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Hemen bütün toplumlarda bireyler için
insan bedeni yalnýzca “fiziksel” bir organizma
olmanýn bir anlam taþýr.
Beden algýsý kavramý içinde, bireylerin
kendi bedenleri ile ilgili deneyimleri, tutumlarý
ve duygularý gibi pek çok kavram yer
almaktadýr. Bunlarýn yaný sýra, bireylerin kendi
bedenlerinde ve diðer kiþilerin bedenlerinde
olan deðiþiklikleri fark etmelerinde ve bu
deðiþimleri yorumlamalarýnda kültürün de
etkisi olduðu bilinmektedir. Bu sayede kiþiler
“saðlýklý olmayý hasta olmaktan”; “engelli
olmayý engelli olmamaktan”, “herhangi bir
hastalýk bulgusunu algýlamayý ya da ifade
etmeyi”, “bedenin hangi bölümlerinin açýkta
kalacaðýnýn toplumda bir rahatsýzlýk
oluþturmayacaðý” gibi durumlarý ayýrd
edebilmektedirler (1).
Beden algýsý kavramý içerisinde dört ayrý
yaklaþýmýn incelenmesi önerilmektedir:
1. Bedenin biçimsel özellikleri ile ilgili
inanýþlar (giyim, vb)
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2. Bedenin sýnýrlarý ile ilgili inanýþlar
3. Bedenin içsel dinamikleri ile ilgili
inanýþlar
4. Bedenin iþlevleri ile ilgili inanýþlar.
Her toplumda insan bedeninin “fiziksel” ya
da “biçimsel” boyutunun yaný sýra, sosyal bir
gerçekliði de bulunmaktadýr. Bu durum
bireylerin yaþýndan, cinsiyetinden,
sosyoekonomik koþullarýndan, çalýþma
durumlarýndan, dini inanýþlarýndan,vb.
etkilenmektedir. Farklý kültürler için ya da ayný
kültür içindeki farklý gruplar için bedenin
“sosyal” yapýsý farklý olabilmektedir. Örneðin,
toplumda doktor, polis, öðretmen, ya da bir
baþka meslek grubunda olan kiþilerin topluma
mesaj verme biçimlerinin ve yollarýnýn farklý
olduðu bilinmektedir. Benzer olarak “zengin”
ya da “yoksul” olmak toplumda bireylerin
görünüþlerinden alýnan ipuçlarýyla
tanýmlanabilir. Ancak burada toplumsal
yapýnýn önemi bulunmaktadýr. Batý
toplumlarýnda “þýk giyinmek” ya da “pahalý
mücevherler takmak” zenginliðin bir
göstergesi iken; karþýt durum yoksulluðun
simgesi olarak kabul edilir. Bireylerin sosyal
konumlarýndaki deðiþiklikler de öncelikle
fiziksel özelliklere yansýmaktadýr. Örneðin
Yunan köy kültüründe kadýnlarýn günlük
“siyah” renkli giysilerle birlikle “þal”
kullanmalarý eþlerini kaybetmiþ olan kadýnlarýn
“yas tutmalarý”ný ifade etmektedir.
Bedende yapýlan fiziksel ya da biçimsel
deðiþiklikler insanlarýn yaþadýklarý hemen her
toplumda görülmektedir. Ancak bu
deðiþikliklerin toplumlarýn yapýsýna ve bu
yapýyý etkileyen etmenlere göre birbirinden
ayrýþtýðý dikkat çekmektedir. “Güzellik”
kavramý, bu fiziksel ve bedenin yüzeyi ile ilgili
yapýlan deðiþiklikleri yakýndan etkiler.
Güzelliðin toplumda ifade ettiði þeye göre
bireyler bedenlerini deðiþtirmeye
çalýþmaktadýrlar. Estetik kaygýlar ile kullanýlan
kozmetikler, yapýlan diyetler, baþvurulan kimi
meslek gruplarý (estetik cerrahi, ortodonti,
kuaförler, vb) bireylerin bedenlerini “güzel”
olarak algýlama konusunda baþvurduklarý
arama yollarý arasýnda yer almaktadýr. Bu
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sayede bireyler “ideal vücut ölçüleri”ne sahip
olacaklarýný düþünmektedirler (1).
