başında ötekileştirme 

gelmektedir. Bireylerin ırk, din, cinsiyet, kültür vs. olmak üzere birçok etmenden ötürü 

farklılıkları bulunmaktadır ve bireyler bu farklılıklar üzerinden ayrımcılığa maruz 

kalmaktadır. Literatür taramasında sürece ilişkin elde edilen bilgiler damgalanan tüm 

grupların aynı aşamalardan geçtiğini göstermektedir. Bu sebeple araştırma sürecinde spesifik 
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bir müracaatçı grubuyla çalışmak yerine toplumun geneliyle çalışılarak damgalama sürecine 

genel bir bakış yapmak ve insanların neden damgaladıklarına dair fikir edinmek 

hedeflenmiştir.  

Bu doğrultuda çalışmanın amacı farklı sosyal, kültürel, fiziksel, biyolojik vs. 

niteliklere sahip bireylerin, grupların ve toplulukların maruz kaldıkları ötekileştirme sürecini 

ortaya koymaktır. Bu sebeple araştırmamız ile toplumdaki her kesimin bir dönem maruz 

kaldığı ötekileştirmenin genel işleyiş süreci hakkında bilgi edinilecek, bu bilgiler sosyal 

hizmet bakış açısıyla değerlendirilecek ve sosyal hizmet literatüründeki damgalama 

konusundaki çalışmaların artması sağlanacaktır. Bununla birlikte alt amaçlarda bireylerin 

psiko-sosyal durumlarının ötekileştirme sürecine etkileri, içinde bulunulan toplumda ötekinin 

tanımlanması, damgalama sürecinde etkili olan faktörlerin neler olduğuna ilişkin sorulara 

araştırma sonunda cevap bulunması amaçlanmaktadır. 

1.3. Araştırmanın Sınırlılıkları  

Bu süreçte araştırmanın literatür kısmı tamamlandıktan sonra görüşmecilerle yüz yüze anket 

yapılıp damgalama hakkındaki düşüncelerinin öğrenilmesi hedeflenmekteydi. Ancak içinde 

bulunulan Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Bunun yerine önceden yapılan 

çalışmalardan elde edilen sonuçlar meta analizi yöntemiyle derlenmiştir. Yine salgın 

nedeniyle çalışmalara uzaktan devam edilmiştir. Ayrıca sosyal hizmet literatüründe 

damgalamaya ilişkin kaynakların sınırlı sayıda bulunması ve var olan kaynakların da çoğunun 

birbirleriyle benzer içeriğe sahip olması nedeniyle de bazı sıkıntılar yaşanmıştır 
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1.4. Kavramlar   

Damgalama: Bireyi toplumda diğer kişilerden ayıran ve onun istenmeyen, hoş karşılanmayan 

bir özelliğe sahip olduğu anlamına gelen 'işaret' olarak ifade edilmektedir. 

İçselleştirilmiş damgalama: Kişinin üzerine atfedilen olumsuz yargıları kabullenmesi ve 

bunun sonucunda utanç, değersizlik gibi olumsuz duygulara kapılarak kendisini toplumdan 

soyutlamasıdır. 

Kalıp yargılar: Belirli bir objeye, gruba veya kişiye yönelik olan onlar hakkında karar 

vermeyi kolaylaştıran, önceden tasarlanmış zihinde oluşturulan birtakım izlenimlerdir. 

Önyargı: Eksik/yanlış yargılama süresi sonucunda oluşmuş, bir insan grubu veya bireyin 

kendisine yönelik olan çoğunlukla olumsuz bir tutum olarak tanımlanmaktadır. 

Ötekileştirme: Toplumda öteki olarak görülenlerin haklarının sınırlandırılması veya yok 

edilmesi olarak tanımlanır. 

Ayrımcılık: Bir bireye veya gruba belli bir özelliği nedeniyle eşitsiz /farklı muamele 

yapılmasıdır. 
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İKİNCİ BÖLÜM: KURAMSAL ÇERÇEVE 

2. Damgalama 

Damgalama ve etiketleme insanlık tarihinin başında, insanların yerleşik hayata geçmesi ve 

tarımsal faaliyetlerin beraberinde getirdiği ekonomik güçlenme sonucu kişilerin kurdukları 

ilişki ağı içinde bulundukları konumda güçlenmeyle birlikte kişilerarası güç dengelerinin 

değişmesi ve farklılaşması ile ortaya çıkmıştır. 1 

Türk Dil Kurumunun güncel sözlüğünde “bir kimsenin adını kötüye çıkaran yüz kızartıcı 

durum” anlamına gelen damga kelimesi günümüzde “kara leke” anlamında kullanılmaktadır. 

Kara leke anlamına gelen damgalama kelimesinin kullanımı Ortaçağ zamanında suçlu 

kişilerin hem cezalandırılması hem de işaretlenmesi amacıyla kızgın demirle dağlanmasına 

dayanmaktadır. Damgalamanın tarihine baktığımızda birey, grup ve topluluklara normalin 

dışında olduğu algısı kabul ettirilmeye çalışılmış ve kabul edilemez ve utanılması gereken 

bireyler olduğu düşüncesi yaratılmaya çalışılmıştır. 2 

Damgalama en temel anlamıyla birey, grup veya toplulukları aşağılayıcı, ötekileştirici 

tutumlarda bulunmak, bireyin özsaygısını azaltmaya yönelik davranışlar sergilemektir. 

Damgalayan kişiler kendinden farklı gördükleri kişi, grup veya topluluklara karşı gerçekdışı 

ve utanç verici nitelikler yüklemektedir. Bu durumun temelinde kişinin kendisinden farklı 

gördüğü kişiye karşı duyduğu önyargı ve bu önyargıların getirdiği olumsuz duygular 

                                                           
1 Psikeart Dergisi, sayı: 2 Mart-nisan s.43. 
2 Emin Oryal Taşkın, Ruhsal Hastalıklarda Damgalama ve Ayrımcılık, 1.Baskı (İzmir: Meta Basım Yayıncılık, 
2007)  s. 1-2.  
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yatmaktadır. Nihayetinde damgalamaya uğrayan kesimler ayrımcı ve dışlayıcı davranışlara 

maruz kalarak perifere itilmektedir.3 

Damgalama olgusu, kelime kökenine bakıldığında damga kelimesinden gelmektedir. 

Damga ilk olarak Yunanlıların köleleri, hainleri, suçluları kızgın demirle işaretlemesi ile 

kullanılmaya başlanmıştır.4 Tarih kadar eski olan damga (stigma), Roma’da da kölelerin 

işaretlenmesi anlamına gelmektedir.5 Bu işaretler, damgalanan bireylerin ayırt edilebilmesini 

sağlamış ve hayatları boyunca ‘öteki’ olarak yaftalanmalarına sebep olmuştur. İşaretlenen 

kişilerin olumsuz özelliklere sahip olduğu, kötü olarak algılandığı, ahlaksal olarak toplumun 

‘normal’ kabulüne uymayan kişiler olduğu ileri sürülmüştür. 6   

Tarihsel süreçte bireylerin damgalanmasında en fazla etkili olan faktörlerden bir tanesini 

hastalıklar oluşturmaktadır. Kanser, tüberküloz, frengi, cüzzam, sifiliz ve epilepsi 

damgalanmaya sebep olan hastalıklar arasında bulunmaktadır. 7 14. yüzyılda vebaya yakalan 

kişilerin suçlu ya da günahkar olduğu düşünülmüş, cüzzam “Tanrının insana verdiği bir 

kötülük” olarak tanımlanmış, 15. Yüzyılda frengi hastalığına yakalan kişiler lanetlenmişlerdir. 

18. Yüzyılda ismi konulan tüberküloz hastalığı ise alt sınıfa ait bir hastalık olarak 

görülmüştür. 20. Yüzyılda ise kanser türünün tanınması ile teşhis konulan hastalara karşı ön 

yargılı tutum ve davranışlar ortaya çıkmıştır.8 Bununla birlikte ruhsal hastalığa sahip olan 

bireyler damgalama ve ayrımcılığa en fazla maruz kalan grubu oluşturmaktadır.9 

                                                           
3 K. Sayar, Her toplumun stigması farklıdır. Popüler Psikiyatri Dergisi, 9, (2002): s.18-23 
4 Sümeyye Özmen ve Ramazan Erdem, Damgalamanın Kavramsal Çerçevelemesi, Süleyman Demirel 
Üniversitesi İİBF Dergisi, 23/1, (2018): s.186.  
5 Psikeart Dergisi sayı:2 Mart-Nisan syf:53 
6 Erving Goffman, Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity, 1963: 1- 2 
7 Nazan T. Oran. ve Fisun Şenuzun,  Toplumda Kırılması Gereken Bir Zincir: HIV/AIDS Stigması ve Baş Etme 
Stratejileri, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5/1, (2008): s.3-4. 
8Cumhur Avcil, Hüseyin Bulut ve Gökben H. Sayar (2016), Psikiyatrik Hastalıklar ve Damgalama, Üsküdar 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2/2, (2016): s. 177. 
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 Hastalıklar damgalanan bireylerin normal ve sağlıklı bireylerden ayrı tutulmasına, toplum 

içinde itibarsızlaştırılmasına sebebiyet vermiştir; fakat özellikle ruhsal hastalıklarda, tüm 

hastalıklar aynı şekilde kategorize edilmiş ve toplum tarafından “deli” olarak damgalama 

yapılmıştır. Dönemsel olarak hastalıkların ortaya çıkması ile damgalama yapılırken, şifa 

bulunan hastalıklarda damgalamanın azaldığı görülmüştür. Damgalamanın zaman içindeki 

değişimine bağlı olarak; 1300 yıllarında veba ve cüzzamın, 1980 yıllarında ise AIDS 

hastalığının günahkar ya da suçlu olan kişilere verilen ilahi bir ceza olduğuna inanılmıştır.10 

Sonuç olarak kişilerin damga ile fiziksel olarak işaretlenmesi, modern dünyada yerini 

olumsuz tutum ve davranışlar, etiketlemeler gibi sözel ve davranışsal müdahalelere 

bırakmıştır. Dönemsel olarak değişime uğrayan damgalama olgusunun, ‘dönüşüme’ uğradığı 

da çeşitli kaynaklar tarafından kanıtlanmaktadır.  Örneğin eski dönemlerde yanık ten işçi 

sınıfı temsil etmekte, bu sebeple insanlar güneş altında kalmaktan kaçınmaktadır. Günümüzde 

ise insanlar tatil yaptıklarını göstermek maksadıyla yanık tenlerini teşhir etmektedir. Böylece 

damgalamanın tarihsel olarak tersyüz edildiği farklı şekillerde nitelendirildiği 

görülmektedir.11 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Alp Üçok, “Şizofreni hastası neden damgalanır?”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 6/1, (2003): s.3-8. 

9 Olcay Çam ve Döndü Çuhadar, Ruhsal Hastalığa Sahip Bireylerde Damgalama ve İçselleştirilmiş Damgalama, 
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi,  2/3, (2011): s.136-140. 
10 Özmen ve Erdem, “Damgalamanın Kavramsal…”s. 186-187. 
11 Psikeart Dergisi sayı:2 Mart-Nisan syf:44 
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2.1.Damgalamanın Türleri 

Damgalama yapısal, sosyal ve içselleştirilmiş olmak üzere üç başlık altında incelenmektedir. 

Yapısal damgalama sistemsel düzeyde incelenirken sosyal damgalama grup düzeyinde, 

içselleştirilmiş damgalama ise bireysel düzeyde incelenmektedir. 12 

Yapısal damgalama, deneyimlenen damgalama olarak ifade edilebilmektedir. Yapısal 

damgalama, toplumdaki gruplara karşı, sosyopolitik güçlerle imkânların kısıtlanması, 

hükümet bütçelerinden yeterli pay ayrılmaması gibi sistemin kendisinde adaletsizlik ve fırsat 

eşitsizliği oluşturulmasıdır (Corrigan vd., 2014: 49). Bir toplumdaki bazı statü ve ideolojik 

sistemlere karşı yapılan damgalamanın meşrulaşmış hali olarak görülebilir. Gerçek 

ayrımcılığın tecrübe edildiği ve kişinin katılımının kısıtlandığı bir aşamadır (Bos vd., 2013: 2; 

Van Brakel vd., 2006: 309). Ayrımcılık sadece kişisel düşünce ve davranışlara 

indirgenemeyecek kadar kapsamlı bir konudur. Bu bağlamda sadece kişisel düşünce ve 

davranışların sonucu değildir. Toplumsal kurallar ve düzenlemeler de damgalanan grupları 

sistematik olarak sıkıntıya sokabilmektedir. Ruhsal hastalığı olan bireylere yönelik 

uygulamalar bu duruma örnek teşkil etmektedir. Ruhsal hastalıkların sağlık sigortası kapsamı 

içerisine alınmaması yönetsel ayrımcılıkların mevcudiyetini göstermektedir. Örneğin; oy 

kullanma, seçim bürosu açma, evlat edinme, evlenme gibi haklardan mahrum olan ruhsal 

hastalığı olan kişiler; bu şekilde aslında tam bir vatandaş olarak da görülmemektedir 

(Corrigan vd., 2014: 49).13 Yapısal ayrımcılığın en ileri ve acımasız örneği ise 1933-1945 

yılları arasında Nazi Almanya’sında meydana gelmiştir. Bu dönem arasında yaklaşık 200-260 

bin civarındaki psikiyatri hastası “Kalıtsal hastalıkları önleme yasası” çerçevesinde 
                                                           
12 Gülsüm Özge Doğanavşargil Baysal, (2013), Damgalanma ve Ruh Sağlığı, Arşiv Kaynak Tarama Dergisi,  
22/2, (2013): s. 241-243. 

