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Beden İmajının Yönler� 

Beden �majının temel olarak dört yönü  bulunmaktadır. 



Algısal Beden İmajı: Beden�n�z� görme şekl�n�z,
algısal beden �majınızdır. Gerçekte nasıl
göründüğünüzü her zaman doğru b�r şek�lde
tems�l etmez. Örneğ�n kend�s�n� k�lolu olarak
tanımlayan k�ş� gerçekte k�lolu olmayab�l�r.

Duygusal Beden İmajı: Beden�n�z hakkında
nasıl h�ssett�ğ�n�z duygusal beden �majınızdır.
Genell�kle beden şekl�n�z, bölümler�n�z,
b�ç�m�n�z ve vücut ağırlığınız �le �lg�l�
h�ssett�ğ�n�z mutluluk veya mutsuzluk olarak
özetleneb�l�r.

B�l�şsel Beden İmajı: Beden�n�z hakkındak�
düşünceler�n�z b�l�şsel beden �majınızdır.
Örneğ�n, b�r k�ş�n�n kaslı veya daha zayıf
olduğunda daha �y� h�ssedeceğ�n�
düşünmes�d�r.

Davranışsal Beden İmajı: Beden �majınıza bağlı
olarak gösterd�ğ�n�z davranışlar, davranışsal
beden �majınızdır. B�r k�ş� görünüşünden
memnun olmadığında, kend�s�n� sosyal
yaşamdan �zole edeb�l�r veya görünüşünü
değ�şt�rmek �ç�n detoks yapmak g�b� sağlıksız
davranışlara başvurab�l�r. 



Beden �majı �le �lg�l� yapılan çalışmalarda, olumsuz
beden �majının benl�k saygısı, depresyon,
tıkınırcasına ve kısıtlı yeme davranışı, anoreks�ya ve
bul�m�a g�b� yeme bozuklukları �le �l�şk�l� olduğu
göster�lm�şt�r.

Benl�k saygısı, b�r k�ş�n�n kend�s� hakkında sah�p
olduğu düşünceler olarak tanımlanab�l�r.

Yüksek benl�k saygısına sah�p k�ş�ler, kend�ler� ve
genel yaşamları hakkında olumlu h�ssetme
eğ�l�m�nded�r. Hayatın �n�ş ve çıkışlarıyla da daha �y�
başa çıkab�l�rler. 
Düşük benl�k saygısına sah�p k�ş�lerse, kend�ler�n� ve
yaşamlarını daha olumsuz ve eleşt�rel b�r bakış
açısıyla görme eğ�l�m�nded�r. Ayrıca yaşadığı
zorlukların üstes�nden gelme konusunda kend�ler�n�
daha az yetenekl� h�ssederler.

Benl�k saygısı �le beden �majı arasında karmaşık b�r
�l�şk� bulunmaktadır ve bu �l�şk�n�n d�nam�ğ� k�ş�den
k�ş�ye değ�şmekted�r. Bazı k�ş�lerde, düşük benl�k
saygısı kısmen olumsuz beden �majından
kaynaklanırken, bazılarında önce düşük benl�k
saygısı, ardından olumsuz beden �majı gel�r.

Beden İmajı Neden Öneml�d�r?



Depresyon, ruh durumumuzu, duygularımızı ve
davranış b�ç�m�m�z� etk�leyen, ruhsal b�r
rahatsızlıktır.

L�teratürde, olumsuz beden �majının ve beden
memnun�yets�zl�ğ�n�n depres�f semptomları
arttırdığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır. 
Tıkınırcasına yeme ve kısıtlı yeme davranışı, vücut
şekl�n�n aşırı değerlend�r�lmes� ve olumsuz beden
�majı tıkınırcasına yeme döngüsünün
sürdürülmes�ne neden olur.

Yeme bozuklukları; yeme tutum ve davranışlarında
bozulmaların olduğu, vücut ağırlığı kontrolüne
yönel�k davranışların açığa çıktığı, ps�kososyal ve
f�z�ksel fonks�yonların bozulması �le süren ps�k�yatr�k
bozukluklardır. 

