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ÖZET 

Tekin, K. (2011). Psikotik Hastalarda Sinematerapi Yönteminin Aleksitimi Düzeyi 

Üzerine Etkisi.  İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği 

Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.  

Bu araştırma, psikotik hastalarda yapılandırılmış nondirektif sinematerapi 

girişiminin aleksitimi düzeyi üzerine etkisini yarı deneysel zaman serisi yöntemi ile 

değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

 Araştırmanın örneklemini 6 psikotik (şizofreni) hasta oluşturmuştur. Çalışma, 

sinematerapi girişimi öncesi 2 hafta, girişim dönemi olan 8 hafta ve girişim sonrası 2 

hafta olmak üzere, toplam 12 hafta (Aralık 2009 – Mart 2010) sürmüştür.   

 Veri toplama araçları olarak, katılımcıların sosyodemografik bilgilerini 

toplamaya yönelik 21 sorudan oluşan bilgi formu ve aleksitimi düzeylerini tespit etmek 

için, Toronto Aleksitimi Ölçeği-20 kullanılmıştır. Sinematerapi girişimi kapsamında, 

duygusal içerikli ve kişilerarası ilişkilere odaklı yerli ve yabancı filmler izletilmiş, 

sonrasında araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu 

doğrultusunda katılımcılarla görüşmeler yapılmıştır.  

 Katılımcıların yaş ortalaması 36,5 olup, ortalama hastalık süresi 18,6 yıl, 

ortalama yatış sayısı 5,6‘dır. Katılımcılar, film izlemenin öğrenme, iletişim kurma, 

kendini ve başkalarını tanıma, sosyalleşme ve zamanı iyi değerlendirme gibi faydaları 

olduğunu düşünmektedir. 

Sinematerapi girişimi, uygulandığı zaman periyodu boyunca, katılımcıların 

aleksitimi düzeyini azaltmada istatistiksel açıdan anlamlı bir azalma ve orta düzeyde 

etki büyüklüğü oluştururken, klinik gelişim oranının daha az düzeyde olduğu 

bulunmuştur. Sekiz haftalık girişim boyunca, aleksitimi düzeylerindeki en yüksek 

oranda değişim, girişimin 7. haftasında (Küçük Gün Işığım- The Little Miss Sunshine) 

meydana gelmiştir. Bu filmle ilgili görüşmelerin içerik analizinde, katılımcıların 

filmdeki karakterlerin duygularından çok durum ya da özelliklerini tanımladıkları, kendi 

duygularını ifade etmekte de kısıtlılık yaşadıkları belirlenmiştir. En fazla özdeşim 

kurulan karakterin ―anne‖ olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: sinematerapi, aleksitimi, şizofreni 
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ABSTRACT 

Tekin, K. (2011). The Effect of Cinematherapy Method on the Level of Alexithymia of 

Psychotic Patients. Istanbul University, Institute of Health Sciences, Department of 

Psychiatric Nursing, Master Thesis, Istanbul. 

This study was conducted to evaluate what the effect of nondirective, structured 

cinematherapy method on the level of alexithymia of psychotic patients. 

 The sample was consisted of 6 psychotic (schizophrenic) patients. The total time 

period of study was 12 weeks (between December 2009-March 2010) which were 

separated as two weeks pre-intervention, 8 weeks intervention and 2weeks post-

intervention.  

Information Form and Toronto Alexithymia Scale-20 were used as data 

collection tools. In the context of cinematherapy, national and international movies 

which focused on emotional and interpersonal relation topics were watched to the 

participants. After watching, semistructured interviews were conducted with 

participants in a group design. 

 Mean age of participants was 36,5. Their illness period was 18,6 years and mean 

number of hospitalization was 5,6. They believed that movies were useful on learning, 

communication, self-awareness and others, socialization and spending time. 