 
13 Özmen ve Erdem, “Damgalamanın Kavramsal…” s.185-208. 
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psikiyatristlerin gözetiminde yok edilmiştir. Bu durum yapısal ayrımcılık ve damgalamanın 

en ağır örneklerinden biridir. 14 

Sosyal Damga, toplumun çeşitli sebeplerle belirli birey ve gruplara karşı varsayımlara 

dayanan tutum ve davranışlarıdır. Ruhsal sorunlu bireylerin tehlikeli olarak görüldüğü 

toplumlarda bu kişilerden kaçma eğilimlerinin var olması sosyal damgaya örnek teşkil 

etmektedir. Damgalamanın sebebi olan “normal-anormal” kavramları kültüre ve zamana bağlı 

olarak değişiklik göstermektedir. Hindistan’da tüm gün hiçbir şey yapmadan esrar içen 

kişilerin bazı dinlerde “aziz” olarak görülmesi, buna karşılık bu kişilerin diğer toplumlarda 

“berduş” olarak adlandırılması kültürün sosyal damga üzerindeki etkisini göstermektedir. 

Yahut eski zamanlarda gerek batıda gerekse şarkta kadınların hafif toplu olması sağlıklı 

olduklarını iyi bakıldıklarını konforlu yaşadıklarını imlerken bugün tam tersine istenmeyen 

özelliklerin başında gelmesi zamanın damgalama üzerindeki etkisine örnek olarak 

gösterilebilir. Dolayısıyla damgalamanın temel kavramlarından olan “normal ve anormal” 

kavramları toplumlara, zamana, yere göre değişiklik göstermekte; bu durum damgalama 

olgusunun da değişiklik göstermesine sebebiyet vermektedir. 15 

İçselleştirilmiş damgalama, toplumsal ayrıştırmaya maruz kalınan spesifik konulardan 

biriyle veya birkaçıyla kişinin karşı karşıya kalması sonucunda içinde bulunduğu grup, aile, 

toplum, çevre tarafından herhangi bir dışlanmaya maruz kalmasa bile içsel bir düşünce olarak 

soyutlanma, dışlanmaya maruz kalma düşüncesi, kendisini yetersiz hissetme, olumsuz 

düşüncelerde otomatik artma, kendilik değerinde düşme görülmektedir.16 Damgalanma algısı 

kişinin başkaları tarafından damgalandığı hissine kapılması iken, içselleştirilmiş 
                                                           
14Avcil, Bulut, Sayar, “Psikiyatrik Hastalıklar ve…”  s.183. 
15 Arda Karagöl ve Deniz Çalışkan, Halk Sağlığı Açısından Ruhsal Bozukluklarda Üç Boyutuyla Damgalama, 
Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 22/3, (2013): s.98. 
16 Emin Oryal Taşkın, İçselleştirilmiş Damga ve Damgalanma Algısı, 1.Baskı (İzmir: Meta Basım Yayıncılık, 
2007) s.31-35. 
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damgalanmanın kişinin kendi kendine uyguladığı bir damgalama olduğu görülmektedir. 

Corrigan ve arkadaşlarının yapmış olduğu içselleştirilmiş damgalama modeline göre 

içselleştirilmiş damgalama; stereotiplerin farkında olma, onları onaylama ve kendisine 

uygulama olarak üç bileşenden oluşmaktadır. Bu model kişilerde ruhsal hastalık tanısı ve 

etiketi almakla baş göstermektedir. 17 En önemli kaynak kişinin kendisidir. 18 İçselleştirilmiş 

damgalama Hastanın yakın çevresi ve toplumdaki damgalama eğilimiyle artış gösterir19 

Toplumdaki damgalamanın içselleştirilmesi, bireylerin ciddi şekilde örselenmesine yol 

açmaktadır20. Damgalanmanın içselleştirilmesiyle birlikte bu olumsuz kalıp yargılar kendileri 

için de geçerli “gerçekler” haline gelmekte ve kişide utanç duygusuna yol açmaktadır. 

2.2.Damgalamanın Nedenleri 

Damgalamaya maruz bırakılmış birçok insan toplumda birtakım muhtemel olumsuz 

sonuçlarla karşı karşıya kalmaktadır. Farklı inanç sistemleri, kültürler, alt kültürler 

damgalanan bireye karşı olan tutumları etkilemekte, bunun yanı sıra kişinin sosyal kapasitesi, 

işlevleri, kimliği ve yetiştiği aile yapısı kişinin damgalama veya damgalanma yaşantısına etki 

etmektedir. Damgalamanın nedenleri psikojenik, toplumsal ve teknolojik olmak üzere 3 genel 

başlık altında ve bunlara ek olarak çeşitli kavramlarla açıklanmaktadır.   

Psikojenik Nedenler: Damgalamanın oluşum sürecinde duyguların mevcudiyeti çok 

büyük bir önem teşkil etmektedir. Toplumun bazı kesimlerinin olumsuz durum ve hayat 

şartlarını yaşamaları daha iyi yaşam koşullarına sahip diğer insanları rahatlatmaktadır. Bunun 

sebebi olumsuz hayat şartlarını diğer insanların yaşamaları değil, kendilerinin 

yaşamamalarıdır. Bu süreçte birey kendisini iyi ve üstün bir konuma, mağduriyet yaşayanı ise 
                                                           
17 Baysal, “Damgalanma ve…” s. 248. 
18 Baysal, “Damgalanma ve…” s. 249. 
19 Taşkın, “İçselleştirilmiş Damga ve…”, s.31-38. 
20 Bruce G.Link, Jo C Phelan,  Conceptualizing stigma. Annu Rev Sociol. 2001; 27: 363–3.85 
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aşağı bir konuma yerleştirir (Önder, 2009: 8).21 Bu durum damgalamanın psikojenik tarafının 

temelini oluşturmaktadır. 

Toplumsal Nedenler: İnsanlar çevrelerindeki kişileri sosyal açıdan çeşitli gruplara ve 

kategorilere ayırmaktadır. Bu ayrım esnasında her grup için çeşitli insan imgeleri tahayyül 

etmekte ve bu imgeleri o gruptaki tüm bireylere atfetmektedir. Bu gruplandırmalar bir taraftan 

insanlar için genellemeler yapılmasına sebep olurken diğer taraftan da bu gruplar içerisindeki 

bireylere karşı önyargıların oluşmasına da sebebiyet vermektedir. Farklılıkların 

sınıflandırılarak “biz ve onlar” ya da “normal ve anormal” şeklinde nitelendirilmesi 

ötekileştirmeye, ayrımcılığa dolayısıyla da damgalamaya sebep olmaktadır. 22 

Damgalamanın toplumsal nedenleri başlığı altında incelenmesi gereken bir diğer ve en 

önemli konulardan birisi ise kültürdür. Yaşanılan toplumun kültür ve gelenekleri, dini 

inançları, korkuları ve önyargıları kültür içinde harmanlanır (Kadıoğlu ve Hotun Şahin, 

2015:5).  Almanya’da yaşayan işsiz bir Türk gencinin hiç yememe, içmeme, konuşmama gibi 

sebeplerle psikoz tanısı ile psikiyatri kliniğine yatırılması, 16 gün boyunca antipsikotik tedavi 

alması ancak 16 gün sonunda bu durumun İslamiyet’te nadir görülen bir ibadet olan “itikaf” 

olduğunun ortaya çıkması bu durumu örnekler niteliktedir.23  

Damgalamanın bir diğer toplumsal nedeni ise toplumsal yapı içerisinde var olan güç 

dengeleridir. Rüsch ve diğerlerinin (2005: 531) belirttiği gibi damgalamanın var olması için 

sadece önyargıların ve kalıp yargıların mevcut olması yeterli değildir. Damgalamak için aynı 

zamanda sosyal, ekonomik ve politik güç gereklidir. Corrigan ve Watson (2002)’a göre, 

damgalama süreci genelde güçlü taraftan güçsüze doğru gerçekleşen bir süreçtir. 

                                                           
21 Özmen, Erdem, ” Damgalamanın Kavramsal…”  s. 200-201. 
22 Özmen, Erdem, ” Damgalamanın Kavramsal…”  s. 200-201. 
23 Karagöl ve Çalışkan, “Halk Sağlığı Açısından…”  s.98. 
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Damgalamanın toplumsal boyutunda incelenmesi gereken diğer konulardan bazıları ise 

insanların tecrübeleri, sosyal çevreleri, ilişkileri ve aile yapılarıdır. (Kocabaşoğlu ve 

Aliustaoğlu, 2003: 190). 24 

Teknolojik Nedenler: Her geçen gün yeni teknolojik gelişmeler kaydedilmektedir. 

Teknolojinin sürekli gelişim göstermesi, teknolojik gelişmelere bir yenisinin eklenmesi, aynı 

zamanda damgalayıcı unsurların artmasına da sebep olmaktadır. İletişim kanallarının fazlalığı, 

yeni bir sinyal ve imajla karşılaşılması, damgalayıcı reklamlar, sinema filmleri, sosyal medya 

mesajları damgalamayı tetiklemektedir. (Haghighat, 2001: 207; Kadıoğlu ve Hotun Şahin, 

2015: 5).  

Damgalamada önemli bir rolü olan iletişim kanallarından bir diğeri ise haber 

medyasıdır. Haber medyasının kitleleri etkileyerek yönlendirecek bir güce sahip olması, 

tarafsızlığını koruyamayan bazı haber kuruluşlarının taraflı haberler yapması toplumdaki bazı 

birey ve gruplara karşı ayrımcı bir algının ve damgalayıcı bir tutumun oluşmasına sebebiyet 

vermektedir. (Üçok, 2003: 11). 25 

Diğer Kavramlar: Damgalamanın nedenleri açıklanırken yukarıda açıklanan genel 

başlıklar dışında kullanılan bazı kavramlar da mevcuttur. Bunlar stereotipiler, önyargılar, 

ayrımcılık ve tutumlardır.26 

 Stereotipiler: Toplumların ortak görüşünü temsil eden bu kavram, diğer insanların 

içine yerleştirildiği gruplar hakkında sabit ve genelleştirilmiş düşünceleri ifade etmektedir. 

Ruhsal hastalığı olan kişilerin nasıl oldukları konusunda toplumun daha önce üzerinde 

hemfikir olması, aynı zamanda ön kabullerinin olması stereotipilere örnek teşkil etmektedir.   
                                                           
24 Özmen, Erdem, ” Damgalamanın Kavramsal…”  s. 200-201. 
25 Özmen, Erdem, ” Damgalamanın Kavramsal…”  s. 200-201. 
26 Avcil, Bulut, Sayar, “Psikiyatrik Hastalıklar ve…” s.179-180. 



14 
 

Önyargılar: Önyargılar, stereotipileri desteklemekte ve ikisinin sonucunda farklı 

duygusal reaksiyonlar gelişmektedir. Damganın hayat bulduğu zemin önyargıdır (Oran ve 

Şenuzun, 2008:5). Önyargılar sonucu toplumda “normalin dışı” olarak görülen birey ve 

gruplara karşı damgalayıcı tutum ve davranışlar sergilenmektedir. Bu tutum ve davranışların 

sebebi damgalanan kesime karşı duyulan öfke ve korku gibi olumsuz duygulardır. Örneğin, 

ruhsal hastalara karşı gösterilen damgalayıcı tutumların alt yapısında onlara karşı duyulan 

korku ve öfke yer alır (Bilge ve Çam, 2010: 74). 

Ayrımcılık: Literatürde ayrımcılık kavramına ilişkin olarak farklı tanımlar 

bulunmaktadır. Ayrımcılık, toplumda daha güçsüz olduğu varsayılan özelliklere sahip birey 

ya da gruplara (kadınlar, etnik gruplar, yaşlı veya engelli insanlar gibi) karşı önyargılı, 

adaletsiz ve eşit olmayan bir biçimde davranmaktır (Thompson, 2001: 33). 27 Ayrımcılık 

önyargılı davranışların bir sonucu olabileceği gibi bir bireyin olumsuz-negatif stereotipilere 

sahip olması sonucu ortaya çıkabilir.28  

 Tutum: Her insanın hayata baktığı bir perspektif, bir bakış açısı vardır. Bu 

perspektifler insanların çevresinden bağımsız şekillenemez. Bu bakış açısı insanların yaşam 

boyu karşılaştıkları olaylar karşısında verdiği gerek olumlu gerek olumsuz tepkiler üzerinde 

de etkili olmaktadır. İnsanların bu tepkilerinin ve dünya görüşünün bütünleşmesi sonucuyla 

oluşan bakış açısı ile takındıkları tavra “tutum” denir. İnsanlar kendilerinden farklı ve “biz-

öteki” ayrımında “öteki” kategorisinde gördükleri bireylere karşı genellikle olumsuz 

tutumlara sahiptirler.29 

  
                                                           
27 Özlem Cankurtaran ve Eda Beydili, “Ayrımcılık Karşıtı Sosyal Hizmet Uygulamasının Gerekliliği Üzerine”, 
Toplum ve Sosyal Hizmet,  27/1, (2016): s. 145-160. 
28 Avcil, Bulut, Sayar, “Psikiyatrik Hastalıklar ve…” s.179-180. 
29 Avcil, Bulut, Sayar, “Psikiyatrik Hastalıklar ve…” s.180. 
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2.3.Damgalama Süreci 

Kişiler arasında doğuştan sahip olunan veya sonradan kazanılan bir takım biyolojik ve sosyal 

farklılıklar bulunmaktadır. Bu biyolojik farklılıklar cinsiyet, yaş, vücut yapısı, ten rengi, zeka 

düzeyi gibi özelliklerden kaynaklanırken, sosyal farklılıklar kişilerin eğitim durumu, 

ekonomik durumu, bulunduğu statü gibi avantaj veya dezavantajlarından kaynaklanmaktadır. 

Kişilerin doğuştan sahip olduğu özellikler çoğu zaman kolayca kabul edilebilirken, sonradan 

sahip olunan özellikler kişilerarasında çatışmalara sebep olmaktadır. Bu çatışmaların 

beraberinde getirdiği dışlama, ötekileştirme, damgalama gibi bir takım olumsuz durumlar 

bulunmaktadır. Kişiler arasındaki farklılıklar, çatışmaların sebebi olarak süregelmektedir. 

