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ÖZET 

DEPRESYONDAKİ DÜŞUNCE BOZUKLUKLARININ 

BİLİŞSEL KURAM AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Bu çalışmada, araştırmanın temel amacı doğrultusunda olumsuz 

otomatik düşünceler ile depresyon arasındaki ilişki araştırılmıştır. 

Bu temel amacın dışında, çalışmanın iki yan amacı daha vardır. Bun

lar: 1)Otomatik düşünceler Ölçeğinin (ODÖ) geçerliliğini ve güveni

lirliğini araştırmak. 2)DSM-III'e göre major depresyon tanısı konan 

hastaların Beck Depresyon Ölçeğindeki (BDÖ) belirti dağılımlarını 

saptamak. 

Çalışmanın kuramsal çerçevesi Beck'in (1972, 1976) depresyona 

ilişkin geliştirdiği bilişsel kurama dayandırılmıştır. Çalışmanın 

genel hipotezi: Depresiflerin bilişleri çarpıtılmıştır ve olumsuz o~ 

tomatik düşüncelerle depresyon arasında doğru orantılı ilişki vardır. 

İşlemsel hipotezler ise şöyledir: 

1. Depresif hastaların BDÖ'de aldıkları puanlar arttıkça, ODÖ'de al

dıkları puanlar da artacaktır. 

2. Depresif hastaların Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri-Depres

yon ölçeğinde (MMPI-D) aldıkları puanlar arttıkça ODÖ'de aldıkla

rı puanlar da artacaktır. 

3. Depresif hastaların her üç ölçekteki (BDÖ, ODÖ, MMPI-D) puanları 

normal kontrol grubundaki deneklerden yüksek olacaktır. 

Bu çalışma biri deney, diğeri kontrol grubu olmak üzere iki 

grup denekle gerçekleştirilmiştir. İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Psi-
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kiyatri Anabilim Dalı Polikliniğine başvuran hastalardan, aşağıda

ki ölçütlere uyan 50 hasta deney grubunu oluşturmuştur. 

Deney grubunun seçme ölçütleri şunlardır: 

a) DSM-III'e göre major depresyon tanısı almak. 

b) BDÖ'de 14 ve daha yukarı puan almak. 

c) Son altı aydır elektrokonvülsif tedavi (EKT) uygulanmamış ve son 

15 gündür ilaç tedavisinde olmamak. 

d) 20-45 yaş grubu içinde olmak. 

e) En az ilkokul mezunu olmak. 

Cinsiyet, yaş ve öğenim durumu açısından deney grubu ile aynı 

özellikleri taşıyan gönüllülerden oluşan 50 kişi kontrol grubunu 

oluşturmuştur. Kontrol grubu için seçme ölçütleri şunlardır: 

a) Daha önce herhangi bir psikiyatrik tanı ve müdahale almamış ol

mak. 

b) BDÖ'de 10 ve daha aşağı puan almak. 

Hem deney hem de kontrol grubuna "BDÖ, ODÖ ve MMPI-D ölçekleri 

uygulanmıştır. 

Verilerin istatistiksel analizleri hipotezlerin doğrulandığını 

göstermiştir. ODÖ'nin gerek BDÖ, gerekse MMPI-D ölçekleri ile ista

tistiksel olarak anlamlı düzeyde korelasyonu olduğu saptanmıştır. 

Depresif hastaların her üç ölçekteki (BDÖ, ODÖ, MMPI-D) puanları 

kontrol grubunun puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir. ODÖ'nin dep

resyondaki olumsuz otomatik düşünceleri ölçmekte geçerli ve güvenilir 

bir ölçek olarak kullanılabileceği saptanmıştır. 
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ABSTRACT 

AN INVESTIGATION OF COGNITIVE DISTORTIONS IN DEPRESSION 

The present study was designed to investigate mainly, the re

lationship between cognitive distortions, namely negative automatic 

thoughts, and depression. A~itionally, the reliability and validity 

of the Automatic Thoughts Questionnaire (ATQ) in a clinical popu

lation were investigated, The frequency of depressive symptoms of 

depressed subjects on the Beck Depression Inventory (BDI) was studied 

as well. 

The theoretical framework of the study was based on the cogni~ 

tive theory of depression (Beck, 1972, 1976). The general hypothesis 

of the investigation was that "There is positive relationship between 

negative automatic thoughts and depression." 

The operational hypotheses were as follows: 

1. The higher the BDI scores of depressives, the higher the ATQ sco

res will be. 

2. The higher the Minnesota Multiphasic Personality Inventory-Dep

ression scale (MMPI-D) scores of depressives, the higher the ATQ 

scores will be. 

3, The scores of depressives on all the three measures (i.e., BDI, 

ATQ, MMPI-D) will be higher than normal controls. 

The present study included two groups of subjects. Fifty dep

ressed and 50 nondepressed normal volunteers participated as subjects 

in this study. Depressed subjects were selected from among the patients 

who, consulted the outpatient section of the Istanbul Faculty of Medi

cine, Department of Psychiatry. 
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The criteria for inclusion in the experimental group were: 

a) a diagnosis of major depression according to the criteria of the 

DSM-III. 

b) a score of 14 or above on the BDI. 

c) no treatment with electroconvulsive therapy (ECT) within the last 

six months and no medication within the last 15 days. 

d) age between 20 and 45 years. 

e) having graduated at least from primary school. 

An age-, sex-, and education-matched control group was selec

ted from volunteer. The inclusion criteria of the control group were: 

a) never having hada major depression or other major psychiatric 

disorder before. 

b) a score of 10 or below on the BDI. 

BDI, ATQ and MMPI-D scales were administered to all depressed 

subjects and control groups. 

The results indicated that all of the hypotheses were confir

med. The ATQ demonstrated significant correlation with both the BDI 

and the MMPI-D. A sample of clinically depressed patients was found 

to differ significantly in reported frequency of negative automatic 

thoughts from nondepressed controls. The scores of the depressed 

group on all of the three measures (BDI, ATQ, MMPI-D) were signifi

cantly higher than the normal control group. 

The ATQ proved to have sufficient internal reliability and 

concurrent validity to justify clinical use asa general measure of 

depression-related negative automatic thoughts. 
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I - G 1 R 1 S 

Duygu-durum (mood) değişikliği, _belirti (symptom), sendrom 

(syndrome) ya da hastalık (disease) olarak çeşitli şekillerde tanım

lanan depresyon, günümüz psikiyatrisinde önemli yeri olan kavramlar

dan biridir. Bunun temelde iki nedene bağlı olduğu düşünülebilir. 

İlk neden, depresyon prevalansının (bir yıldaki tüm vakalar) ve in

sidansının (bir yıldaki yeni vakalar) tüm dünyada oldukça yüksek 

oranlara ulaşmasıdır. İlkiyle bağlantılı olan ikinci neden olarak, 

depresyon oluşumuna ve tedavisine ilişkin geliştirilen kuramsal yak

laşımlar ve bunlarla ilgili araştırmalar~n artması gösterilebilir. 

Klinik depresyon prevalansının Amerika Birleşik Devletlerin

de yüzde 3-4 (Lehman, 1971; Levitt ve Lubin, 1975) ve Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO)'nün belirlemesiyle tüm dünya nüfusunda yüzde 3 olduğu 

bildirilmiştir (Kielholz ve ark., 1982). Yaşam boyu herhangi bir tip

te duygulanım (affective) hastalığının ortaya çıkma olasılığı yüzde 

8-20 olduğu belirtilmiştir. Batı toplumu için, sayı manik-depresif 
hastalıkla sınırlandırıldığında yüzde 1-2'dir. Buna daha geniş ola-

rak tanımlanan nörotik depresyonların katılmasıyla oranın belirgin 

biçimde yükseldiği ve yüzde 20-30'u bulduğu bildirilmiştir (Savaşır, 

1983). Ulkemizde depresyon prevalansına ilişkin çalışmalar oldukça 

azdır. Akkök (1975), 1951-1974 yılları arasında İstanbul Tıp Fakül

tesi Psikiyatri Kliniğinde yatan hastaların yüzde 20'sinin melankoli, 

yaş dönümü melankolisi, psikoz manyak depresif, ve depresif reaksi

yon tanısı aldıklarını bildirmiştir. 

Depresyonun oluşumuna ve tedavisine ilişkin olarak son zaman

larda pekcok kuramsal ve uygulamalı çalışma yapılmaktadır. Günümüzde 
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psikiyatristler, psikologlar, biyokimyacılar, psikofarmakologlar 

ve nörofizyologlar gibi herbiri ayrı disiplinlerden gelen araştırı

cılar depresyonu kendi disiplinleri açısından incelemektedirler. 

Çağdaş kuramlar arasında, depresyon oluşumuna ve tedavisine 

ilişkin olarak geliştirilen psikolojik kuramlardan Beck'in (1967, 

1976, 1984) önerdiği bilişsel kuram (cognitive theory), gittikçe 

daha çok güncellik kazanmakta ve daha çok uygulama çalışması yapıl

maktadır • 

. Ellis, Seligman, Beck gibi depresyona bilişsel açıdan yakla

şan kuramcılar, depüesiflerin bilişsel yapılarının işleyişlerinin 

bazı özellikleri olduğunu bildirmişlerdir. Örneğin, Beck (1972) dep

resif hastalarda düşünce bozuklukları ve çarpıklıkları olduğunu bil

dirmiş; depresyonda öncelikle bilişlerin (cognitions), buna bağlı 

olarak duygulanımın (affection) bozulduğunu ileri sürmüştür. Diğer 

bir deyişle, depresyonun sadece bir duygulanım bozukluğu olmadığı 

ve temelde bilişsel yapıların işleyişlerindeki bozukluklar sonucu 

ortaya çıktığı düşünülmektedir. Beck, depresiflerin kendilerini, 

çevrelerini ve geleceklerini olumsuz değerlendirme eğiliminde olduk-
. 

larını; düşüncelerinde bilişsel çarpıtmaların egemen olduğunu ileri 

sürmüştür. 

Ülkemizde, Adam (1972) depresyonda ve intihar girişiminde, 

kişilerin gelecek beklentilerinin zayıflamasının ve geleceği olumsuz 

olarak görmelerinin etkili olabildiğini bildirmiştir. Adam'ın görüş

leri Beck'in görüşleri ile büyük paralellik göstermektedir. 

Bu çalışmada Beck'in geliştirdiği bilişsel kuram çerçevesinde, 

bilişsel çarpıtmalarla depresyon arasındaki ilişkinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

Bundan sonraki bölümlerde, çalışmanın amacı doğrultusunda ve 

konuyla olan bağlantısı içinde depresyonun tanımına, belirtilerine, 

sınıflandırılmasına ve çeşitli kuramsal yaklaşımlara değinilecektir. 
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II-DEPRESYON 

A- DEPRESYON TANIMI VE BELİRTİLERİ 

Depresyon, duygu-durum değişikliği, belirti, sendrom ve has

talık olarak çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. 

Hipokrat'tan günümüze dek birçok yazar depresyonu duygu-durum 

dalgalanması ya da hastalık olarak tanımlamıştır. Duygu-durum (mood) 

terimi, bir ucunda haz ve mutluluk, diğer ucunda elem ve mutsuzluk o

lan bir duygu yelpazesini (spectrum) tanımlar. Bilindiği gibi depres

yonda elem ve mutsuzluk yönünde bir artma görülür. 

Depresyon kavramı ile eşdeğer olarak önceleri genellikle me

lankoli, sonraları keder, yas kavramları kullanılmış, daha sonraları 

bunların farklı kavramlar olduğu savunulmuş ve her yazar kendi anla

yışı doğrultusunda bu kavramları kullanmıştır. 

Depresyonun en eski tanımlarını, eski tıp kayıtlarında rast

lanılmaktadır. Hipokrat M.Ö.IV. yüzyılda hastalığı "melancholia" ola-

rak , adlandirmış; 

zihinsel (mental) 

lığa neden olarak 

sını göstermiştir 

paranoya, mani ve epilepsi ile birlikte görülen 

bir hastalık olarak tanımlamıştır. Hipokrat hasta

kara safra (black bile) adını verdiği beden salgı

(Beck, 1967). 

Onaltıncı yüzyılın sonlarında Platter,ruhsal bozuklukların 

insandaki en önemli organ olan beyinden kaynaklandığını ve depresyo

nun1yanlış zihinsel kavramlara dayanabileceğini ileri sürmüştür. 

Platter'in görüşü,günümüzdeki bilişsel kuram doğrultusundaki ilk gö

rüşlerden birini temsil etmektedir (Zilboorg, 1941). 
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Kraepelin depresyonu normal bir duygu-durum değişikliği ola

rak değil, bir hastalık olarak tanımlamıştır. Kr~epelin mani ve me

lankoli nöbetlerinin aynı kişide görülebilen tek bir hastalık olduğu

nu ileri sürerek, psikoz manyak depresif olarak adlandırmıştır (Beck, 

1972). 

Hamilton (1982), depresyonu yaşamsal (vital) aktivite azalma

sı olarak tanımlamıştır. Hamilton'a göre depresyon; bilişsel, duygu

lanım ve fizyolojik işlevlerde değişikliklerle ortaya çıkar ve en sık 

rastlanan üç belirtisi depresif duygu-durum, ilgi azalması ve kaygı 

(anxiety) dır. 

Beck (1972), depresyonun duygu-durum değişikliği, belirti, 

sendrom ve hastalık olarak ayrı ayrı tanımlanabileceğini belirtmiştir. 

Çoğunlukla ön planda duygulanım bozuklukları olduğundan depresyon 

"Birincil Duygulanım Bozukluğu" (Primary Affective Disorder) olarak 

tanımlanmaktadır. Beck, depresyonun duygu-durum değişikliğinden baş

ka bilişsel, fizyolojik ve motivasyonel birleşenleri de olduğunu, bu 

nedenle hangi bileşenin birincil olduğunun bilinemeyeceğini; depresyon

daki birincil bozukluğun bilişsel bozukluk olduğunu ileri sürerek ken

di kuramında tartışmaktadır. 

Beck (1972), depresyon belirtilerini üç ana kategoriye ayır-

mıştır: 

I- Emosyonel Belirtiler 

1. Kederli duygu-durum (dejected mood) 

2. Kendinden hoşnutsuzluk (self-dislike) 

3. Doyumsuzluk (loss of gratification) 

4. İlgi azalması (loss of attachments) 

5. Ağlama nöbetleri (crying spells) 

6. Neşesizlik (loss of mirth response) 

II- Bilişsel ve Motivasyonel Belirtiler 

1. Düşük kendilik değeri (low self-evaluation) 

2. Olumsuz beklentiler (negative expectations) 

3. Kendini suçlama ve eleştirme (self-blame, self-criticism) 

4. Kararsızlık (indecisiveness) 

5. Çarpıtılmış beden imgesi (distorted body image) 
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II- 6. Motivasyon azalması (loss of motivation) 

7. İntihar istekleri (suicidal wishes) 

III- Fiziksel ve Vejetatif Belirtiler 

1. İştahsızlık (loss of appetite) 

2. Uyku bozukluğu (sleep disturbance) 

3. Cinsel dürtü kaybı (loss of 1ibido) 

4. Yorgunluk (fatibility) 

Beck, depresyon belirtilerini uzun klinik çalışmalar sonucun

da saptamış ve bunlara dayanarak Beck Depresyon Ölçeğini geliştirmiş

tir. Beck'in üç ana kategoride incelediği belirtiler şu şekilde özet

lenebilir (Beck, 1972). 

I- Emosyonel Belirtiler 

Hastanın duygularındaki veya duyguları ile doğrudan bağlantı

lı olan davranışlarındaki değişmeler emosyonel belirtileri içerir. 

Emosyonel belirtileri değerlendirirken kişinin hastalık öncesi duy

gu-durumu ve davranışı; cinsiyeti, yaşı ve bulunduğu toplumsal grup

taki normal davranış sınırları da gözönüne alınmalıdır. 

Kederli duygu-durum: Duygu-durumdaki değişmeler depresyonun 

derecesi ile doğru orantılı olarak artar veya azalır. Depresyonun 

en temel belirtilerinden olan kederli duygu-durumda hastalar keder, 

mutsuzluk, sıkıntı, umutsuzluk, yalnızlık gibi duygular içinde ol

duklarını belirtirler. 

Kendinden hoşnutsuzluk: Depresif hasta "değersizim","hiçbir 

şeyi doğru yapamıyorum", "iyi biri değilim" v.b. ifadelerle kendin

den olan hoşnutsuzluğunu dile getirir. Depresyon düzeyi arttıkça, 

bu duygular kendinden nefret etme duygusuna dönüşebilir. 

Doyumsuzluk: Depresiflerdeki doyumsuzluk duygusu önce günlük 

etkinliklerdeki bazı doyumsuzluklarla başlar, depresyon ilerledikçe 

hastanın yaptığı herşeyi kapsar. Ailesinden, arkadaşlarından, işin

den hoşlanmamaya başlar. Özellikle, caba gerektiren, sorumluluğu faz

la ve zorunlu olan işlerde doyumsuzluk daha çok olur. Hasta önceden 

zevk aldığı etkinliklerden zevk almadığını belirtir. 
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İlgi azalması: Doyumsuzluk duygusuna eşlik eden bir belirti

dir. Depresif kişi başkalarıyla olan emosyonel bağlarını zayiflatır. 

Hasta bir yandan eşine, çocuklarına ve arkadaşlarına eskiden olduğu 

kadar ilgi ve sevgi duymadığından yakınırken, diğer taraftan da bu 

kişilere daha çok bağımlı olduğunu hisseder. Hasta yaşamla bağının 

kalmadığından yakınır. Orta derecede depresyonda bu durum kayıtsız

lıkla (indifference) sonuçlanabilir. Ciddi depresyonda ilgi azalması 

duyumsamazlığa (apathy)dönüşebilir. 

Ağlama nöbetleri: Depresyonun bir başka temel belirtisi de ağ

lama nöbetleridir. Hafif ve orta derece depresyonda ağlama eğilimi 

artar. Daha önce kişinin ağlamasına yol açmayan durumlar ve uyaranlar 

ağlamanını başlamasına neden olabilir. Bazı hastalar ağlamanın ken

dilerini rahatlattığını belirtirler. Hastaların çoğunluğu ise, ağla

dıktan sonra kendilerini daha kötü hissettiklerini bildirirler. Cid

di depresyonda, hastalar daha önce ağlayabildikleri halde artık is

teseler de ağlayamadıklarından yakınırlar. 

Neşesizlik: Depresif hastalar sıklıkla, mizah duygularını yi

tirdiklerinden yakınırlar. Örneğin, has~a yapılan bir şakayı anladı

ğı halde gülerek tepki veremediğini bildirir. Hafif depresyonda, has

ta sıklıkla yapılan şakadan hoşlanır, ama eskisi kadar zevk almadığı

nı ifade eder. Orta derece depresyonda hasta gülümsemek için kendini 

zorlayabilir, ama hiç eğlenemez. Olayları her zaman olduğundan daha 

ciddi olarak değerlendirme eğiliminde olur. Ciddi depresyondaki has

ta, başkalarının yaptığı şakalardan hiç zevk almaz ve gülmez. Başka 

birinin yaptığı şakaya diğerleri gülerek ve şakayla tepki verirken, 

depresif hasta düşmanca ve saldırgan bir tepki verebilir. 