Bedenin sýnýrlarý denildiði zaman, aslýnda
insan bedeniyle dýþ ortamdaki “görünmeyen”
sýnýrlardan ve mesafelerden söz edilmektedir.
Bu mesafelerin, içsel (0-45 cm); bireysel (45120 cm); sosyal (1.2-3.6 m) ve toplumsal
(3.6-7.5 ya da daha fazla) olarak dört baþlýkta
incelenmekte olduðu ve bu sýnýrlarýn da
toplumsal dinamiklere göre belirlendiði
üzerinde durulmaktadýr. Görünmeyen
mesafelerin toplumda yapýlandýrýlmýþ biçimleri
yine giysiler, duvarlar, coðrafi olarak çizilmiþ
sýnýrlar, vb. olabilir. Burada dikkati çeken þey,
kiþilerin bedensel algýlarýnýn sýnýrlarýnýn
“dinamik” olmasýdýr (1).
Bedenin içsel yapýsý ile dinamiklerinin
durumu ve bu durumun bireyler tarafýndan
algýlanmasý da genel olarak beden algýsý
kavramýný etkileyen önemli bir etmen olarak
ortaya çýkmaktadýr. Bu konuda dikkat çeken
en önemli baþlýklar arasýnda iç organlarýn
yerleþimlerinin tanýmlanmasý sayýlabilir. Bu
konuda çeþitli çalýþmalar yapýlmýþtýr. Pearson
ve Dudley tarafýndan 729 kiþi üzerinde
yapýlan bir çalýþma sonucunda, iç organlarýn
vücut içerisindeki lokalizasyonlarýný
katýlýmcýlarýn yalnýzca %28'i doðru olarak
yanýtlamýþtýr. Verilen yanýtlarýn %58'inin yanlýþ
olduðu bulunmuþtur. Bireylerin yaþý, hasta ya
da saðlýklý olmalarý, psikososyal durumlarý bu
tip algýyý yakýndan etkilemektedir.
Bedenin iþlevleri ile ilgili algýlama da beden
algýsýný yakýndan etkiler. Ýç organlarýn
çalýþmasý, bu iþlevlere diyet ve çevre gibi dýþsal
etmenlerin etkileri, adet kanamasý, idrar
yapma ve dýþkýlama gibi beden ile ilgili
fizyolojik olaylarýn algýlanmasý, üzerinde
durulan ve bedene ait iþlevler arasýnda
incelenen konular arasýndadýr. Vücut bir denge
içinde çalýþýr ve bu denge bir biçimde
bozulduðu zaman hastalýklar görülmeye
baþlar. Bu dengeler çok uzun yýllardýr
tartýþýlmaktadýr. Bu konuda bilinen en eski
yaklaþýmlardan birisi köklerini Çin ve
Hindistan'dan alan “humoral (suyuktan ileri
gelen) teori”dir. Humoral teori, milattan önce
460 yýlýnda doðan Hipokrat'ýn vücudun dört
temel sývýdan oluþtuðu görüþünün temelini
oluþturmaktadýr: Kan, balgam, sarý safra ve
siyah safra. Bu görüþe göre, saðlýklý olma
durumu bu dört sývýnýn vücutta maksimum

denge içinde olmasý durumunda saðlanabilir.
Hastalýklar ise bu dengenin bozulmasý sonucu
ortaya çýkar. Diyet ve çevresel etmenler bu
dengeyi bozan en önemli etkenler olarak
kabul edilmektedir. Tarihsel süreçte olan
geliþmeler de benzer yaklaþýmlarý benimsemiþ;
konu ile ilgili pek çok teorileri beraberinde
getirmiþtir. Örneðin, “sýcak/soðuk” teorisi
diye bilinen bir yaklaþým Latin Amerika'da
yaygýnlaþan “folk” týbbýnda önemli bir yer
tutmuþtur. Bu yaklaþýma göre, vücudun
“sýcak” ya da “soðuk” olmasý doðrudan vücut
ýsýsýyla deðil; tüketilen besinler, bitkiler ve
ilaçlarla dolaylý olarak ifade edilmektedir. Ayný
yaklaþým, vücutta olan fizyolojik deðiþiklikleri
ya da meydana gelen hastalýklarý “sýcak” ve
“soðuk” olarak kategorilere ayýrmaktadýr.