Fakat tarih boyunca hiçbir insan veya insan topluluğu birbirinin aynı özelliklere sahip 

olmamıştır. Buna rağmen kişiler kendilerinden farklı gördüğü insanları bazı kalıplara koymuş 

ve kötü tutumlar sergileyerek kendilerinden farklı olanı “düşman” olarak algılamaya 

başlamışlardır.30 Bunun sonucunda etiketleme olgusu ortaya çıkmıştır.  

Etiketleme damgalamanın ilk aşamasıdır.31 İnsanlar birbirlerine yaptığı etiketlemeler ile 

damgalama sürecini başlatır. Kişiler kendinden farklı olanı reddetme eğilimindedir. Buna 

paralel olarak kendinden farklı gördükleri insanları ayrı tutma ya da toplumdan ayrıştırma 

çabası ile damgalamakta, kişilere engelli ya da sağlam, cüce ya da uzun, siyah ya da beyaz 

gibi etiketlemeler yapmaktadır. Buna bağlı olarak toplum etiketlenen kişilere, kendi algısına 

göre tutumlar sergileyip kişilerin gerçek kimliğini yok saymaktadır.32 

                                                           
30 Mehmet Karaca, Farklılaşma bütünleşme Birlikte Yaşama Üzerine, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim 
Fakültesi Dergisi, 18, (2012), 226-238.  
31 Emin Oryal Taşkın, Ruhsal Hastalıklarda Damgalama ve Ayrımcılık, 1.Baskı (İzmir: Meta Basım Matbaacılık, 
2017) s.17-30.  
32 Özmen, Erdem, ” Damgalamanın Kavramsal…”  s. 196-199. 



16 
 

Etiketler bir grubun ya da toplumun ortak görüşünü temsil eden kalıp yargıları 

(stereotipleri) oluşturmaktadır.  Kalıp yargılar belirli özellikleri, aralarında fark olup 

olmamasına bakmadan bir gruba atfetmek anlamına gelmektedir. Genellemelere dayanan bu 

yargılar örneğin ruhsal hastalığı olan bir bireyi ‘şiddet riski yüksek, tehlikeli, saldırgan’ olarak 

algılamaya sebep olmaktadır. Bunun sonucunda kalıp yargılar bireyleri hayatlarının her 

alanında etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin kadınların duygusal 

oldukları, mantıklı kararlar alamayacakları gibi bazı genellemeler yapılmaktadır. Bu da kalıp 

yargıların etkilediği alanlardan birisi olan iş yaşamı üzerindeki etkisini göstermektedir.  

Kalıp yargılar (stereotipler), ön yargılar sonucu oluşmaktadır. Ön yargı, zihinde çok 

önceden hazır bulunan düşüncelerden oluşmaktadır. Etiketlenen kişiler zihinde kategorize 

edilmekte ve ‘öteki’ olarak ayrıştırılmaktadır. Bununla birlikte bazı duygusal reaksiyonlar 

açığa çıkmaktadır.  

Duygusal Reaksiyonlar, damgalayan bireyler ve damgalanan bireyler arasındaki ilişkilerin 

anlamlandırılmasında kritik bir aşamadır.33 Kalıp yargılar ve ön yargılar bir araya gelerek 

korku, acıma, öfke, sinirlilik gibi duyguları oluşmasına sebep olmaktadır. Bireylerin 

damgalanmasında kişinin zihnindeki algı ve anlam önem teşkil etmektedir. Damgalanan 

bireyler, kişilerin zihninde oluşturduğu stereotiplere göre anlamlandırılmaktadır. Buna göre 

ruhsal hastalığı olan bir bireye yapılan damgalamanın altında korku duygusu yatarken, farklı 

bir mezhebe ya da dine bağlı bireylere karşı kin ve öfke duygusu yatabilmektedir. Temelde 

tehlikelilik duygusu kişi, grup veya toplulukların damgalanmasında rol oynamaktadır. 

Etiketlenen, farklı olarak nitelenen bireyler toplum içinde statü kaybına uğramaktadır. 

Toplumsal yapı güç ilişkilerinden oluşmakta ve kendi içinde bir hiyerarşi bulundurmaktadır. 

                                                           
33 Özmen, Erdem, ” Damgalamanın Kavramsal…”  s. 199. 
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Bu hiyerarşi içinde bireyler etiketlerinden dolayı diğerlerinden dışlanmakta ve ayrımcılığa 

açık hale gelmektedir. 

Ayrımcılık birtakım sosyal sınırlar yaratılıp damgalanan bireylerin kısıtlanmasına yol 

açan bir olgu olarak açıklanabilir. Bu olgu damgalamanın son aşamasını oluşturmaktadır. 

Gerek iş hayatında gerek sosyal hayatta damgalanan bireyler kendilerine atfedilen, gerçeğe 

dayanmayan genel yargılar sonucunda olumsuz ve kötü davranışlarla karşılaşmaktadırlar. 

Böylece hayatın birçok alanında ‘toplumdan’ uzak tutulmak istenmektedirler. 34 

2.4. Damgalamanın Sonuçları 

Damgalamanın sonuçları bireyden bireye, kültürden kültüre farklılık göstermektedir. Ayrıca 

damgalama yalnızca bireyi değil, bireyin ailesi ve çevresindeki insanların üzerinde de büyük 

ölçüde etkilerini göstermektedir.35 

2.4.1. Damgalamanın Birey Üzerindeki Sonuçları 

Bireyin damgalanma duygusu içinde olması özsaygısını zamanla yetirerek, suçluluk ve utanç 

duygularına kapılmasına neden olmaktadır. Bu durum, bireyin sosyal çevresine uyumunu 

güçleştirmektedir. Örneğin, tıbbi bir konuda damgalanmış olan bir birey hastalığını 

çevresinden ya gizler ya da çevresinden gelecek yardımlara kendisini kapatır hatta birey 

çevreden gelecek olumsuz düşünceler dolayısıyla ‘El alem ne der ‘düşüncesine kapılarak 

hastalığına ilişkin tedaviye katılmayı reddedebilir. Damgalanma korkusuyla tedavisini 

reddeden birey, insan için bütün zenginliklerden daha değerli olan sağlığını yok sayarak 

kendisine zarar verebilmektedir. 

                                                           
34 Özmen, Erdem, ” Damgalamanın Kavramsal…”  s. 201. 
35 Özmen, Erdem, ” Damgalamanın Kavramsal…”  s. 201. 
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Damgalama algısının en önemli sonuçlarında biri damgalanan bireyin kendisini 

yaşadığı çevreye ait hissedememesidir. Hatta damgalanan birey çevresindeki insanların 

kendisi hakkındaki olumsuz düşünceleri onaylamak zorunda kalmaktadır. Bu durum 

damgalanan kişinin kendisini toplumdan soyutlamasına yol açmaktadır. Toplumda eski 

yaşantısına geri dönemeyen bireyler daha fazla damgalamaya maruz kalmaktadır.36 

Her alanda karşımıza çıkan damgalama, bireylerin iş hayatlarında da kendisini 

göstermektedir. İnsanlar yaşamlarını idam ettirebilmek için çalışırlar ve ömürlerinin çoğunu iş 

yerlerinde geçirirler. Damgalama algısının yaşandığı bir önemli alan da iş alanlarıdır. 

Damgalama, dışlanma, yalnız kalma, ötekileştirme gibi davranışlarla iş yaşamında etkisini 

belli etmektedir. Aynı zamanda fark edilen bir durumun insanların gözlerine sokulması, iftira, 

kulaktan kulağa aktarımlarla ilerleyerek işyerinde meslek etiğine aykırı davranışları 

yansıtmaktadır. Damgalamanın iş yerindeki diğer bir versiyonu örgütsel damgalamadır. 

Örgütsel damgalama grup üyelerinin damgalanan kişiye karşı sergiledikleri görmezden gelme, 

uzaklaşma, soğuk davranma gibi davranışlardır. Burada ki amaç grup üyelerinin damgalanan 

bireyi grup dışına iterek damgalamaktır. Modern halk diliyle ‘mobbing’ yaratmaktır. Mobbing 

etkisiyle grup içerisinde istenmeyen bir bireyin işini elinden almak yerine, sergiledikleri 

olumsuz davranışlarla birey üzerinde baskı oluşturarak işinden kendisinin ayrılmasını 

sağlamaktır. Mobbing etkisi kişinin yaşam enerjisini düşürerek iş yerinden istemeden 

ayrılmasına neden olmaktadır.37 

 

 

                                                           
36 Taşkın, “İçselleştirilmiş Damga ve…” s. 31-40. 
37  Özmen, Erdem, ” Damgalamanın Kavramsal…”  s.201. 
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2.4.2.Damgalamanın Bireyin Ailesi ve Çevresi Üzerindeki Sonuçları 

Damgalama yalnızca kişinin kendisini etkilememektedir, bu durum kişiyi etkilediği gibi 

kişinin ailesini ve çevresini de derinden sarsmaktadır. Bireyler sadece etiketlenen bir bireyin 

yakını olduğu için damgalanabilir, bu duruma en güzel örnek ailesi hüküm giymiş olan bir 

çocuğa toplum tarafından dayatılan olumsuz yargılar, ebeveynlerinin günahlarını üstlenmek 

durumunda kalan, dünyanın en masum ve savunmasız varlıkları olan çocuklar örnek 

gösterilebilir.38 

Bir başka örnek olarak da ailesinde şizofren teşhisi konulmuş bireyin ebeveynlerinin 

yaşadıkları örnek gösterilebilir. Toplumun gözünde ‘şizofrenin kardeşi, şizofrenin annesi’ 

olmanın getirdiği yükü taşımak zorunda kalan ebeveynler hem toplum baskısına maruz 

kalmakta hem de bu toplum baskısına göğüs germeğe çalışmaktadırlar. Örneklerden de 

anlaşılacağı gibi damgalamanın aile üzerindeki etkisi yadsınamayacak kadar fazladır. 

Damgalama hem bireyin hem de ailesinin yaşam kalitesini azaltmaya, hayatı onlara daha zor 

hale getirmeye neden olmaktadır.39 

2.4.3.Damgalamanın Toplum Üzerindeki Sonuçları 

Damgalanan birey veya grubun toplumdaki diğer insanlardan farklı olduğu vurgulanır. Bu 

farklılık damgalanan kişiye olumsuz özellikler yükler. Damgalanan bireye damgalamanın 

atfettiği özellikler sebebiyle diğer insanlar tarafından reddedilme, istenilmeme, utanma gibi 

duygular yüklenmiştir.40 Toplumdaki insanlar damga ve önyargının sebebini farklı etkenlere 

dayatmaktadır. İnsanlar bu etkenlere sığınarak damgalanan bireylere karşı bakış açışlarını 

değiştirmişlerdir ve bu bakış açısı onlara karşı farklı tutumlar sergilemelerine neden 
                                                           
38 Özmen, Erdem, ” Damgalamanın Kavramsal…”  s.201. 
39 Avcil, Bulut, Sayar, “Psikiyatrik Hastalıklar ve…” s.195. 
40 Çam, Çuhadar, “Ruhsal Hastalığa Sahip Bireylerde…” s.136-140. 
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olmuştur.41 Toplumda ki insanlar tarafından normal görülmeyen davranışlar sergileyen 

insanları yani ruhsal hastalığa sahip olan insanlar toplum tarafından üç etken yoluyla 

damgalanmaktadır. 

a) Korkma ve Dışlanma: 

Damgalanan bireylere atfedilen durumdan dolayı onlardan korkulması gerektiği 

düşüncesidir. Toplumda ki insanlar kendilerini korkutan, rahatsız eden bir durumla 

karşı karşıya kaldığında genelde o durumu uzaklaştırma, dışlama, yoluna giderler. 

Bu da ötekileştirmenin başlangıcıdır. Toplumun bakış açısıyla düzeni bozan, 

huzuru kaçıran ve toplumsal yaşama ayak uyduramayan bireyler damgalanarak 

sosyal çevreden mahrum kılınır.42 

b) Otoriterlik: 

Ruhsal hastalığa sahip olan bireylerin sorumsuz davranış sergilemeleri sebebiyle 

onlar hakkında verilecek kararların başkalarının vermesi gerektiği düşüncesidir.43 

c) Yardımseverlik: 

Ruhsal hastalığa sahip olan bireylerin yardıma ve bakıma muhtaç olduğu 

düşüncesidir. Bu bakış açısıyla damgalanan bireyler yaşadıkları sorunlardan dolayı 

sorumlu tutulmaktadır. 

2.5. Damgalama Kuramları 

2.5.1.Etiketleme Kuramı 

Etiketleme kuramı ilk kez Becker tarafından ortaya koyulmuştur. Sembolik etkileşimcilik 

yaklaşımının da temelini atmış ve etiketleme kuramını benimsemiş bu kişiler, sosyal olayların 
                                                           
41  Özmen, Erdem, ” Damgalamanın Kavramsal…”  s. 201-202. 
42 Çam, Çuhadar, “Ruhsal Hastalığa Sahip Bireylerde…” s. 136-140. 
43 Çam, Çuhadar, “Ruhsal Hastalığa Sahip Bireylerde…” s. 136-140. 
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insanlar arasındaki diyaloğa ve etkileşime bağlı olduğunu ifade ederler Gündüz Mutluer, 

(2000: 122), Lemert (1951: 12) ve Becker (1963: 9). Bir kişinin toplum tarafından normal 

algısının dışında davranışlar sergilemesinden kaynaklı toplumdaki diğer kesimden 

ayrıştırılarak, sapma olarak nitelendirebileceğimiz davranışlara dikkat çekmiştir. Sapma 

davranışları, içinde bulunulan çevreyle ilişkilidir. Toplumu oluşturan kişilerin de toplumdaki 

kurallara tamamen uygun hareket ettiğini söylemek mümkün değildir (Giddens, 2000: 182-

183). Aslına bakıldığında, sapma davranışları bireyin çevresiyle ilişkilidir. Toplumdaki hiç 

kimsenin toplum kurallarının tümüne uygun hareket etmesi beklenemez (Giddens, 2000: 182-

183). Toplumdaki tüm bireylerin kırmızı ışıkta geçtiği, çimlere bastığı, yerlere çöp attığı 

olmuştur. Ayrıca suç işlemesine rağmen, yakalanmayanlar, yakalanıp da affedilenler 

etiketlenmez ve göz ardı edilebilir. Etiketleme kuramı bağlamında, sadece suçlunun değil 

suçu işleyenlerle sürecin içindeki diğer aktörlerin etkileşiminin sapma davranışını 

oluşturduğunu söylemek mümkündür. Toplumda var olan pek çok kişinin toplum kuralları 

dışına çıktığı davranışlarda bulunduğunu gözlemlemek zor değildir. Çevremizde kırmızı ışıkta 

geçen yayalar veya araçlar, kemer takmayan sürücüler, yasak alanlarda sigara içen vatandaşlar 

görmek mümkün. Bu tür davranışlar sonucunda fark edilmediği için cezalandırılmayanlar 

veya kayırma ile ceza almayanlar etkilenmez ve herhangi bir etiketlemeye maruz kalmazlar. 