Beden memnun�yets�zl�ğ�, yeme bozukluklarının
gel�şmes�ndek� rolü neden�yle çalışmalarda sıkça 
yer bulmakta ve güncell�ğ�n� korumaktadır. 
Beden memnun�yets�zl�ğ� tek başına kadınlar �ç�n
yeme bozukluğuna yol açab�len öneml� b�r faktör
olarak görülmekted�r. Erkeklerde beden
memnun�yets�zl�ğ�, anoreks�ya nevroza ve beden
d�smorf�k bozukluğu g�b� ps�kopatoloj�ler�n ortaya
çıkmasına neden olmaktadır. 



Üçlü Etk� Model’�ne göre; a�leden, arkadaş
çevres�nden ve medyadan beden görünümüne
�l�şk�n �dealleşt�r�len vücut ölçüler� konusunda
gelen doğrudan ya da dolaylı mesajların
b�reyler�n beden memnun�yets�zl�ğ�ne neden
olduğunu öne sürmekted�r. Bu üçlü etk�
zayıflığın �dealleşt�r�lmes� ve sosyal
kıyaslamanın aracılığı �le d�rekt olmayan b�r
etk�ye de sah�p olab�lmekted�r. 

Beden memnun�yets�zl�ğ�n�n
nedenler� nelerd�r?



Ebeveynler çocukların f�z�ksel ve ruhsal gel�ş�m
süreçler� üzer�nde öneml� b�r role sah�pt�r.
Ebeveynler�n çocukların gel�ş�m süreçler�
üzer�ndek� bu etk�s� göz önüne alındığında
çocukların yeme davranışı ve beden memnun�yet
düzeyler� �ç�n de bel�rley�c� b�r role sah�p olduğu
düşünülmekted�r. 

Gerçekleşt�r�len çalışmalar da ebeveynler�n
çocuklarının bedenler�ne �l�şk�n eleşt�r�ler�n�n ve
k�lo vermeler� yönündek� teşv�kler�n�n, çocukların
beden memnun�yets�zl�kler� ve yeme bozuklukları
�le �l�şk�l� olduğunu ortaya koymaktadır.

B�rey�n sosyal çevres�nden f�z�ksel görünüme
�l�şk�n gelen mesajlar sosyal kabul �le
açıklanmakta ve bu nedenle bu mesajlar b�rey �ç�n
önem taşıyab�lmekted�r. Sosyal çevreden gelen
mesajlar ve beden görünümüne �l�şk�n yorumlar
da beden memnun�yets�zl�ğ� üzer�nde bel�rley�c�
b�r role sah�p olab�lmekted�r.

Medyada �deal�ze ed�len bedenlere maruz kalmak
ve bu bedenler üzer�nden yapılan kıyaslamaların
beden memnun�yets�zl�ğ�ne yol açtığı
düşünülmekted�r



Tekrarlayan d�yet davranışları
(Örneğ�n: Aralıklı açlık veya d�n�
olmayan oruç tutmak, kalor�
saymak, öğün atlamak, bel�rl�
bes�n gruplarından kaçınmak)
Zorlayıcı veya aşırı egzers�z
yapmak (Örneğ�n: D�nlenme
günü olmaması, egzers�z
yapılmadığı gün suçlu
h�ssetmek)
Öz değer�n dış görünüş
üzer�nden değerlend�rmes�
(Örneğ�n: “zayıf”, “kaslı” veya
“güzel” değ�lsen�z
sev�lemeyeceğ�n�ze ve başarılı
olamayacağınıza �nanması)

Beden memnun�yets�zl�ğ�n�n
bel�rt�ler� nelerd�r?



F�z�ksel görünüm hakkında çok
düşünmek veya konuşmak
Yüksek vücut ağırlığında olan
k�ş�ler hakkında sürekl� olumsuz
konuşmalar yapmak
Kend� görünüşünü ve çek�c�l�ğ�n�
�zlemek
Kend�n� nesneleşt�rmek
(Örneğ�n; b�r k�ş�n�n kend�s�n�
değerlend�r�lmes� gereken b�r
nesne olarak görmes�)
İnsanlarla kend�n� karşılaştırma
�steğ�
Hedefled�ğ� vücut ağırlığında ya
da dış görünüşte olmadığında,
sosyalleşmekten kaçınmak 

Beden memnun�yets�zl�ğ�n�n
bel�rt�ler� nelerd�r?