II- Bilişsel ve Motivasyonel Belirtiler: 

Düşük kendilik değeri: Hasta kendi becerilerini, çekiciliğini, 

parasal durumunu, sağlığını ve zekasını olumsuz olarak değerlendirme 

eğilimindedir. Depresif hasta sıklıkla beceriksiz, yetersiz ve zayıf 

biri olduğu yönünde değerlendirmeler yapar. Depresyonun ortaya çıkı

şından hemen önce iyi gitmeyen bir sevgi ilişkisi olduğunda ya da 

parasal durumda bir bozulma olduğunda, bu tür değerlendirmeler daha 

belirgindir. Hafif ve orta derece depresyonda, kişi karşılaştığı güç

lükleri ve yaptığı hataları abartma eğilimindedir. Güçlük ve hatalara 
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neden olarak kendi kusurlarını ve yetersizliğini gösterir. Kendini 

başkalarıyla karşılaştırır ve yetersiz görür. Depresif hasta gecmiş

te kolayca yaptığı işlerle karşılaşınca "ben bunu yapamam" der. 

Ciddi depresyonda hastanın kendini değerlendirmeleri en olumsuz dü

zeydedir. Hasta kendini hicbir işe yaramayan, değersiz ve başarısız 

biri olarak görür, ailesine yük olduğunu düşünür. 

Olumsuz beklentiler: Depresif hastanın beklentilerine kötüm

serlik egemendir. Depresif hasta fiziksel, toplumsal ve parasal so

runlarının gelecekte de süreceğini, hatta daha da kötüye gideceğini 

düşünür. Bu düşüncelerin intihara temel oluşturduğu düşünülebilir. 

Depresyon derecesi ciddileştikçe, hasta geleceğini daha karanlık ve 

umutsuz olarak görür. Hicbir zaman sorunlarıyla başa cıkamayacağına 

ve iyileşemeyeceğine inanır. Hasta, "yolun sonuna geldim", "benim 

icin gelecek diye birşey yok" gibi ifadelerle karamsarlığını dile 

getirir. 

Kendini eleştirme ve suclama: Hafif derece depresyonda, kişi

nin davranışları kendi katı ve kusursuz ölcülerine uymadığındalkendi

ni eleştirme ve suclama eğiliminde olur~ Başarısızlıklarına karşı 

hoşgörüsüzdür. Orta derece depresyonda, kişi standartlarının altında

ki davranışları icin kendini acımasızca eleştirme eğilimindedir. Cid

di derece depresyonda, hasta kendini aşırı boyutlarda suclama eğili

mindedir. Kendi dışındaki olaylar icin' de kendini suclayabilir. 

Kararsızlık: Depresif hastaların sıklıkla yakındıkları belirti

lerden biri de karar verme güclüğüdür. Hafif depresyonda, kişi daha 

önce düşünmeksizin karar verdiği durumlarda bile uzun uzun düşünür, 

yanlış karar almaktan cekinir. Karar verirken başkalarının onayına 

gereksinim duyar. Orta derece depresyonda, karar verme güclüğü günlük 

yaşantıdaki bütün olayları kapsamaya başlar. Örneğin, kişi o gün ne 

giyeceğine ya da ne yemek pişireceğine karar verirken zorlanır. Ciddi 

derecede depresyonda, genellikle hasta karar verme yeteneğini yitir

diğine inanır ve karar vermeyi denemez bile. Yaptığı ve söylediği her 

şey hakkında kuşku duyar. 

Çarpftılmış beden imgesi: Kadınlarda erkeklere göre daha sık 

rastlanan bir depresyon belirtisidir. Hafif ve orta derece depresyon-
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da, hasta dış görünümünün bozulduğuna, daha çirkinleştiğine inanır. 

Aynada kendi.._görünümüne bakan hasta, daha çirkin, daha şişman ve 

daha yaşlı göründüğüne inanır. Gerçekte dış görünümünde bu tür de

ğişiklikler olmadığı halde, hasta beden imgesini çarpıtarak algıla

dığından böyle düşünür. Ciddi depresyonda, hastanın çirkinleştiği 

yönündeki düşünceleri saplantı haline dönüşür. 

Motivasyon azalması: Kişi en temel ve yaşamsal davranışları 

yapabilmek için bile istek duymaz. Örneğin, bir öğrenci ders çalış

ma isteğini yitirir, ev kadını günlük işleri yapmak için hiç istek 

duymaz.orta derece depresyonda,kişi 1 yapması gereken işleri yapa

bilmek için kendini zorlar. Ciddi depresyonda, kişi hiçbirşey için 

istek duymaz. Başkaları tarafından zorlanmadıkça hiçbir şey yapmaz. 

Bazı durumlarda beslenmesi, giyinmesi ve yıkanması için bile hasta

yı yataktan çıkarmak zorlaşabilir. 

İntihar istekleri: Depresyonun bir başka önemli belirtisi de 

intihar istekleridir. Hafif derece depresyonda ölme isteği, hastanın 

eyleme geçmeksizin edilgin olarak ölmeyi istemesi ile karakterizedir. 

Bazen hasta yaşama olan ilgisizliğini "yaşayıp yaşamamak beni ilgi

lendirmiyor" diye ifade edebilir. Bazı hastalar ise ikili duyguları

nı "ölmek istiyorum, fakat ölmekten de korkuyorum" diye belirtebilir

ler. Orta derece depresyonda, intihar istekleri daha sık ve daha zor

layıcıdır. Hasta ölme isteğini "umarım bir sabah uyanmam" diye yine 

edilgin biçimde bildirebilir. Ya da "kendimi öldürmek istiyorum, ama 

cesaretim yok" diye ifade edebilir. Bu duygu-durum içinde olan hasta 

bazen gereksiz risklere girebilir. Örneğin, çok hızlı araba kullana

bilir. Ciddi depresyonda intihar istekleri daha da yoğunlaşır, yal

nız hasta retarde olduğundan eyleme geçemez. 

111- Fiziksel ve Vejetatif Belirtiler 

İştahsızlık: Hasta başlangıçta her zamankinden daha az yemeye 

başlar. Orta derece depresyonda, yeme isteği hemen hemen tümüyle 

kaybolmaya başlar. Ciddi depresyonda hasta yemek yiyebilmek içinken

dini zorlar veya başkalarınca zorlandığı halde yiyemez. Birkaç hafta 

içinde kilo kaybı görülür. 

Beck'in tanımından farklı olarak DSM-111 iştah bozukluğunu, 

iştahsızlık ve iştahın artması şeklinde iki yönlü olarak ele almaktadır. 
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Uyku bozukluğu: Hafif depresyondaki hasta, sabahları yarım 

saat kadar daha erken uyanmaktan yakınır ve genellikle rahatsız bir 

uyku uyuduğunu bildirir. Bazı hastalar ise, alıştıklarından daha 

fazla uyumaya başladıklarını ifade ederler. Orta derece depresyonda 

hasta alışılandan bir-iki saat erken uyandığından yakınır. Bazı has

talar bu durumun tersi olarak, oniki saate kadar varan aşırı uyku 

eğiliminden sözederler. Ciddi depresyonda, hasta genellikle yattık

tan dört-beş saat sonra uyanır ve tekrar uyuyamaz. 

Cinsel dürtü kaybı: Hafif depresyonda genellikle, cinsel is

tekte ve cinsel uyaranlara tepki vermekte bir zayıflama görülür. Or

ta derece depresyonda, cinsel istekte belirgin bir azalma sözkonusu

dur. Ciddi depresyonda cinsel uyaranlara hic tepki verilmez. 

Yorgunluk:Hafif depresyonda hasta alışılagelenden daha kolay 

yorulur. Kısa bir çalışmadan sonra kendini yorgun hisseder.Orta de

rece depresyonda hasta genellikle yorgundur.Sadece fiziksel değil, 

okumak gibi zihinsel etki~liklerde de hasta kendini yorgun hissede

bilir. Ciddi depresyonda hasta herhangi. bir şeyi yaptığında. kendi

ni çok yorgun hisseder.Hasta "kollarını kaldıracak gücü" olmadığın

dan yakınır. 

Bu üç ana grup altında toplanan_ ?elirtilerden başka Beck hallu

sınasyon ve hezeyan belirtilerini de bildirmiştir. Beck'e göre (1972), 

hastanın kendini değersizleştirmesi, suçlu hissetmesi ve bunlara ben

zer diğer bilişsel çarpıtmalarının yoğunluğunun artması hezeyanları 

oluşturur. Hezeyan ve hallusinasyonlar sıklıkla ciddi psikotik dep

resyonda rastlanılan belirtilerdir. 

B- DEPRESYONUN SINIFLANDIRILMASI 

Depresyon ile ilgili yayınlar incelendiğinde çeşitli sınıflan

dırmalar olduğu görülür. Birçok sınıflandırma biçimi vardır ve bir 

görüş birliğinden pek sözedilemez. Bunun nedeni, daha önce de•söze

dildiği gibi depresyonun duygu-durum değişikliklerinden hastalığa 

kadar değişik boyutlarda ele alınması; belirtilere, genetik yatkın

lığa ve hastalığın nedenlerine göre sınıflandırılıp sınıflandırılama

yacağına ilişkin görüş ayrılıklarının olmasıdır. 

Depresyon için primer-sekonder, endojen-eksojen (reaktif), bi

polar-ünipolar, vb. sınıflamalar yapılmaktadır. Andreasen (1982)'e 

göre bu terimler, çeşitli ülkelerdeki araştırmacı ve klinisyenlere. 

başka başka anlamlar ifade etmektedir. Ayrıca günümüzde oldukça yay-
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gın olarak kullanılan iki sınıflandırma sistemi daha vardır. Bun-

lar: 1)Dünya sağlık Örgütü (WHO)'nün geliştirdiği hastalıkların U

luslarası Sınıflandırılması : ICD-9 (The Ninth International Classi

fication of Disease), 2) Amerikan Psikiyatri Derneği (APA)'nin geliş

tirdiği Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı: DSM

III (The third Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). 

Bu bölümde önce: primer-sekonder depresyon ayırımı üzerinde : du

rulacak, sonra Kielholz ve ark. (1982)'ın nozolojik sınıflandırması 

kısaca özetlenecek ve daha sonra bu çalışmanın tanı ölçütlerinden bi

ri olan DSM-III'ün sınıflandırmasına değinilecektir. 

Birincil, Primer (primary) - İkincil, Sekonder (secondary) 

Depresyon 

Hastanın psikiyatrik öyküsünde başka bir psikiyatrik hastalık 

olmaksızın ortaya çıkan depresyon tablosuna birincil ya da primer dep

resyon adı verilir. İkincil ya da sekonder depresyon ise, daha önce 

başka bir psikiyatrik veya bedensel hastalığı olan hastalarda ortaya 

çıkan depresyon tablosudur. Kaygı nörozu (anxiety neurosis\alkolizm 

ve histeri gibi diğer piskiyatrik hastaliklarla birlikte ya da bu 

hastalıkların bir sonucu olarak depresyon görülmesine dayanarak bu 

ayrım yapılmıştır. 

Depresyonların Nozolojisi: 

Organik 
Semptomat\k 
.Şiz.o-affektif 

J Sornatojef\ depres!ion\ar 

Bipolar ] 
Unipolar Eadojen 

'f•~d~nümü 

Nörcrtik J 
8\'\-.kin.lik depresyonu 

Rea.ktif 

P.sik.ojenik 

depresyon.lar 

Psikojen. 
depresyonlar 

Şekil 1. Depresif durumların nozolojisi 

(Kielholz ve ark.,(1982),s,12) 
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Şekil 1'de de görüldüğü gibi Kielholz ve çalışma arkadaşlarının 

yaptığı bu sınıflandırmada psikojen, endojen ve somatojen olmak üzere 

üç ana sınıflandırma ve bunlara bağlı alt sınıflandırmalar yapılmıştır. 

Bu ana ve alt sınıflar kısaca şöyle özetlenebilir. 

Psikojen Depresyonlar 

Psikojen depresyonlar, kişinin evlilik yaşamındaki uyumsuzluk, 

yalnızlık, boşanma, işyerindeki sorunlar, işsizlik, parasal sıkıntılar, 

eşin veya çocuklardan birinin ciddi rahatsızlığı veya ölümü gibi neden

lere·bağlı olarak ortaya çıkarlar. Reaktif (tepkisel), bitkinlik (exhaus

tion) depresyonu ve nörotik depresyonlar psikojen depresyonun alt sınıf

larını oluşturmaktadır. 

Reaktif (tepkisel) depresyonlar: Reaktif depresyon terimi ya apati ve re

terdasyon ya da kaygı ve ajitasyonla karakterize olabilen depresif duygu

durum bozukluğunu ifade eder. Kişinin bir yakınının ölümü, işten atılma 

vb. durumlarda, kişinin duruma tepki olarak gösterdiği normal üzüntüden 

daha yoğun ve daha uzun süre kederli duygu-durum içinde olması reaktif 

depresyonun belirleyicisidir. Reaktif depresyona nadiren tek bir etken 

neden olur. Genellikle, bireyin kişiliği~le yakın etkileşim içinde olan 

birden çok etken, reaktif depresyonun ortaya çıkmasına neden olur. 

Bitkinlik (exhaustion) depresyonları: Bitkinlik depresyonunun en önemli 

özelliği uzun yıllar süren bir gizillik (latency) döneminden sonra orta

ya çıkmasıdır. Uzun süren aşırı duygusal gerginliğe veya bir dizi ciddi 

ruhsal sarsıntıya ya da yineleyen rahatsız edici emosyonel uyaranlara 

maruz kalmaya bir tepki olarak gelişir. Erkeklerde parasal endişeler 

ve işyerine ilişkin sorunlar; kadınlarda aşk ve sevgiden yoksunluk, yal

nızlık ve hem evde hem dışarıda çalışmanın getirdiği yükler bitkinlik 

depresyonunun ortaya çıkışında en önemli etkenler arasındadır. Bitkinlik 

depresyonunun ilk belirtileri aşırı duyarlılık (hypersensitivity),sinir

lilik ve yorgunluktur. Daha sonra bu tabloya uyku bozukluğu da eşlik 

eder. Bunlara bağlı olarak hasta konsantrasyon güçlüğünden ve işgücün

deki azalmadan yakınmaya başlar. Emosyonel gerginlik arttıkça hasta 

psikosomatik belirtiler gösterir. Depresif durum fiziksel belirtilerin 

arkasına saklanır. Bunun arkasından da depresyon açık olarak ortaya 

çıkar. 
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Nörotik depresyonlar: Nörotik depresyonların temelinde erken çocuk

luk döneminde anneden ayrılma, ev atmosferinin gergin olması, ya da 

bozuk çocuk-anne-baba ilişkisi vardır. Hasta bu ilişkilerin baskısın

dan kurtulmayı ve bunlarla başetmeyi başaramaz. Bilinçdışı bastırma 

süreçleri geçici bir potansiyel oluştururlar ve daha sonra, örneğin; 

gerginlik durumlarında ya da yaşamın biyolojik olarak kritik dönem

lerinde kendilerini depresif durum olarak gösterirler. Nörotik dep

resyonun tipik belirtisi yoğun kaygıdır. Klinik tabloyu otonom sinir 

sistemi belirtileri ve/veya fiziksel belirtiler tamamlar. Örneğin; 

terleme nöbetleri, titremeler, çarpıntılar, mide-barsak spazmları 

ve ishal gibi belirtiler bunlar arasındadır. 

Endojen Depresyonlar 

Herhangi bir dış olayla ortaya çıkmayan, kalıtımsal olan, ge

nellikle düzenli zaman aralıklarıyla tekrarlayan depresyonlardır. 

İçsel süreçlerin egemenliğine rağmen, bazen fiziksel veya ruhsal bir 

sarsıntı tetik çeken mekanizma rolünü oynayabilir ve depresyon or

taya çıkabilir. Sabahları erken uyanma, endojen depresyonun temel be~ 

lirtilerinden biridir. Endojen depresyonların çoğu tekrarlayan ünipo

lar (tek uçlu) dır. Diğer bir deyişle, yalnız depresif atakla seyre

der. Endojen depresyon bipolar (iki uçlu) olarak da görülebilir. Bi

polar depresyon, mani veya depresyon atağı olarak düzensiz sıralama 

izleyerek oluşabilir. 

Endojen depresyonların üçüncü alt sınıfı yaşdönümü (invo~ 

lutional) depresyondur. Sıklıkla dış etkenlerin tetiği çekmesiyle or

taya çıkar ve ünipolar karakterdedir. Aşırı kaygı ve ajitasyon en 

sık rastlanan belirtilerdir. Uzun süreli seyreder. Kırkbeş-elli yaş

larda ortaya çıkar. Kielholz ve ark (1982), kadınlarda 50-60 yaşla

rında, erkeklerde 60-65 yaşlarında ortaya çıktığını bildirmişlerdir. 

Somatik Depresyonlar 

Fiziksel nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan depresyonlardır. 

Somatojen depresyonların alt sınıflarından biri, patojenezinde arteri

oskleroz, senil demans, bey.in tümörleri, epilepsi ve genel felç gibi 

beyindeki morfolojik değişiklikler olan organik depresyon'dur. Özel

likle arteriosklerozun neden olduğu depresyonda en sık kaygı ve aji-



- 13 -

tasyon belirtisi görülür. Organik depresyonda, depresif belirtilerin 

yanısıra hastanın belleği zayıflar, son zamanlardaki olayları hatır

lamaz; yer ve zaman ,yönelimi bozulur. 

Somatojen depresyonların ikinci alt sınıfı semptom.atik 

{symptomatic) depresyon olarak adlandırılan ve fiziksel bir hastalı

ğa eşlik eden depresif belirtilerle seyreden depresyondur.örneğin, 

sarılık, zatürre gibi enfeksiyon hastalıkları; kardiyovasküler has

talıklar; ameliyatlar; belli ilaçlarla uzun süreli tedavilerde (re

serpin içeren antihipertansif ilaçların uzun süreli kullanımı gibi) 

görülen depresyonlar semptom.atik depresyondur. 

Şizo-affektif Depresyonlar 

Kielholz ve çalışma arkadaşları (1982) bir ara sınif olarak 

şizo-afektif depresyonları almışlardır.Şizofrenik hastalarda bazen 

gelişen depresif sendromu şizo-afektif depresyon olarak adlandırıl

mışlardır. 

DSM-III'ün Duygulanım (affective) Bozuklukları Sınıflandırması: 

Bu gruptaki bozuklukların temel karakteristiği, tamamen veya 

kısmen manik veya depresif sendromla birlikte giden duygu-durum bozuk

luğudur. DSM-III'ün duygulanım bozuklukları sınıflandırması endojen

reaktif, nörotik-psikotik vb. gibi ikiuçlu ayrımlardan farklıdır. Duy

gulanım bozuklukları, üç ana gruba ayrılmıştır: 1) Major duygulanım 

bozuklukları, 2) Diğer spesifik duygulanım bozuklukları, 3)' Atipik -

duygulanım bozuklukları. 

Major duygulanım bozuklukları, manik episodun ol~p olmamasına 

bağlı olarak Bipolar Bozukluk ve Major Depresyon olmak üzere iki alt 

gruba ayrılmıştır. 

DSM-III'ün duygulanım bozuklukları sınıflandırması şöyle özet

lenebilir: 

Major Duygulanım Bozuklukları 

Bipolar Bozukluk 

296.6x Karışık (mixed) 
296.4x Manik 
296. Sx Depresif 
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Major . Depresyon 

296.2x Tek episod. 
296.3x iekrarlayan 

Spesifik Duygulanım Bozuklukları 

301.13 Siklotimik bozukluk ; 
300.40 Distimik bozukluk (Depresif nöroz) 

Atipik Duygulanım Bozuklukları 

296.70 Atipik bipolar bozukluk 
296.82 Atipik depresyon 

Bu çalışmanın tanı ölçütlerinden biri olan Major Depresyon 

ölçütleri sunlardır ( APA: DSM-III, 1980, s. 213-215) • 

Major Depresyon İçin Tanı Ölçütleri 

A. Bir veya daha çok major depresif episod 

B. Hiçbir zaman manik veya hipomanik episodun olmaması, 

Major Depresif Episod İçin Tanı Ölçütleri 

A. Disforik duygu-durumu veya günlük aktivite ve eğlencelerin 

hepsinde veya hemen hemen hepsinde ilgi ve hoşlanım azalması. 