While cinematherapy was having statistically significant decrease and moderate 

effect size on the levels of alexitymia of participants, clinically improvement on 

alexitymia was found less than during intervention phases. The highest change on 

alexitymia levels was appeared at the 7th week of the intervention (the movie of week 

was Little Miss Sunshine). In the content analysis, the most identificated character by 

participants was mother though they were limited to express their feelings. 

 

Keywords: cinematherapy, alexitymia, schizophrenia 
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1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Sinema, son 50 yıldır, tüm yaş gruplarından insanlar için bir eğlenme ve 

rahatlama şekli olmuştur. Gerçek yaşamın tamamının damıtılarak sinemada sunulması, 

insana dair her şeyin var olması mümkündür. Bu zenginlik görsel ve işitsel yönü ile 

insan üzerinde derin etkiler ve duygusal dalgalanmalar yaratmaktadır (Gençöz 2007; 

Sharp ve ark. 2002). Bununla beraber, uzun bir süredir sinema saldırgan davranışların 

ortaya çıkışına katkıda bulunduğu için de eleştirilmektedir. Mantıksal olarak, filmlerin 

bu tarz bir zararlı sonucu ortaya çıkarma yeteneğinin, aynı zamanda, olumlu davranışlar 

meydana getirerek iyileşme üzerinde de etkili olabileceği ileri sürülmüştür. Bir başka 

deyişle, bir filmi izlemenin davranışı model almanın ötesinde etkileri olduğu 

belirtilmektedir (Sharp ve ark. 2002). 

 Sinematerapi, tanım olarak, hastanın iç görü kazanması ve optimal iyileşmesinin 

sağlanmasında, filmlerin metaforlar (benzetme/mecaz) olarak kullanılması sürecidir. 

Filmlerde yaratıcı bir şekilde kullanılan ve tekrarlanan metaforlar, davranışların 

değiştirilmesinde, iç görüyü arttırma ve anlayış geliştirmede önemli rol oynamaktadır 

(Powell ve ark. 2006; Gençöz 2007). Uygun şekilde kullanıldığında, sinematerapinin 

sahip olduğu güçlü terapötik özellikleri ile etkili bir araç olduğunun altı çizilmektedir 

(Powell ve ark. 2006; Powell, 2008). Sinematerapi, Carl Meninger tarafından (1930) 

oluşturulan bibliyoterapi'den (okuma materyali ile terapi tekniği) köken almıştır 

(Gençöz 2007; Sharp ve ark. 2002).  

 Sinematerapinin etki mekanizması 3 aşamada gerçekleşmektedir: 1. 

Identifikasyon (özdeşleşme): Hastanın filmdeki karakter/karakterlerle kendisi arasındaki 

benzerlikleri görmesi veya hissetmesidir. Karakterin davranışlarını ve düşüncelerini 

inceleyerek kendi davranış ve sonuçlarını incelemeye başlamasına aracılık etmektedir 

(Gençöz 2007; Sharp ve ark. 2002). 2. Katharsis: Hastayla benzer problemi yaşayan ve 

benzer duyguları hisseden karakterin/karakterlerin gözlenmesi sonucu hastanın 

bastırdığı, fark etmediği duygularının ve iç çatışmalarının ortaya çıkması (katharsis) ve 

böylece rahatlama ve arınmanın sağlanmasıdır (Gençöz 2007; Sharp ve ark. 2002). 3. İç 

görü: Özdeşim kurulan karakter/karakterlerin duygu ve davranışlarına, yaşadıkları 

problemlere ve problemleri çözüş şekillerine bakarak (kişilerin kendi travmaları ve 

çelişkileri ile yüzleştiklerini görmek), kendi yaşamındaki ilişkili durumların çözümünde 
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farkındalık kazanması (hastanın duyduğu yetersizlik, suçluluk ve utanç duygularının 

azalması) ve benzer yöntemlere başvurması (Gençöz 2007; Sharp ve ark. 2002). 