Yaş: Beden �majı sıklıkla geç çocukluk ve ergenl�k
dönem�nde şek�llen�r, ancak beden
memnun�yets�zl�ğ� her yaştan �nsanda ortaya
çıkab�l�r.
C�ns�yet: Kadınların erkeklerden daha fazla vücut
memnun�yets�zl�ğ� yaşama olasılığı daha yüksekt�r,
ancak her c�ns�yetten �nsan beden
memnun�yets�zl�ğ� yaşayab�l�r.
Beden �majı end�şeler�n� d�le get�ren b�r çevreye
sah�p olmak: B�r k�ş�, beden �majı end�şeler�n�n
sıklıkla d�le get�rd�ğ� b�r çevrede yaşıyorsa,
görünümünden ve vücut ağırlığından bağımsız
olarak beden memnun�yets�zl�ğ� gel�şt�rme olasılığı
daha yüksekt�r.
Beden boyutu: Toplumun vücut ağırlığına yoğun
b�r şek�lde odaklanmasından dolayı, daha yüksek
vücut ağırlığında olan b�reyler�n, beden
memnun�yets�zl�ğ� gel�şt�rme olasılığı daha
yüksekt�r. 

Her �nsan, yaşamının herhang� b�r dönem�nde beden
memnun�yets�zl�ğ� yaşayab�l�r. Aşağıdak� faktörler, bazı
�nsanların d�ğerler�ne göre olumsuz beden �majı
gel�şt�rme olasılığını artırab�l�r. 

Beden memnun�yets�zl�ğ�
daha çok k�mler deney�mler?



Yaş: Beden �majı sıklıkla geç çocukluk ve
ergenl�k dönem�nde şek�llen�r, ancak beden
memnun�yets�zl�ğ� her yaştan �nsanda
ortaya çıkab�l�r.
C�ns�yet: Kadınların erkeklerden daha fazla
vücut memnun�yets�zl�ğ� yaşama olasılığı
daha yüksekt�r, ancak her c�ns�yetten �nsan
beden memnun�yets�zl�ğ� yaşayab�l�r.
Beden �majı end�şeler�n� d�le get�ren b�r
çevreye sah�p olmak: B�r k�ş�, beden �majı
end�şeler�n�n sıklıkla d�le get�rd�ğ� b�r
çevrede yaşıyorsa, görünümünden ve vücut
ağırlığından bağımsız olarak beden
memnun�yets�zl�ğ� gel�şt�rme olasılığı daha
yüksekt�r.

Her �nsan, yaşamının herhang� b�r dönem�nde
beden memnun�yets�zl�ğ� yaşayab�l�r. Aşağıdak�
faktörler, bazı �nsanların d�ğerler�ne göre
olumsuz beden �majı gel�şt�rme olasılığını
artırab�l�r. 

Beden memnun�yets�zl�ğ�
daha çok k�mler deney�mler?



Beden boyutu: Toplumun vücut ağırlığına
yoğun b�r şek�lde odaklanmasından dolayı,
daha yüksek vücut ağırlığında olan
b�reyler�n, beden memnun�yets�zl�ğ�
gel�şt�rme olasılığı daha yüksekt�r. 
Düşük benl�k saygısı ve/veya depresyon:
Düşük benl�k saygısı veya depresyon
yaşayan k�ş�lerde beden memnun�yets�zl�ğ�
r�sk� artar.
Alay ve zorbalık: Dış görünüşten bağımsız
olarak, görünüş ve/veya vücut ağırlığı
konusunda zorbalığa uğrayan k�ş�ler�n
beden memnun�yets�zl�ğ� görülme olasılığı
daha yüksekt�r.
K�ş�sel özell�kler: Mükemmel�yetç� eğ�l�mler�
olan, katı b�r şek�lde 's�yah ve beyaz'
düşünenler, güzell�k �dealler�n�
�çselleşt�renler ve kend�ler�n� sıklıkla
başkalarıyla karşılaştıranlar, beden
memnun�yets�zl�ğ� gel�şt�rme konusunda
daha yüksek r�sk altındadır. 