Disforik duygu- durumu depresyon, keder, umutsuzluk, irritabilite 

ile ka~ekterizedir. 

B. Aşağıdaki belirtilerin en az dördünün iki haftadan beri 

hemen her gün varolması. 

1. İştah azalması veya önemli kilo kaybı (herhangi bir perhiz olmak

sızın) ya da iştah artması veya kilo alma. 

2. Uykusuzluk (iıısomnia) ya da aş.ı.rı uyku (hypersomnia). 

3. Psikomotor ajitasyon veya retadasyon (ancak, bunlar kişinin öznel 

bir duygusu biçiminde rahatsızlık ve aktivitelerindeki bir yavaş

lama olmamalıdır). 

4. Günlük aktivitelerden hoşlanımda ve ilgide azalma, cinsel dürtüde 

azalma. 

5. Enerji kaybı, yorgunluk. 

6. Değersizlik duyguları, kendini kınama, yoğun suçluluk duyguları 

(hezeyanlı olabilir). 
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7. Düşünme yeteneğinde azalma ve konsantrasyon azlığından yakınmalar. 

Örneğin: düşüncenin yavaşlaması, kararsızlık. 

8. Tekrarlayan ölüm düşünceleri, intihar düşünceleri, ölme isteği 

ya da intihar girişimi. 

c. Bir duygulanım sendromu (yukarıdaki A ve B ölçütlerH 

olmadığında aşağıdakilerden ikisi de klinik tabloya egemen 

ı olmamalıdır. 

1. Duygu- durum ile uyumlu olmayan sanrı (hallusinasyon) ve hezeyan

lar. 

2. Garip (bizzare) davranışlar. 

D. Şizofreni, Şizofreniform Bozukluk ya da Paranoid Bozukluk 

olmamalıdır. 

E. Herhangi bir Organik Zihinsel Bozukluk ya da Basit Keder 

Durumu (Uncomplicated Bereavment) olmamalıdır. 

C. DEPRESYON MEKANİZMALARI VE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR 

Bu bölümde depresyona ilişkin bazı psikolojik kuramlar ele 

alınacaktır. Araştırmanın kuramsal çerçevesine ve amacına uygun ola~ak 

bu kuramlardan Abraham ve Freud'un psikoanalitik yaklaşımı; Bibring' 

in psikoanalitik benlik psikolojisi kuramı~ davranışçı yaklaşımlardan 

Skinner, Ferster ve daha geniş olarak Lewinsohn'ın görüşleri; biliş

sel kuramlardan ise Ellis, Rehm ve Seligman'ın görüşleri kısaca özet

lendikten sonra bu çalışmanın temelini oluşturan Beck'in "Bilişsel 

Çarpıtmalar Kuramı" üzerinde durulacaktır. Çalışmanın kuramsal çer

çevesinin dışında kaldığı için depresyona ilişkin biyokimyasal ve 

nörofizyolojik kuramlar ele alınmayacaktır. 

1. Psikoanalitik Yaklaşımlar 

Klasik psikoanalitik yaklaşımın önde gelen temsilcilerinden 

olan Abraham~ 1911 ve 1916 yıllarındaki çalışmalarında, depresyonun 
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düşmanlık (hostility) duyguları ve psikoseksüel gelişimin anal

sadistik döneminde sapt~runanın sonucunda oluştuğunu ileri sür

müştür. Abraham 1924' deki çalışmasında, depresyondaki kişinin anal 

değil oral dönemde saplandığı görüşünü benimsemiş ve sevgi nesnesinin 

yitiminin (loss ofa loved object) depresyonun oluşumundaki önemini 

vurgulamıştır (Beck, 1972). 

Freud da Abraham gibi depresyonun oluşum mekanizmasında sevgi 

nesnesinin yitimi ve yitirilen sevgi nesnesine duyulan ikili duygular 

(ambivalance) üzerinde durmuştur. Depresif kişinin kendini suçlamala

rı, yitirilen sevgi nesnesine duyulan düşmanlık duygularının göster

gesi olarak düşünülmüştür. Freud bu fenomeni, yitirilen sevgi nesnesi

nin içe alım (introjection) ile benliğin özsever (narcissistic) özdeş

leşmesi ve psikoseksüel gelişimin oral dönemine bir gerileme olarak 

açıklamıştır (Beck,1972). 

Özetle, klasik· psikoanalitik görüş depresyonun oluşumunda şu 

özelliklerin rolü üzerinde durmuştur: 

• Psikoseksüel gelişimin oral döneminde saplanma; bu dönemin özelli

ği olan kuvvetli bağımlılık duyguları ve_terkedilmeye karşı aşırı 

duyarlılık • 

• Cezalandırıcı, acımasız, katı bir üstbenlik (süperego) • 

• Sevgi nesnesi yitimi (gerçek ya da hayali bir yitim) . 

• Sevgi nesnelerine karşı ikili duygular içinde olma • 

• Bilinçdışında güçlü düşmanlık duygularının varlığı. 

Bu kişilik özelliklerini taşıyan birey, gerçekte veya hayalde 

bir sevgi nesnesini yitirdiğinde, bilinçdışındaki düşmanlık ve nefret 

duyguları benliği zorlamaya başlar. Katı ve cezalandırıcı üstbenlik, 

bu duyguların dışa vurulmasını engeller, böylece birey bu duyguları 

kendine yöneltir. Diğer bir deyişle, burada saldırganlık ve düşmanlık 

duyguları (altbenlik), üstbenlik ve benlik arasında bir çatışma söz 

konusudur. Birey yitirdiği sevgi nesnesini yeniden kazanabilmek ama

cıyla, içe atım mekanizması ile sevgi nesnesini benliğine alır. Bu 

mekanizma ile saldırganlık duyguları benliğe daha çok yönelir. Böyle

ce benlik değeri gittikçe azalır, kaybolur ve depresyon oluşur. 
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Psikoanalitik benlik psikolojisi kuramlarından Bibring'in yak

laşımına göre, benliğin rahat ve değerli olabilmesi için amaçladığı, 
gerçekleştipneye _çalıştığı özsever (narcissistic) emeller (ego 

ideals and aspirations) karşısında çaresiz ve güçsüz olduğunu 

fark etmesi sonucunda depresyon oluşur. Benlik saygısını ya da kendi

lik değerini (self- esteem) sağlayan özsever emeller şunlardır: 

• Değer verilen, sevilen bir insan olmak; değersiz olmamak • 

• Güçlü, üstün, güvenli olmak; güçsüz ve güvensiz olmamak • 

• . İyi ve seven biri olmak; saldırgan ve kırıcı olmamak. 

Birey bu emelleri güçlü olarak hisseder. Eğer birey bu emelle

ri gerçekleştirmede güçsüz ve çaresiz olduğunu fark ederse (gerçek 

ya da hayali güçsüzlük) depresyon oluşur. Başka bir deyişle, klasik 

psikoanalitik kuramdan farklı olarak,Bibring depresyonun oluşumunu 

altbenlik 1benlik ve üstbenlik arasındaki çatışmanın sonucu olarak 

değil, benlığin kendi içindeki çatışmanın bir sonucu olarak~açıklar 

(Savaşır, 1983). 

2. Davranışçı Yaklaşımlar 

Depresyonun davranışçı analizini yapan Skinner ( 1953), sosyal 

çevrenin olumlu olarak pekiştirdiği davranışlarını durdurması sonucu 

davranıştaki zayıflamayı depresyon olarak tanımlamıştır. 

Ferster (1966)'a göre, ani çevre değişiklikleri, cezalandırıl

ma, itici denetleme ve pekiştirmedeki değişiklikler depresyona neden 

olur. 

Skinner ve Ferster gibi, Lewinsohn da depresyonun mekanizması

nı pekiştirme süreçleri ile açıklar. Lewinsohn ve çalışma arkadaş

ları "Düşük Oranlı Pekiştirme Kuramı" (low rate of reinforcement) di

ye adlandırılan kuramlarını birçok çalışma ile açıklamışlardır 

(1974, 1980, 1984). Lewinsohn pekiştirme ve depresyon arasındaki 

ilişkiyle ilgili varsayımlar sunmuştur. Varsayımlardaki pekiştirme 

(reinforcement) kavramı, bireyin çevresiyle olan etkileşimlerinin 

kalitesi olarak; ceza (punishment) kavramı kişi-çevre etkileşiminin 

itici, hoş olmayan (aversive) sonucu olarak tanımlanmıştır. 

Lewinsohn'ın varsayımları şunlardır: 
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1. Tepkiye yönelik düşük oranlı olumlu pekiştirmenin depresyo

nun oluşumunda önemli yeri vardır. 

Kişi-çevre etkileşiminde kişinin kendini iyi hissetmesine neden 

olan olumlu sonuçlar, olumlu pekiştirmeyi oluşturur ve kişiyi 

güçlendirir. Bu gerçekleşmediği zaman kişi davranışı başlatamaz, 

sürdüremez ve bunun sonucu olarak giderek kendini edilgin ve za

Yhf hisseder. Olumlu pekiştirme sağlayan davranışları yapmakta 

zorlanır ve depresyon oluşur. 

2. Düşük oranlı pekiştirme depresyona neden olur. 

Kişi-çevre ilişkilerinde az ödüllendirici etkileşim olursa veya 

hiç ödüllendirme olmazsa, kişi kendini kederli hisseder. 

3. Yüksek oranlı cezalandırıcı yaşantılar depresyona neden olur. 

Çevre ile cezalandırıcı etkileşimler içinde olma depresyona ne

den olabilir veya dolaylı olarak kişinin hoşlandığı, ödüllendirici 

etkinlikler içinde olmasına engel olur. 

Lewinsohn, kişinin çevre ile etkileşiminde düşük oranlı olum

lu pekiştirme ve/veya yüksek oranlı olumsuz, cezalandırıcı pekiştirme 

yaşantılamasında üç etkenin rolü olduğunu bildirmiştir: 

Kişinin bulunduğu çevrede cok az olumlu pekiştirici ya da bir

çok cezalandırıcı etken var olabilir. 

Kişi olumlu pekiştiricileri elde etmek için gerekli becerilere 

sahip olmayabilir ve/veya olumsuz olaylarla başedebilmek icin 

gerekli becerilere sahip olmayabilir. 

- Olayların olumlu pekiştirme potansiyeli azalmış olabilir ve/ 

veya cezalandırıcı olayların etkisi artmış olabilir. 

Lewinsohn, olumlu cinsel yaşantıları, ödüllendirici toplumsal 

etkileşimleri, eğlendirici etkinlikleri (spor, sinema, vb.) olumlu 

pekiştirici olaylar olarak; evlilikteki uyuşmazlıkları, işyerindeki 

zorlukları ve çevredeki diğer kişilerden olumsuz tepkiler almayı 

cezalandırıcı olaylar olarak değerlendirmiştir. 

Yukarıda sözü edilen kuramsal çerçevede, Lewinsohn depresyon 

tedavisi için kişi-cevre etkileşiminde olumlu pekiştiricilerin nice

lik ve niteliğini arttırmayı; cezalandırıcı kişi-çevre etkileşimle

rinin nicelik ve niteliğinin azaltılmasını önermiştir. 
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3. Bilişsel Yaklaşımlar 
1 

Ellis, Rehm, Seligman ve Beck depresyonun oluşumunda bilişle

rin (cognitions) rolü üzerinde durmuşlar ve kuramlarını bu temel üze

rine yapılandırmışlardır. 

Ellis (Ellis ve Harper, 1961; Ellis ve Grieger, 1977) "A-B-C 

Modeli" olarak adlandırdığı yaklaşımında depresyonun oluşumuna "man

tıksız inanç"(İrrational belief)diye tanımladığı bilişlerin neden 

olduğunu bildirmiştir. Kuramdaki "A" harfi süreci harekete geçiren, 

başlatan olayı (Activating event), "B" harfi bu olay karşısında ki

şinin düşüncesini, inancını (Belief), "C" harfi kişinin emosyonel 

ve/veya davranışsal tepkisini (Consequence) ifade eder. Ellis'e göre 

bir durumda, olayda mantıksız ınancın, belirli bir duruma kişinin 

emosyonel olarak aşırı tepki vermesine neden olduğu ileri sürülmüştür. 

Örneğin, reddedilen bir kişi sevilmeyen biri olduğuna inanır. 

Rehm (1977), depresyon mekanizmasını "öz denetim" (self-cont

rol) kuramı ile açıklamıştır. Rehm'e göre, kendini olumsuz olarak de

ğerlendirme (negative self-evaluation), düşük oranlı kendini pekiş

tirme (low rate of self-reinforcement) v.e yüksek oranlı kendini ceza

landırma (high rate of self-punishment) kişiyi depresyona götürür. 

Rehm, depresiflerin seçici olarak olumsuz olayları dikkate aldıkları

nı ve kendilerini olumsuzu olarak değerlendirdiklerini bildirmiştir. 

Seligman (1974, 1975)'i.n "öğrenilmiş Çaresizlik Modeli" (lear

ned helplessness model) olarak adlandırdığı depresyon kuramının baş• 

!angıcı köpeklerle yapılan laboratuvar deneylerine dayanır. Labora

tuvar deneyleri iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, köpeğe 

elektrik şoku gibi acı veren ya da nahoş uyarıcılar verilmiştir ve 

hayvanın bu uyarandan kaçması engellenmiştir. Deneyin ikinci aşamasın

da, aynı acı veren uyaran yine verilmiş, yalnız, bu kez hayvana uya

randan kaçma olanağı sağlanmış ve herhangi bir engelleme yapılmamış

tır. Bu ikinci aşamada, hayvanın nahoş uyarandan kaçması beklendiği 

halde, hayvanın kaçma ve kurtulma davranışı yapmadığı gözlenmiştir. 

Önceki deneyde acı veren uyaranı denetleyemeyen ya da kaçamayan hay

van, çaresiz olduğunu öğrenmiştir. Seligman bu deneysel gözlemlere 

dayanarak, insandaki depresyonun da temelde bir öğrenilmiş çaresizlik 

durumu olduğunu ileri sürmüştür. Hayvan ve insan deneklerle yapılan 
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araştırmalar sonucu, öğrenilmiş çaresizlik modeli geliştirilmiştir. 

Abramson, Sel~gman ve Teasdale (1978) kuramı yeniden formüle 

etmişlerdir. Abramson ve çalışma arkadaşları, depresif bireylerin 

istenmeyen olumsuz olayları kendi içsel (internal), dengeli (stable) 

ve bütünsel (global) niteliklerine atıfta (attribution) bulunarak 

açıkladıklarını, bunun sonucunda da düşük kendilik değeri, öz saygı 

(self-esteem) ve çaresizlikle (helplessness) karşılaştıklarını be

lirtmişlerdir. Yine bu çerçevede, depresiflerin istenen olumlu 

olayları dışsal (external), dengesiz (unstable) ve belirli özgül 

(specific) olaylara atıfta bulunarak açıklama eğiliminde oldukları 

üzerinde durulmuştur.Diğer bir deyişle kişiler çaresizliklerine ken

di kusurlarının neden olduğuna (internal attribution), uzun süre ça

resiz kalacaklarına (stable) ve birçok durumda çaresizlik yaşantıla

yacaklarına (global) inanırlar ve bunun sonucunda depresyon oluşur. 

Garber ve ,Seligman (1980) çaresizlik ve depresyonu ortadan 

kaldırmak için, kişinin gerçekdışı olan atıflarını daha gerçekçi 

atıflara dönüştürmeyi; kişinin denetlenemez olarak gördüğü durumları 

denetleyebileceği ',yolunda beklenti oluşturmayı; kişinin çevresinde 

acı verebilecek olayların oluşma olasılığını düşürmeyi ve istenen 

olayların oluşma olasılığını arttırmayı önermişlerdir. 

Beck (19872), "Bilişsel Çarpıtmalar Modeli" (Cognitive Dis

tortions Model) diye adlandırılan kuramında, depresyonun oluşumunda 

öncelikle bilişlerin etken olduğunu, duygulanım bozukluğunun bir so

nuç olduğunu ileri sürmüştür. Beck'e göre, depresiflerin bilişleri 

çarpıtılmış ve gerçekdışıdır; bilişlere idiosinkratik süreçler ve 

içerik hakimdir. Depresyon belirtileri, çarpıtılmış bilişsel örün

tülerin (pattern) etkinleşmesinin bir sonuçudur. 

Beck (1972, 1976, 1984), depresyonun psikolojik alt yapısında 

etken olan bilişsel yapıları üçe ayırarak incelemiştir.Bunlar: Bi

lişsel llçlü (Cognitive Triad), Bilişsel Şemalar (Cognitive Schemata 

ve Bilişsel Hatalar (Cognitive Errors)'dır. Bilişsel üçlü, kişinin 

kendini, çevresini ve geleceğini olumsuz açıdan görmesi ve değerlen

dirmesini içerir. Bilişsel şemalar bilişleri biçimlendirmede temel 

oluştururlar. Kişi yaşantılarını şemalar aracılığıyla değerlendirir. 
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Bilişsel hatalar , kişinin düş.üncesindeki sistematik mantık hata

larıdır. Bunlar keyfi çıkarsama, seçici soyutlama, aşırı genelleme, 

abartma ve küçültme, kişileştirme, mutlakiyetçi düşünmedir. 

Beck'in "Bilişsel Uçlü" (cognitive triad) adını verdiği yapı 

üç biliş elemanından oluşmuştur: 

1. Kişinin kendini olumsuz açıdan görmesi, değerlendirmesi 

(negative view of himself): Kişi kendini kusurlu, yeter

siz ve değersiz olarak görür. Hoş olmayan yaşantılarını 

kendi fiziksel, ruhsal ve moral kusurlarına bağlama eğili

mindedir. Bundan dolayı kendini eleştirmeye yatkındır. Ki

şinin kendilik değeri, özsaygısı (self-esteem) düşüktür. 

2. Kişinin çevresini ve yaşamını olumsuz biçimde görmesi, de

ğerlendirmesi (negative view of the world): Kişi dünyanın 

ondan aşırı isteklerde bulunduğunu ve/veya yaşam amaçları..:.. 

na ulaşacağı yola aşılmaz engeller koyduğunu düşünür. Kişi 

çevresiyle.olan etkileşimlerini yanlış yorumlar. Yaşamını 

yükler, engeller ve zedeleyici olaylar~a dolu olarak görür. 

3. Kişinin geleceğini olumsuz olarak görmesi, değerlendirmesi 

(negative view of the future): Kişi geleceğine baktığında 

şimdiki güçlüklerin ve çektiklerinin gelecekte de sürece

ğini görür; gelecekte engellemeler, hayal kırıklıkları ve 

yoksunluklarla karşılaşacağını düşünür. 

Depresif bireyin, kendi, dış dünya ve geleceğine ilişkin bu 

olumsuz görüşleri, depresif duygu-durum, isteksizlik, intihar istek

leri ve bağımlılığın artması ile sonuçlanır. 