Örneðin, gebelik ve lohusalýk dönemi “sýcak”
bir durum olarak tanýmlanmaktadýr. Bu
dönemde kiþilerin saðlýklarýna ya da bir baþka
deyiþle, “normal” durumlarýna daha çabuk
dönebilmeleri için onlara “soðuk” olarak
kabul edilen yiyecekler verilmektedir. Bu
yaklaþýmlarýn insan saðlýðý açýsýndan tehlikeli
olduðu durumlar oldukça sýk karþýmýza
çýkmaktadýr.
Benzer bir yaklaþým, “sýcak” hastalýklarýn
daha çok güneþ, ateþ, sýcak rüzgarlara
maruziyet ya da aþýrý beslenme sonucu
meydana geldiðini savunmaktadýr. Etkilenim
sonucu vücuda giren bu ýsý vücutta bazý
reaksiyonlara neden olmaktadýr. Bu
reaksiyonlar arasýnda yüzün kýzarmasý, ateþin
yükselmesi ve diðer bulgular sayýlabilir. Fas
kültüründe bu durumun tedavisi vücuttan
“sýcak” kanýn atýlmasý ile olanaklýdýr. Bunun
için de deðiþik geleneksel uygulamalar
oldukça yaygýn olarak kullanýlmaktadýr.
Uygulamalar arasýnda soðuk yiyeceklerin
tüketilmesi ve boyun bölgesine soðuk þiþe
uygulamalarý yer almaktadýr (1).
Uzun bir tarihsel süreci olan ve pek çok
etmenden etkilenen beden algýsý kavramý,
bireylerde çok erken yaþlarda oluþmaya
baþlamaktadýr. Bu kavramýn oluþmasýnda
kültürün önemli bir etkisi olduðu
düþünülmektedir. Yaþam boyu deðiþmesine
karþýn, adolesan dönem beden algýsý ve
beslenme sorunlarýnýn yaþandýðý en önemli
dönem olarak kabul edilmektedir. Adolesan
dönemi bireylerde bedensel deðiþimlerin ve
düzenlemelerin yoðun olarak yaþandýðý bir
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dönemdir. Adolesanlar bu dönemde kendisini
baþkalarýyla karþýlaþtýrýr ve baþkalarýnýn
görüþlerine deðer verirler. Ancak bedensel
deðiþimlerle nasýl baþ edeceði konusunda da
ciddi güçlükler yaþarlar. Ýþte bu dönemde
yakýnlarýn ilgi ve desteðinin yani sýra,
adolesanýn bedeninde ortaya çýkan
deðiþiklikler konusunda bilgilendirilmesi bir
gereklilik olarak ortaya çýkmaktadýr (2, 3).
Görünüþe yüklenen anlam ve
deðerlendirmeler, içinde bulunulan zamana ve
toplumun kültürel yapýsýna göre deðiþiklik
gösterebilir. Kendilerine sunulan ideal ölçülere
göre bedenleriyle ilgili duygu ve tutum
geliþtiren bireylerde ideal ölçülerden sapma,
bireyin kendilik deðerlendirmesinde
deðiþmeye yol açmaktadýr. Çünkü bireyin
kendi bedenini ve beden parçalarýný
algýlayarak onlara belli anlamlar vermesi
kendine güven, kendine saygý, kendilik algýsý,
kimlik ve kiþilik kavramlarý ile yakýndan
iliþkilidir. Kendini fiziksel açýdan olumlu
deðerlendirenlerin, insan iliþkilerinde daha
güvenli ve iþlerinde daha baþarýlý olduðu;
kendini beðenmeyen, kendinde birçok kusur
bulunduðunu düþünen bireylerin ise,
yaþamlarýnýn çeþitli dönemlerinde ya da sürekli
olarak huzursuz, güvensiz ve deðersizlik
duygularý içinde olduklarý bilinmektedir. Kiþiler,
fiziksel özelliklerin önemli olduðu görüþü ile
çok erken yaþlarda karþýlaþmaktadýr (3).