Beden�m�z hakkında duygu ve
düşünceler�m�z� değ�şt�rme gücüne sah�b�z.
Başlamak �steyenler �ç�n bazı öner�ler: 

Olumlu n�tel�kler�n�ze, becer�ler�n�ze ve
yetenekler�n�ze odaklanın. Buna
odaklanmak, benl�ğ�n�z� kabul etmey� ve
takd�r etmey� öğrenmen�ze yardımcı
olab�l�r. B�r �nsan dış görünüşünden çok
daha fazlasıdır.
Kend�n�z hakkında azarlayıcı ve olumsuz
konuşmaktan kaçının.
Beden�n�z�n yapab�lecekler�ne ve
yaptıklarına odaklanın. Beden�n�z
eşs�zd�r; yapab�leceğ� her şey� takd�r
etmek ve ona saygı duymak, onun
hakkında daha olumlu h�ssetmen�ze
yardımcı olacaktır.
K�lo vermeyle �lg�l� hedefler yer�ne
sağlığınızı destekleyecek hedefler
bel�rley�n.
Vücut ağırlığının ve dış görünüşün b�r
k�ş�n�n sağlığı hakkında kes�n b�r şek�lde
b�lg� vermed�ğ�n� hatırlayın. 



Başkalarıyla vücut karşılaştırması
yapmaktan kaçının. Herkes benzers�zd�r
ve b�r �nsanı özel yapan farklılıklardır.
Okuduklarınız ve �zled�kler�n�z
konusunda b�l�nçl� kararlar alın.
Medyada sunulan görüntüler�n çoğunun
gerçekç� olmadığını ve toplumun çok az
b�r kısmını tems�l ett�ğ�n� unutmayın.
Derg�lerdek� res�mler�n çoğu b�lg�sayar
programları �le değ�şt�r�lm�şt�r ve gerçek
�nsanları tems�l etmemekted�r.
Sosyal medyada olumsuz beden �majı
düşünceler�n�  ve duygularını tet�kleyen
k�ş�ler� tak�p etmey� bırakın ve onları
arkadaşlıktan çıkarın



Beden Nötrlüğü 
Merkez�nde bedene saygıyı ve beden kabulünü
bulunduran beden nötrlüğü, olumlu ve olumsuz
beden �majının tam ortasında bulunur.
Vücudunuza âşık olduğunuz anlar �le onu
sevmed�ğ�n�z anlar arasında b�r orta yol sağlar.
Beden�n�z�n s�z�n bütününüz değ�l, b�r parçanız
olduğu anlayışıdır. 



Beden İmajı Spektrumu 
Beden �majı da y�yecekler g�b� s�yah beyaz değ�ld�r. Gün
�çer�s�nde aşağıda gördüğünüz beden �majı spektrumunun
farklı alanlarını deney�mleyeb�l�rs�n�z. Eğer b�r süred�r beden
�majınızla mücadele ed�yorsanız, b�r günde beden
nefret�nden beden özgürlüğüne geçmey� hedeflemek
gerçekç� değ�ld�r. Ancak, beden saygısından başlayarak,
beden�n�zle �lg�l� düşünceler�n�z� ve �nançlarınızı yen�den
çerçevelend�rerek, beden�n�ze düzenl� olarak öz şefkat ve öz
bakım sağlayarak beden özgürlüğüne ulaşab�l�rs�n�z. 



Beden Saygısı: Beden�n�zden nefret etmey�
bırakmanızın �lk adımı beden�n�ze saygı
duymaktır. Beden�n�ze saygı göstermek �ç�n onu
sevmen�z gerekmez. Beden�n�ze karşı daha naz�k
olmaya başlayab�l�rs�n�z. Görünüşünüzden
bağımsız olarak, beden�n�ze hak ett�ğ�
beslenmey�, öz şefkat� ve öz bakımı
sağlayab�l�rs�n�z. 

Beden Kabulü: Görünüşünüz dışında b�r
hayatınız ve değer�n�z�n olduğunu görmeye
başladığınız aşamadır. Beden�n�z� kabul etmek
beden�n�z� sevd�ğ�n�z� anlamına gelmez ancak
onu değ�şt�rmekten vazgeçmeye hazır
h�ssett�ğ�n�z anlamına gel�r.