Kişi yaşamının ilk yıllarında, kendine ve çevresine ilişkin 

çok çeşitli kavramlar ve tutumlar geliştirir. Bunların bazıları ger

çekçi, bazıları gerçekdışıdır. Kişinin kendilik kavramı (self-concept) 

çevresiyle etkileşimleri sonucunda oluşur. Olumlu ve olumsuz kendilik 

kavramlarının çekirdekleri, bireyin özsaygısının (self-esteem) yönünü 

oluşturur. Olumlu kendilik kavramları aktive edildiğinde, kişi kendini 

daha istenen biri olarak görür, özsaygısı yükselir. Olumsuz kendilik 

kavramları aktive edildiğinde ise, özsaygısı azalır. Bilişsel üçlüde 
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sözü edilen bilişler, genellikle zorlayıc.ı(stressful) bir durum oldu

ğunda ortaya çıkarlar. 

Beck'in kuramını daha ayrıntılı olarak incelemeden önce, "bi

liş" ve "bilişsel çarpıtma" kavramlarının kuram kapsamında kullanılan 

anlamlarını açıklamak yararlı olabilir. "Biliş" (cognition), hem dü

şünce süreçlerine hem de düşüncenin içeriğine atıfta bulunan geniş 

bir kavramdır. Bilişler kişinin belirli bir durumda sözel ve imgesel 

olarak düşündükleridir. Süreç ve algılama yolları, hatırlama ve bel

lek içerikleri ve mekanizmaları, problem çözme tutumları ve yöntemle

rinin hepsi biliş kavramını oluşturur. Kısaca, biliş bilme ürünleri

ni olduğu kadar bilme süreçlerini de kapsar. Biliş kavramının içinde 

olan birçok karmaşık süreç hala çok iyi anlaşılmamıştır {Kovacs ve 

Beck, 1978)."Bilişsel çarpıtma" (cognitive distortion), bireyin çe

şitli uyaranları olumsuz olarak algılama, düşünme, ve yorumlama bi

çimidir. Bilişsel çarpıtmaların başlıca temaları şunlardır (Beck, 

1972): 

- kendine saygının azalması (low self-esteem) 

- yoksunluk düşünceleri (thoughts of deprivation) 

- kendini eleştirme (self-critici:sm) 

- kendini suçlama (self-blame) 

intihar düşünceleri (suicidal thoughts) 

Depresif kişi kendini, önemli gördüğü kişilerle karşılaştır

dığında kendini gerçekçi olmayan bir biçimde aşağı, değersiz görür~ 

kendine olan saygısı azalır. Kendine saygısı azalan kişinin, bununla 

paralel olarak kendini eleştirme ve suçlama eğilimi artar. 

Bu bilişsel temalar, Beck'in kuramındaki "Bilişsel Şemalar" 

(Cognitive Schemata)'ın içeriğini oluşturmaktadır. "Şema" kavramı, 

depresif bir kişinin yaşamındaki olumlu öğelerin nesnel varlığına 

rağmen, acı veren ve kendini değersizleştiren tutumları niçin koru

duğunu açıklayabilir. Herhangi bir durumdaki birey, birçok uyarandan 

bazılarını seçici olarak algılar, seçtiği uyaranlardan bir örüntü 

oluşturarak durumu tanımlar. Farklı kişiler aynı durumu farklı şekil

lerde tanımlayabilirler. Fakat aynı kişi, benzer olaylara belirli 

bir tutarlılıkta tepki verme eğilimindedir. Diğer bir deyişle, şema 
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kavramı bu tutarlı, dengeli (stable) örüntüleri belirler. Kişinin be

lirli durumlardaki tepkileri önceden kestirilebilir, kişinin karakte

J:"i bu tepkilerine göre belirlenir. örneğin, "Şu kişi utangaç ve kor

kaktır", "Şu saldırgan ve duyarsızdır" gibi ifadelerle kişinin karak

teri belirlenir. Kişi belirli bir durumla karşılaştığında, durumla i

lişkili şema aktive edilir. Bir anlamda şema, bilişleri biçimlendir

mede temel oluşturur. Kişinin karşılaştığı uyaranları ayıklamasının, 

ayırtedmesinin ve kodlamasının temelini şema yapılandırır. Kişi yaşan

tılarını şemalar aracılığıyla değerlendirir ve kategorize eder. Bir 

şema uzun bir süre etkinlik göstermeyebilir, zorlayıcı yaşam olayı 

gibi bir çevresel uyaranla etkinlik kazanabilir. Belirli bir durumda 

etkinlik kazanan bir şema, kişinin nasıl tepki vereceğini doğrudan 

doğruya belirler. Depresif kişinin belirli durumlarla ilgili kavram

laştırmaları, şemalara uymak için çarpıtılır. Uyaranla şemalar dü

zenli olarak eşlenir, idiosinkratik şemalar etkinlik kazanır. Depresif 

kişi, düşünme süreçlerindeki denetimini kaybeder ve diğer daha uygun 

şemalara başvurmayı beceremez. Kısaca şema kişinin daha önce-

ki yaşantılarının ve öğrenmelerinin sonucu olarak belirlenen; kişinin 

karşılaştığı uyaranları ayıklama, ayırdetme ve kodlama yoluyla b~çim

lendirerek bilişleri oluşturan zihinsel etkinlikler örüntüsüdür. Sözü 

edilen bu şemalar, gerçeğin çarpıtılmasına ve sonuçta depresif kişi

nin düşüncesindeki sistematik hatalara neden olur. 

Kişi yaşantıları aracılığıyla çeşitli inanç ve şemalar gelişti

rir. Bu konuşulmamış varsayımlar sonuçtaki bilişleri belirler. Biliş

ler kişinin dünyayı, çevresindeki diğer insanları ve kendini öznel o

larak nasıl gördüğünü içerir. Örneğin, yeni biriyle tanışan kişi, "Ben

den hoşlanmadı. Herhalde ben sıkıcı biriyim" diye düşündüğünde, bu 

bilişlerin altında şu şema vardır, "Diğer insanların düşünceleri ve 

duyguları benimkinden daha önemli. Bu şema "Eğer herkes benden 

hoşlanmazsa iyi biri değilim" varsayımından çıkabilir. Böyle bir şe

ma katı ve uygunsuz bir şekilde uygulandığında gerçeği çarpıtır, 

kişiyi aşırı disforiye ve davranış sınırlamalarına götürür. 

Beck'in kuramındaki bilişsel yapılardan olan "Bilişsel Ha

talar" (Cognitive Errors) kişinin düşüncesindeki sistematik mantık 

hatalarıdır. Bunlar (Beck, Rush, Shaw ve Emery, 1984): 
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a) Keyfi çıkarsama (arbitrary inference): 

Herhangi bir olay veya yaşantıda, somut bir kanıt olmaksızın, 

sonucu desteklemeyen hatta_ zıt olan olgulara rağmen belli bir 

sonuç çıkarma sürecidir. Örneğin: Hiç derslerine çalışmayan 

bir öğrencinin sınavdaki başarısızlığını şanssızlık olarak 

değerlendirmesi. 

b) Seçici soyutlama (selective abstraction): 

Bir durumun bütünündeki daha önemli olan yönleri yadsıyarak, 

bir ayrıntı üzerinde yoğunlaşmayı ve bütün yaşantıyı bu a:rrın

tıya dayanarak kavramlaştırmayı içerir. 

c) Aşırı genelleme (over generalization): 

Tek bir olaya dayanarak, genel bir sonuca ulaşmadır. Örneğin: 

Başarılı bir öğrencinin mir sınavda başarısız olduğunda sınıfını 

geçemeyeceğini düşünmesi. 

d) Abartma ve küçültme (magnification-minimization): 

Bir olayın büyüklüğünü ve/veya önemini değerlendirmede yapılan ha

tadır. 

e) Kişileştirme (personalization): 

Kişinin dışındaki olayları herhangi bir ilişki olmadığı halde 

kendine bağlama eğilimidir. 

f) Mutlakiyetçi, ikili düşünme (absolustic, dichotomous thinking): 

Bütün yaşantıları iki zıt kategoriden birine yerleştirme eğilimi

dir. Örneğin: Kusursuz-kusurlu, temiz-pis, iyi-kötü, vb, Depresif 

kişi kendini tanımlarken olumsuz kategorileri seçer. 

Bu bölümde çalışmanın kapsamı içindeki önemi nedeniyle, Beck' 

in "olumsuz ·otomatik düşünceler" olar:ak tanımladığı düşünceler üze

rinde daha ayrıntılı olarak durulacaktır. 

Depresif bilişlerin en temel özelliklerinden biri otomatik tep

kiler olarak yaşantılanmalarıdır. Diğer bir deyişle, herhangi bir 

mantık süzgecinden geçmeksizin ortaya çıkarlar. Örneğin, birinin ödül

lendirildiği bir ortamda bulunan depresif kişi otomatik olarak "Ben 

hiçim ••• Yeterince iyi biri değilim" diye düşünür. Ellis ( 1962) bu. 

düşünceleri, kendilik ifadeleri (self-statements) veya içinden 

konuşmalar (internalized verbalizations) olarak adlandırmış ve 
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"hastanın kendine söyledikleri" olarak tanımlamıştır. Beck (1972) 

bunları, otomatik düşünceler (automatic thoughts) olarak adlandır

mıştır. Bu kendilik ifadeleri veya bilişler, depresyon durumunda 

ortaya çıkan çarpıtmaları yansıtırlar. Bu çarpıtmaların sonucunda has

ta disfori yaşantılar. Otomatik düşünceler sadece depresif duygula

nım durumu ile değil, depresyondaki diğer fenomenler örneğin, moti

vasyon azalması ile de bağlantılıdır. Örneğin, kişinin "Bunu yapama

yacağım" ya·da "Bunu yaparsam, kendimi kötü hissedeceğim" diye ortaya 

koyduğu olumsuz otomatik düşüncelerine bağlı olarak motivasyonu 

azalır. 

Otomatik düşüncelerin ortak özellikleri şu şekilde özetlenebi

lir (Beck, 1976): 

• Otomatik düşünceler, belirli formüle edilmiş ve somut düşüncelerdir • 

• Sadece gerekli sözcükleri içeren, kısa tümcelerdir (telgraf gibi) • 

. Refleks gibi aniden oluşurlar, problem çözme veya amaca yönelik 

düşünmede olduğu gibi belli mantıksal sıralama izlemezler • 

• İstemsiz (involuntary) olarak ortaya çıkarlar • 

• Oldukça özerktirler (autonomous), hasta otomatik düşünce oluştu

rurken herhangi bir çaba göstermez. Özellikle ciddi depresyonlar

da bu düşünceleri durdurmak çok güçtür. 

Düşünceleri ifade eden sözcükler duruma göre değişmekle birlikte, 

genellikle aynı temayı taşırlar • 

• Nesnel gerçeğe uymadıkları halde oluşmayı sürdürürler. Dış yaşantı

larla kaç kez geçersiz olduklarının görülmesinin bir önemi yoktur, 

hasta depresyonda olduğu sürece varlıklarını sürdürürler. 

Bilişsel tedavi en geniş anlamda, hatalı düşünce örüntülerinin 

sistematik olarak değiştirilmesini amaçlar. Tedavi, hastanın otoma

tik düşüncelerinde odaklaşır; hasta depresif bilişlerini tanımaya baş

layınca çarpıtılmış ve işlevi bozulmuş olan bilişlerini değiştirmek 

üzere eğitilir. 

Özetle, Beck'in (1972,1976,1984) bilişsel kuramı, depresyonun 

temelinde olumsuz bilişsel yapılar olduğu varsayımına dayanmaktadır. 

Belirli bilişsel alışkanlıkların veya çarpık bilişsel şemaların, ki

şinin düşünce sürecini etkilemesi sonucunda depresyon oluşur. Şemala

rrn birden çok teması olabilir. Ancak tilin temaların kaynağını, kişi-
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nin kendine, yaşamına ve geleceğine ilişkin olumsuz değerlendirmeleri, 

diğer bir ,eyişle bilişsel üçlü oluşturur. 

D- BİLİŞSEL KURAMA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR 

Bu bölümde bilişsel depresyon kuramına dayanarak yapılan çalış

malar özetlenecektir. 

Laxer (1964ı, depresiflerin kendilik değerini, özsaygıyı (self

esteem) düşüren kendini eleştirme ve kendini suçlama gibi tepkiler 

gösterdiklerini saptamıştır. 

Lishman (1972ı ve Lloyd (1975) yaptıkları deneysel çalışma

larda, depresiflerin hatırlamalarının olumsuz yönde olduğunu bildir

mişlerdir. 

Nelson ve Craighead (1977) yaptıkları deneysel araştırmada, 

depresiflerin kontrol grubuna göre daha çok olumsuz ve daha az olumlu 

geri ileti (feedback) aldıklarını hatırladıklarını saptamışlardır. 

DeMonbreun ve Craighead (1977:); b_ir psikiyatri kliniğinde a

yaktan tedavi gören depresyonlu hastalarla, depresyon olmayan psiki

yatrik hastaları karşılaştırmışlar,depresyonlu hastaların daha az 

olumlu geri ileti aldıklarını hatırladıklarını bildirmişlerdir. 

Krantz ve Haımnen (1979), üniversite öğrencileri, ayaktan ve 

yatarak tedavi olan depresyonlu hastalarla gerçekleştirdikleri çalış

mada, Beck Depresyon Ölçeği puanları ile bilişsel çarpıtma puanları 

ar·asında önemli ilişki olduğunu saptamışlardır. 

Gong-Guy ve Haımnen (1980_), depresif ve depresif olmayan psi

kiyatrik hastaların yaşadıkları zorlayıcı yaşam olaylarının neden ve 

sonuçlarına ilişkin bilişlerini incelemişlerdir. Depresif hastalar 

kendilerini en çok sıkan, üzen olaylara neden olarak, kendi içsel, 

dengeli ve bütünsel niteliklerini göstermişlerdir. 

Miller III ve çalışma arkadaşları (1982), yatarak tedavi olan 

depresif ve depresif olmayan psikiyatrik hastaların atıflarını ve bi

lişlerini üç durumda değerlendirmişlerdir. Bu durumlar: zorlayıcı ya

şam olayları, hipotetik olaylar ve deneysel işlerdir. Depresif has-
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taların zorlayıcı yaşam olaylarına kontrol grubuna göre daha çok dep

resif atıfta bulundukları; hipotetik olaylar ve deneysel işlerde ise 

iki grubun bilişlerinde bir farklılık olmadığı saptanmıştır. 

Lewinsohn ve arkadaşları (1982) yaptıkları çalışmada depre

siflerin bilişlerini incelemişlerdir. Depresiflerin kendileri ile il

gili olumlu olaylar için düşük, olumsuz olaylar için yüksek beklenti 

içinde oldukları saptanmıştır. 

Kanfer ve Zeiss (1983), depresif ve depresif olmayanların kişi

lerarası ilişkilerinde kendi etkinliklerini değerlendirmelerini ve , 

standart oluşturmalarını incelemişlerdir. Depresifler, kişilerarası 

ilişkilerde kendi etkinlik güçlerinin daha az olduğunu belirtmişler

dir. Kişilerarası ilişkilerde standart oluşturmada iki grup arasında 

fark görülmemiştir. 

Carver ve Ganellen (1983), depresif öğrencilerin depresif 

olmayanlara göre daha çok aşırı genelleme yaptıklarını belirtmişler

dir. 

Hamilton ve Abramson (1983), ünipolar major depresyon tanısı konan 

hastaları, depresif olmayan psikiyatrik hastalar ve normal kontrol grubuy

la karşılaştırmışlardır. Depresif grubun umutsuzluk duygusunun daha çok 

olduğunu ve daha fazla işlevsel bozukluklar içeren tutumlar içinde olduk

larını saptamışlardır. 

Norman ve çalışma arkadaşlarının (1983) gerçekleştirdiği ça

lışmada, depresiflerin, depresif olmayan psikiyatrik hastalara göre 

daha çok bilişsel çarpıtmalar yaptıklarını; depresiflerin bilişsel 

çarpıtma puanları ile Beck Depresyon Ölçeği, Şimdiki Durum Muayenesi 

(Present State Examination) ve deneysel olarak yapılan işin puanları

nın anlamlı düzeyde korelasoyn gösterdiklerini bildirmişlerdir. 

Harrel ve Ryon (1983), Otomatik Düşünceler Ölçeği (Automatic 

Thoughts Questionnaire)nin geçerliğini ve güvenirliğini araştırdık

ları çalışmalarında depresif hastalarda otomatik düşünce puanlarının 

daha yüksek olduğunu görmüşlerdir. 
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Eaves ve Rush (1984) yaptıkiarı çalışmada Beck'in bilişsel 

kuramını ve Seligman'ın öğrenilmiş çaresizlik modelini incelemişler

dir. Onbir endojen ve 13 ünipolar (psikotik ve endojen olmayan) dep

resif hasta, bir kez semptomlar varken, bir kez de iyileşme dönemin

de olmak üzere iki kez test edilmiştir. Kontrol grubu olarak depresif 

olmayan 17 deneğe de iki kez aynı testler uygulanmıştır. Her iki dep

resyon grubundaki hastalarda, semptom.atik dönemdeki uygulamada, kont

rol grubuna göre daha çok olumsuz otomatik düşünce ve depresif atıf 

saptanmıştır. İyileşme döneminde yapılan ikinci uygulamada, depresif

lerle kontrol grubunun olumsuz otomatik düşünceler açısından aynı dü

zeyde oldukları bulunmuştur. 

Teğin (1980), Beck'in depresyona bilişsel yaklaşımına dayana

rak depresif hastaların belirli birtakım bilişsel çarpıtmalar göste

rip göstermediklerini araştırmıştır. Şizofren ve normal gruplarla 

karşılaştırılan depresiflerin, Beck'in kuramında önerdiği bilişsel 

çarpıtmaları anlamlı düzeyde daha çok kullandıklarını saptamıştır. 

tilkemizde Beck'in kuramındaki bilişsel çarpıtmaları inceleyen 

Teğin'in çalışmasından başka çalışmaya rastlanmamıştır. Literatürün 

ışığında, depresyon konusunda günümüzün çağdaş yaklaşımlarından 

olan Beck'in bilişsel kuramının ülkemizde de daha çok incelenmesinin 

gerektiği kanısındayız. 
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III-PROBLEM VE HİPOTEZLER 

Beck (1972, 1976), depresiflerin kendilerini, çevrelerini ve 

geleceklerini olumsuz değerlendirme ve görme eğiliminde olduklarını 

bildirmiştir. Diğer bir deyişle, depresiflerin bilişleri çarpıtılmış

tır. Bilişsel çarpıtma, bireyin çeşitli uyaranları olumsuz olarak al

gılama, düşünme ve yorumlama biçimidir. Depresif birey kendini aşağı, 

değersiz görür; özsaygısı azalır. Bunlarla bağlantılı olarak kendini 

eleştirme ve suçlama eğilimi artar. Olumsuz kendilik görüşleri çok 

sayıda olduğunda ya da aşırı genelleştirildiklerinde depresyon oluşur. 

Beck'e göre depresyon, yalnız bir duygulanım bozukluğu değildir. 

Depresyonda birincil olarak düşünce bozukluğu vardır, duygulanım bo

zukluğu ikincildir ve düşünce bozukluklarının sonucu oluşur. 

