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ÖZET 

Bu araş tırmada kasapları n kiş ilik özellikleri incelenmi ş tir. Hayvan kesimini meslek edinmi ş , asgari 10 yı ldan 
beri ve devaml ı  bu iş i yapan kasaplarla, kontrol grubu olarak alınan hayvan kesilmesine soğuk bakan ve daha 
önce hiç hayvan kesmemi ş  olanların kiş ilik özellikleri karşı laş tınlm ış tır. Kasaplar genelde içe dönük, sosyal açı -
dan yükselme ve ba şarı lı  olma arzusu taşı yan, cinsel yönden de agresiv sekse e ğ ilimli ki ş ilik özellikleri gös-
termiş tir. Bu durum, hayvan kesme filmin kasaplarda bir ruhsal doyum yolu olabilece ğ i, latent agresiv dür-
tülerini bu yolla tatmin edebilecekleri şeklinde yorumlanm ış tı r. 

Anahtar kelimeler: Kiş ilik, kasapların kiş iliğ i 

Düşünen Adam; 1993,   6 (3 ):24-27 

SUMMARY 

In this reserach the personality properties of butchers, who has been working at least ten years continually, and 
a control group who has never slaughtered an animal has been compared. Butchers, in general, are introvert 
passionate for being succesfull and for taking higher status in society. Besides it is determined that they have a 
tendency towards aggressive sex. The act of slaughtering an animal is interpreted as being a way of psychic sa-
tisfaction and also a way of satisfaction of their latent aggressive sexual drives. 

Key words: Personality, personality of butchers 

GİRİŞ  

Türkçemizde kasap, "yenecek koyun, s ığı r, vs. etini 
kesilmiş  olarak al ıp, perakende tüketiciye satan"a 
dendiğ i gibi, bu hayvanlar ı  kesene de "kasap" den-
mektedir (2) . 

Sözlüklerde "kasapl ık" kelimesine bakıldığı nda iki 
anlamda kullan ıldığ mı  görüyoruz: a. kasab ın iş i, ka-
sabın uğ raşı sı  (mesleğ i), b. ac ımasızca davranan, 
kan dökücü kimsenin niteliğ i, hunharlık 0). 

ingilizcede "butcher" ve "slaughter" kasap kar şı lığı  
olan sözcüklerdir. İngilizce sözcüklerde bu kelime-
lerin karşı lığı na bakı ldığı nda şu anlamlara geldi ğ ini 
görüyoruz: katil, cellat, cani, hayvan kesmek, bo-
ğazlamak, zalimce öldürmek, bozmak, berbat etmek, 
bir iş i rezil etmek (4'5) . 

Sözcüklerdeki bu ikinci anlam gerçe ğ i ne derece 
yans ı tmaktadır? Çevremizde gördüğümüz ve yakın-
dan tanıdığı mız kasapların pek çoğu sakin, nazik, 
kibar, hürmetkar, kanncay ı  ezmekten çekinen in- 

* İ .Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal ı  

24 

pe
cy

a



Kasapları n Kiş ilik Özellikleri 	 Adam, Do ğan 

Tablo 1. Kasaplar ve kontrol grubunun eğ itim düzeyleri İş te bu çalış mada eti satan de ğ il, hayvan ı  kesen ka-
saplar ın kiş ilik özellikleri ara ş tırı lmaya çal ışı lmış tır. 

 

Eğ itim düzeyi 
	

Kasaplar 	Kontrol grubu 

ilkokul 
	

% 50 

Ortaokul 
	

% 40 

Lise 
	 % 10 

sanlar gibi görünmektedir. Böyle olmayanlar da el-
bette vard ır. İnsan ın, hayvan da olsa, bir canl ıyı  öl-
dürmesi, hele hele kesmesi, herkesin kolayca yapa-
bileceğ i bir iş  değ ildir. O halde bunu i ş  edinenlerin, 
kasaplann, bir kiş ilik özelliğ i, başkalarından farklı  
yanları  var m ıdır? 

BULGULAR 

Araş tırmaya konu olan kasaplann ya ş  ortalamas ı  
40.6, kontrol grubunun ise 40.4 idi. Eğ itim dü-
zeylerini gösteren tablodan anla şı lacağı  üzere, deney 
grubu ile kontrol grubunun e ğ itim düzeyleri oranlar ı  
birbirine yak ındır (Tablo 1). Ara ş tı rmaya al ınan her 
iki gruptaki bireylerin tümü evli idi. Ara ş tırmanın 
as ı l amac ı  olan kasaplar ın kiş ilik özellikleri ile ilgili 
bulgular kontrol grubu ile karşı laş tılabilecek şekilde 
ve incelenen 17 ki ş ilik boyutu bir arada gösteril-
miş tir (Tablo 2). 