Etiketleme kuramına bakıldığında sapma davranışı gösterenlerin değil sapma davranışı 

gerçekleştirenlerle o süreçte bulunan diğer kişilerin etkileşiminin sapma davranışı ortaya 

çıkardığını söylemek mümkündür (Bilton vd., 2003/2009: 389).  Sapma davranışı basitçe 

sosyal normlarla uyuşmayan davranış olarak tanımlanmıştır. Sapmayı sosyal normlara 

uygunluk açısından belirleyen ise toplumdur (Berry, 1974:116).  Kişiler yaptığı davranışın 

sapma bir davranış olduğunu kabul etmese bile daha sonra toplum “sapkın” şeklinde 

nitelendirdiği için sapkın veya toplum “kötü” şeklinde nitelendirdiği için kötü olmaktadır. 



22 
 

Toplumun bu tarz bir yaklaşım sergilemesi kişiyi sapkın davranışlarda bulunmaya itmekte 

veya kişideki sapkın davranış gerçekleştirme potansiyelini arttırmaktadır. Toplum bu tarz bir 

tutum sergilediğinde kişileri ve toplumu korumak yerine sapkın etiketinin doğurduğu olumsuz 

sonuçlar ile daha fazla sapkın davranışlarda bulunulmasını arttırmaktadır.  Aynı zamanda 

toplum sapmış davranış da bulunmuş kişilerin etiketlenmesiyle toplumun diğer kesiminde 

bulunan kişilerin bu kişiler hakkında bir yargıya sahip olmalarını ve onları toplumun normal 

olarak belirlediği kesimin dışına itmelerini amaçlamaktadır.  Etiketlemede, kişinin ve ailesinin 

geçmişi, tipi (dış görünümü), yaşadığı yer, gelir durumu, işi, eğitimi, aksanı en önemli 

unsurlar olarak göz önüne alınmaktadır. Örneğin, bir kimse fakirse hırsızlık suçunu işler ve 

şiddet kullanır şeklinde bir etiketleme çok rahat yapılmaktadır. Böylece denilebilir ki sapkın 

kendisinin de üyesi olduğu toplumun kurallarına uymadığı, sorumlulukları yerine getirmediği 

için toplumundan yabancılaştırılmaktadır (Berry, 1974:105).44  

2.5.2 Sosyal Kimlik Kuramı  

Sosyal Kimlik Kuramı; bireyin üyesi olduğu sosyal grupların, bireyin duygu, düşünce ve 

davranışlarını belirlemede önemli bir etkisi olduğunu öne sürer, kısacası bu kuram, sosyal 

kimliğin bireyin ait olduğu gruplara bağlı olarak geliştiğini öngörmektedir (Tajfel, 1982; 

Turner, 1978).  Bireylerin kendini ait hissettiği gruplardaki olumlu özellik arttıkça bireyin 

olumlu “sosyal kimlik” oluşturma ihtimali artmaktadır. Aynı şekilde gruptaki olumsuz 

gelişmeler de bireyde olumsuz “sosyal kimlik” oluşumuna neden olabilmektedir. Erikson ise, 

                                                           
44 Turgut Göksü ve Muhittin Karakaya, Polisin Sapma Davranışlarının Etiketleme Kuramı Açısından 
Değerlendirilmesi, Polis Bilimleri Dergisi, 11/4, (2009), s. 22-29. 



23 
 

toplum ile birey arasında bir ilişki kurarak, kimliğin bireyin çekirdeğinde, aynı zamanda kendi 

komünal kültürünün çekirdeğinde yerleşmiş bir süreç olarak görmüştür (Göka, 2006).45  

Tajfel ve Turner (1979: 40)’in Sosyal kimlik kuramı incelendiğinde damgalama 

sürecinin kimlik ile bağlantılı olduğu görülebilir. Sosyal kimlik kuramına göre insanlar 

doğuştan itibaren nesneleri, olayları ve diğer insanları kategorize ederek; “biz” ve “onlar” 

şeklinde sınıfladığı ve gruplaşma eğiliminde bulundukları anlatılmaktadır. Kişiler, kendini ait 

hissettikleri grupları olumlu algılarken, ait olmadığını düşündüğü grupları kötü 

algılayabilmektedir (Hogg ve Vaughan, 2014: 117).  Sosyal kimlik kuramı bir gruba üye olan 

bireyin kendi kimliği üzerinden yola çıkar ve grup bakış açısını bu kimlik üzerinden analiz 

etmeye çalışır. Sosyal kimlik kuramı kişiler arası davranışın gruplar arası davranıştan ayrı 

tutulması gerektiğini savunur. Tajfel’e göre birey içinde bulunduğu grup ve diğer gruplarla 

olan etkileşimi sayesinde bireyin kimlik gelişimi büyük oranda etkilenir. Bireyin içinde 

bulunduğu sosyal gruplar bireyin statüsünü farklılaştırır, bireyi diğerlerinden ayırır ve 

toplumdaki konumunu belirler (Meşe, 1999). 

2.5.3. Yükleme Kuramı 

Toplumsal yaşamda insanlar birbirleriyle olan ilişkilerinde bilinçli ya da bilinçsiz karşı taraf 

hakkında birtakım izlenimlerde bulunmaktadırlar. Özellikle yeni tanışmış iki insan arasında 

bu durum sıkça gözlemlenmektedir. Bu izlenimlerin bireylerin karşılıklı olarak tutum ve 

davranışları, giyinişleri, sözleri, dış görünüşleri ile alakalı olmakla birlikte bu tutumlar 

sonucunda bireye çeşitli özellikler atfedilmektedir. 

                                                           
45 Muhittin Aşkın, Kimlik ve Giydirilmiş Kimlikler, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 
10/2, (2007), s. 214-215. 
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 İnsanların isteklerini ya da korkularını nasıl bilebiliyoruz? İnsanlar niye bu şekilde 

davranıyor? Karşımızdaki kişiler hakkında düşüncelerimiz ne zaman doğru veya ne zaman 

yanlıştır? Bu gibi sorular, yükleme kuramının yanıtlamaya çalıştığı sorulardan bazılarıdır. 

İnsanlar günlük yaşamlarında yalnızca diğer insanların davranışlarını gözlemlemekle 

kalmamakta, aynı zamanda bu davranışları anlamak istemektedir  (Shaver 1975, Heider 1958, 

Kelley 1972).46 

 İnsanların içsel veya dışsal birtakım faktörlere bağlı olarak başkalarının davranışlarına 

anlam yüklemeleri yükleme kuramıdır. Yükleme Kuramları kişilerarası ve gruplar arası 

ilişkiler olmak üzere iki boyutta değerlendirilmektedir.47 

3.5.3.1. Kişiler Arası Yükleme Kuramı 

Heider'e göre algıları yönlendiren unsurlar içsel ve dışsal faktörler olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. İçsel faktörler; algılar, güdüler, sezgiler, yetenekler gibi etki elemanları olup, 

kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Örneğin bir kişiye ''yeteri kadar yetenekli olmayışı 

yahut herhangi bir konuda yetersiz oluşu'' içsel yüklemeye yapılmış bir vurgudur. Bireyin 

kontrolü dışında gelişen çevresel etkenler de dışsal yüklemelere yapılmış olgulardır. 

Toplumsal baskı ile hareket etmek veya kendiliğinden gelişen durumlar da dışsal yüklemeye 

örnektir. 48 

 Fritz Heider, yükleme kuramının temel kavramlarını ilk olarak ortaya atan 

psikologlardan biri olarak değerlendirilmektedir (Cüceloğlu,1997). Heider'in çalışmaları 

sıradan bireyin, diğer kişilerin davranışlarını anlama çabası üzerinde şekil almaktadır. Herkes 

                                                           
46Abdullah Koçak, Davranışların Nedenlerini Algılama: Yükleme Kuramları, Selçuk İletişim, (1998) s.109 
47 Koçak, Davranışların Nedenleri…  s. 131 
48 Koçak, Davranışların Nedenlerini…  s. 108-109 
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bilimsel psikolojinin kurallarını ve insan davranışını açıklanmasını bilmez ancak birçok kişi 

davranışlar ve olaylar hakkında bir yükleme yapmaktadır49.  

 Heider, birtakım soruların gözlemci kişinin algısal deneyimleriyle ilgili olduğunu ileri 

sürmektedir ve bu soruları psikolojinin Gestalt geleneğine göre yanıtlamaya çalışmaktadır. 

Heider (1958) kuramsal çalışmalarında yükleme sürecinin temelinde, insanların, başkalarının 

davranışlarının altında yatan nedenleri anlama isteğinin yatmasını ileri sürmektedir.  Bir 

insanın davranışı ya o kişiye ait özelliklerden ya da o kişinin içinde bulunduğu koşullardan 

kaynaklanmaktadır. Heider bir eylemin/davranışın oluşumunda kişisel ve çevresel olmak 

üzere iki temel gücün yer aldığını belirtmiştir ve bu iki gücün yükleme sürecindeki konumuna 

büyük önem vermiştir. 50 

 Dolayısıyla Heider'in yükleme kuramı üzerine ileri sürdüğü bu görüşlerden yola 

çıkarak gelişen bu iki faktörün insanların birbirlerine yüklediği anlamlar üzerindeki etkisinin 

büyük ölçüde önem taşıdığını söylemek mümkündür.  

 Jones ve Davis (1965) çalışmalarını ampirik testler ile geliştirmişlerdir. Davranışın 

sonuçlarının nasıl olacağı üzerinde yoğunlaşıp bu sonuçlar hakkındaki verilere dayanarak 

yükleme yapmaktadırlar.  Geliştirdikleri bu yöntem daha çok bireyin davranışlarının 

sonuçlarıyla bu sonuçların ortaya konması arasındaki ilişkinin analiz edilmesiyle 

sağlanmaktadır. 51 

 Kelley ise yükleme kuramını Heider'in yükleme kuramından yola çıkarak 

geliştirmiştir. Kelly'in kuramında ana tema davranışların potansiyel nedenleriyle bunların 

etkileri arasındaki ortak değişkenler üzerinde kurulmuştur. Bu ortak değişkenler de hem 
                                                           
49 Koçak, Davranışların Nedenlerini… s. 111 
50 Koçak, Davranışların Nedenlerini… s. 112 
51 Koçak, Davranışların Nedenlerini…  s.113-114 
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başkalarının davranışları arasında yapılan hem de kişinin kendi ruh haliyle ilgili yaptığı 

yüklemeleri açıklamakta kullanılmaktadır Kelley (1980: 465-466). İnsanların bir davranışa 

yükleme yaparken; içsel ya da dışsal faktörlerle ilişkili 3 tür bilgiye ihtiyaç duyduğunu ileri 

sürmektedir. 

Fikir birliği (Benzerlik): Yargılanan kişinin düşünce ve davranışları eğer herkesçe 

uygulanıyorsa; fikir birliği yüksektir, değilse düşüktür. 

 Tutarlılık: Yargılanan kişi her durumda aynı biçimde hareket ediyorsa; tutarlılık 

yüksek, çelişkili davranıyorsa tutarlılık düşüktür. 

Ayırıcı özellik (Belirginlik): Yargılanan kişinin farklı ortamlarda da ortalama aynı 

tarzda davranıyorsa; ayrımcılık düşük, değilse yüksektir. 52 

3.5.3.2. Gruplar Arası Yükleme Kuramı 

Gruplar arası yüklemede, insanlar kendi davranışlarına bir grubun üyesi olarak; başkalarının 

davranışlarına ise iç grup ya da dış grup etkisi ile nedenler yüklemektedirler. Bir gruba ait 

olanlar, kendi düşüncesine yakın olanları iç grup; uzak olanları ise dış grup üyesi olarak 

niteleyerek, bazı anlamlar yüklemektedirler. İç gruba aldıklarını kendilerine benzer bulurken, 

dış gruptakileri benzer saymamaktadırlar (Baron ve Graziano, 1991: 534). Damgalamada 

etkisi büyük olan yüklemeler sırasında, kişileri ve grup ilişkilerini yorumlayabileceğimiz bazı 

yanlılıklar oluşmaktadır. Bunlar; temel yükleme yanılgısı, nihai yükleme yanılgısı, kendini 

kayıran yanlılık ve iç grup yanlılığıdır.  

  Temel yükleme yanılgısı: İnsanlar diğerlerinin davranışlarını kişisel özelliklere 

dayandırma eğilimindedir. Ondan dolayı bu kişileri, dışsal faktörlerden ziyade, içsel 
                                                           
52 Özmen, Erdem, ’’Damgalamanın Kavramsal…’’ s.189-190 
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faktörlerle açıklarlar. Örneğin, işsiz olan birinin çevresel koşullardan dolayı değil, kendisinin 

beceriksiz ve tembel olduğu için iş bulamadığı yorumu yapılır (Hogg ve Vaughan, 2014 

s:108).53 

  Nihai yükleme yanılgısı: Pettigrew (1979: 467)’ın düşüncesiyle, olumsuz dış grup 

davranışları kişisel özelliklere, olumlu dış grup davranışları ise dışsal faktörlere yüklenir. 