Son yirmi yıldır depresyona ilişkin bilişsel kuramlar önem 

kazanmaktadır. Özellikle Beck,Ellis ve Seligman'ın kuramları bir

çok araştırmacı tarafından incelenmektedir. Depresiflerin bilişleri

ni değerlendirmeye yönelik olarak yapılan çalışmalar, iki ana gruba 

ayrılabilir. Bunlardan ilki, depresiflerin algı ve hatırlamalarını 

ölçerek, performanslarını tahmin ettirerek, elde edilen değerlerin 

depresif olmayanlarla karşılaştı·rılmasına dayanan yöntemdir. Bu tip 

yöntemle yapılan çalışmalarda,depresiflerin depresif olmayanlara 

göre daha çok olumsuzluk hatırladıklarını, daha az olumlu geri ile

ti aldıklarını hatırladıklarını, yaptıkları.testlerdeki doğru yanıt 

sayısını daha düşük olarak tahmin ettikleri saptanmıştır (Buchwald, 

1977; De Monbreun ve Craighead,1977;Lishman 1972; Lloyd, 1975; Wener 

ve Rehm, 1975). 

İkinci gruptaki çalışmalar, depresiflerin bilişlerini değer-
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lendirmeye yönelik araştırmalardır. Bu gruptaki çalışmalarda genel

likle özdeğerlendirme (self-rating) ölçekleri kullanılmaktadır. Bu 

tür çalışmalarda, örneğin, Beck'in bilişsel kuramı çeşitli ölçekler

le test edilmektedir (Carver ve Ganellen, 1983; Hamilton ve Abramson, 

1983; Harrell ve Ryon, 1983; Krantz ve Hammen, 1979; Teğin, 1980). 

Bu çalışma, Beck'in (1972, 1976, 1984) bilişsel kuramında ile

ri sürdüğü ve tartıştığı depresyondaki bilişsel. çarpıtmaları incele

mek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın temel amacı, olumsuz 

otomatik düşünceler ile depresyon arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 

Bu amaç doğrultusunda, depresyonda bilişsel çarpıtmaların düzeyi ve 

depresyonla ilişRisi araştırılmıştır. Diğer bir deyişle, çalışma eti~ 

yopatogeneze yönelik değildir. 

Bunlar: 

Bu temel amacın dışında çalışmanın iki yan amacı daha vardır. 

- Otomatik Düşünceler Ölçeğinin geçerliliğini ve güvenirliği

ni saptamak. 

DSM-III'e göre major depresyon tanısı konan hastaların Beck 

Depresyon Ölçeğindeki 21 belirti kategorisindeki belirti da

ğılımı ve sıklığını saptamak. ' . 

Çalışmanın temel amacı doğrultusunda aşağıdaki hipotezler gös-

terilmiştir: 

Genel Hipotez: 

Depresiflerin bilişleri çarpıtılmıştır ve olumsuz otomatik dü

şünceler ile depresyon arasında doğru orantılı ilişki vardır. 

İşlemsel (Operational) Hipotezler: 

1. DSM-III'e göre major depresyon tanısı konan hastaların 

Beck Depresyon Ölçeğinde (BDÖ) aldıkları puanlar art~· 

tıkça, Otomatik Düşünceler Ölçeğinde (ODÖ) aldıkları pu

anlar artacaktır. 

2. DSM-III'e göre major depresyon tanısı konan hastaların 

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri-Depresyon Ölçeğinde 

(MMPI-D) aldıkları puanlar arttıkça, Otomatik Düşünceler 

Ölçeğinde aldıkları puanlar da artacaktır. 
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3. DSM-III'e göre major depresyon tanısı konan hastaların her 

üç ölçekteki (BDÖ, ODÖ, MMPI-D) puanları normal kontrol 

grubundaki deneklerden yüksek olacaktır. 

Çalışmanın yan amaçları doğrultusunda aşağıdaki sorular so

rulmuştur: 

a) Otomatik Düşünceler Ölçeği, depresyonda görülen olumsuz oto

matik düşünceleri ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçek 

midir? 

b) DSM-III'e göre major depresyon tanısı konan hastaların BDÖ' 

deki belirtilere göre dağılımı nedir? 
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iV-YÖNTEM VE ARAÇLAR 

A-Denekler 

Bu çalışma, her biri 50 kişiden oluşan, biri deney diğeri kont

rol grubu olmak üzere toplam 100 kişilik iki grup denekle gerçekleşti

rilmiştir. 

Deney grubu i.ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Afiabilim Dalı 

Polikliniğine başvuran ve bazı seçme ölçütlerine uyan hastalardan oluş

turulmuştur. Deney grubu için seçme ölçütleri şunlardır: 

1. DSM-III'e göre major depresyon tanısı konmak. 

2. Beck Depresyon ÖLçeğinde (BDÖ) 14 ve daha yukarı puan almak. 

3. Son altı aydır ELektro Konvülsif Tedavi (EKT) almamış olmak ve 

son onbeş gündür ilaç tedavisinde olmamak. 

4. 20-45 yaş grubu içinde olmak. 

5. En az ilkokul mezunu olmak. 

Kontrol grubunu oluşturan denekler, gönüllüler arasından, 

aşağıdaki seçme ölçütlerine uyan kişilerden seçilmiştir: 

1. Daha önce herhangi bir psikiyatrik tanı ve müdahale almamış olmak. 

2. Beck Depresyon Ölçeğinde (BDÖ) 10 ve daha aşağı puan almak. 

3. Cinsiyet,yaş ve öğrenim durumu açısından deney grubu ile aynı özel

likleri taşımak. 

Literatürdeki çalışmalarda, depresiflerin bilişlerinin cinsi

yetten ve sosyoekonomik durumdan bağımsız olduğu belirlendiği için, 

bu çalışmada cinsiyet ve sosyoekonomik durum incelenen değişkenler 
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arasına alınmamıştır. 

Deney grubundak.i,deneklerin yaş, cinsiyet, medeni durum ve öğre

nim durumuna ilişkin bilgiler Tablo t'de sunulmuştur. 

Tablo 1. Deney Grubunun Demografik Özellikleri 

YAŞ 

Yaş dağılımı ...................... 20-45 
Ortalama yaş ............... •- ...... 31 

CİNSİYET 

Kadın ............................. 40 
Erkek ............................. 10 
Kadın, Erkek Toplamı .............. 50 

MEDENİ DURUM 

Evli .............................. 34 
Bekar ............................. 13 
Dul ............................... 3 

ö/;RENİM DURUMU 

İlkokul ........................... 18 
Ortaokul .......................... 3 
Lise .............................. 18 
Yüksek Okul ....................... 11 

Deney grubundaki denekleri mesleklere/yaptıkları işe göre dağılı

mı Tablo 2 1 de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Deney Grubunun Meslek Dağılımı 

MESLEK DENEK SAYISI 

İlkokul öğretmeni ................ 4 
Lise öğretmeni ................... 2 
Mühendis ........................ 2 
Memur ............................ 6 
İşçi ............................. 1 
Serbest .......................... 5 
Öğrenci ......................... 4 
Ev Hanımı ....................... 26 

TOPLAM 50 
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Kontrol grubundaki deneklerin yaş, cinsiyet, medeni durum ve 

öğrenim durumuna ilişkin bilgiler Tablo 3'te sunulmuştur. 

Tablo 3. Kontrol grubunun demografik özellikleri 

YAŞ 

Yaş dağılımı ... . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . 20-45 
Ortalama yaş . . . . . . . ... . . . . . . ...... . . . . 31 

CİNSİYET 

Kadın . . . . . . . .................. . . , .. . . . 40 
Erkek . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . .... . .. 10 
Kadın, Erkek Toplamı . . . . . . ......... . .. 50 

_.MEDENİ DURUM 

Evli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ...... . .. 38 
Bekar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ...... . .. 10 
Dul . . . . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . . .. 2 

öc;RENİM DURUMU 

İlkokul . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . .. . .. . . 18 
Ortaokul . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. 3 
Lise . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .... . . . 18 
Yüksekokul .... . . . . . . . . . .......... . ... 11 

Kontrol grubundaki deneklerin mesleklere/yaptıkları işe göre 

dağılımı Tablo 4'te gösterilmiştir. 

Tablo 4. Kontrol grubunun meslek dağılımı 

MESLEK DENEK SAYISI 

İlkokul öğretmeni . . . . . . . . ... ..... . ... 1 
Lise öğretmeni . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... 2 
Mimar . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 1 
Avukat . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . .. . .... 1 
Hekim . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . ... 3 
Memur . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
İşçi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. 2 
Hemşire . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .... . . 2 
Laborant . . . . . . . . . . . . . ... . . . ...... .... 3 
Öğrenci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... 3 
Ev hanımı . . . . . . . . . .... . .... . . . ... . . . 22 

TOPLAM .. 50 
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:B- Araçlar 

Bu çalışmada verilerin toplanmasında Beck Depresyon Ölçeği 

(BDÖ), Otomatik Düşünceler Ölçeği (ODÖ) ve Minnesota Çok Yönlü Kişi

lik Envanteri-Depresyon Ölçeği (MMPI-D) kullanılmıştır. 

1. Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) (Beck Depression Inventory) 

Beck Depresyon Ölçeği, Beck (1961) tarafından geliştirilmiş

tir. Ölçek depresyonda görülen belirtileri içerecek biçimde düzen

lenmiştir. BDÖ'nin maddeleri herhangi bir kuramsal görüş temel alı

narak değil, klinik gözlem ve verilere dayanarak hazırlanmıştır. 

Ölçek 21 belirti kategorisinden oluşmuştur. Bunlar: 

1. Duygu-durum (mood) 

2. Karamsarlık (pessimism) 

3. Başarısızlık duyumu (sense of failure) 

4. Doyumsuzluk (lack of satisfaction) 

5. Suçluluk duygusu (guility feeling) 

6. Kendinden hoşnutsuzluk (self-dislike) 

7. Kendini suçlama (self-accusation) 

8. İntihar istekleri (suicidal wishes) 

9. Ağlama nöbetleri (crying spells) 

10. Sinirlilik (irritability) 

11. Sosyal geri çekilme (social withdrawal) 

12. Kararsızlık (indecisiveness) 

13. Beden imgesinin çarpıtılması (distortion of body image) 

14. Çalışmanın ketlenmesi (work inhibition) 

15. Uyku bozukluğu (sleep disturbance) 

16. Yorgunluk (fatigability) 

17. İştah azalması (loss of appetite) 

18. Kilo kaybı (weight loss) 

19. Bedensel yakınmalar (somatic preoccupations) 

20. Cinsel dürtü kaybı (loss of libido) 

21. Cezalandırılma duyumu (sense of punishment) 

Her belirti kategorisi dört kendini değerlendirme maddesinden 

oluşmuştur. Bu maddeler 0-3 arası puan almaktadır. Ölçekte alınabile

cek en yüksek puan 63'tür. Her kategori grubu ve onu oluşturan mad-
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deler depresif hastalarda açıkça gÖl::ülebilen belirtilere dayanarak 

geliştirilmiştir. Beck (1972), depresyon için Blçek puanlarına gB

re şu sınıflandırmayı yapmıştır: 

0-13 puan depresyon yok 

14-24 puan orta derecede depresyon 

25 ~ puan ·: ciddi depresyon 

Bu çalışmada Teğin (1980) tarafından çevirisi, geçerlik ve 

güvenirlik çalışmaları yapılan Beck Depresyon Ölçeğinin Türkçe formu 

kullanılmıştır (Bkz. Ek A). Teğin, 40 üniversite Bğrencisinde 15 gün

lük ara ile test-tekrar test (test-retest) yBntemi ile yaptığı çalış

mada 0.65 güvenirlik katsayısı elde etmiştir. Ölçeğin iç tutarlılığı 

(internal consistency), iki-yarım (split-half) korelasyon yBntemi ile 

üniversite Bğrencileri için 0.78 ve depresif hastalar için 0.61 ola

rak bulunmuştur. Ölçek eşzamanlı geçerlik (concurrent validity) yBnte

mi ile değerlendirildiğinde depresyon tanısı konan hastaların tanıla

rı ile Beck Depresyon ~lçeği puanlarının paralellik gBsterdiği saptan

mıştır. Yapılan güvenirlik ve geçerlik çalışmaları Beck Depresyon Öl

çeğinin depresif belirtileri ve depresyon düzeyini değerlendirmede kul

lanılabilecek, kendi kendine puanlanabilen uygun bir Blçüm aracı oldu

ğunu düşündürmektedir. 

2. Otomatik Düşünceler Ölçeği (ODÖ) (Automatic Thoughts Questionnaire) 

Otomatik Düşünceler Ölçeği (ODÖ), Hollon ve Kendall (1980) ta

rafından geliştirilmiştir. Ölçek depresyonla ilişkili olan otomatik 

olumsuz düşüncelerin ortaya çıkma sıklığını Blçmek ve belirlemek ama

cıyla hazırlanmıştır.Bir Bzdeğerlendirme Blçeği olan ODÖ'de her madde 

5 kategoride değerlendirilir. Bu kategoriler şunlardır: 

1 • Hiçbir zaman 

2. Bazen 

3. Oldukça sık 

4. Sık sık 

5. Her zaman 

Ölçekte alınabilecek puanlar 30-150 arasında değişebilir. 

Amerika Birleşik Devletlerinde üniversite Bğrencileri ve kli

nik depresyonlarla yapılan çalışmalar.da Blçeğin güvenirlik ve geçerli-
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liğinin yüksek olduğu bulunmuştur (Dobson ve Breiter, 1983; Harrell 

ve Ryon, 1983; Hollon ve Kendall, 1980). 

Ölçek, Türkçe'ye Yeniçeri (1986) tarafından çevrilmiştir <1) 

(Bkz.Ek B). 

3. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri-Depresyon Ölçeği (MMPI-D) 

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Minnesota Multiphasic 

Personality Inventory-MMPI) "Doğru", "Yanlış" şeklinde yanıtlanan 

566 maddeden oluşmuştur. Test bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu 

nesnel olarak değerlendirmeyi amaçlar (Savaşır, 1981). 

Test, 10 kişilik, 3 geçerlik alt testinden oluşmuştur. Test 

klinik kullanım amacıyla geliştirildiğinden dolayı 9 alt test psiko

patolojik gruplara göre ayrılmıştır. Bu alt testler (ölçekler): 

1.Hs (Hipokondri), 2.D(Depresyon), 3.Hy (Histeri), 4.Pd (Psikopatik 

sapma), 5.Mf (Maskulinite-feminite), 6.Pa (Paranoya), 7.Pt (Psikas

teni), 9.Ma (Hipomani)'dir. Teste daha sonra 10.alt test olarak O.Si 

(Sosyal içedönüklük) de eklenmiştir. 

Testin L,F ve K olmak üzere üç geçerlik alt testi vardır. 

Bunlar test alma tutumunu ve elde edilen klinik puanların geçerlili

ğini değerlendirmeyi amaçlar. Testin ham puanları, .ortalaması 50, 

standart sapması 10 olan T standart puanına çevrilerek değerlendiri

lir ve bir profil kağıdına kişinin profili çıkarılır. 

Depresyon Alt Testi (D): Depresyon belirtilerinin derecesini 

ölçmek üzere geliştirilmiştir •. Depresyon alt testinde 60 madde var

dır. Bu maddeler apati, kendini değersiz hissetme, umutsuzluk, temel 

güdülerin yadsınması ile ilgilidir. Ayrıca fiziksel belirtiler, uyku 

bozukluğu, düşünce ve hareketlerde yavaşlamayla ilgili maddeler de 

vardır. 

( 1) Nur Yeniçeri 'nin Boğaziçi Universitesi Psikoloji bölümünde sür

dürmekte olduğu lisans üstü (master) tezi. 
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Bu çalışmada Savaşır (1981)'ın Standardizasyonunun yaptığı 

MMPI'ın D (Depresyon) alt testi kullanılmıştır (Bkz. Ek C). MMPI

Depresyon alt testi araştırma amacıyla depresif olan ve olmayan ör

neklemleri seçme amacıyla kullanılmıştır (Hollon ve Kendall,1980; 

Lewinsohn, Mischel, Caplin ve Barton, 1980). 

C-İşlem 

1.U.istanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Polikli

niğine başvuran ve DSM-III'e göre major depresyon tanısı konan hasta

lara önce Beck Depresyon Ölçeği uygulanmıştır. Beck Depresyon Ölçe

ğinde 14 ve daha yukarı puan alan deneklere önce Otomatik Düşünceler 

Ölçeği, ardından MMPI-Depresyon ölçeği verilmiştir. Bütün ölçekler 

tek görüşmede uygulanmıştır. 

Kontrol grubundaki deneklere de önce Beck Depresyon Ölçeği 

verilmiştir. Bu ölçekten 10 ve daha aşağı puan alanlara sırasıyla 

Otomatik Düşünceler Ölçeği ve MMPI-Depresyon ölçeği uygulanmıştır. 

Her üç ölçek de tek görüşmede verilmiştir. 

D-Analiz 

Bu çalışmada iki niceliksel değer arasında bağıntı arama yön

temi olan regresyon-korelasyon analizi bilişsel çarpıtmalar ile dep

resyon arasındaki bağıntının varlığı ve derecesini saptamada kulla

nıldı. 

Regresyon, iki değişken arasındaki bağlılığın şeklini açıklar. 

Regresyonlar geometrik bir açıklamadırlar ve bir doğru, parabol veya 

başka bir matematiksel fonksiyona benzer olabilirler. İki değişken 

arasındaki bağlılığın şeklini gösteren eğri "regresyon eğrisi" veya 

"regresyon doğrusu" diye adlandırılır (Velicangil, 1972). 

Korelasyon, bir "x" değişkeninin alabildiği değerler serisinin 

oluşturduğu sıralı dizi ile bir "y" değişkeninin alabildiği değerler 

serisinin sıralı dizisi arasında uygunluk halinin var olup olmadığını, 

eğer bir uygunluk hali varsa bunun derecesini açıklar (Velicangil, 

1972) • 

Değişkenler arasındaki bağıntının derecesi korelasyon katsayı

sı ile belirtilir. Bu katsayı bütün verileri kapsayan x ve y değerle-
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rine göre simetrik bir rol oynar. Başka bir deyişle, x ve y değerle

rine ilişkin oynamaları birlikte dikkate alır. Pearson-Bravais kore

lasyon katsayısı adı verilen bu gösterde şu formül ile hesaplanır 

(Velicangil, 1972). 

~xy - n 

~u formüldeki simgelerin anlamları şöyledir: 

r = Korelasyon katsayısı 

n = Diyagramdaki nokta sayısı 

Tx = X değişkeninin n sayıdaki gözlem değerleri 

Ty = y değişkeninin n sayıdaki gözlem değerleri 

2xy = değer çiftlerinden her birine ilişkin x ve 

ları toplamı 

Ix2 ·= x değerleri kareleri toplamı 

~y2= y değerleri kareleri toplamı 

toplamı 

toplamı 

y değerleri çarpım-

Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında değişir. Hesaplanan 

katsayı değerine göre iki değişken arasında bağıntı şöyle değerlen-

dirilir. 

r = O..,..--, bağıntı yok (x ve y karele değil). 

r = 0-0.25 ----1" ihmal edilecek bir bağlantı. 

r = 0.25-0.50 ~ zayıf bir bağıntı var. 

r = 0.50-0.75 ~ orta derecede (sağlam) bir bağıntı var. 

r = 0.75-0.95 ~ ileri derecede bir bağıntı var. 

r ~ 1.00----+ tam bir bağıntı var. 

Dört tip korelasyon vardır (Velicangil, 1972), bunlar: 

a) İki değişkenden biri çoğalırken diğeri de çoğalıyorsa, bu iki de

ğişken arasında "pozitif korelasyon" vardır. 