 Sinemanın psikiyatri hastalarının tedavisinde yardımcı bir yöntem olarak 

kullanılmasını araştıran çalışmalara (Solomon 1995; Cambronne 2000; Hanson 2000; 

Nielsen 2000; Martin 2003, Kaynak: Şimşek 2003; Gelkopf ve ark. 2006; Powell 2006; 

Yu ve Bae 2008; Pur 2009 ) göre, literatürde kişilerarası ilişki problemlerinden, 

depresyon, şizofreni, obsesif kompulsif bozukluk, alkol bağımlılığı gibi hastalıklara, 

evlat edinme, taciz, tecavüz, kürtaj gibi travmatik durumlara kadar uzanan geniş 

yelpazede bireysel ya da grup uygulamalarında kullanılabildiği belirtilmektedir. 

Örneğin, sinematerapinin alkol bağımlıları üzerindeki etkilerinin incelendiği bir 

araştırmada, alkolün dezavantajları algısının ve alkolü bırakmaya dair öz-yetkinliğin 

sinematerapiden sonra arttığı bulunmuştur (Pur, 2009). Şizofreni hastalarında, 

huzursuzluk (tedirginlik) hissini azaltma ve kişilerarası ilişkileri geliştirme amacıyla, 10 

şizofreni hastası ile yapılan 7 seanslık sinematerapi çalışmasında (Yu ve Bae 2008), 

hastaların kişilerarası ilişkilerinde ve kendilerini ifade etmelerinde, endişeli davranışları 

ve yabancılaşma duygularında düzelmeler meydana geldiği belirtilmiştir. Ayrıca, 

sistemli ve düzenli bir biçimde komedi filmleri izlemenin şizofreni hastalarında 

psikopatoloji, öfke, anksiyete ve depresyonu azalttığı ve sosyal beceriyi arttırdığı 

gösterilmiştir (Gelkopf ve ark. 2006).Bireyin sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurmasında 

duygu, düşünce, davranış ve tepkilerinin bir bütün olarak işlev gördüğü, bu bütünlüğü 

sağlayan en önemli unsurun duygu olduğu ifade edilmektedir. Duyguları tanıma ve 

tanımlama ile duygularla bedensel hisleri ayrıştıramama; duygular konusunda 

başkalarıyla iletişim kuramama; hayal kurma konusunda kısıtlılık ve içsel deneyimler 

yerine dışsal olaylara odaklanma tercihi (Bagby ve ark. 1986; 1988) olarak tanımlanan 

aleksitimi kognitif (bilişsel) süreçte ve duyguların düzenlenmesinde bir defisiti 

yansıtmakta bu nedenle tıbbı ve psikiyatrik hastalıklarda görülen affekt regülasyon 

bozuklularının gelişiminde rol oynadığı belirtilmektedir (Yurt 2006).  Aleksitimik 

bireylerin olumlu duygusal tepki verme yetilerinin sınırlı olduğu, duygusal uyaranları 

işlemede, sözel olarak ve mimiklerle duyguları ifade etmekte ve tanımakta belirgin 

olarak zorlandıklarından söz edilmektedir (Yurt 2006). Şizofren hastalarda sık görülen, 

ilgi kaybı, sosyal ilişkilerden ve etkinliklerden zevk almama, şizofreniye özgü temel 
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belirti olan 'negatif sendrom'a özgü durumlardır ve aynı zamanda, bu belirtiler 

'Aleksitimi' ile de ilişkilidir (Yurt 2006).   

Şizofreni hastalarının tedavisinde psikososyal tedavilerin rolü giderek artmaktadır. 

İlaç tedavisi halen önemini korumakla beraber, psikososyal tedaviler şizofrenide 

iyileşme üzerinde farklı boyutlarda etkili olmaktadır (Üçok ve ark. 2002). Bu 

programlar ile sosyal etkileşim ve duyguların ifadesinde sağlanan gelişmenin, 

şizofrenide yinelemeleri (relapsları) azalttığı belirtilmektedir (Yurt 2006).  Özellikle 

ayaktan tedavi gören hastalarda, davranışçı, destekleyici ve grup üyeleri arasında 

etkileşimleri artırıcı teknikleri kapsayan bütüncül yaklaşımlı grup tedavileri 

uygulanmaktadır (Üçok ve ark.2002). 