Örneğin, hoşlanılmayan bir gruba ait kişinin başarılı olması, kayırmacılık yapıldığına 

dayandırılabilir.54 

  Kendini kayıran yanlılık: İnsanlar, başarı ve başarısızlık durumlarında kendilerini 

korumak amacıyla, içsel ya da dışsal özelliklere yükleme yapmaya yatkındırlar. Başarısızlık 

durumunda sorumluluğu bir başkasına atma veya başarı kazanıldığında kendisinden 

kaynaklandığını düşünme gibi örnekler verilebilir (Hogg ve Vaughan, 2014: 112).55 

  İç grup yanlılığı (etnosantrik yükleme): Grup içi üyelerin toplum tarafından arzu 

edilen (pozitif yönlü) davranışları, dış grup üyelerinin toplum tarafından arzu edilmeyen 

(negatif) davranışları kendilerine bağlanırken; iç grup üyelerinin negatif davranışları ve 

pozitif dış grup davranışları ise tamamen dışsal faktörlere bağlanır. Dış grubun başarılarının 

görmezden gelinmesi, hatalar hakkında suçlanması eğilimi yüksektir. Hatta ilgileri olmasa 

dahi, bazı olumsuz durumların dış grubun etkisiyle yaşandığı farz edilebilir. Örneğin; 

ekonomideki kötü gidişatın suçu, dış grup olan azınlıklara yüklenebilir (Hogg ve Vaughan, 

2014: 114). Sosyal algılar, kişiler ve gruplar arasındaki yüklemeler aracılığı ile çevredeki 

olayların nedeninin anlaşılmasına, açıklanmasına ve kişinin kendisini gerçekleştirmesine 

                                                           
53 Özmen, Erdem, “Damgalamanın Kavramsal…”  s.190-191 
54 Özmen, Erdem,  “Damgalamanın Kavramsal…”’ s.190-191 
55 Özmen, Erdem, ‘’Damgalamanın Kavramsal…’’ s.190-191 
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yardımcı olur. Ancak sosyal algıların önünde seçici algı, kendini gerçekleştiren kehanet ve 

kalıp yargı tehdidi gibi bazı engeller bulunabilir. 

  Seçici algı: Çevreden çok fazla bilgi gelmesine rağmen, insanlar kendi görüşünü 

destekleyen bilgiyi seçmeye daha meyillidir. Rahatsız eden görüşler, düşünce yapısına ters 

düşen bilgiler dikkate alınmaz (Özkalp ve Kırel, 2011: 601). 

  Kendini gerçekleştiren kehanet: Jussim ve diğerlerine (1996: 286-287) göre kalıp yargı 

temelindeki bir inancın, inancı doğrulayan maddi bir gerçeklik ortaya çıkarmasıdır. Diğer bir 

deyişle, etkileme gücü sayesinde, algıların gerçekliği değiştirmesidir. Bir kişi ya da grup 

hakkında sahip olunan beklentilerin, onların gösterdiği davranışları etkilemesi kendini 

gerçekleştiren kehaneti oluşturur (Aronson vd., 2010/2012: 787; Özkalp ve Kırel, 2011: 603; 

Hogg ve Vaughan, 2014: 382). Örneğin; kendilerinden düşük performans beklenen askerlerin 

düşük bir başarı gösterdiği görülmüştür. Bu durum, literatürde Golem Etkisi olarak ifade 

edilir (Özkalp ve Kırel, 2011: 604). Bir kişiyi ya da grubu damgalama, bu nedenlerle kendini 

gerçekleştiren kehaneti etkiler (Jussim vd., 2000: 374).56 

 Kalıp yargı tehdidi: Damgalanan kişinin olumsuz kalıp yargıları duyması ve bilmesi 

sonucunda oluşan farkındalıkla birlikte oluşan kaygılı duygu durum kalıp yargı tehdidi olarak 

tanımlanmıştır (Steele ve Aronson 1995: 497; Steele vd., 2002: 380; Hogg ve Vaughan, 2014: 

380). Sınav sorularına ırkçı temalar yerleştirilen Afrikalı öğrencilerin, “sınavda başarısız 

olursam hem kendimi hem de ırkımı kötü göstermiş olacağım” korkusu ile yeteneklerini 

kısıtladıkları ve diğer öğrencilere göre sınavdan daha başarısız oldukları bulunmuştur 

(Aronson vd., 2010/2012: 782-783).57 

                                                           
56 Özmen, Erdem, “Damgalamanın Kavramsal…” s. 191.  
57 Özmen, Erdem, “Damgalamanın Kavramsal…” s. 191. 
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2.5.4. Sosyal Temsil Kuramı 

Damgalamayı anlamada bir diğer kuram, Moscovici'nin kuramı olan "Sosyal temsil"dir. 

Sosyal Temsiller Kuramı, bir toplumun içindeki aktörlerin söz ya da davranışla ifade ettikleri 

düşünce ve duyguların bütününü oluşturmaktadır (Wagner vd.,2000, s.96)). Her toplumun 

kendisine ait özgün kodları olduğundan, sosyal temsillere ilişkin şekil ve sembollere yüklenen 

anlamlar da toplumdan topluma değişiklik göstermektedir (Çetin ve Sönmez, 2014, s.193). 

Sosyal temsiller, grup kimliği tehdit altında olduğunda ve sosyal kurallar iletişimi sarstığı 

zamanlarda ortaya çıkarlar.  Alışılagelmiş durumların dışında gelişen, beklenmedik ve 

karmaşık durumlarla karşılaşıldığında durumu basite indirgemek amacıyla kullanılır. 

Özellikle bir tehdit/kriz gibi önemli durumlarda gündeme gelen olaylar ya da yeni bir bilimsel 

katkının ortaya çıkması ile oluşan ve iletişim ile pekişen sosyal temsillerin amacı "tanıdık 

olmayanın tanıdık hale getirilmesidir" (Moscovici,1984, s.42). Ait olunan gruplara dair 

düşüncelerin kabullenilmesi, ötekileştirilen diğer gruptaki kişilerin davranışları ve 

tutumlarının ise kolaylıkla yadırganmasının nedeni de budur. Gruplardan yola çıkarak, 

toplumda deneyimlenen olayların sonucunda ortak düşünce alt yapısı bu sayede oluşur. 

Tanıdık olmayan bazı şeyler sosyal grupların hayat seyrini bozan tehdit edici olay ve 

olgulardan oluşmaktadır. Bunlar bireylerin ilgisini çeker. Aynı zamanda bireyde merak 

duygusu uyandırır ve bireyleri tanıdık olmayanın açıklanması için harekete geçirir. 

Bilinmeyen ve yeni olan şeyler bilinen şeylerden yola çıkılarak anlaşılmaya çalışılır. Bu 

yoğun iletişim sonrasında oluşturulan sosyal temsiller ise sözel, yazılı ve görsel işitsel basın 

aracılığı ile iletişim içerisinde ifade edilir, yayılır ve değiştirilir.58 

 
                                                           
58Muharrem Çetin ve Sermin Asıl, Sosyal Temsiller Kuramı Bağlamında Kriz Olgusunun Değerlendirilmesi, 1/3 
(2018): s.7-9. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: YÖNTEM VE ANALİZ  

3.1.Yöntem 

Araştırma modeli kapsamında araştırmanın amacına, evren ve örneklemi, veri toplama 

araçları, veri toplama süreci ve verilerin analizine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

3.1.1 Araştırmanın Modeli  

Araştırma bir literatür tarama yöntemi olan meta analiz ile gerçekleştirilecektir. Meta analiz 

çalışması, çok sayıda araştırmaya ve bu araştırmaların bilgilerine ulaşılarak bilgilerin 

taranması, incelenmesi kodlama tablosunun oluşturulması, bulguların bütüncül bir 

perspektiften değerlendirilmesi, bulguların meta analiz yöntemiyle birleştirilip yapılan 

araştırmalar arasında bağlantı kurup yorumlanarak uygulanacaktır. 

3.1.2. Evren ve Örneklem 

Evren meta analiz çalışma yöntemi gereği konuyla ilgili ulaşılabilir tüm araştırma kaynakları 

olup örneklemi kaynakçada belirteceğimiz tüm kaynaklar oluşturacaktır. 

3.1.3. Veri Toplama Araçları 

Konuyla ilgili diğer araştırmalar taranacak ve bulgularına ulaşılacaktır. Yararlanılan 

araştırmaların güvenilir olduğuna dikkat edilecek konuyla ilgili yeterli kaynağa ulaşılmaya 

çalışılacaktır.  
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3.2.Yöntem ve Analiz   

Çalışmamızda elde edilen araştırma bulguları meta analiz yöntemi ile bir araya getirilmiştir. 

Meta analiz literatür taraması yapılırken kullanılan yöntemlerden biridir. İlk kez 1930’ların 

başlarında tanımlanmış, ilk uygulamaları sağlık alanında görülmüştür. Araştırmaya 1976 

yıllarında Glass “Meta- analiz” ismini vermiş, gelişimine 1980 yıllarında Oxford’da Peto ve 

arkadaşları katkı sağlamıştır (Akgöz, Ercan, vd. 2004, s.109). Yapılan çalışma sayılarının gün 

geçtikçe artmasıyla birlikte bu durum çalışmaların düzenli bir şekilde incelenebilmesi 

ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Meta analiz yöntemi çok sayıda araştırmaya ulaşılması, bilgilerin 

bu araştırmalar doğrultusunda çıkarılabilmesi ve araştırmaların düzenli bir şekilde 

incelenebilmesi amacını taşımaktadır. Yöntem bazı aşamalardan oluşmaktadır. Bu aşamalar 

sırasıyla yapılması planlanan çalışmaya ilişkin problemin belirlenmesi, soruna açıklık 

getirilmesi, daha önce yapılan çalışmaların taranması, kodlama tablosunun oluşturulması, 

bulguların bütüncül bir perspektiften değerlendirilmesi, çalışmaların meta analiz yöntemi ile 

birleştirilmesi ve yapılan araştırmalar arasında bağlantı kurularak yorumlanması ve 

raporlaştırılması şeklinde gerçekleşmektedir (Çağatay,1994). 

Abramsom’a göre meta analiz yöntemi kullanılarak araştırmaların birleştirilmesinin 

bazı avantajları bulunmaktadır. Çalışmalardan elde edilen bulguların şans bulgusu olup 

olmadığı anlaşılacak, farklı bulgular ortaya çıktığında bu farklılıkların sebebi araştırılacak ve 

yeni bilgiler elde edilecek, ortak bulgular bulunduğu takdirde araştırma sonucunun geçerliliği 

kuvvetlenecektir. Genel özeti bilgi içinde bilgi edinilmesine yardımcı olan bu yöntemin 

çalışmamızda kullanılması bir ihtiyaç üzerine gerçekleşmiştir. Çalışmamızda incelenen 

damga olgusu birey ve toplum üzerinden gerçekleşen geniş kapsamlı bir durumdur. Bu olgu 

farklı etkenler üzerinden farklı kesimleri etkilemektedir. Geniş gruplara etki eden damga 
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olgusunun bütüncül bir açıdan değerlendirilmesi ve damgalamaya maruz kalan gruplara 

ilişkin çalışmaların incelenmesi, damga sürecinin algılanması açısından çalışmaların ortak 

sonuçlarının belirlenmesinin etkili olacağı düşünülmüştür. Bu araştırma yöntemi ile damga 

olgusunun toplum üzerindeki etkilerinin anlaşılması bununla birlikte şimdiye kadar damgaya 

ilişkin-damga karşıtı çalışmaların belirli bir çerçevede yorumlanması amaçlanmıştır.  

3.2.1.Tarihsel Süreçte Damgalama Ve Damgalama Kavramına İlişkin Meta Analiz 

Bulguları 

Tablo 1: Tarihsel Süreçte Damgalama Ve Damgalama Kavramına İlişkin Meta Analiz 

Bulguları 

TARİHSEL SÜREÇTE DAMGALAMA VE DAMGALAMA KAVRAMINA İLİŞKİN 

META ANALİZ BULGULARI 

   ADIM           

KAYNAK 

    YIL              VERİ                       SONUÇ 

 

  

      1 

 

 

Erving Goffman  

 

 

 

 

  1963 

 

 

Damganın Ortaya 

Çıkışı 

Damga, Orta Çağ döneminde 

suçluların cezalandırılması 

amacıyla kızgın demirle 

dağlanmaları ile ortaya 

çıkmıştır.  

 

 

2 

 

 

Susan Sontag 

 

   

  2005   

 

Tarihsel Süreç 

İçerisinde 

Damgalanan 

Orta Çağ’da suçluların 

görünür hale getirilmesi 

amacıyla dağlanmalarından 

sonra damgalanma çeşitli 
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Gruplar  hastalıklar üzerinde kendisini 

göstermiştir.  

 

 

 

       3 

 

 

 

E.Oryal Taşkın  

  

  

 

  2007 

 

Hastalık 

Çeşitlerinin 

Damgalanmadan 

Etkilenme Süreci 

Tarihsel süreçte veba, cüzzam, 

frengi, tüberküloz ve AIDS 

gibi hastalıklara sahip bireyler 

damgalamaya maruz 

kalmışlardır. Ancak ruhsal 

hastalığa sahip bireyler her 

dönemde daha fazla 

damgalamaya maruz 

kalmışlardır.  

 

 

      4 

 

 

Olcay Çam 

Döndü Çuhadar  

 

 

 

   2011 

   

 

Ruhsal Hastalığa 

Sahip Bireyler ve 

Damgalama 

Ruhsal hastalığa sahip bireyler 

beklenmedik davranış ve 

tutumları sebebiyle eski 

dönemlerden günümüze kadar 

yoğun bir damgalamaya maruz 

kalmışlardır.  