Bireyin beden algýsýnýn geliþiminde bedenle
ilgili eski ve yeni tüm duygu, tutum ve algýlarý
kadar, baþkalarýnýn ya da baþkasýnýn bakýþ açýsý
da önem taþýr. Bu algý, zaman içerisinde
deðiþikliðe uðrayabilir, sosyokültürel deðerler
beden algýsýna yansýtýlabilir ve beden algýsý
kiþinin gerçek yapýsýyla uyumlu olabileceði
gibi, uyumsuz da olabilir. Örneðin zayýf
olduðu halde kendisini kilolu olarak gören ya
da vücudunda herhangi bir ciddi kusur
olmadýðý halde yine de kendini kusurlu bulup
beðenmeyen kiþiler vardýr. Kiþilerin
bedenlerinin parçalarýna ve onlarýn iþlevlerine
verdiði anlam ve deðer ayný olmayabilir. Bu
nedenle de bireylerin kendi beden algýsý ile
baþkalarýnýn onun bedeniyle ilgili
deðerlendirmeleri farklý olabilir (3).
Toplumlarda sosyal, ekonomik, kültürel ve
geleneksel yapýlarýn deðiþmesi bireylerin
bedensel algýlamalarýný deðiþtirebilir. Güzellik
kavramýnýn vücut aðýrlýðý ve biçimi ile oluþtuðu
Batýlý toplumlarda güzellik “zayýf” bir beden

olarak algýlanmakta ve buna baðlý olarak da
yeme bozukluklarý giderek artmaktadýr.
Zayýflamak için birçok kiþi diyetler, egzersizler
uygulamakta ve tüm dünyada yazýlý ve görsel
basýn tarafýndan zayýf olmak özendirilmekte;
bu konuda çeþitli “tarifeler”
yayýmlanmaktadýr. Çok yakýn bir zamana
kadar yalnýzca orta sýnýftan beyaz kadýnlarda
görüldüðü düþünülen yeme bozukluklarý tüm
sosyal sýnýflarda ve tüm ülkelerde artýþ
göstermektedir (4).
Batý toplumlarýnda 1960'lý yýllardan bu
yana zayýflýðýn kültürel olarak ideal görünüm
haline getirilmesi özelikle kadýnlar arasýnda
yaygýnlaþmaya baþlamýþtýr. Kiþiler standart
deðerlendirmelere göre þiþman olup
olmadýklarýný dikkate almaksýzýn, kendilerini
þiþman olarak algýlamakta, buna baðlý olarak
da gereksiz olan durumlarda bile zayýflamak
için istenmeyen bazý davranýþlar içine
girmektedirler. Bu konuda, adý geçen
toplumlarda yapýlan araþtýrma sonuçlarýna
göre normal kilodaki kýzlarýn yaklaþýk
%60'ýndan fazlasý kendilerini þiþman olarak
algýlamaktadýrlar. Edlund tarafýndan yapýlmýþ
olan bir çalýþmaya göre, yedi yaþýndaki kýz
çocuklarýn %28'i olduðundan daha zayýf
olmak istediklerini ve ayný araþtýrma grubunun
beþte biri de zayýflamak istediklerini
bildirmiþlerdir (5). Kendi bedenlerinden hoþnut
olmayan kiþilerde ruhsal hastalýklarýn görülme
sýklýðý da artmaktadýr (1).
Geliþmekte olan ülkelerde özellikle
televizyon, gazete gibi toplumun
alýþkanlýklarýný çok yakýndan etkileyen basýn ve
yayýn organlarýnda saðlýk açýsýndan doðru
olmayan pek çok diyet, zayýflama reçeteleri,
vb. yeme bozukluklarýnýn (anoreksia nervosa,
bulimia nervosa) sýklýðýnýn toplumlarda artýþýna
yol açabilir. Kiþilerin fiziksel görünümlerine
gereðinden fazla önem vermesi, özellikle
adolesanlarda görülen bu tip hastalýklarýn
artýþýný beraberinde getirmektedir. Pek çok
uyarana açýk olan adolesanlar, bu tür saðlýk
sorunlarý ile diðer yaþ gruplarýna göre daha
fazla maruz kalmaktadýrlar. Ayrýca, yeme
bozukluklarý görülen kiþilerin %90.0'ýndan
fazlasý kadýndýr. Amerika'da yapýlan çalýþmalar,
yeme bozukluklarýnýn son 20 yýlda önemli
derecede artýþ gösterdiði üzerinde
durmaktadýr (6). Anoreksia nervoza sýklýðý
%0.5-1, bulimia nervoza sýklýðý %2 iken,
atipik yeme bozukluklarý %10-34 sýklýðýnda
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görülmektedir (4). Bir baþka bilgiye göre,
kadýnlar arasýnda yaþamýn herhangi bir
döneminde anoreksia nervosa hastalýðý
görülme sýklýðý %0.5-3.7 arasýnda deðiþirken;
bulimia nervosa hastalýðý sýklýðý ise %1.1-4.2
arasýnda deðiþmektedir (7).