 Bu çalışmada, tedaviye yardımcı bir araç (yöntem) olarak, psikotik (şizofreni, 

şizofreniform, paranoid bozukluk, şizoaffektif bozukluk vb.) hastalarda sinematerapinin 

aleksitimi düzeyi üzerine etkisini araştırmak amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

Şizofreni, tıbbi bir sorun olmanın ötesinde insani ve sosyal bir kavram olarak ele 

alınmalıdır. Benliğin sınırlarının silindiği, içsel gerçekliğin dışsal gerçekliğin yerini 

aldığı, davranışta, düşüncede, duygulanımda bozulmalarla karakterize, çoğu zaman 

kronik bir hastalık olarak tanımlanan şizofreni; hastalıktan etkilenen bireyin, ailesinin 

ve toplumun yaşamında göz ardı edilemeyecek bir yere sahiptir (Özütek 2005).   

 

 

2.1. Psikotik Hastalıklar ve Aleksitimi 

2.1.1. Tanım ve Sınıflandırma  

  ―Psikotik‖ sözcüğü en daraltılmış tanımı ile hezeyanlar (sanrılar) ve 

halüsinasyonların (varsanılar) varlığını içermekteyken,en geniş anlamı ile, benlik 

sınırlarının ve gerçeği değerlendirme yetisinin yitirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Işık 

2008). Psikotik bozukluklarda, ego işlevleri, özellikle gerçeği değerlendirme açısından 

büyük hasar görmekte ve ağır uyum bozuklukları meydana gelmektedir (Hoffling, 

Leininger, Bregg 1981)   

 Günümüzde yaygın olarak kullanılan iki sınıflama sistemi, ―Psikotik 

Bozukluklar‖ kapsamında bazı psikiyatrik hastalıkları kategorize etmiştir. Amerikan 

Psikiyatri Birliği (American Psychiatry Association-APA) ―Ruhsal Bozuklukların 

Tanısal ve İstatiksel Sınıflandırma‖ kitabında (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders- DSM-IV-TR), ―Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar‖; Dünya 

Sağlık Örgütü (World Health Organization-WHO) Uluslararası Hastalık Sınıflandırması 

Listesi (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 

ICD-10) ―Ruhsal ve Davranışsal Bozukluklar Sınıflandırmasında ―Şizofreni, Şizotipal 

ve Sanrılı Bozukluklar‖ psikotik bozukluklar kapsamında varolan tanılardır (Işık 2008).   

DSM-IV-TR‘ye göre Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar kümesi 

incelendiğinde, 

- Şizofreni 

- Sanrısal (Paranoid) Bozukluk 

- Şizofreniform Bozukluk 
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- Şizoaffektif Bozukluk 

- Kısa Affektif Bozukluk 

- Paylaşılmış Psikotik Bozukluk 

- Postpartum Psikoz 

   -Başka Türlü Adlandırılamayan Psikotik Bozukluk (Köroğlu 2005) şeklinde 

kabarık bir liste karşımıza çıkmaktadır. 

 

2.1.2. ġizofreniye Genel Bir BakıĢ 

DSM-IV-TR listesinde en sıklıkla bilinen ve ismi en ürkütücü psikiyatrik 

hastalıklardan biri ―şizofreni‖dir. Genç yaşlarda başlayan, hastaların kendilerine has bir 

dünyada yaşadıkları ve yavaş yavaş çevrelerine bir duvar örerek içine kapandıkları, 

sosyal ve bilişsel işlevlerde eksilmelerle sonlanabilen, sıklıkla süregen, yineleme 