 

 

      5 

 

Nazan Oran 

Fisun Şenuzun  

 

 

 

 

  2008 

 

    

 

Hastalıklarda 

Damgalanma 

Süresinin 

Çeşitliliği 

 

Şifa bulunan hastalıklarda 

damgalama azalmaktadır.   
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      6 

 

 

Sümeyye 

Özmen 

Ramazan Erdem  

 

  

 

 

   2018 

 

 

 

Tarihsel Süreçte 

Damgalamaya 

Maruz Kalan 

Diğer Kesimler 

Hastalıklar dışında Orta 

Çağ’da suçlular maddi olarak, 

daha sonraki dönemlerde 

ahlaki düşkünlüğü olan 

kadınlar, yoksullar gibi gruplar 

manevi olarak damgalanmıştır.  

 

 

      7 

 

Arda Karagöl 

Deniz Çalışkan 

Murat Beyazyüz 

 

 

 

 

 

  2013 

 

 

 

 

Damgalamanın 

Dönemsel 

Değişimi 

 

Damgalama dönemler ve 

kültürler arasında değişiklik 

göstermektedir.  

 

Yapılan araştırmalarda “damga” kavramının Orta Çağ zamanlarına kadar dayandığı 

görülmüştür. Tarih sahnesinde bilinen ilk damgalama Orta Çağ döneminde kötü ahlaklı, hain 

ve suçlu olarak görülen kişilerin kızgın demirle dağlanmalarıdır. Bu kişilerin fiziksel olarak 

damgalanmalarındaki amaç dışarıdan bakıldığında fark edilecek olması, bu sebeple kamusal 

alanda diğer insanların bu kişilerden uzak durmasıdır (Özmen, Erdem, 2018). 

Damgalamaya maruz kalan gruplarla ilgili araştırmalar incelenirken bu grupların 

dönemsel olarak değişiklik gösterdiği ancak genel itibariyle çeşitli hastalıklar üzerinde 

damgalamanın gerçekleştiği görülmüştür.  
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 Tarihsel süreç içerisinde suçlular, veba-cüzzam-frengi hastaları, ahlakı düşük olarak 

görülen kadınlar, tüberküloz hastaları vb. gruplar damgalanmıştır. Ancak damgalanan gruplar 

her ne kadar dönemsel olarak farklılık gösterse de en çok damgalamaya maruz kalan grup 

hastalar olmuştur (Taşkın, 2007). Hastalıklar arasında en fazla damgalamaya maruz kalan 

grubun ruhsal hastalığa sahip bireyler olduğu yapılan çalışmalarda görülmüştür (Çam, 

Çuhadar, 2011 – Taşkın, 2004).  Bu durumun kökeni çok eski tarihlere dayanmaktadır. 

Araştırmacılar ruhsal hastalıkların damgalanmasını eski dönemlerin bu hastalıklar 

konusundaki bilgisizliği sebebiyle “bilinmezlik dönemi” ile olarak adlandırdıkları dönemle 

ilişkilendirmiştir. Taşkın (2004) çalışmasında bu durumun sebebini insanların hayatlarında bir 

düzenlilik istemeleri ancak zihinlerinde var olan ruhsal hastalığa sahip bireylerin beklenmedik 

davranışlarının buna engel olduğu algısı ile açıklamaktadır.  

İnsanlık tarihi kadar eski olan damga dönemleri ve kültürler arasında da değişiklik 

göstermektedir. Yapılan çalışmalarda bu görüşü destekleyen birçok veriye ulaşılmıştır. Eski 

dönemlerde yanık ten işçi sınıfını temsil ettiği için insanların güneşten kaçmaları ancak 

günümüzde tatil yapmanın bir belirtisi olarak yanık tenlerini teşhir etmeleri bu durumun 

dönemsel farklılığını örnekler niteliktedir. Karagöl, Çalışkan ve Beyazyüz (2013) 

çalışmalarında bazı kültürlerde “berduş” olarak adlandırılan kişilerin başka bir kültürde “aziz” 

olarak adlandırılmaları örneği ile kültürler arasındaki farklılığa dikkat çekmeye çalışmışlardır. 

Sonuç itibarı ile yapılan araştırmalarda Orta Çağ’da fiziksel olarak ortaya çıkan damganın 

tarihsel süreç içerisinde değişiklik göstererek devam ettiği, günümüz modern dünyasında 

olumsuz tutum ve davranışlarla kendisini gösterdiği tespit edilmiştir.  
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3.2.2. Damgalama Türlerine İlişkin Meta Analiz Bulguları 

Tablo 2: Damgalama Türlerine İlişkin Meta Analiz Bulguları 

DAMGALAMA TÜRLERİNE İLİŞKİN META ANALİZ BULGULARI 

ADIM KAYNAK YIL VERİ SONUÇ 

 

1 

 

Canan Yakar 

 

2019 

 

İçselleştirilmiş 

damganın psikolojik 

etkileri 

Literatürde yer alan damga 

türleri arasında bireye en 

fazla zarar veren damga 

türünün içselleştirilmiş 

damga olduğu ortaya 

çıkmıştır. 

 

 

   2 

 

Arda Karagöl, 

Deniz Çalışkan, 

Murat Beyazyüz 

 

 

 2013 

 

 

 

Kültürün sosyal damga 

üzerindeki etkisi 

 

 

Normal-anormal 

kavramlarının toplumun 

algılayışı ile farklılık 

göstermesine paralel olarak 

damgalama yer, zaman, 

kültür faktörleri 

doğrultusunda değişiklik 

göstermektedir. 

 

   

 

Cumhur Avcil, 

Hüseyin Bulut, 

 

2016 

 

Yapısal damgalamada 

toplumsal kural ve 

Ayrımcılık bireysel düşünce 

ve tutumların yanı sıra 

toplumsal düzenlemeler, 
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    3 Gökben Hızlı 

Sayar 

 

 

düzenlemelerin payı 

 

 

kurallar, yasalar yolu ile de 

meydana gelmekte, bireyleri 

daha fazla dezavantajlı 

konuma sokmaktadır. 

 

Yapılan çalışmalar üç farklı damga türünün bulunduğunu, bunların bireysel ve toplumsal 

düzeyde farklılık gösterdiğini, kimi zaman bireyin toplum tarafından dışlanmasına yol 

açarken kimi zaman da bireyin kendisine karşı olumsuz düşünceler beslemesine yol açtığını 

göstermiştir. Damga türleri bakımından bireye psikolojik olarak en fazla zarar veren türün 

içselleştirilmiş damga olduğu bulunmuştur. İçselleştirilmiş damganın bireyin kendi sahip 

olduğu durum ya da özelliklerin toplum tarafından nasıl algılandığının farkında olması, bu 

algıyı onaylaması ve kendisine uygulaması sonucu ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Birey bir kez 

damgalandıktan sonra kendisiyle ilgili olumlu düşüncelerinin yerini olumsuz inançlar 

almaktadır. Çalışmalar bu durumun düşük öz saygı ve öz yeterlilik ile bağlantılı olduğunu 

göstermektedir.   

Diğer bir damga türü olan sosyal damgalamada yer, zaman, kültür gibi etkenlere bağlı 

olarak damgalamanın değiştiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu değişiklik üzerinde kültür 

faktörünün önemli bir etken olduğu bulunmuştur. Sosyal damganın zaman içindeki 

değişikliğinin önemli örneklerinden birisi cinsel yönelimin yakın geçmişe kadar ruhsal 

bozukluk olarak görülmesidir. Benzer örnekler doğrultusunda normal-anormal kavramlarının 

değişiklik göstermesi ile damgalama olgusunun da paralel bir değişiklik gösterdiği 

saptanmıştır. Bununla birlikte damgalamanın bireyleri dezavantajlı bir konuma getirdiği 

bilinmektedir (Yakar, 2019). 
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Çalışmalar incelendiğinde damgalamanın yalnızca bireysel görüşler ile değil toplum 

yasaları ya da düzenlemeleri ile ortaya çıktığı anlaşılmıştır (Avcil, Bulut, Sayar 2016). 

Yapısal damgalamanın yasalar ile oluşmasının en net örneği 1945 yıllarında Nazi 

Almanya’sında görülmüştür. Bu durum bireylerin dezavantajlı konumda olmalarının bir 

sebebinin de karar alıcı mekanizmalar olduğu sonucunu doğurmaktadır.  

3.2.3. Damgalanan Grupların Çeşitliliğine İlişkin Meta Analiz Bulguları 

Tablo 3: Damgalanan Grupların Çeşitliliğine İlişkin Meta Analiz Bulguları 

DAMGALANAN GRUPLARIN ÇEŞİTLİLİĞİNE İLİŞKİN META ANALİZ 

BULGULARI 

   

ADIM 

          KAYNAK     

YIL 

             VERİ                       SONUÇ 

 

 

 

1 

 

 

 

Ömer Asan 

 

 

 

  2019 

 

 

 

‘’Ruhsal Hastalıklar 

ve Damgalama’’ 

Ruhsal hastalıklara sahip 

bireylerde damgalama 

konusunda insanların bu 

bireyler hakkında yeterli ve 

doğru bilgilere sahip olmadığı, 

bunun sonucunda da onları 

toplumdan ayrıştırmayı tercih 

ettiği görülmüştür. 

 

 

2 

 

Başak Ekim 

Akkan 

 

   

   

 

‘’Sosyal Dışlanmanın 

Roman Halleri’’ 

Roman vatandaşların çoğunluk 

kesimden farklı etnik kimliğe 

ve yaşam tarzına sahip olmaları 
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Mehmet Baki 

Deniz 

Mehmet Ertan 

2011 kendi aralarında mekânsal 

ayrışmalarına neden 

olmaktadır. 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

Semra Uz 

Kamil KAYA 

  

  

 

  2018 

 

 

    

‘’Otizmli Çocuklara 

ve Ailelerine Yönelik 

Damgalama’’ 

Otizmli bireylerin ve ailelerinin 

kendilerini ‘’normal olmayan’’ 

olarak nitelendiren insanlardan 

ayrıştırarak kendi aralarında 

sosyal ilişkiler kurmayı tercih 

ettiği görülmüştür. 

 

 

      4 

 

 

Hasan Dursun 

 

 

  1997 

 

 

‘’Damgalama Teorisi 

ve Suç’’ 

Çeşitli suçlar işleyerek toplum 

tarafından ‘’sabıkalı’’ olarak 

damgalanan insanların hayata 

tutunmalarında ciddi sorunlarla 

karşılaştıkları görülmüştür. 

 

 

      5 

 

 

Tuba Çömez 

Nihan Altan 

Sarıkaya 

 

 

  2017 

Engelli Bireylerde 

Damgalama 

Çeşitli engel grubuna mensup 

bireyler de toplumda 

‘’yetersiz’’ algısına maruz 

bırakılmaktadır. 

  

Yapılan çalışmalarda damgalamaya maruz kalan grupların ortak yanı; toplumda farklılık 

gösteren birtakım özelliklere sahip olmalarıdır. Çoğunluk, kendinden çeşitli sıfatlarla farklılık 

gösteren insanlara olumsuz atıflar yükleyerek dışlama eğilimindedir. 
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 Ruhsal hastalıklara sahip bireylerin damgalanmasında toplumun bu bireyler hakkında 

yanlış ve yetersiz bilgilere sahip olduğu görülmüştür. Toplumun, damgalanan gruplara 

atfettiği sıfatların altında kendilerine karşı birer tehlike oluşturması düşüncesi yatmaktadır.  

Bu insanlara karşı duyulan endişe ve korkunun temel nedeni bundan ileri sürülmektedir. Bu 

süreç toplum tarafından damgalanmanın yanı sıra kişinin kendini damgalayarak iç dünyasında 

çatışmalar yaşamasıyla sonuçlanmaktadır (Asan, 2019). 

 Bir başka çalışmada ayrımcılığa maruz bırakılan gruplar arasında romanlar ele 

alınmıştır. Romanlarla ilgili yapılan bu çalışmada ‘’mekânsal ayrışma’’ kavramının ön plana 

çıktığı ve toplum tarafından etnik kimlikleriyle ve yaşantılarıyla farklılık gösterdikleri için 

dışlanan romanlarda gettolaşmanın meydana geldiği görülmektedir.  Aynı zamanda toplumsal 

algının romanların her daim istenmeyen bir kesim olarak ayrıştırılarak diğer insanlarla eşit 

şartlara sahip olmasını zorlaştırıldığı sonucuna varılmıştır (Akkan, Deniz ve Ertan 2011). 

Yayınlanan diğer bir makalede otizmli çocuklar ve ailelerinin damgalanmalarına 

değinilmiştir. Burada otizmli bireylerin toplum tarafından birtakım incitici sıfatlarla 

nitelendirildiği ve bunun sonucunda da bu bireylerle ve aileleriyle ilişki kurma konusunda 

birtakım sınırlılıklar getirildiği görülmüştür. Toplumun bu ayrıştırmaya meyilli tutumlarına 

karşılık otizmli bireyler ve aileleri de kendi aralarında güçlü ilişkiler kurup, diğer kesimden 

kendilerini izole etmeyi tercih ettiği saptanmıştır (Uz ve Kaya, 2018). 

 Çeşitli suçlar neticesiyle sabıkası bulunan bireylerin de toplumda çeşitli sıkıntılarla 

karşı karşıya kaldıkları görülmüştür.  Bunların en başında cezaevi sürecini bitirdikten sonra 

‘’sabıkalı’’ olarak nitelendirildikleri için toplumsal hayatta ayrıştırılan insanlar gelmektedir. 

Suçun boyutu ne olursa olsun ‘’sabıkalı’’ kimliğinin, bireyi hayatı boyunca etkilediği 

saptanmıştır (Dursun, 1997). 
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Engelli bireyler üzerine yapılan bir çalışmada, engel çeşidi ve düzeyi gözetmeksizin 

‘’engelli’’ olarak nitelendirilen bu insanlara ‘’iş göremez’’ veya ‘’yarım insan’’ gözüyle 

bakıldığı görülmüştür. Toplumdan izole bir yaşamdan ziyade toplumla entegre olabilmeleri 

konusunda birtakım çalışmalar ile bu algının yıkılabileceği saptanmıştır (Çömez, Altan, 

Sarıkaya 2017). 