- 40 -

b) İki değişkenden biri coğalırken diğeri azalıyorsa, bu iki değiş

ken arasında "negatif korelasyon" vardır. 

c) İki değişkenden birinin bir.ölçü birimi artışına karşılık diğeri 

de belirli bir ölçüde çoğalıyor veya azalıyorsa,arada "doğrusal 

korelasyon" vardır. 

d) İki değişkenden birinin bir ölçü birimi artışına karşılık, diğeri 

değişen bir ölçüde çoğalıyor veya azalıyorsa, bu iki değişken ara

sında "doğrusal olmayan korelasyon" vardır. 

Korelasyon katsayısının gösterdiği bağıntının anlamlı olup ol

madığı da saptanmalıdır. Bu amaçla bağımsızlık testinden yararlanılır. 

Aşağıdaki formül bu amaçla kullanılır (Ve1icangil, 1972): 

t = r {n-2 

Bu formüldeki simgelerin anlamı şöyledir: 

r = korelasyon katsayısı 

n = x ve y değer çiftlerinin sayısı 

n-Z=serbestlik derecesi.. 

Bu formül ile bulunan t değeri, serbestlik derecesine karşılık 

gelen satırdan aranır. Bu değerin bulunduğu sütun %5 veya daha küçük 

bir riziko düzeyi gösteriyorsa, "bağımsızlık hipotezinin kabul edile

meyeceği"; iki değişkenin arasında "anlamlı" bir bağıntının varlığı 

söylenir. 

Bu çalışmada basit korelasyon regresyon analizi yapıldı. Bi

lişsel çarpıtmaları ölçen Otomatik Düşünceler Ölçeğinde alınan puan

lar ile depresyon ölçen Beck Depresyon Ölçeği ve Minnesota Çok Yönlü 

Kişilik Ölçeği-Depresyon Ölçeği~de alınan puanlar, deney ve kontrol i 
grupları için ayrı ayrı karşılaştırıldı; korelasyon katsayıları sap

tandı ve regrasyon doğruları çizildi. Buna göre ortaya çıkan bağın

tının "anlamlı" olup olmadığı, anlamlı ise derecesi t değeri ve ser

bestlik derecesi hesaplanarak, t tablosundan bulundu. 
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Uygulanan korelasyon regresyon.analizinin dışında, bu çalış

mada kullanılan üç ölçeğin (BDÖ, ODÖ, MMPI-D) deney ve kontrol gru

bunda elde edilen değerleri arasındaki farkların anlamlılığını sap

tamak amacıyla "t testi" analiz yöntemi uygulanmıştır (Toğrol ve 

Toğrol, 1961). Bu amaçla aşağıdaki işlemler yapılmıştır: 

1. Deney ve kontrol gruplarının anılan ölçeklerdeki ortalama puanla

rı (M) hesaplanmıştır. 

2. Şu formülde standart sapmalar (SD) bulunmuştur: 

SD= 

3. Ortalamanın güvenirliğini saptamak için: 

formülü kullanıldı. 

4. Elde edilen değer ortalamalar arasın~aki farkın standart hatasını 

bulmak amacıyla şu formülde kullanıldı: 

SD= ✓ sn.2: + sn2 
-M.1 Mz 

5. Karşılaştırılan iki grubun ortalamaları arasındaki farkın elde edi

len SDD değerine bölünmesiyle "t değeri" bulunmuştur. Bu amaçla 

aşağıdaki formül uygulanır. 

t= 

6. Bulunan "t değeri", Fisher'in "t dağılımı" tablosuna bakılarak far

kın anlamlı olup olmadığı belirlenir. 
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V, BULGULAR 

Bu bölümde, araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel 

analiz sonuçları yer almaktadır. 

Çalışmanın genel ve işlemsel hipotezlerine, yan amaçları 

doğrultusunda sorulan sorulara ilişkin analiz bulgularına geçmeden 

önce, deney ve kontrol grubunun her üç ölçekte (BDÖ, ODÖ, MMPI-D) 

aldıklarıp.ıanların dağılımı ve ortalama puanları üzerinde durulacak

tır. 

Deney grubunun BDÖ 1deki puanları 14-54 arasında değişmekte 

olup, ortalama puan 30.48, standart sapma 9.93 tür. Kontrol grubu

nun puanları 0-10 arasında değişmekte olup, ortalama puan 5.42, 

standart sapma 2.89 1dur (Tablo 5). 

Deney grubunun öDÖ 'deki puanları 40-146 arasında değişmekte 

olup, ortalama puan 82.44, standart sapma 28.77'dir. Kontrol grubu

nun puanları ise 30-51 arasında değişmekte olup, ortalama puan 39.34 

ve standart sapma 6.60'tır (Tablo 5). 

Deney grubunun MMPI-D ölçeğindeki puanları 56-116 arasında 

değişmekte olup, ortalama puan 84.86, standart sapma 12.84'tür. 

Kontrol grubunda elde edilen değerler ise 40-70 puan arasında değiş

mekte olup, ortalama puan 50.20, standart sapma 6.41'dir (Tablo 5). 
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Tablo 5. Deney ve Kontrol Gruplarının BDÖ, ODÖ ve MMPI-D 

Ölçeklerinde Aldıkları Puanların Dağılımı, 

Ortalaması (M) ve Standart Sapması (SD). 

DENEY GRUBU KONTROL GRUBU 

(N=50) (N=50) 

Puan dağ. 14-54 0-10 

BDÖ M 30.48 5.42 

SD 9.93 2.89 

Puan dağ. 40-146 30-51 

ODÖ M 82.44 39.34 

SD 28. 77 6.60 

Puan dağ. 56-116 40-70 

MMPI-D M 84.86 50.20 

SD 12.84 6.41 

Tablo 6. BDÖ, ODÖ ve MMPI-D Ölçeklerinde Deney. Grubundan 

Elde Edilen Korelasyon Katsayıları. 

B D ö O D ö MMP I - D 

ö * * B D 1.00 o. 77 0.70 

Ö D ö * 1.00 0.59 

MMPI-D 1.00 

* p ( o. 001 

Pearson-Bravais korelasyon regresyon analizi yöntemi ile ya

pılan analizler sonucu, deney grubunda BDÖ, ODÖ ve MMPI-D ölçekleri 

arasında saptanan korelasyon değerleri şöyledir: 
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BDÖ ile ODÖ arasında 0.77 1 lik bir bağıntı; BDÖ ile MMPI-D öl

çeği arasında 0.70'lik bir bağıntı; ODÖ ile MMPI-D ölçeği arasında 

0.59'luk bir bağıntı saptanmıştır. Bu değerler, anılan ölçekler ara-_ 

sındaki bağ~ntıların sağlam ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

bir ilişkinin varlığını göstermektedir (p(0.001) (Tablo 6). 

Pearson-Bravais korelasyon regresyon analizi yöntemi ile ya

pılan analizler sonucu, kontrol grubunda BDÖ, ODÖ ve MMPI-D ölçekle

ri arasında saptanan korelasyon değerleri şöyledir: BDÖ ile ODÖ ara

sında 0.78'lik bir bağıntı; BDÖ ile MMPI-D ölçeği arasında 0.56'lık 

bir bağıntı; ODÖ ile MMPI-D ölçeği arasında 0.57;lik bir bağıntı sap

tanmıştır. Bu değerler, anılan ölçekler arasındaki bağıntıların sağ

lam ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olduğunu göstermektedir 

(p <0.001) (Tablo 7). 

Tablo 7. BDÖ, ODÖ ve MMPI-D Ölçeklerinde Kontrol Grubundan 

Elde Edilen Korelasyon Katsayıları. 

B D ö OD ö .. ·MMPI-D 

* * BDÖ 1.00 0.78 0.56 

ODÖ 1.00 * 0.57 

MMPI-D 1.00 

* p (0.001 

Deney ve kontrol grupları, BDÖ'de aldıkları puanlar acısın

dan karşılaştırılmışlardır. Uyffi!lanan "t testi" analiz yöntemi ile 

deney grubunun ölçekte aldığı puanların kontrol grubundan daha yük

sek olduğu saptanmıştır (p(0.001) (Tablo 8). 
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Tablo 8. Deney ve Kontrol Gruplarının BDÖ'de Aldıkları 

Puanların Karşılaştırılması. 

M SD t p 

Deney Grubu 30.48 9.93 (N= 50) 

17. 13 p <0.001 

Kontrol Grubu 5.42 2.89 
(N= 50) 

Tablo 9. Deney ve Xontrol Gruplarının ODÖ'de Aldıkları 

:f.uanların .J<arşılaştırılması. 

M SD t p 

Deney Grubu 82.44 28. 77 
(N= 50) . 

10.33 p<0.001 

Kontrol Grubu 
39.34 6.60 (N= 50) 

Deney ve kontrol grupları, ODÖ'de aldıkları puanlar açısın

dan karşılaştırılmışlardır. Uygulanan "t testi" analiz yöntemi ile 

deney grubunun ölçekte aldığı puanların kontrol grubundan daha yük

sek olduğu saptanmıştır (p (0.001) (Tablo 9) 

Deney ve kontrol grupları MMPI-D ölçeğinde aldıkları puan

lar açısından karşılaştırılmışlardır. Uygulanan "t testi" analiz yön

temi ile deney grubunun ölçekte aldığı puanların kontrol grubundan 

daha yüksek olduğu saptanmıştır (p (0.001) (Tablo 10). 
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Tablo 10. Deney ve Kontrol Gruplarının MMPI-D 

Ölçeğinde Aldıkları Puanların Karşılaştırılması 

M SD t p 

Deney Grubu 84.86 12.84 (N=50) 

17.08 P (o. 001 

Kontrol Grubu 50.20 6.41 (N=50) 

Deney grubundaki hastaların BDÖ'de aldıkları puana 

göre yapılan sınıflamada 50 hastanın 16'sı (%32) orta derece depres

yonda; 34'ü (%68) ciddi depresyonda bulunmuştur (Tablo 11). 

Tablo 11. Deney Grubunun Depresyon Düzeyine Göre 

Dağılımı 

BDÖ Puanları Denek Sayısı % 

14-24 

Orta derece depresyon 16 32 

25 >= 
Ciddi depresyon 34 68 

TOPLAM 50 100 

Bilindiği gibi BDÖ'de 21 belirti kategorisi vardır ve her 

belirti 0-3 arası puan alabilir. Her belirti kategorisinde deney gru

bundaki hastaların aldıkları puanlar toplanmıq ve ortalama değerler 

bulunmuştur. İlk sırada 2.22 puanla yorgunluk belirtisi vardır. Bunu 

sırasıyla 2.08 puanla karamsarlık, 2.02 puanla doyumsuzluk ve diğer 

belirtiler izlemektedir. Sıralamada en az ortalama puan intihar istek

leri belirtisinde 0.66 puanladır (Tablo 12). 
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Deney grubunun depresyon belirtilerinde aldığı puanla_I', ay

rıca her belirti kategorisi icin 0-3 arasındaki puan yayılımı icin 

frekansları ve yüzdeleri alınarak hesaplanmıştır (Tablo 13). 

Kontrol grubunun BDÖ'de aldıkları puanların toplam ve ortala

ma değerleri bulunarak, deney grubunda yapılan sıralamaya benzer bir 

sıralama yapılmıştır. İlk sırada 0.82 puanla kendini suçlama belir

tisi vardır. Bunu sırasıyla 0.78 puanla sinirlilik, 0.62 puanla sos

yal çekilme ve cezalandırılma duyumu almıştır (Tablo 14). 

Tablo 12. Deney Grubunun BDÖ'deki depresyon Belirtilerinde Toplam 

. ve Ortalama Puanlara Göre En Yüksek Puandan En Düşüğe 

Göre Sıralanışı. 

Toplam Ortalama 
B E L İ R T İ L E R Sıralama Puan Puan 

P- Yorgunluk ......................... 1 111 2.22 
B- Karamsarlık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·- • .. 2 .... 104 2.08 
D- Doyumsuzluk ....................... 3 101 2.02 
A- Kederli duygu-durum . . . . . . . . . . . . . . • ... 4 .... 98 1.96 
N- Çalışmanın ketlenmesi ............. 5 90 1.80 
T- Bedensel yakınmalar ............... 6 88 1.76 
F- Kendinden hoşnutsuzluk . . . . . . . . . . . . 7 .... 78 1.56 
L- Kararsızlık ....................... 7 78 1.56 
I- Ağlama nöbetleri .................. 9 76 1.52 
J- Sinirlilik ........................ 10 72 1.44 
K- Sosyal Çekilme .................... 11 70 1.40 
o- Uyku bozukluğu .................... 12 68 • •••. 1. 36 
u- Cinsel dürtü kaybı ................ 13 66 1. 32 
R- İştah azalması .................... 14 65 1.30 
c- Başarısızlık duyumu ............... 15 63 1.26 
E- Suçluluk duygusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . . . . 62 .... 1. 24 
G- Kendini suçlama ................... 17 61 1. 22 
v- Cezalandırılma duyumu ............. 18 54 1.08 
s- Kilo kaybı ........................ 19 46 0.92 
M- Beden imgesinin c·arpıtılması ...... 20 36 o. 72 
H- İntihar istekleri ................. 21 33 0.66 
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Tablo 13. Deney Grubundaki Depresyon Belirtilerinin BDÖ Puanlarına 
Göre Dağılım Frekansları (f) ve Yüzdeleri (N=50). 

p u A N L A R 

B E L i RTİLER o 1 2 3 

f % f % f % f % 

A-Kederli duygu-durum 2 4 13 26 20 40 15 30 
' 

B-Karamsarlık 9 18 7 14 5 10 29 58 

C-B_aşarısızlık duyumu 17 34 12 24 12 24 9 18 

D-Doyumsuzluk 4 8 10 20 17 34 19 38 

E-Suçluluk duygusu 12 24 22 44 8 16 8 16 

F-Kendinden hoşnutsuzluk 6 12 19 38 16 32 9 18 

G-Kendini suçlama 8 16 27 54 11 22 4 8 

H-İntihaı:ı. istekleri 24 48 21 42 3 6 2 4 

I-Aglama nöbetleri 5 10 23 46 13 26 9 18 

J-Sinirlilik 6 12 . 24 48 12 24 8 16 

K-Sosyal çekilme 10 20 20 40 10 20 10 20 

L-Kararsızlık 9 18 11 22 23 46 7 14 

M-Beden imgesinin çarpı- 25 50 15 30 9 18 3 6 
tılması 

N-Çalışmanın ketlenmesi 2 4 14 28 26 52 8 16 

O-Uyku bozukluğu 7 14 26 52 9 18 8 16 

P-Yorgunluk 5 10 9 18 6 12 30 60 

R-İştah azalması 15 30 13 26 14 28 8 16 

S-Kilo kaybı 23 46 16 32 3 6 8 16 

T-Bedensel yakınmalar 12 24 8 16 10 20 20 40 

U-Cinsel dürtü kaybı 16 32 12 24 12 24 10 20 
-. 

V-Cezalandırılma duyumu 
1 

26 52 8 16 2 4 14 28 
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Tablo 14. Kontrol Grubunun BDÖ'deki Depresyon Belirtilerinde Toplam 
ve Ortalama Puanlara Göre En Yüksek Puanden En Düşüğe 
Doğru Sıralanışı 

Toplam Ortalama 
B E L İ R T İ L E R Sıralama Puan Puan 

G. Kendini suçlama 1 41 0.82 

J. Sinirlilik 2 39 0.78 

ı. Ağlama nöbetleri 3 31 0.62 

D. Doyumsuzluk 4 22 0.44 

N. Çalışmanın ketlenmesi 5 19 0.38 

P. Yorgunluk 5 19 0.38 

o. Uyku bozukluğu 7 18 0.36 

A. Kederli duygu-durum 8 17 0.34 

E. Suçluluk duygusu 9 13 0.26 

F. Kendinden hoşnutsuzluk 10 12 0.24 

L. Kararsızlık 11 10 0.20 

T. Bedensel yakınmalar 12 6 0.12 

B. Karamsarlık 12 6 o. 12 

M. Beden imgesinin çarpıtılması 14 5 0.10 

u. Cinsel dürtü kaybı 15 4 0.08 

R. İştah azalması 16 3 0.06 

s. Kilo kaybı 17 2 0.04 

c. Başarısızlık duyumu 17 2 0.04 

H. İntihar istekleri 17 2 0.04 

K. Sosyal çekilme 20 1 0.02 

v. Cezalandırılma duyumu 20 1 0.02 
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Otuz maddeden oluşan ODÖ'de deney grubunda alınan puanlar her 

madde için ortalama puanları esas alınarak en yüksek puandan en düşük 

puana doğru sıralanmışt;:ır. En yüksek ortalama.puanı 3.48 ile "Öyle 

güçsüzüm ki." maddesi almıştır. En düşük puanı ise, 1. 76' lık ortalama 

puan ile "Tüm dünya bana karşıymış gibi geliyor" maddesi almıştır 

(Bkz. Tablo 15). 

Kontrol grubunun otomatik düşünce puanları da deney grubu gibi 

her madde için ortalama puanlar esas alınarak en yilksek puandan en dü

şük puana doğru sıralanmıştır. En yüksek ortalama puanı 1.86 ile "Bir 

şeyler değişmek zorunda" maddesi almıştır. En düşük puanı ise, 1.02' 

lik ortalama puan ile "Keşke birden yok olabilseydim" maddesi almış

tır (Bkz. Tablo 16). 

Tablo 15. Deney· Grubundaki Otomatik Düşüncelerin Toplam ve Ortalama 
Puan Ağırlıklarına Göre En Yüksekten En Düşük Puana Doğru 
Sıralanışı. 

O T O M A T I K D ti Ş tJ N C E L E R TOPLAM M 

8- Öyle güçsüzüm ki . . . . • . • . . • • • . • . . • . . . . . • . 174 3. 48 
14- Neyim var ·benim . . • . . • • . . • . • . . . . • . • . . . . • . 172 3. 44 
25- Öyle çaresiz hissediyorum ki .•••.. -. . . • . . 168 3.36 
9- Hayatım istediğim gibi gitmiyor......... 164 3.28 

11- Artık hiçbirşeyin tadı kalmadı .•....•..• 161 3.22 
26- Birşeyler değişmek zorunda.............. 159 3.18 
27- Bende bir bozukluk olmalı ••••..••••••••• 155 3.10 
22- Hayatım karmakarışık.................... 152 3.04 
4- Beni hiç kimse anlamıyor................ 150 3.00 

12- Artık dayanamayacağım................... 149 2.98 
13- Bir türlü harekete geçemiyorum........... 148 2.96 
20- Ne zorum var benim?..................... 145 2.90 
16- Hiç bir şeyi toparlayamıyorum........... 144 2.88 
28- Geleceğim kasvetli...................... 143 2.86 
15- Keşke başka bir yerde olsaydım.......... 142 2.84 
10. Kendimi düş kırıklığına uğrattım . • • • . . • . 135 2. 70 
3- Neden hiç başarılı olamıyorum? • • • • • • . • • • 130 2. 60 
7- Keşke daha iyi bir insan olsaydım • . • • . . . 129 2. 58 

23. Başarısızım............................. 128 2.56 
6- Devam edebileceğimi sanmıyorum • • • . . • • • . • 126 2.52 

18- Değersiz bir ınsanım •.•••.....•.••.•••.• 124 2.48 
24. Hiçbir zaman başarılı olamayacağım...... 122 2.44 
2. Ben hiçbir işe yaramam . • • .. . . . . • .. . . • • . • 121 2. 42 

2 9 . H i c değmez • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • 116 2 • 3 2 
17. Kendimden nefret ediyorum............... 115 2.30 
21. Her şeyde kaybetmeye mahkumum . . • • • • • • • • • . 115 2. 30 
30. Hiçbir şeyi bitiremiyorum............... 115 2.30 
19. Keşke birden yok olabilseydim........... 112 2.24 
5. Başkalarını düş kırıklığına uğrattığım oldu 110 2.20 
1. Tilm dünya bana karşıymış gibi geliyor ... { __ 8_8 __ ......_ __ 1_._76_~ 
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Tablo 16: Kontrol Grubundaki Otomatik Düşüncelerin 'Toplam ve Ortalama 

Puan Ağırlıklarına ~öre En Yüksekten ~n Düşük Puana Doğru 

Sıralanışı 

OTOMATİK D U Ş U N C E L E R 

26. Bir şeyler değişmek zorunda 

9. Hayatım istediğim gibi gitmiyor 

15. Keşke başka bir yerde olsaydım 

4. Beni hiç kimse anlamıyor 

7. Keşke daha iyi bir insan olsaydım 

11. Artık hiç bir şeyin tadı kalmadı 

5. Başkalarını düş kırıklığına uğrattığım oldu 

16. Hiç bir şeyi toparlayamıyorum. 

22. Hayatım karamakarışık 

3. Neden hiç başarılı olamıyorum 

25. Öyle çaresiz hissediyorum ki 

8. Öyle güçsüzüm ki. 