% 50 

% 37.5 

% 12.5 

Tablo 2. Kiş ilik boyutlar ı  ile ilgili sonuçlar 

Kiş ilik boyutu Kasaplar Kontrol p 

Etkinlik % 34.9 % 64.9 < 0.05 

Faal olmama % 65.1 % 35.1 
Atı lganl ık % 37.4 % 39.5 AD 

Kontrollü olma % 62.6 % 60.5 
Sosyallik % 46.0 % 54.6 A D 

Sosyal olmama % 54.0 % 45.4 
Riske girme %49.1 % 45.8 AD 

İhtiyatl ı  olma % 50.9 % 44.2 
Kendini ifade % 64.9 % 55.9 AD 

Engelleme-ket vurma % 35.1 %44.1 
Derin düşünce % 53.2 %56.0 AD 

Pratik olma % 46.8 %44.0 
Sorumluluk % 54.9 % 55.0 AD 

Sorumsuzluk %45.1 % 45.0 
Öz-sayg ı  % 73.2 % 81.2 AD 

Aşağı lık duygusu % 26.8 % 18.8 
Suçluluk duygusu % 42.4 % 49.0 AD 

Suçluluk duygusundan uzaldık % 57.6 • % 51.0 

Saldırganlık % 59.2 % 43.7 < 0.01 

Sakinlik % 40.8 % 56.3 
üstünlük % 65.8 % 72.5 AD 

Boyun eğme % 34.2 % 27.5 

Başarı  hırsı  % 73.4 % 68.6 AD 

Hırstan yoksunluk % 26.6 % 31.4 
İnsanları  kullanma %56.0 % 58.2 AD 

Duygu sezgisi (sempati) %44.0 %4I.8 
Seksüel doyum içinde olma % 53.7 % 54.4 AD 

Seksüel doyum içinde olmama % 46.3 % 45.6 
Seksüel utangaçl ık % 11.5 % 21.6 AD 

Seksüel serbestlik % 88.5 % 78.4 
Fiziksel seks % 53.0 % 33.4 < 0.05 

Duygusal seks % 47.0 % 66.6 
Agresif seks % 40.4 % 24.7 AD 

Seksüel davran ış ta sakinlik % 59.6 % 75.3 

A D: anlamlı  değ il. 
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MATERYEL ve METOD 

Araş tırma 20 kasap, 32 kontrol grubu olmak üzere 
52 kiş i üzerinde yap ıldı . En az 10 yı ldır ve devaml ı  
hayvan kesimi ile uğ raşan kasaplar denek grubunu 
ömründe hiç hayvan kesmemi ş  kiş iler de kontrol 
grubunu oluş turdu. 

Bireylerin ki ş ilik özelliklerini belirlemek amac ı  ile 
Eysenck Ki ş ilik Envanteri'nin de ğ iş ik kiş ilik boyut-
ları  (3)  ile ilgili sorulardan oluşan birer anket formu 
deneklere ve kontrol giubuna verildi. Araş tırmanın 
bilimsel amaçla yap ı ldığı , anketi cevaplayanlar ın 
isim ve adreslerinin gizli tutulaca ğı  söylendi. Ayn ı  
özelliğ i belirleyen sorulardan k ısa ve anla şı lır olan, 
ancak deneklerin testin de ğerlendirilmesi yönünde 
fikir yürütemeyecekleri sorular tercih edildi. Ör-
neğ in, etkinliğ i test ederken "aktif bir insan m ı sı -
nız?" sorusu yerine, "asansörün gelmesini birkaç da-
kika beklemeniz gerekse merdivenleri ç ıkmayı  mı  
seçersiniz?" sorusu, sald ı rganlığı  test ederken "ço-
cukken dövü şür müydünüz?" sorusu yerine "luna-
parkta atış  poligonu en sevdiğ iniz yer midir?" şek-
linde sorular seçildi. 

Cevaplann tutarl ığ nun kontrol etmek amac ı  ile baz ı  
benzer sorular tekrar edildi. 17 farkl ı  kiş ilik özel-
liğ inin araş tınldığı  ankette deneklerden sorulan bir-
kez okumalan ve ilk dü şündükleri seçene ğ i işaretle-
meleri istendi. Üzerinde dü şünülerek yanı tı  değ iş -
tirilen sorular geçersiz say ıldı  ve araş tırma kapsam ı -
na almmadı . Ankette deneklere "evet", "hayir", "ba-
zen" şeklinde 3 seçenek verildi. Sonuçlar student t 
testi ile istatistik olarak de ğ erlendirildi. 

TARTIŞMA 

Kasaplann kiş ilik özelliklerini tesbit etmek için Ey-
senck Kiş ilik Envanteri'nin 17 boyutu uygulanm ış tır 
(3) . Tablo 2'de bunlarla ilgili veriler % ve p de ğerleri 
ile gösterilmiş tir. 