 Yapılan çalışmalardan yola çıkarak damgalanan grubun çeşitliliğine bakılmaksızın 

insanların bu gruplar hakkında doğru ve yeterli bilgilere sahip olmadığı görülmüştür. Bunun 

sonucunda kendilerinden farklı olan bu gruplara, çeşitli sıfatlar atfederek toplumdan 

ayrıştırmayı tercih ettikleri saptanmıştır. 

3.2.4. Çok Boyutlu Yönleriyle Damgalamaya İlişkin Meta Analiz Bulguları 

Tablo 4: Çok Boyutlu Yönleriyle Damgalamaya İlişkin Meta Analiz Bulguları 

ÇOK BOYUTLU YÖNLERİYLE DAMGALAMAYA İLİŞKİN META ANALİZ 

BULGULARI 

   ADIM           

KAYNAK 

    YIL              VERİ                       SONUÇ 

 

 

       1 

 

 

Oryal Taşkın 

 

 

  2007 

 

Ruhsal 

Hastalıklarda 

Damgalama ve 

Ayrımcılık 

‘Kara leke’ anlamında 

kullanılan damgalama 

Ortaçağda insanların toplumdan 

sosyal olarak soyutlaşmasına 

neden olmuştur. 

 

 

 

 

 

   

 

Her toplumun 

Damgalayan kişiler kişi ve 

grupları ön yargı ve olumsuz 
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2 K.Sayar   2002 stigması farklıdır duygularla damgalamakta 

bunun sonucunda damgalanan 

kişiler sosyal anlamda 

dışlanmakta ve ayrımcılığa 

maruz kalmaktadır. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Gül Oban 

Leyla Küçük 

  

  

 

  2011 

 

 

Ergenlerde Ruhsal 

Hastalıklara 

Yönelik 

Damgalamayı 

Etkileyen 

Etmenler 

Sosyoekonomik düzeyin 

damgalama tutumları 

üzerindeki etkileri 

incelendiğinde, üst sosyo-

ekonomik düzeyden kişilerin 

ruhsal hastalıklarla ilgili olarak 

daha çok bilgi sahibi oldukları 

ve ruhsal hastalığı olan kişilere 

daha hoşgörülü baktıkları 

görülmüştür. 

 

 

       4 

 

 

Kevser Çağlayan  

 

  

  2019  

 

 

Damgalamanın 

dini boyutu 

 

Din inancının yüksek olduğu 

toplumlarda herhangi bir 

hastalıkla karşı karşıya gelme 

ve bu hastalığı tanımlamada 

kültürün yanında dini inançta 

etki göstermektedir. 
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       5 

 

Sümeyye Özden  

Ramazan Erdem 

 

   2018 

 

Damgalamanın 

teknolojik boyutu 

Medyanın tutumu toplumdaki 

insanların bakış açılarını 

etkilemekte ve damgalamayı 

arttırmaktadır. 

 

Yapılan araştırmada damgalama ekonomik, sosyal, dini, kültürel ve teknolojik boyutlarıyla 

ele alınmıştır. Toplumda zamana bağlı değişik hastalıklar görülmüştür. Çok eski hastalık olan 

cüzzam hastalığı bazı toplumlarda Tanrının bireye verdiği kötülük olarak görülmüş, aynı 

şekilde veba hastalığı da günahkar olan bir insana Tanrının göndermiş olduğu ceza olarak 

nitelendirilmiştir. Başka bir hastalık olan tüberküloz hastalığı alt sınıfa ait bir hastalık olarak 

görülmüş ve AIDS hastalığı Allah’ın günahkarlara verdiği bir ceza olarak yorumlanarak 

insanların damgalanmasına yol açmıştır. 

Antik Yunan'da hastalık geçiren bireylerin yaşadıkları hastalık için hak edilmiş bir 

ceza olarak görülmesi ve psikolojik bozukluğu olan bireylerin ruhlarını şeytana teslim 

ettikleri düşünülerek o kişilerin işkenceye maruz kaldıkları yapılan araştırmalarda ortaya 

konmaktadır. 

İnsanların damgalama ile ilgili dini davranışlarına bakıldığında bireylerin tıptan 

uzaklaşarak geleneksel yardım arama davranışlarına yöneldiği ve özellikle bu yardımı din 

adamlarının üstlendiği görülmüştür. Müslüman olan Arap toplumunda psikolojik rahatsızlığın 

Allah tarafından geldiği ve tedavi için doktora gerek duyulmadığı bunun yerine kişilerin  

(hoca, türbe, yatır, muska, dua, kurşun dökme) gibi inançlara yöneldiği görülmüştür 

(Çağlayan, 2019). 
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  Psikolojik rahatsızlık yaşayan bireyler geçmiş zamandan bu zamana kadar insanları 

korkutan durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Damgalamaya yönelik birçok araştırmalar 

yapılmasına nazaran damgalamanın dini boyutuna yönelik çalışmalara pek 

rastlanmamaktadır. Dindar olan bireylerin psikolojik rahatsızlığa sahip insanlara karşı bakış 

açılarında inanç eksikliği olarak nitelendirdikleri görülmektedir. Bu bakış açısıyla bireyler 

damgalanmakta ve kişilerin sosyal ilişkileri, benlik saygıları zedelenmekte damgalanan birey 

doktora veya psikoloğa gitmekten kendisi alıkoymakta ve en önemlisi kişiler kendilerini 

toplumdan soyutlayarak yaşamını zorlaştırmaktadır (Sayar,2002). 

 Teknoloji açısından damgalamaya yönelik yapılan araştırmalara bakıldığında günden 

güne teknolojik gelişimlere yenileri eklendiği görülmektedir. Bu durum damgalayıcı 

davranışların artmasına neden olmaktadır.  Damgalayıcı reklam içerikleri, sinema filmleri, 

sosyal medya damgalamayı arttıran faktörler arasındadır. Bir diğer önemli iletişim kanalı olan 

haberler damgalamada büyük rol üstlenmektedir. Tüm bireyleri etkileyebilecek potansiyele 

sahip haber medyası bazı gruplara karşı olumsuz tutum sergileyebilmektedir. Bu haberler hem 

damgalanan bireyi hem de ailesini olumsuz yönde etkilemektedir. Etrafında olup bitenleri 

merak etme insanoğlunun doğasında hep var olmuştur. Buna karşılık bireyler medyada 

okudukları veya gördükleri her şeye inanmaya meyillidirler bu açıdan bakıldığında medya 

doğru kullanıldığı ölçüde damgalamanın azaltılabilmesi açısından yararlı araç olarak 

kullanılacağı ön görülmektedir.    

 Araştırmalarda damgalamanın boyutları incelendiğinde tüm boyutlarının sonuçları 

ayrımcılık ve dışlamaya çıkmaktadır. Bu sayede toplumdan kişi, grup veya topluluklar farklı 

sebeplerden damgalanarak dışlanmaya maruz bırakılmaktadır. (Taşkın, 2007) Bu durum 

düşük sosyoekonomik düzeye sahip bireylerin ruhsal hastalıklara yönelik olumsuz ve 
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reddedici tutumlarının olduğu bildirilmiştir. Bunun yanı sıra sosyoekonomik durumun ruhsal 

hastalığa olan yaklaşımı etkilemediğini ifade eden çalışmalarda bulunmaktadır. Bir okulda 

yapılan çalışmada depresyon düzeylerinin ölçümünde sosyoekonomik durumun ruhsal 

hastalıklarda etkili olmadığına ulaşılmıştır (Oban, Küçük,2011). 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: TARTIŞMA 

Toplumdaki damga algısının ve damgalama sürecinin tespit edilmesi amacıyla yapılan bu 

çalışmada kapsamlı bir literatür taraması yapılmış ve meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. 

Meta-analiz yöntemi ile birçok bulguya ulaşılmış ve bu bulgular çalışmanın amacını karşılar 

nitelikte bulunmuştur. Araştırmalar neticesinde elde edilen bulgular damgalamanın geniş bir 

coğrafyaya yayıldığını ve insanlık tarihi ile paralel bir varlığa sahip olduğunu göstermiştir. Bu 

bulgu tarihsel süreç araştırmaları ile uyumlu olarak ortaya konmuştur. Damganın zamanla 

değişime uğradığı, fiziksel bir cezalandırma ile ortaya çıkıp modern dünyada farklı yöntemler 

ile evrimleştiği görülmüştür (Taşkın, 2007). Bireyin zihninde geniş bir süreç sonucu meydana 

geldiği, bu süreci etkileyen duygusal faktörlerin olduğu ve bunların bireylerin reaksiyon 

göstermelerine yol açtığı saptanmıştır. Bu faktörler üzerinde korku, öfke, kin, nefret 

duygularının etkili olduğu, temelde zarar görme endişesinin yattığı bulunmuştur (Erdem ve 

Özmen, 2018). Damga algısını biz ve onlar tutumunun etkilediği, damgalamanın birey ve 

grupların aidiyet duyguları temelinde kendilerinden farklı olduklarına inandığı kesimi grup 

dışına itmeleri şeklinde gerçekleştiği görülmüştür (Cankurtaran ve Beydili, 2016). Bu algının 

mikro düzeyde farklılıklara duyulan önyargıların bir tepkisi olarak, makro düzeyde 

çoğunluğun azınlık üzerindeki baskısı ile ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Sürecin aşama aşama 

ilerlediği, bireyin yalnızlaştırılması ile tamamlandığı görülmüştür (Erdem ve Özmen, 2018). 

Yalnızlaştırma, toplum dışına itilme davranışları ile kendini gösteren damga 

olgusunun üç farklı türü olduğu anlaşılmaktadır. En sert örnekleri toplum üzerinde kurulan 

hâkimiyet ile yasalara dayandırılarak uygulanan yapısal damgalamada görülmüş, en değişken 

damga türünün sosyal damga olduğu bulunmuş, bireyin üzerinde olumsuz etkiler yaratan en 

önemli damga türünün içselleştirilmiş damgalama olduğu bilgisine ulaşılmıştır (Avcil vd.; 
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2016). Damganın bireyin yaşamı üzerinde psikolojik ve sosyal etkileri olduğu bu durumun 

bireyin onay ve kabulü sonucu algılanan damgalamaya dönüştüğü ve bu süreç üzerinde düşük 

benlik saygısının etkili olduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte damgalanan bireyde oluşan 

düşük benlik saygısının, damgalama eğilimi olan bireylerin bir özelliği olduğu saptanmıştır 

(Yakar, 2019). 

Damgalama davranışı gösteren birey için belirleyici faktörün farklılık olduğu 

görülmektedir (Karaca, 2012). Toplum içinde yaşayan her bireyin ortak değerleri olduğu 

kadar farklı özelliklerinin de bulunması, tarihsel olarak birçok farklı grubun damgalanması ile 

sonuçlanmıştır. Bu farklılıkların din, mezhep, dil, etnik kimlik, sosyoekonomik durum, ten 

rengi gibi farklılıklardan meydana geldiğine ulaşılmıştır. Bu gruplar içinde en fazla 

damgalanan kesimi ruhsal hastalığı bulunan bireylerin oluşturduğu görülmüştür. (Baysal, 

2013) Damgalamanın bireylerin iyileşme süreçlerini olumsuz yönde etkilediği kimi zaman da 

tedaviyi reddetme tutumları gösterdiklerine ulaşılmıştır (Çam ve Çuhadar, 2011). Düşük 

sosyoekonomik düzeyin, kırsal bölgede yaşam sürdürmenin damgalama eğilimini artıran 

faktörlerden olduğu görülmüştür (Link ve Phelan, 2001). Bunun yanı sıra sosyoekonomik 

durumun ruhsal hastalığa olan yaklaşımı etkilemediğini ifade eden çalışmalarda 

bulunmaktadır. Bir okulda yapılan çalışmada depresyon düzeylerinin ölçümünde 

sosyoekonomik durumun ruhsal hastalıklarda etkili olmadığına ulaşılmıştır.  

Damgalanmanın yalnızca bireye etki eden bir süreç olmadığına, bireyin ailesinin ve 

yakın çevresinin de süreçten olumsuz etkilendiğine, etiketlemeye maruz bırakıldıklarına 

ulaşılmıştır (Avcil, vd.; 2016). Bireylerin damgalanmak veya toplumdan ayrıştırılmak için 

damgalanmış bir aile bireyine sahip olmalarının yeterli bir sebep olduğuna ulaşılmıştır 

(Erdem ve Özmen, 2018). 
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Damgalamanın oluşumunda toplumun yargılarının dışına çıkmanın neredeyse 

imkansız olduğu görülmektedir. Toplumun ayırdığı, dışladığı, istenmeyen olarak görülen 

kesime karşı toplumdan farklı bir yakınlık kurma davranışı bunu yapan kimselerinde toplum 

tarafından dışlanacağı ve damgalanacağı tehdidiyle karşı karşıya olduğu anlaşılmaktadır.  

Damgalamaya etki eden önemli bir faktörün medya ve haber dili olduğu, toplum 

üzerinde olumsuz düşünceleri arttıracak algı yarattığı bulunmuştur (Üçok, 2003). 

Damgalayıcı reklam içerikleri, sinema filmleri, sosyal medya damgalamayı arttıran faktörler 

olarak tespit edilmiş en fazla kitleye hitap eden bir iletişim kanalı olan haberlerin bazı 

gruplara karşı olumsuz içeriklerle damgalamayı destekleyiciyi bir unsur olduğuna dolduğuna 

ulaşılmıştır. Bu durumun hem bireyi hem de damgalanan bireyin ailesinin olumsuz yönde 

etkilediği sonucuna ulaşılabilir. 

Yapılan araştırmaların bir kısmı gelişen zaman ve değişen politikalara rağmen 

toplumdaki reddetme tutumunun değişiklik göstermediğini öne sürerken kimi çalışmaların 

incelenmesi sonucunda damganın beraberinde getirilen reddedilme davranışına maruz 

bırakılan kesimlerin zaman içinde değişiklik gösterdiği, bazı kesimlerde damgaya sebep olan 

durumun ortadan kalkması ile damganın da sona erdiği saptanmıştır (Oran ve Şenuzun, 2008).  