10. Kendimi düş kırıklığına uğrattım. 

28. Geleceğim kasvetli 

30. Hiç bir şeyi bitiremiyorum 

14. Neyim var benim 

13. Bir türlü harekete geçemiyorum 

20. Ne zorum var benim 

23. Başarısızım. 

29. Hiç değmez. 

6. Devam edebileceğimi sanmıyorum. 

27. Bende bir bozukluk olmalı. 

12. Artık dayanamayacağım 

21. Her şeyde kaybetmeye mahkumum. 

24. Hiç bir zaman başarılı olamayacağım 

1. Tüm dünya bana karşıymış gibi geliyor 

2. Ben hiç bir işe yaramam. 

17. Kendimden nefret ediyorum 

18. Değersiz bir insanım 

19. Keşke birden yok olabilseydim. 

Toplam 

93 

82 

78 

77 

77 

72 

70 

70 

70 

69 

68 

67 

65 

65 

65 

64 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

59 

59 

59 

57 

57 

53 

53 

51 

M 

1.86 

1. 64 

1.56 

1.54 

1.54 

1.44 

1.40 

1. 40 

1.40 

1.38 

1.36 

1.34 

1.30 

1.30 

1.30 

1.28 

1. 26 

1.26 

1.26 

1. 26 

1.24 

1. 24 

1.18 

1.18 

1.18 

1. 14 

1. 14 

1.06 

1.06 

1.02 
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Şekil 2: Deney ve Kontrol Gruplarının BDÖ ve ODÖ 1 de Aldıkları 

Puanlara Göre Danılımı. 
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Şekil 4: Deney ve Kontrol Gruplarının BDÖ ve MMPI-D 

Ölçeğinde Aldıkları Puanlara Göre Dağılımı. 
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VI- T A R T I S M A ' 

Beck'in depresyona bilişsel yaklaşımına dayanan bu çalışma, depresif 

hastalarda bilişsel çarpıklıklar olduğunu ve olumsuz otomatik düşünceler ile 

depresyon düzeyi arasında doğru orantılı bir ilişki olduğunu ileri süren 

genel hipotez üzerine yapılanJ:ı.rılmıştır. 

Günümüzde depresyonun etyopatogenezine · ve/veya tedavisine yönelik 

psikolojik, biyokimyasal, psikofarmakolojik, nörofizyolojik pek çok çalışma 

yapılmaktadır. Çağdaş psikolojik depresyon kuramları arasında Beck'in biliş

sel kuramının önemli yeri vardır. Beck'in.kuramına ilişkin Avrupa ve A.B.D.' 

de bir çok çalışma yapılmıştır ve yapılmaktadır. Bu çalışma iki nedenle 

gerçekleştirilmiştir. Bunl~r: 

- Ulkemizde, depresyon bilişsel kuram açısından yeterince incelen

memiş bir konudur. 

- Depresyondaki bilişsel çarpıtmaları, olumsuz otomatik düşünce

leri değerlendiren Otomatik Düşünceler Ölçeğinin ve şimdilerde 

daha çok araştırmalarda kullanılan Beck Depresyon Ölçeğinin, 

klinik uygulamada kullanılabilirliklerini saptamak gereklidir. 

Araştırmanın amacı doğrultusunda, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri 

polikliniğinde DSM-III'e göre major depresyon tanısı konan bir grup depresif 

hasta ile, hiç bir psikiyatrik tanı almayan bir grup normal birey üç ölçek 

aracılığı ile karşılaştırılmıştır. 
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Bu ölçeklerden ilki Beck Depresyon Ölçeğidir (BDÖ). Aynı zamanda 

araştırmanın tanı ölçütlerinden biri olan BDÖ'de, depresif hastalar için 

14 ve daha çok puan almaları; kontrol grubundaki normal bireylerin 10 ve 

daha az puan almaları yönünde bir ölçüt belirlenmiştir. Bu, konulan kli

nik tanıya olan güvensizlikten değil, deney ve kontrol grubundaki denek

lerin ayrıca niceliksel bir değerle de belirlenmesi amacıyla konulan bir 

ölçüttür. 

Depresiflerin bilişsel çarpıtmalarını ölçmeye yönelik olarak kul

lanılan Otomatik Düşünceler Ölçeği (ODÖ)'nin Türkçe'ye çevirisi ve uyar

laması Yeniçeri (1986) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada, ölçek ilk 

kez klinikte DSM-III'e göre major depresyon tanısı alan hastalara uygulan

mıştır. Bu nedenle, ölçeğin depresyondaki bilişsel çarpıtmaları değerlen

dirmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olup olmadığını 

saptamak çalışmanın yan amaçlarından birini oluşturmuştur. 

Bu çalışmada kullanılan üçüncü ölçek, Minnesota Çok Yönlü Kişilik 

Envanteri-Depresyon Ölçeği (MMPI-D)'dir. Bu ölçek gerek BDÖ gerek ODÖ'nin 

eş zaman (concurrent) geçerliliğini sapt~mak amacıyla uygulanmıştır. 

Çalışmanın bir diğer yan amacı da DSM-III'e göre major depresyon 

tanısı konan hastaların BDÖ'deki belirti dağılımlarını saptamak olmuştur. 

Ara~tırmanın amaçları, hipotezleri ve soruları.doğrultusunda elde 

edilen verilerin istatistiksel analizleri yapılmış ve bulgular bölümünde 

sunulmuştur. Bu bölümde, literatürün ışığında bulgular tartışılıp, yorum

lanacaktır. 

Çalışmada, depresiflerde çarpıtılmış bilişlerin bulunduğu; olum

suz otomatik düşüncelerle depresyon düzeyi arasında doğru orantılı ilişki 

olduğu hipotez olarak belirlenmiştir. Verilerin istatistiksel analizi ile 

bu hipotez doğrulanmıştır. Deney grubunda major depresyon tanısı alan has

taların ODÖ'de aldıkları puanlar, kontrol grubunda anlamlı düzeyde farklı 

bulunmuştur (Bkz. Tablo 5 ve 9). Bu sonuç depresyonlu hastalarda daha fazla 

bilişsel çarpıtma olduğunu göstermektedir. Genel hipotezde depresyon düzeyi 

ile olumsuz otomatik düşünceler arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu 

da ileri sürülmüştür. Hipotezin bu yönü de doğrulanmıştır. Deney grubunun 
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0DÖ, BDÖ ve MMPI-D ölçeklerinde aldıkları puanların·korelasyonu, bu Uç 

ölçek arasında istatistiksel dUzeyde anlamlı bir bağlantıyı göstermek

tedir (Bkz. Tablo 6 ve Şekil 2, 3, 4). Diğer bir deyişle, depresyonun 

dUzeyi orta dereceden ciddi dereceye doğru arttıkça hastaların olumsuz 

otomatik dUşUnce puanları da artmaktadır. Yine bu çerçevede, BDÖ ve 

MMPI-D ölçeklerinde puanlar arttıkça, 0DÖ'nin puanlarının da artacağını 

ileri sUren işlemsel hipotezler de doğrulanmıştır. Kontrol grubu için de, 

sözü geçen üç ölçekteki puanlar deney grubunda olduğu gibi doğru oran

tılı olarak artmaktadır ve istatistiksel olarak anlamlı dUzeyde sağlam 

bir bağıntı vardır (Bkz. Tablo 7 ve Şekil 2, 3, 4). Literatürdeki bir 

çok çalışmada da benzeri bulgular belirtilmektedir (Carver ve Ganellen, 

1983; Eaves ve Rush, 1984; Hamilton ve Abramson, 1983; Harrell ve Ryon, 

1983; Kanfer ve Zeiss, 1983; Krantz ve Hamınen, 1979; Teğin, 1980). 

İşlemsel hipotezlerden bir diğeri de, çalışmada kullanılan her Uç 

ölçekte (BDÖ, 0DÖ ve MMPI-D) deney grubunda alınan puanların, normal 

kontrol grubundaki deneklerin aldıkları puanlardan daha yUksek olacağını 

ifade etmektedir • 

• Ölçeklerden BDÖ'de alınan puanlar; deney ve kontrol gruplarının 

depresyon puanlarında istatistiksel düzeyde anlamlı farklılıklar oldu

ğunu göstermektedir (Bkz. tablo 5 ve 8). Depresyon grubunun puanları, 

normal kontrol grubundaki bireylerden daha yUksektir. Elde edilen bu 

sonuç oldukça doğaldır. ÇUnkU, çalışmanın tanı ölçUtlerinden biri olarak 

BDÖ'de deney ve kontrol grubu için belirli puan sınırlamaları konmuştur 

(Deney grubu için 14 ve daha fazla; kontrol grubu için 10 ve daha az 

puan almak). Fakat yine de, deney grubu puan ortalamasının .38.40 ve 

kontrol grubunun 5.42 olması, konulan.sınır puanlar etrafında bir yığış

ma olmasından çok, iki uca doğru bir kayma olduğunu göstermesi açısından 

ilginçtir. Bu sonuç, BDÖ'nin depresiflerle depresif olmayanları ayırt 
\ 

etmede kullanılabilecek bir ölçek olduğunu dUşUndUrmektedir • 

• Deney ve kontrol gruplarının ODÖ puanları istatistiksel olarak 

anlamlı dUzeyde farklı bulunmuştur (Bkz. Tablo 9). Major depresyon tanısı 

konan hastaların ölçekte aldıkları puanlar, normal kontrol grubundaki 

bireylerin puanlarından daha yUksektir. Bu bulgu, olumsuz otomatik dilşUn

celerin ya da bilişsel çarpıtmaların depresif hastalarda daha çok oldu-
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ğunu göstermektedir. Literatürdeki bulgular da aynı doğrultudadır (Dob

son ve Bre~ter, 1983; Eaves ve Rush, 1984; Harrell ve Ryon, 1983; Hollon 

ve Kendall, 1980) • 

• Deney ve kontrol gruplarının MMPI-D ölçeğindeki standart puanları 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı bulunmuştur. Deney grubunun 

diğer bir deyişle depresiflerin,standart puanları kontrol grubundan daha 

yüksektir (Bkz. Tablo 10). 

Depresyondaki olumsuz otomatik düşüncelerin sıklığını ölçmek için 

Hollon ve Kendall (1980)'ın yapılandırdığı ODÖ, ülkemizde ilk kez,klinikte 

depresyon tanısı alan vakalara uygulanmıştır. Ölçeğin Türkçe'ye çevirisini 

yapan Yeniçeri (1986), araştırmasını lise öğrencileri ile sürdürmektedir. 

Bu nedenle, ölçeğin Beck'in bilişsel kuram~ çerçevesinde ileri sürdüğü 

depresyondaki olumsuz otomatik düşünceleri, geçerli ve güvenilir olarak 

ölçüp ölçmediğini saptamak gereksinimi doğmuştur. Bu çalışmada elde e

dilen geçerlik ve güvenirlik değerlerine ilişkin bilgilere geçmeden önce 

ODÖ İLE A.B.D.'de yapılan çalışmalarda elde edilen ortalama puanlar ve 

standart sapma değerlerine değinmenin uygun olacağı düşünülmüştür. 

ODÖ ile A.B.D.'de yapılan çalışmalarda elde edilen ortalama puanlar ve 

standart sapma değerleri şöyledir: 

• Hollon;ve Kendall (1980), depresif üniversite öğrencilerinin ODÖ puan 

ortalamasının 79.64 (SD:22.29), depresif olmayan öğrencilerin ortala

masının ise 48.57 (SD: 10.89) olduğunu bildirmişlerdir • 

• Harrel ve Ryon (1983), çalışmalarında depresif hastaların ODÖ puan 

ortalamasının 88.90 (SD: 21.15), depresif olmayan psikiyatrik hasta

ların ortalamasının 42.35 (SD: 9.96), depresif olmayan medikal hasta 

grubunun ortalamasının ise 38.35 (SD: 8.17) olduğunu bildirmişlerdir • 

• Eaves ve Rush (1984), endojen depresyon ~anısı konan hastaların ODÖ 

puanları ortalamasının semptomatik dönemde 103.7 (SD: 34.3), iyi

leşme döneminde 55.5 (SD: 29.9) olduğunu; endojen olmayan depresyonda 

:ıortalama puanın semptomatik dön~kde 108.8 (SD: 26.3), iyileşme dö

neminde 46.7(SD: 18.4) olduğunu; normal kontrol grubunun ortalama pu

anının ise 39.7 (SD:6.6) olduğunu saptamışlardır. 
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Ulkemizde ise Yeniçeri'nin sürdürmekte olduğu çalışmada, 60'ı 

kız, 64'ü erkek olan 124 lise öğrencisinin ÖDU ile BDÖ arasında kore

lasyon olup olmadığı araştırılmaktadır. Elde edilen bulgulara göreli

se öğrencilerinin BDÖ'de aldıkları ortalama puan 8.12(SD: 6.38) 1dir. 

_aynı grubun ODÖ puanları ortalaması 50.80 (SD: 12.12) olarak bulunmuş

tur. Bu iki ölçek için elde edilen korE:lasyon katsayısı r: 0.67 1dir. 

Bu değer istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişkiye işaret 

etmektedir (p ( O.001) . 

Bu çalışmada, DSM-III' e göre major depresyon tanısı konan has

taların ODÖ'de aldıkları puanlar 40-116 arasında değişmekte olup orta

lama puan 82.44 've st.andart sapması 28. 77 olarak saptanmıştır. Hiç bir 

psikiyatrik tanı almamış olan normal kontrol grubundaki denekler ODÖ'de 

30-51 arasında puan almışlardır. Kontrol grubunun ortalama puanı 39.34, 

standart sapması 6.60'tır (Bkz. Tablo 5). Bu değerler yukarıda sözü edi

len A.B.D'de yapılan çalışmalardaki değerlerle büyük ölçüde paralellik 

göstermektedir. Bu nedenle, ölçeğin bizim kültürümüzde de kullanılabi

lir olduğu düşünülmektedir. 

Depresyondaki olumsuz otomatik düşünceleri ölçmek üzere yapı

landırılan ODÖ'nin eş zaman geçerliliğini saptamak amacıyla depresyon 

ölçen BDÖ ve MMPI-D ölçeği Pearson-8ravais korelasyon regresyon anali

zi ile değerlendirilmiştir. Ölçeğin.BDÖ ile r:0.77, MMPI-D ile r:0.59 

katsayılık bir bağıntısı vardır (Bkz. Tablo 6). Bu sonuç, ODÖ'nin BDÖ 

ile ileri derecede bir bağıntısının olduğunu, MMPI-D ölçeği ile orta 

derecede sağlam bir bağıntısının olduğunu, göstermektedir. Bu sonuç

lar, ölçeğin depresyondaki bilişsel bozuklukları, olumsuz otomatik dü

şünceleri ölçmekte kullanılabilecek geçerli bir ölçek olduğunu düşün

dürmektedir. 

İki-yarım (split-half) yöntemi ile ölçekte~i tek ve çift numa

ralı maddelerden alınan puanların korelasyon analizi yapılarak ODÖ'nün 

güv~nirliği, araştırılmıştır. Elde edilen korelasyon katsayısı r: 0,95' 

dir. Bu değer, ODÖ'nin iç tutarlılığı olan ve depresif hastaların 

olumsuz otomatik düşüncelerini ölçmek için kullanılabilecek güvenilir 

bir ölçek olduğunu düşündürmektedir. 

ODÖ'deki maddeler, her maddede ortalama puan ağırlığına göre, 

deney ve kontrol grubu için en yüksek ortalama puandan en düşüğe 
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doğru sıralanmıştır (Bkz. Tablo 15). Bilindiği gibi, ölçekteki her madde 

1-5 arasında puan alabilir. Deney grubunda ölçekte en yüksek puanı alan 

madde 3.48 ortalama puan ile "Öyle güçsüzüm ki" ifadesidir. Bunu sıra

sıyla, 3.44 ortalama ile "Neyim var benim?", 3.36 ortalama ile "Öyle ça

resiz hissediyorum ki" ve diğer maddeler izlemektedir. Ölçekte en düşük 

puanı 1.76 ortalama ile "Tüm dünya bana karşıymış gibi geliyor" ifade

sidir (Bkz. Tablo 16). Kontrol grubunda en yüksek ortalama puan 1.86 ile 
11Bir şeyler değişmek zorunda" maddesidir.,Ölçekteki "1" puan "hiç bir 

zaman", "2" puan "bazen" anlamına gelmektedir. Kontrol grubundaki madde

lerin çoğuna "hiç bir zaman" ve "bazen" yanıtları verildiğini de buradan 

çıkarılabilir. Buna karşın, deney grubunda sadece "Tüm dünya bana kar

şıymış.gibi geliyor" ifadesi "2" nin altında ortalama puan almıştır. Uy

gulanan diğer istatistiksel yöntemlerle ODÖ'nin depresiflerdeki olumsuz 

otomatik düşünceleri ölçen bir ölçek olduğu görüşü, deney ve kontrol gru

bunun ölçekteki maddelere verdikleri puanların ortalamaları ile de destek

lenmektedir. 

Çalışmanın yan amaçlarından bir diğeri, DSM-III'e göre major dep

resyon tanısı konan hastaların BDÖ'deki belirti kategorilerine göre olan 

dağılımlarını saptamak olmuştur. Belirt~ kategorilerindeki ortalama puan

lara göre yapılan sıralamada 2.22 ortalama ile "yorgunluk" belirtisi ilk 

sırayı almıştır (Bkz. Tablo 12). Fiziksel ve vejetatif belirtiler kate

gorisinde olan yorgunluk belirtisini, bilişsel ve motivasyonel belirtiler 

kategorisinde olan "karamsarlık", bunu da emosyonel belirtilerden "doyum

suzluk" ve "kederli duygu durum" izlemektedir. Bundan sonraki belirtiler 

de karışık bir sırayla üç ana kategoriye dağılmaktadır. Öncelik açısından 

belirli bir kategoride yığışma görülmemektedir. 