Beden Takd�r�: Beden�n�z�n s�z�n �ç�n yaptıklarını
ve yapab�lecekler�n� takd�r etmeye başladığınız
aşamadır. Görünüşünüzün ötes�nde, beden�n�z�n
değer�n� fark eders�n�z. Örneğ�n: kollarınızla
sevd�kler�n�ze sarılmak g�b� beden�n�z�n
yaptıklarını takd�r etmeye başlarsınız.

Bedenle Barış: Beden�n�ze tamamen
güvenemed�ğ�n�z ama beden�n�zle yavaş yavaş
huzurlu h�ssetmeye başladığınız aşamadır. 



Bedene Güven: Kend�n�z� daha güvende h�ssetmek
�ç�n, dış görünüşünüzü değ�şt�rmek zorunda
değ�ls�n�z. Beden �majınızla �lg�l� olumsuz
düşünceler�n�ze meydan okumaya başladığınızda,
güven�n�z artmaya başlayacaktır. Güven�n�z artmaya
başladığında, sevd�ğ�n�z �nsanlarla daha fazla zaman
geç�rd�ğ�n�z�, beden�n�z� düşünmek �ç�n daha az
zaman harcadığınızı ve sevd�ğ�n�z ve �ç�nde rahat
h�ssett�ğ�n�z kıyafetler g�yd�ğ�n�z� fark edeceks�n�z.
Çünkü yavaş yavaş sosyal olmanın ve eğlenmen�n dış
görünüşe bağlı olmadığını fark etmeye
başlayacaksınız. 

Beden Özgürlüğü: Toplumun d�kte ett�ğ� �deal beden
�majı standartlarından uzaklaştığınız aşamadır. Bu
aşamada, beden�n�z�n değer�n�z� bel�rlemed�ğ�n�n
tamamen farkındasınız. Görünüşünüzün,
sosyalleşmen�ze, hayal�n�zdek� �ş� ve aşkı bulmanıza
ve seyahat etmen�ze engel olmadığınız b�l�yorsunuz.
Beden�n�z�n s�z�n �ç�n yaptığı her şey� takd�r ett�ğ�n�z
aşamadır. Kend� beden�n�z veya d�ğer �nsanların
bedenler� hakkındak� olumsuz düşünceler aklınıza
geleb�l�r, ancak bunlara göre hareket etmek zorunda
değ�ls�n�z ve bu düşünceler� kolayca yen�den
çerçevelend�reb�l�rs�n�z. 



B�r öncek� sayfadak�, beden �majı
spektrumunun aşamalarını okuduktan
sonra aşağıdak� soruları cevaplandırmaya
başlayab�l�rs�n�z. 

Beden İmajı Spektrumu 
�ç�n Alıştırmalar



Beden İmajı Spektrumu hakkındak� düşünceler�n�z
ned�r? Spektrumda neler� değ�şt�r�rd�n�z veya
eklerd�n�z? 
Spektrumun neres�nde olduğunuzu
düşünüyorsunuz? (Not: Spektrumun b�rden fazla
aşamasında veya  bel�rl� b�r aşamasında
olab�l�rs�n�z)
Beden �majınızı �y�leşt�rme yolculuğunda
deney�mled�ğ�n�z zorluklar nelerd�r? Hang�
aşamalarda zorlandığınızı h�ssed�yorsunuz?
Beden �majınızın �y�leşmes�n�n b�r sonucu olarak
neler�n gerçekleşeceğ�n� umuyorsunuz?
Spektrumun her b�r noktasını düşünün ve orada
bulunmanın s�z�n �ç�n nasıl olacağını değerlend�r�n.
Hayatınız nasıl görünürdü? Neler aynı kalırdı?      
 Neler değ�ş�rd�?
B�r sonrak� "aşamaya" geçmen�z �ç�n gerçekleşmes�
gerekenler nelerd�r? Beden özgürlüğüne ulaşmak
�ç�n ney�n gerçekleşmes� gerek�r? Bunu hayal
etmes� zor olab�l�r, bu yüzden em�n değ�lsen�z veya
söylemes� ş�md�l�k s�z�n �ç�n zor gel�yorsa, sorun
değ�l. Daha sonra bu soruyu cevaplandırab�l�rs�n�z.