Daha genel kapsamda bakıldığında damgalamanın azaltılması için uzun soluklu ve 

işbirliği içinde ilerleyen çabalara gereksinim olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Toplumdaki 

önyargıların giderilmesi, damgalama ve ayrımcılığı önleyici düzenlemelerin yapılması damga 

karşıtı çalışmalara yön vermek açısından önem teşkil etmektedir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM: SONUÇ VE ÖNERİLER 

Toplumdaki öteki algısı ve ötekileştirme süreci birey, grup ve toplulukları mikro ve makro 

düzeyde etkileyen önemli bir sorundur. Bu sorunun ortaya çıkmasında bireyin kendi 

perspektifine göre tanımladığı ben ve onlar, biz ve öteki kavramları etkili olmaktadır. Birey 

kendisi için farklı görüneni tehlikeli olarak algılamakta ve bu duruma tepki olarak olumsuz 

davranış göstermektedir. Araştırma sonucu bu olumsuz davranışın ötekileştirme sürecini 

başlattığını göstermekte ve sürecin ortaya çıkardığı sonuç damgalama olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Damgalanan bireyler toplumda farklı tanımlarla nitelendirilmektedir. Bu tanımlar 

bireyin toplumdan uzaklaşmasına kendi gettosunu oluşturmasına sebep olmaktadır. Öteki 

olarak algılanan bireyler toplum tarafından izole edilmeye çalışılmaktadır. Toplumun izole 

etme, yok sayma tutumlarına paralel olarak bireyler de kendilerini izole ederek sürece tepki 

vermektedirler. Bu tepki bireyleri olumlu ve olumsuz anlamda etkilemektedir. Örneğin ruhsal 

hastalığa sahip bireylerde izolasyon tedavi sürecini olumsuz etkilemektedir. Birey ve 

toplulukların damgalanmasında inanç, sosyo-ekonomik durum, fiziksel özellikler, zihinsel 

yeterlilik, engel durumu, kültür gibi pek çok belirleyici etken bulunmaktadır. Bu etkenler 

bireyi toplumun genelinden farklı yapan özellikler olarak algılanmakta ve damgalama sürecini 

başlatmaktadır. Bu süreç farklılık üzerinden ortaya çıkmakta ve farklı gruplar 

damgalanmaktadır fakat işleyiş biçimi değişmemektedir. Her birey, grup ve topluluk için 

süreç, farklı işlemekle birlikte onları tehlikeli algılamakta, etiketlenmekte ve ayrıştırma 

şeklinde ilerlemektedir.  

Ötekileştirme süreci güçlüden güçsüze doğru gerçekleşmektedir ve bu durum üzerinde 

sosyal, ekonomik, politik güç etkili olmaktadır. Sosyo-politik gücü elinde bulunduran bazı 
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gruplar kendilerinden farklı gördükleri gruplara karşı adaletsiz ve fırsat eşitsizliğinin mevcut 

olduğu uygulamaları gerçekleştirmektedir. Bu sebeple ayrımcılığın ve eşitsizliğin ortadan 

kaldırılması için hukuksal ya da yasal düzenlemeler ile sosyal politikalar temellendirilmelidir. 

İnsanlar zihinlerinde var olan normal algısının dışında kalan ve anormal olarak 

nitelendirdikleri gruplara karşı ayrımcı ve dışlayıcı davranışlarda bulunmaktadırlar.  

İnsanlarda tüm gücün kendilerinde olmadığı düşüncesi ve bu düşünceye sebep olan başkaları, 

belirsizliğe yol açmaktadır. Dolayısıyla da bu belirsizlik “başkalarının” korkulması gereken 

insanlar olarak tahayyül edilmesine sebep olmaktadır. Bu düşünce artık üstesinden gelinmesi 

gereken bir düşünceyi teşkil etmektedir. Ancak bazı bireyler ve gruplar bunu 

gerçekleştirememekte ve “başkalarına” karşı damgalayıcı davranışlarda bulunmaktadır. 

Dolayısıyla damgalama ile mücadele sürecinde toplumun bütün dinamiklerini harekete 

geçirecek bir dönüşüm sürecinin başlatılması ve yönetilmesi gerekmektedir. 

Değişimi hedef alan sosyal hizmet disiplininin bu süreci yönetmesi gerekmektedir. 

Damgalamaya maruz bırakılan kesimler, sosyal hizmet disiplininin çalışma alanını 

oluşturmakta ve sosyal hizmet uzmanları ayrımcılığa uğrayan bireylerle karşılaşmaktadır. Asıl 

amacı bireylerin insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesi ve sosyal adaleti sağlamak olan 

sosyal hizmet, baskıya, dışlanmaya, damgalamaya maruz kalan bireylere yönelik aktif 

müdahaleler gerçekleştirmektedir.  

Toplumda ayrımcılığın giderilmesine yönelik çalışmalar yapan sosyal hizmet 

uzmanları savunuculuk, lobicilik, bağlantı kuruculuk gibi mesleki rolleri yerine getirmektedir. 

Damgalamanın bireylerde düşük benlik saygısı, yetersizlik duyguları oluşturduğuna 

ulaşılmıştır. Bireylerin ortak özelliği olarak bulunan ‘güçsüzlük’ sosyal hizmetin bireyin 

güçlendirilmesini esas alan müdahaleleri ile üstesinden gelinecektir. Bu bağlamda 
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damgalanan grupların hakları ve özgürlüklerinin korunması, bunları yok etmeye çalışan 

mekanizmalarla mücadele edilmesi bakımından sosyal hizmet müdahaleleri önem teşkil 

etmektedir. Toplumun genel kabulünden farklı düşünen ve anormal kabul edilen bireylerin 

tehlikeli olarak algılanarak toplum tarafından izole edilmeleri birçok eşitsizliği de beraberinde 

getirmiştir. Eşitsizliklerin insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya çalışan ve eşitliği 

temel alan baskı karşıtı sosyal hizmet uygulaması makro ve mikro boyutta damgalamayla 

mücadelede önem teşkil etmektedir.  Gerek mikro boyutta bireylerin problemlerine çözüm 

üreterek gerekse makro boyutta hak savunuculuğu yaparak kendisini göstermektedir. Bu 

bağlamda damgalamayla mücadelede sosyal hizmet uzmanlarının hak savunuculuğu rolünün 

önemi ortaya çıkmaktadır. Bu noktada sosyal hizmet uzmanları mevzuat ve uygulamalar 

hakkında bilgi sahibi olmalı ve eksikliklerin giderilmesi için harekete geçmelidir.  

 İnsanın sosyal bir varlık olması sebebiyle içinde bulunduğu çevrenin tutum ve 

davranışlarından etkilenmesi normal bir durumdur. Çevresindeki damgalama eğiliminin artış 

göstermesine paralel olarak kendi kendine “geçerli” kıldığı olumsuz yargılarda da artış 

gerçekleşmesi bireyin kendisini toplumdan soyutlamasına ve kendilik değerinde azalmaya 

sebep olmaktadır. Bireyi biyopsikososyal bir varlık olarak değerlendiren sosyal hizmet 

disiplini bireyin yaşadığı sorunların sosyal boyutunun da incelenmesini gerekli kılmaktadır. 

Bu yaklaşım damgalamanın çok boyutlu yönlerden ele alınmasını ve müdahale planında bu 

faktörlere yönelik uygulamaları gerekli kılmaktadır. Damgalamayla mücadelede sosyal 

hizmet uzmanları damgalamaya yol açan tutum ve davranışları değiştirerek sosyal değişimi 

gerçekleştirme konusunda etkin bir rol oynamalıdır.  Aynı zamanda bireyin yeteneklerine 

olumlu bakış açısı sağlayacak yaklaşımlar bireylerin sosyal becerilerini geliştirmesine ve 

toplumsal yaşama uyum göstermesine yardımcı olacaktır. 
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Damgalanan bireyin günlük yaşantısında, sosyal çevresinde, iş/okul hayatında 

işlevselliğini arttırmak, sahip olduğu dezavantajları avantaja çevirmek veya bunlardan en az 

düzeyde etkilenmelerini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar bireyin yaşam kalitesini 

arttırmak adına büyük önem teşkil etmektedir. Dolayısıyla bu alanda yapılan uygulamaların 

doğru ve yerinde olması bireyin lehine olacaktır. Toplum tarafından etiketlenmiş bireylere 

karşı tutumların başında ön yargı ve sahip olunan yanlış bilgiler gelmektedir. Örneğin ruhsal 

hastalığa sahip bireylerin tehlikeli veya toplum düzenine aykırı olarak nitelendirilmesi 

yanlıştır. Çünkü ruhsal hastalıklar çeşitlilik göstermekte olup her biri için aynı semptomlar 

geçerli değildir. Fakat toplumda ruhsal hastalıklara dair genel bir olumsuz etiketleme söz 

konusu olduğundan ve bunun düzeltilmesi, bakış açının iyileştirilmesi adına gerekli 

çalışmalar yeterli düzeyde yapılmadığı için insanlar doğru bir şekilde 

bilinçlendirilememektedir. Bu bağlamda sağlık çalışanlarının yeterli donanıma sahip olması 

gerekmektedir. Böylelikle ruhsal hastalığı bulunan bireylere karşı doğru yaklaşımlar artacak 

ve hizmette kaliteli adımlar atılacaktır. Dolayısıyla da hastaların yaşam kalitesinde artış 

sağlanacaktır.  

Toplumun dezavantajlı bireylere karşı bakış açısının değiştirilmesinde medyanın gücü 

de göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. Damgalanmaya maruz kalan bireylerin yaşam 

öykülerini içeren programlar düzenlenebilir. Günümüzde çeşitli dezavantaja sahip olup harika 

işler başaran birçok insan mevcuttur. Bu insanların toplumun tutum ve davranışları sonucunda 

karşı karşıya kaldığı zorluklar belirlenmeli ve toplumda farkındalık oluşturacak çalışmalar 

yapılmalıdır. Sosyal hizmet uzmanları farkındalık oluşturma sürecinde kamu kurum ve 

kuruluşları ve sivil toplum örgütleri arasında işbirliği sağlamaya çalışarak bağlantı kurucu 

rolünü yerine getirmelidir.  Böylelikle kurumlar arası proje geliştirilmesinde öncülük ederek 
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toplumun empati becerisinin arttırılması konusunda çalışmalar yapılmasını ve değişimin 

gerçekleştirilmesi için önemli adımlar atılmasını sağlayacaktır.  

Damgalanan grubun çeşitliliğine göre (engelli, yaşlı, sabıkalı, mülteci, roman, ruhsal 

hasta…) bu alanlarda görev yapan meslek elemanları medya aracılığıyla toplumda bu gruplara 

karşı bakış açılarının değiştirilmesi için eğitici ve bilgilendirici programlarda yer almaları da 

olumlu yönde bir katkı sağlaması beklenmektedir. 

Bir diğer önemli etken toplumda öğretmen, muhtar, din adamı, gazeteci ve sağlık 

çalışanı gibi liderlik özelliği taşıyan ve halkla birebir teması fazla olan meslek elemanlarına 

karşı eğitim müdahalelerinin olmasıdır. Meslek temsilcilerinin toplumla iletişim noktasında 

önemli bir yerde olmaları ve doğru bilinçlendirildiği takdirde damgalamanın yol açması 

muhtemel etkilerin yönetilebileceği öngörülmektedir. 

Toplumun bakış açısının şekillenmesinde eğitimin rolü çok büyüktür. Küçük yaşta 

başlayan eğitim hayatı, çocuklara ve gençlere nasıl bir birey olacakları yolunda ışık 

tutmaktadır. Bu bağlamda okullarda damgalanan grupları ve yaşantılarını içeren dersler 

mevzuatta yer almalıdır. Engel grubu normal sınıf ortamına uygun olan engelli öğrencilerle 

bir arada tutulan kaynaştırıcı karma eğitim sistemi daha fazla geliştirilerek hayata 

geçirilmelidir.  

Azınlıkların ve etnik kökenleri nedeniyle damgalamaya maruz bırakılan gruplarla 

mücadelelerde öncelikle hak ve özgürlükler temasını ilke edinen bir yaklaşımın ele alınması 

gerekmektedir. Bu bağlamda ayrımcılık içeren her türlü söz, tutum ve davranışın suç sayıldığı 

bir yasa tasarısı hazırlanması da yaşanan olumsuzlukları azaltacaktır.  
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Günümüzde damgalama ile mücadele noktasında birçok çalışma mevcuttur. Bu 

çalışmalar damgalanan grubun çeşitliliğine göre farklılık göstermektedir. Çalışmaların 

özellikle ruhsal hastalığa sahip bireylere yönelik damgalamada ivme kazandığı görülmektedir. 

Diğer damga türlerine ilişkin yaptırımların daha fazla olması adına bundan sonra bu alanda 

çalışmalar yürütmek isteyenler için “çevresi içinde birey” anlayışıyla hareket etmeleri önerilir. 

Sahip oldukları birtakım dezavantajlar dolayı çeşitli ayrımcılığa maruz bırakılan bireylere, 

çevrelerinin özellikleri ile birlikte, bireylerin potansiyellerinin desteklenmesi olumu olacaktır.  

 Meta analiz yöntemi kullanılan bu çalışmada damgalama, diğer araştırmalardan farklı 

olarak makro ölçekte ele alınmıştır. Spesifik konulardaki damgalama araştırmalarından ziyade 

makro boyutta damgalama sürecinin nasıl geliştiği ve farklı boyutları ile incelenmiştir. Böyle 

bir araştırmanın makro ölçekte anket uygulamasıyla desteklenmesi faydalı olacaktır. Daha 

önce makro ölçekte böyle bir çalışmaya rastlanmamıştır. Sosyal hizmet disiplininin 

damgalama ve damgalamaya uğrayan gruplarla ilgili çalışmalarının daha verimli olması adına 

damgalamada sosyal hizmet perspektifi ile araştırmaların artması fayda sağlayacaktır. 
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