Kasaplann büyük bölümünün (% 65.1) etkinlik özel-
liğ i göstermediğ i anlaşı lmaktadır. Bunlar "hareketli-
hiçten ho ş lanmayan, çabuk yorulan, a ğı rkanl ı " insan-
lardır. Acele etmeden, rahat ya şarlar, serinkanl ı -
dırlar, dostluldan dinlendiricid ıir. Bu düşük etkinlik 
"içe dönüklüğün" bir özelliğ i olmaktad ır. p değ eri 
anlamhdır. 

Kiş iliğ in atılganlık boyutunda kasaplar, kontrol 
grubu gibi, düş ük puan alm ış tır. Her iki grup da "sis-
tematik, düzenli ve dikkatli davranan, plan yap-
maktan ho ş lanan, herhangi bir giri ş imde bulunma-
dan önce dü ş ünen" ki ş iler olarak görünmektedir. Bu 
özellik de içe dönüklüğün bir göstergesidir. 

Dış a veya içe dönüklü ğün bir başka ölçütü de sos-
yalliktir. Bu grup sorulardan dü şük puan alan (% 46) 
kasaplar "birkaç özel arkada ş  edinmeyi yeğ leyen, in-
sanlarla samimi olmaktan ve kalabal ıktan • hoş -
lanmayan, yabancilarla konu şmakta güçlük çeken" 
kimselerdir. 

Kiş iliğ in riske girme özelliğ i yönünden kasaplar or-
tada bir puan toplam ış tır (% 49.1). Bu itibarla bun-
ların hem "riski göze alabilen hem de güvenceyi ve 
güvenliğ i tercih eden" ki ş iler oldukları  söylenebilir. 

Kendini ifade özelli ğ inde kasaplar yüksek puan al-
mış lardır. Bu durum, kasaplar ın "uçarı , duyguları nı  
abartmal ı  olarak aç ığ a vuran" ki ş iler olduğunu gös-
termektedir. 

Düşünce boyutunda, kasaplar kontrol grubunda ol-
duğu gibi % 50'den fazla puan alm ış lardır. O halde 
her iki grup da, "fikirler, soyutlamalar, felsefi so-
runlar, tart ış malar, spekülasyonlardan ho ş lanan çok 
düşünen ve iç gözleme önem veren" ki ş ilerdir. Bu 
da içe dönüklüğün bir işaretidir. 

Sorumluluk duygusu ile ilgili sonuçlar kasaplarla 
kontrol grubunda e ş ittir ve bask ın özellik olarak gö-
rünmektedir. O halde bunlar, "vicdanl ı , güvenilir, 
sadık, ciddi ve belki aşı rı  titiz" ki ş ilerdir. Bu ki ş ilik 
boyutu ile de kasaplar içe dönük ki ş ilik özelliğ i ver-
mektedir. 

Duygusal dengenin bir ölçütü olan öz sayg ı  (kendini 
beğenme) ile ilgili sorulardan her iki grup da yüksek 
puan alm ış tır. Sonuç olarak kasaplar "kendilerinden 
ve yeteneklerinden çok emin, de ğerli ve yararl ı  ol-
duklarına, başkalarının da kendilerini be ğendikleırine 
inanan" kimselerdir. 

Duygusal denge boyutunun bir ö ğesi de suçluluk ve 
günahkarlık duygusudur. Bu grup sorulardan dü şük 
puan (% 42.4) alan kasaplar "ender olarak ken-
dilerini cezaland ıran ya da geçmi ş teki davran ış ları  

26 

pe
cy

a



Kasaplarm Kiş ilik özellikleri 	 Adam, Doğan 

için pişmanlık duyan" insanlard ır. Kiş iliğ in saldı r-
ganlık boyutunda kasaplar kontrol grubunun aksine 
yüksek puan (% 59.2) alm ış lardır. P değeri anlam-
lıdır. Bu itibarla kasaplar "öfke nöbetlerine kap ı lma, 
dövüşme, ş iddetle tartış ma, istihza gibi davran ış -
larda doğ rudan ya da dolayl ı  olarak saldırganlık gös-
terirler, saçmal ığ a, eleş tiriye ve sald ırının hiçbir bi-
çimine dayanamazlar." 

Kendini kabul ettirmek, üstünlük kurmak, sal-
dırganlıkla yakından ilgilidir, ancak biraz daha uy-
garca bir davran ış  biçimi say ı labilir. Yüksek puan 
alan kasaplara (% 65.8) "bazen güçlü ki ş iliğe sahip 
denir, bağı msız tahakküm edici, haklar ını , gö-
rüş lerini, mutlaka başkalarına benimsetmek isteyen" 
kiş ilerdir. 