BDÖ'de fiziksel ve vejetatif belirtilerden kilo kaybı, iştah azal

ması ve uyku bozukluğu gibi belirtilerde bazı hastalar sözel olarak kilo 

verme yerine kilo aldıklarını, iştahlarının arttığını ve daha çok uyuduk

larını belirtmişlerdir. Ölçekteki maddelerin yapılandırılması, bu üç be

lirtide de "artma" yönünde değil, "azalma" yönündedir. DSM-III ise, major 

depresyon belirtilerinde bunları hem "artma" hem de "azalma" olarak iki 

yönlü bir şekilde ölçütleri içine almıştır. Bu gözlemlerin ışığında, DSM

III ile aynı:paralelde BDÖ'de uyku artması, iştah ve kilo alma ile ilgili 

maddelerin eklenmesinin uygun olacağı görüşündeyiz. 
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Kontrol grubunun belirti ·sıralamasında deney grubunda olduğu 

gibi ortalama puan esas alınmıetır. En yüksek ortalama puan 0.82 ile 
' "kendini suçlama" belirtisidir •. Bunu izleyen diğer belirtiler 

de ortalama puandaki küçük farklarla "sinirlilik", "ağlama 

nöbetleri, "doyumsuzluk" gibi emosyonel belirtilerdir (Bkz. Tablo 

14). Kontrol grubunda rastlanan belirtilerin ortalama puanlar1 gözönüne 

alındığında, bu belirtilerin hapsinin 11111 puanın altında olduğu görüldü

ğünden, sıralamanın fazla önem taşımadığı düşünülmektedir. 

Daha önce Teğin (1980) tarafından belirlendiği için ve çalışmanın 

amaçları dışında kaldığından dolayı, bu çalışmada BDÖ'nin geçerliliğinin 

araştırılmamasına karşın, ikincil bir bulgu olarak BDÖ'nin eş zaman geçer

liliğinin olduğu bir kez daha saptanmıştır. BDÖ'nin MMPI-D ölçeği ile 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde orta derece sağlam bir bağıntı ver

mesi ve konulan klinik tanı ile de paralellik göstermesi, BDÖ'nin depresif 

hastalarla depresif olmayanları ayırt etmekte kullanılabilecek geçerli bir 

özdeğerlendirme ölçeği olduğunu düşündürmektedir. 

Beck (1972)'in depresyona bilişsei yaklaşımına dayandırılarak ger

çekleştirilen çalışmanın bulguları kısaca şu şekilde özetlenebilir: 

.Beck (1972)'in bilişsel kuramı çerçevesinde ifade ettiği, depre

siflerin bilişlerini çarpıtılmış olduğu; kendilerini, çevrelerini ve gele

ceklerini olumsuz olarak algılayıp, yorumladıklarını; bu çalışmanın hipo

tezlerinin istatistiksel analizlerle doğrulanması ile de desteklenmiştir • 

• Ulkemizde DSM-III'e göre major depresyon tanısı konan hastalarda ilk 

kez uygulanan 0DÖ'nin, depresif hastalardaki bilişsel çarpıtmaları, olum

suz otomatik düşünceleri ölçmekte kullanılabilecek geçerli ve güvenilir 

bir ölçek olduğu; depresiflerle depresif olmayanları ayırt edebilecek bir 

ölçek olduğu düşünülebilir • 

• Bir kez daha eş zaman geçerliliği saptanan BDÖ'nin de depresif

lerle depresif olmayanları ayırt etmekte kullanılabilecek geçerli bir 

özdeğerlendirme ölçeği olduğu düşünülebilir. 
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.Gerek BDÖ, gerekse ODÖ'nin araştırma ve klinik uygulamada kulla

nılabilecek geçerli ve güvenilir 8lçekler olduğu düşünülmektedir. Her 

iki 8lçek de hem tanı koymakta, hem de tedavi süreci içinde hastadaki 

bilişsel değişiklikleri, belirtileri ve belirtilerdeki farklılaşma ve/ 

veya iyileşmeyi izlemek amacıyla kullanılabilecek 8lçeklerdir. 

Bu çalışmada esas olarak, çağdaş depresyon kuramlarından biri olan 

Beck'in bilişsel kuramı ve kuramdaki bilişsel çarpıtmaları değerlendirmek 

üzere yapılandırılan Otomatik Düşünceler Ölçeğinin geçerliliği, güvenir

liği ve klinik uygulamada kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu konuda 

ülkemizde az sayıda çalışma vardır, çeşitli y8nleriyle araştırmaya açık 

bir alandır. Kuram depresif hastaların ruhsal tedavisi için, tedaviye 

y8nelik olarak da geliştirilmiştir. Bu y8nüyle de araştırmaya değer oldu

ğunu düşünmekteyiz. 
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VIII. EKLER 

EK-A 

BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ 

Aşağıda gruplar halinde bazı cümleler yazılıdır. Her gruptaki 

cümleleri dikkatle okuyunuz. BUGÜN DAHİL, GEÇEN HAFTA içinde kendinizi 

nasıl hissettiğinizi en iyi anlatan cümleyi seçiniz. Seçmiş olduğunuz 

cümlenin yanındaki numarayı daire içine alınız. Eğer bir grupta durumu

nuzu tarif eden birden fazla cümle varsa herbirini daire içine alarak 

işaretleyiniz. Seçiminizi yapmadan önce her gruptaki cümlelerin hepsini 

dikkatle okuyunuz. 

Adı, Soyadı: 

Tarih 

A. O Kendimi üzüntülü ve sıkıntılı hissetmiyorum. 
1 Kendimi üzüntülü ve sıkıntılı hissediyorum. 

Prot. No: 

2 Hep üzüntülü ve sıkıntılıyım. Bundan kurtulamıyorum. 
3 O kadar üzüntülü ve sıkıntılıyım ki artık dayanamıyorum. 

B. O Gelecek hakkında umutsuz ve karamsar değilim. 
1 Gelecek hakkında karamsarım. 
2 Gelecekten beklediğim hiç birşey yok. 
3 Geleceğim hakkında umutsuzum ve sanki hiçbir şey düzelmeyecekmiş 

gibi geliyor. 

C. O Kendimi başarısız bir insan olarak görmüyorum. 
1 Çevremdeki birçok kişiden daha çok başarısızlıklarım olmuş gibi 

hissediyorum. 
2 Geçmişime baktığımda başarısızlıklarla dolu olduğunu görüyorum. 
3 Kendimi tümüyle başarısız bir kişi olarak görüyorum. 

D O Birçok şeyden eskisi kadar zevk alıyorum. 
1 Eskiden olduğu gibi herşeyden hoşlanmıyorum. 
2 Artık hiç bir şey bana tam anlamıyla zevk vermiyor. 
3 Herşeyden sıkılıyorum. 
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E. O Kendimi herhangi bir şekilde suçlu hissetmiyorum. 
1 Kendimi zaman zaman suçlu hissediyorum. 
2 Çoğu zaman kendimi suçlu hissediyorum. 
3 Kendimi her zaman suçlu hissediyorum. 

F. O Kendimden memnunum. 

G. 

H. 

1 Kendi kendimden pek memnun değilim. 
2 Kendime çok kızıyorum. 
3 Kendimden nefret ediyorum. 

O Başkalarından daha kötü olduğumu sanmıyorum. 
1 Zayıf yanlarım veya hatalarım için kendi kendimi eleştiririm. 
2 Hatalarımdan dolayı her zaman kendimi kabahatli bulurum. 
3 Her aksilik karşısında kendimi kabahatli bulurum. 

O Kendimi öldürmek gibi düşüncelerim yok. 
1 Zaman zaman kendimi öldürmeyi düşündüğüm oluyor fakat yapmıyorum. 
2 Kendimi öldürmek isterdim. 
3 Fırsatını bulsam kendimi öldürürüm. 

I. O Her zamankinden fazla içimden ağlamak gelmiyor. 
1 Zaman zaman içimden ağlamak geliyor. 
2 Çoğu zaman ağlıyorum. 
3 Eskiden ağlayabilirdim şimdi istesem de ağlayamıyorum. 

J. O Şimdi herzaman olduğumdan daha sinirli değilim. 
1 Eskisine kıyasla daha kolay kızıyor ya da sinirleniyorum. 
2 Şimdi hep sinirliyim. 
3 Bir zamanlar beni sinirlendiren şeyler şimdi hiç sinirlendirmiyor. 

K. O Başkaları ile görüşmek, konuşmak isteğimi kaybetmedim. 
1 Başkaları ile eskisinden daha az konuşmak, görüşmek istiyorum. 
2 Başkaları ile konuşma ve goruşme isteğimi kaybettim. 
3 Hiç kimseyle görüşüp, konuşmak istemiyorum. 

L. O Eskiden olduğu kadar kolay karar verebiliyorum. 
1 Eskiden olduğu kadar kolay karar veremiyorum. 
2 Karar verirken eskisine kıyasla çok güçlük çekiyorum. 
3 Artık hiç karar veremiyorum. 

M. O Aynada kendime baktığımda bir değişiklik görmüyorum. 
1 Daha yaşlanmışım ve çirkinleşmişim gibi geliyor. 
2 Görünüşümün çok değiştiğini ve daha çirkinleştiğimi hissediyorum. 
3 Kendimi çok çirkin buluyorum. 

N. O Eskisi kadar iyi çalışabiliyorum. 
1 Birşeyler yapabilmek için gayret göstermek gerekiyor. 
2 Herhangi bir şeyi yapabilmek için kendimi çok zorlamam gerekiyor. 
3 Hiçbir şey yapamıyorum. 
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O. O Her zamanki gibi iyi uyuyabiliyorum. 
1 Eskiden olduğu gibi iyi uyuyamıyorum. 
2 Her zamankinden 1-2 saat daha erken uyanıyorum ve tekrar 
uyuyamıyorum. 

3 Her zamankinden çok daha erken uyanıyorum ve tekrar uyuyamıyorum. 

P. O Her zamankinden daha çabuk yorulmuyorum. 
1 Her zamankinden daha çabuk yoruluyorum. 
2 Yaptığım hemen herşey beni yoruyor. 
3 Kendimi hiçbir şey yapamayacak kadar yorgun hissediyorum. 

R. O İştahım her zamanki gibi. 
1 İştahım eskisi kadar iyi değil. 
2 İştahım çok azaldı. 
3 Artık hiç iştahım yok. 

S. O Son zamanlarda kilo vermedim. 
1 İki kilodan fazla kilo verdim. 
2 Dört kilodan fazla kilo verdim. 
3 Altı kilodan fazla kilo verdim. 

Daha az yiyerek kilo vermeye çalışıyorum. 
Evet () 
Hayır () 

T. O Sağlığım beni fazla endişelendirmiyor. 
1 Ağrı, sancı, mide bozukluğu veya kabızlık gibi rahatsızlıklar 

beni endişelendiriyor. 
2 Sağlığım beni endişelendirdiği için başka şeyleri düşünmek 

zorlaşıyor. · 
3 Sağlığım hakkında o kadar endişeliyim ki başka hiçbir şey 

düşünemiyorum. 

U. O Son zamanlarda cinsel konulara ilgimde bir değişme farketmedim. 
1 Cinsel konularla eskisinden daha az ilgiliyim. 
2 Cinsel konularla şimdi çok daha az ilgiliyim. 
3 Cinsel konulara olan ilgili tamamen kaybettim. 

V. O Bana cezalandırılmışım gibi gelmiyor. 
1 Cezalandırılabileceğimi seziyorum. 
2 Cezalandırılmayı bekliyorum. 
3 Cezalandırıldığımı hissediyorum. 
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EK-B 

OTOMATİK DtiŞÜNCELER ÖLÇEĞİ 

Aşağıda, kişilerin zaman zaman aklına gelen bazı düşünceler sıra

lanmıştır. Lütfen her birini okuyarak, bu düşüncenin sizin aklınıza geç

tiğimiz hafta ne sıklıkta geldiğini işaretleyiniz. Lütfen her bir maddeyi 

dikkatle okuyunuz ve cevap kağıdında uygun numarayı aşağıda belirtildiği 

şekilde işaretleyiniz. 

1: Hiçbir zaman 
2: Bazen 
3: Oldukça sık 
4: Sık sık 
5: Her zaman 

1. Tüm dünya bana karşıymış gibi geliyor. 

2. B~n hiçbir işe yaramam. 

3. Neden hiç başarılı olamıyorum? 

4. Beni hiç kimse anlamıyor. 

5. Başkalarını düş kırıklığına uğrattığım oldu. 

6. Devam edebileceğimi sanmıyorum. 

7. Keşke daha iyi bir insan olsaydım. 

8. Öyle güçsüzüm ki. 

9. Hayatım istediğim gibi gitmiyor. 

10. Kendimi düş kırıklığına uğrattım. 

11. Artık hiçbir şeyin tadı kalmadı. 

12. Artık dayanamayacağım. 

13. Bir türlü harekete geçemiyorum. 

14. Neyim var benim? 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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ıs. Keşke başka bir xerde olsaxdım. 1 2 3 4 5 

16. Hiçbir şeıi toEarlaıamıxorum. 1 2 3 4 5 

17. Kendimden nefret ediıorum. 1 2 3 4 5 

18. Değersiz bir insanım. 1 2 3 4 5 

19. Keşke birden ıok olabilseıdim. 1 2 3 4 5 

20. Ne zorum var benim? 1 2 3 4 5 

21. Herşexde kaıbetmeıe mahkumum. 1 2 3 4 5 

22. Haıatım karmakarışık. 1 2 3 4 5 

23. Başarısızım. 1 2 3 4 5 

24. Hiçbir zaman başarılı olamıxacağım. 1 2 3 4 5 

25. öıle çaresiz hissediıorum ki. 1 2 3 4 5 

26. Birşeiler de~işmek zorunda 1 2 3 4 5 

27. Bende bir bozukluk olmalı. 1 2 3 4 5 

28. Geleceğim kasvetli. 1 2 3 4 5 

29. Hiç değmez. 1 2 3 4 5 

30. Hiçbir şeıi bitiremiıorum. 1 2 3 4 5 
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EK-C 

MİNNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ DEPRESYON ÖLÇEĞİ 

Arka sayfalarda sıra ile numaralanmış birtakım sorular bulacak

sınız. Her soruyu okuyarak KENDİ DURUMUNUZA GÖRE DOĞRU YA DA YANLIŞ olup 

olmadığına karar veriniz. 

Cevap kağıdı örneği: 

D y 
A. (-) (-) 

B. ( ) ( ) 

c. ( ) ( ) 

D. ( ) ( ) 

Vereceğiniz karara göre her sorunun cevabını cevap kağıdına işa

retleyiniz. Yukarıda l örneği verilen cevap kağıdını gözden geçiriniz. 

Soruya vereceğiniz cevap sizin durumunuza göre doğru veya çoğu zaman doğru 

ise D harfi altına rastlayan aralığı (X) olarak işaretleyiniz (Yukarıdaki 

örneğe bakınız). Sorunun cevabı sizin durumunuza göre yanlış veya genel 

olarak doğru değilse X harfi altına rastlayan aralığı (X) olarak işaret

leyiniz (Yukarıdaki örneğe bakınız). 

Kendiniz hakkında kendi kanınızı bildireceğinizi hatırdan çıkar

mayınız. Mümkünse bütün soruları cevaplandırmaya çalışınız. Cevap kağı

dını işaretlerken sorunun numarası ile işaretlediğiniz yerin numarasının 

aynı olmasına dikkat ediniz. Değiştirmek istediğiniz cevabı iyice siliniz. 
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1. İştahım iyidir. 

2. Gürültüden kolayca uyanırım. 

3. Günlük hayatım beni ilgilendirecek şeylerle doludur. 

4. Bugün de hemen hemen eskisi kadar iyi çalışabiliyorum. 

5. Büyük bir sinir gerginliği içinde çalışırım. 

6. Pek seyrek kabız olurum. 

7. Tekrarlanan mide bulantısı ve kusmalar bana sıkıntı verir. 

8. Bazen canım küfretmek iser. 

9. Zihnimi bir iş üzerinde toplamada güçlük çekerim. 

10. Sağlığım beni pek kaygılandırmaz. 

11. Bazen içimde birşeyler kırmak isteği geçer. 

12. Kendimi toparlayamadığım için günler, haftalar hatta aylarca hiç bir 

şeye el sürmediğim olur. 

13. Kuşkulu ve rahatsız uyurum. 

14. Şimdi her zamankinden daha iyi düşünüp tartabiliyorum. 

15. Sağlığım bir çok arkadaşımınki kadar iyidir. 

16. Uzun zamandan beri görmediğim okul arkadaşlarım ya da tanıdıklarım 

önce benimle konuşmazlarsa onları görmemezlikten gelmeyi tercih 

ederim. 

17. İnsanlarla çabucak kaynaşırım. 

18. Kuran'ın buyurdukları bir bir çıkmaktadır. 

19. Bazen başkalarının sabrını tüketecek kadar bir şeye saplanır kalırım. 

20. Başkalarının mutlu göründüğü kadar mutlu olmayı isterdim. 

21. Bazen hayvanlara rahat vermem. 

22. Kendime hiç güvenim yoktur. 

23. Genel olarak hayatın yaşanmaya değer olduğu kanısındayım. 

24. İnsanlara gerçeği kabul ettirmek güçtür. 

25. Namazımı hemen hemen muntazaman kılarım. 

26. Kıyamet gününe inanıyorum. 

27. Başıma ne gelirse gelsin aldırış etmiyorum. 

28. Çoğu zaman mutluyumdur. 

29. Tanıdığım insanların çoğu kadar becerikli ve zeki olduğumu sanıyorum. 

30. Hiçbir zaman kan kusmadım ya da kan tükürmedim. 

31. Hastalığa yakalanacağım diye kaygılanmam. 

32. Eleştiri beni çok kırar. 
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33. Bazen hiç bir işe yaramadığımı düşünürüm. 

34. Bazen biriyle yumruk yumruğa kavgaya girişmek istediğim olur. 

35. Çoğu geceler zihnimi hiçbir şey kurcalamadan uykuya dalarım. 

36. Son bir kaç yıl içinde sağlığım çoğu zaman iyi idi. 

37. Hiç sinir nöbeti veya havale geçirmedim. 

38. Ne şişmanlıyorum ne de zayıflıyorum. 

39. Çabuk ağlarım. 

40. Okuduğumu eskisi kadar iyi anlayamıyorum. 

41. Hayatımda hiçbir zaman kendimi şimdiki kadar iyi hissetmedim. 

42. Hafızam genellikle iyidir. 

43. Aklımı oynatmaktan korkuyorum. 

44. Çoğu zaman bütün vücudumda bir halsizlik duyarım. 

45. Bazen utanınca çok terlerim. 

46. Saman nezlesi ya da astım nöbetlerim yoktur. 

47. Çeşitli oyun ve eğlencelerden hoşlanırım. 

48. Flört etmeyi severim. 

49. Pek çok insan karşı çıksa da kendi fikrimi sonuna kadar savunurum. 

50. Sıklıkla kara kara düşünürüm. 

51. Kendi içimde tutup başkalarına söylenemeyen şeyler hakkında sık sık 

rüya görürüm. 

52. Birçoklarından daha sinirli sayılmam. 

53. Bazen ortada hiç bir neden yokken hatta işler kötüye gittiği zaman 

bile kendimi fazlasıyla mutlu hissederim. 

54. İşe başlamada güçlük çekerim. 

55. Soğuk günlerde bile kolayca terlerim. 

56. Evden çıkarken kapının kilitli ve pencerenin kapalı olup olmadığı 

aklıma takılmaz. 

57. Başkalarının saflığını kendi çıkarlarına kullanan kimseleri 

ayıplamam. 

58. Bazen kendimi enerji dolu hissederim. 

59. Arasıra açık saçık bir fıkraya güldüğüm olur. 

60. Hiç bir neden yokken kendimi son derece neşeli hissettiğim zamanlar 

olur. 