Beden algýsýnýn deðiþmesi ve buna baðlý
olarak da yeme bozukluklarý sýklýklarýnda
görülen artma eðilimi, toplumsal yapýnýn
deðiþimi ile de yakýndan ilgilidir. Küreselleþme,
beslenme alanýný etkileyen önemli bir süreç
olarak kabul edilmektedir. Küreselleþmenin
hýzla ilerlemesi ve toplumlarý etkisi altýna
almasý beslenme ile ilgili yapýlarda deðiþiklikleri
beraberinde getirmektdir. Bu konuda
çalýþmalar yapýlmaktadýr. Örneðin, Fiji
adalarýnda Becker tarafýndan yapýlmýþ olan bir
çalýþmaya göre, televizyonun adada yaþayan
bireylerin yaþamýna girmesiyle birlikte, Batý tipi
saðlýksýz beslenme sýklýðýnda artýþ saptanmýþtýr.
Buna baðlý olarak da adolesan kýzlarda yeme
bozukluklarýnýn daha fazla görüldüðü
saptanmýþtýr (8).
Beslenme ile ilgili görülen sorunlar yalnýzca
yeme bozukluklarý ile sýnýrlý deðildir. Bireylerin
uyguladýklarý diyetler, protein, kalori,
karbonhidrat ve diðer temel besin bileþenleri
açýsýndan yeterli olabilir, ancak böyle olduðu
durumlarda bile iyot, demir, vitamin A gibi
mikronütrient içeriklerin yetersizliði olasýdýr. Bu
eksiklikler de bireylerde çeþitli tiplerde vitamin
ve diðer mikronutrient eksiklikleri ile ilgili
hastalýklara yol açar. Vitamin A eksikliði, demir
eksikliði anemisi, iyot eksikliðine baðlý olarak
geliþen guatr bu alanda en sýk görülen
hastalýklar arasýndadýr(9).
Beden algýsý deðerlendirmeleri için bazý
ölçekler geliþtirilmiþtir. Beden Algýsý Anket
Formu (Body Image Satisfaction
Questionnaire) bu konuda kullanýlan ölçekler
arasýndadýr. Türkiye'de de bu deðerlendirme
formu kullanýlarak çalýþmalar yapýlmaktadýr.
Örneðin, Cok tarafýndan 11-18 yaþ arasýnda
269 kýz ve 286 erkek öðrenci üzerinde yapýlan
bir çalýþmaya göre, erkek öðrencilerin kýzlara
göre; erken adolesan dönemdeki erkek
öðrencilerin geç adolesan dönemdeki kýz
öðrencilere göre kendi bedenleriyle daha
barýþýk olduklarý saptanmýþtýr (10).
Beden algýsý ve beslenme iliþkisi son
zamanlarda dikkat çeken bir çalýþma alaný
olmasýna karþýn, bu konuda özellikle
küreselleþmenin etkisini yakýndan ve olumsuz

olarak yaþayan toplumlarda çalýþmalarýn
desteklenmesine gereksinim vardýr. Konu ile
ilgili olarak öncelikle duyarlýlýk ve farkýndalýk
çalýþmalarýnýn yapýlmasý önemlidir. Ayrýca,
durumu ortaya koyan geniþ çaplý çalýþmalar da
alýnacak önlemlerin seyrini ve içeriðini
belirlemeye yardýmcý olabilir. Özellikle
adolesan dönemde saðlýk personelinin,
ailelerin ve öðretmenlerin dikkatli olmasý ve
bu konuda yeme bozukluklarý açýsýndan
gerekli yönlendirmeleri yapabilecek yetilerinin
geliþtirilmesi gerekmektedir.
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