Baş arıya yönelmede yüksek puan (% 73.4) alan ka-
saplar, "hırslı , çok çal ış kan, rekabetten ho ş lanan, 
sosyal durumları nı  geliş time konusunda çok istekli, 
üretkenlik ve yarat ıc ı lığı a çok değer veren" ki ş iler-
dir. Kiş iliğ in insanları  kullanma boyutunda kasaplar 
kontrol grubu ile hemen hemen ayn ı  puanı  almış tı r. 
Ortalaman ın biraz üstünde (% 56.0) puan alan ka-
saplar, "kurnaz, hesapl ı , içten pazarl ıklı , başkaları  ile 
ilişkilerinde ç ıkarlarını  ön planda tutan" insanlar ola-
rak görünmektedir. 

Kasaplar seksüel doyum sağ lamada orta derecede 
'Man alarak (% 53.7) "cinsel aç ıdan kısmen doyum-
suz" izlenimi vermi ş tir. Seksüel serbestlikte yüksek 
puan (% 88.5) alan kasaplar, "cinsel konularda rahat 
davranan" insanlard ır. Fiziksel seks sevginin be-
densel yan ına ve cinsel birle şme eylemine önem ver-
mektir. Yüksek puan alanlar, yatak arkada şı nın iyi 
sevişmesine büyük önem verirlerken, az puan alan-
lar ruhsal nitelikleri ön plana al ırlar. Kasaplar kont-
rol grubuna oranla yüksek puan alm ış lardır. P değ eri 
anlamlıdır. 

Kasaplar için "seks, özellikle de cinsel doyum her 
şeyden önemlidir." Sald ırgan (agresif) seks, cinsel 
ilişkide düşmanlığı , yatak arkada şı nı  boyun eğer du-
ruma getirmeyi ve büyük olas ı lıkla da küçük dü-
şürmeyi ifade etmektedir. Bu tür dü şünce ve duygu-
ların cinsel ilişkilerde zaman zaman yer almad ığı nı  
yadsımak olanaks ızdır. Ancak baz ı  kiş ilerde bu du-
rum daha sık görülür, yatak arkada şı na saldırganca 

davrama eğ ilimi daha güçlüdür. Seksüel saldı rganlık 
sorulanndan kasaplar dü şük puan alarak "sakin 
sekse eğ ilimli" izlenimi vermi ş lerdir. Ancak kontrol 
grubu ile karşı laş tırı ldığı nda kasaplann agresif sekse 
daha yatkın oldukları  anlaşı lmaktad ır. 

SONUÇ 

Bu çalış mada 20 kasap, 32 kontrol grubu ile ki ş ilik 
özellikleri bak ım ından kar şı laş tmlmış tır. Kasaplar, 
Eysenck Ki ş ilik Envanteri'nin etkinlik, at ılganl ık, 
sosyallik, derin dü şünce ve sorumluluk boyutlannda 
içe dönük kiş ilik özelliğ i vermi ş lerdir. Özellikle et-
kinlik boyutunda kontrol grubu ile aralar ındaki fark 
anlamlı  bulunmuş tur. 

Katı lık, dikkafalı lik-esneklik, yumu şak baş lılık özel-
liklerini inceleyen alt ki ş ilik boyutlarından üstünlük, 
başan h ırsı , insanları  kullanma bakımından kontrol 
grubu ile benzer şekilde yüksek puan alm ış lard ır. O 
halde, bunlar "kendilerini üstün gören, sosyal du-
rumlarını  geliş tirmek isteyen ve ba şarı  h ırs ı  olan, 
kurnaz, hesapl ı , içten pazarl ıklı " insanlardır. Ayrıca 
saldırganlık özelliğ i yönünden kontrol grubuna k ı -
yasla anlaml ı  yüksek puan alm ış lard ır. Bu gibi kim-
selerin "doğ rudan ya da dolayl ı  saldırgan dav-
ranış ları " söz konusu olacakt ır. 

Bu araş tırmanın sonuçlar ına göre, kasaplar genelde, 
içe dönük insanlar olarak dikkati çekmektedir. Yük-
selme ve baş arı  hırs ı  içindedirler. Kurnaz ve içten 
pazarl ıklı  insanlar gibi görünmektedirler. Kontrol 
grubuna k ıyasla seks hayat ında saldırgan davranış sa 
daha yatk ın oldukları  anlaşı lmaktadır. Bunlar dik-
kate al ındığı nda, kasaplann hayvan kesme fillinin 
kendilerinde bir ruhsal doyum yolu oldu ğunu, latent 
agresiv dürtülerini bu yolla tatmin ettiklerini söy-
lemek mümkün olabilir. 
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