Akt�v�te 1: Beden İmajı
Spektrumu �le �lg�l� sorular



Bedene saygı duymak s�z�n �ç�n ne �fade
ed�yor?
Beden�n�ze duyduğunuz saygıyı nasıl
göster�yorsunuz? (Örneğ�n: düzenl�
yemek, hareket etmek, d�nlenmek,
�laçlarınızı düzenl� kullanmak, kal�tel� ve
yeterl� uyumak).
Beden�n�ze saygı göstermen�n d�ğer
yolları nelerd�r? (Şu sıralar yapmıyor
olsanız b�le)
Hayatınızda güzell�k standartlarını alt üst
eden ve beden �majı konusunda örnek
aldığınız b�r�s� var mı?
Beden�n�zle �lg�l� mevcut algınız,
beden�n�ze saygı göstermen�z� nasıl
etk�l�yor? Engel m� oluyor yoksa �z�n m�
ver�yor?

Akt�v�te 2: Bedene Saygı
Duymak �le �lg�l� sorular



Beden�n�ze saygı göstermen�n 3 yolunu
yazınız ve bu hafta uygulamak �ç�n
b�r�s�n� seç�n�z.
Beden �majınızın hayatınızın önüne
geçt�ğ� 3 durumu yazınız ve bu hafta
gerçekleşt�rmek �ç�n b�r�n� seç�n�z.
Sıklıkla aklınıza gelen 3 olumsuz beden
�majı düşünces�n� l�steley�n ve bu
düşünceler�n�z� yen�den nasıl
çerçevelend�r�n.
S�z� gururlandıran özell�kler�n�z nelerd�r?
Bunları düzenl� olarak uygulayab�l�r
m�s�n�z? Örneğ�n: başkalarına yardım
etmek gururlandığınız b�r özell�ğ�n�zse,
düzenl� olarak başkalarına yardım
edeb�l�r m�s�n�z?                 

Akt�v�te 3: 
Hedef Bel�rlemek



Bu k�tapçık olumsuz beden �majına sah�p
herkes �ç�n uygun mudur?

Hayır. Bazı durumlarda, olumsuz b�r beden
�majına sah�p olmak yeme bozuklukları, beden
d�smorf�k bozukluğu g�b� daha karmaşık b�r
sorunun parçasıdır. Bu k�tapçığı okuduktan
sonra, s�z�n �ç�n hala b�r şeyler�n yolunda
g�tmed�ğ�n� düşünüyorsanız, terap�ye
başvurmaktan lütfen çek�nmey�n. Olumlu b�r
beden �majına sah�p olmak, yeme bozuklukları
�ç�n koruyucu b�r faktördür. 

Neden aynada gördüğümüz beden �majımızla
v�deoda, fotoğrafta gördüğümüz aynı
değ�ld�r?

Bunu neden�, aynaya baktığımızda
gördüğümüz şey aslında kend� görüntümüzün
aynısı değ�l, yansımamızdır. Aynada görülen
yansıma, görüntümüzün ters çevr�lm�ş hal�d�r.
Her gün aynaya baktığımız �ç�n bu çevr�lm�ş
görüntüye alışırız             



Estet�k cerrah� beden �majınızı
�y�leşt�reb�l�r m�?

Estet�k cerrah� s�h�rl� b�r değnek değ�ld�r;
kend�n�zle olan �l�şk�n�z� değ�şt�rmek �ç�n
b�r katal�zördür. Doğumsal veya sonradan
ed�n�lm�ş anomal�ler�n, şek�l ve fonks�yon
bozukluklarının g�der�lmes�ne ve vücut
�majının düzelt�lmes�ne çalışan b�r cerrah�
dalı rekonstrükt�f plast�k cerrah�,
b�reyler�n yaşam kal�tes�n� �y�leşt�rmeye
veya arttırmaya yardımcı olurken, her yıl
değ�şen güzell�k standartlarını yakalamak
�ç�n cerrah�ye başvurmadan önce artıları
ve eks�ler� tartmak öneml�d�r. Amel�yat
olmaya karar vermek, düşünmeden yen�
b�r saç model� yaptırmaya karar vermek
g�b� olmamalıdır. 
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