(relaps) ve iyileşmelerle karakterize ataklarla seyreden, bireyde duygulanım, düşünme, 

algılama, davranış, toplumsal ilişki, iş yaşamı gibi alanları olumsuz etkileyen; yeti 

yitimine neden olan, hastadan hastaya klinik belirtiler, seyir ve sağaltıma yanıt 

açısından zamanla görünümü değişkenlik gösteren bir ruhsal bozukluktur (Ebrinç ve 

ark. 2001; Doğan ve ark. 2002; Sadock ve Sadock 2007; Sarıkaya 2007). Bu hastalıkta 

bir yanda taşkınlık belirtilerinin yol açtığı sorunlar, diğer yanda düşünce fakirleşmesi ve 

irade bozulması gibi yoksunluk belirtileri hastaların işlevselliklerini bozmakta ve 

kendileri ile birlikte yaşayan insanların da yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir 

(Candansayar 2005).  

 Binbay ve arkadaşlarının (2010) yaptığı çalışmada birleştirilmiş genel toplum 

örnekleminde şizofreninin yaşam boyu yaygınlığı 1000 kişide 8.9 (SH: 1.2; %95 GA: 

6.6-11.3) olarak bulunmuştur. Şizofreninin başlangıç yaşının 15-45 yaşları arasında 

olduğu bildirilmektedir (Ceylan ve Çetin 2005).  Binbay ve arkadaşlarına (2010) göre, 

genel toplumda şizofreninin yaşam boyu yaygınlığı erkeklerde 1000 kişide 11.6 (SH: 

2.0; %95 GA: 7.7 - 15.6) iken, kadınlarda 1000 kişide 6.5 (SH: 1.4; %95 GA: 3.7 - 9.3)  

bulunmuştur. Başlangıç yaşı olarak bakıldığında ise, erkeklerde 20-25 yaşlarda en tepe 

değere ulaşırken (Işık 2008), kadınlarda 25-35 yaş en riskli bulunmuştur (Yurt 2006). 

Tüm şizofrenik olguların % 23‘ünün geç başlangıçlı (40 yaş ve üzeri) olduğu 

belirtilmektedir (Yüksel 2006). 
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Sosyoekonomik düzeyi düşük olan bireylerde daha yüksek olduğu (yaklaşık 5 

kat) bildirilen (Bird ve Harrison 1987 Kaynak: Işık 2008 p. 83) prevalansın evlilerde, 

bekar ve boşanmışlardan daha düşük (erkeklerde 12-50 kat, kadınlarda ise 3-15 kat) 

olduğu ve evliliğin hastalığa karsı koruyucu bir faktör olduğu ileri sürülmektedir 

(Riecher-Rössler ve ark. 1992; Tien ve Eaton 1992; Kaynak: Işık 2008 p. 83) Göç, viral 

enfeksiyonlar, doğum mevsimi, stres verici yaşam olayları da risk etkenleri arasında 

sayılmaktadır (Öztürk 1997; Ceylan 2001; Sadock ve Sadock 2007). 

 Şizofreni hastalarının hipokampus ve entorinal kortekslerinde, gelişimin ileri 

evrelerine rastlayan genç nöron göçünün hatalı olmasının hücre yapılanmasında 

potansiyel olarak hatalı gelişime sebep olacağı, bunun hastalık etiyolojisinde önemli bir 

noktayı oluşturduğu, temporal ve frontal lobların beyaz cevherlerindeki nöronların 

dağılımında oluşan değişikliklerin hatalı göçe veya programlanmış hücre ölümündeki 

değişikliklere bağlı olduğu da bildirilmektedir (Ceylan 2001) 

 Etyolojide üzerinde durulan stres-diatez modeline göre; özel bir yatkınlığı 

bulunan kişinin stresli bir çevresel etkiyle karşılaşması üzerine şizofreni belirtileri 

gelişmektedir. Diatezin ya da stresin biyolojik veya çevresel olabileceği ya da her 

ikisinin bir arada bulunabileceği; biyolojik temelin ilaç kötüye kullanımı, psikososyal 

stres ve travma gibi epigenetik faktörlerle de şekillenebileceği öne sürülmektedir 

(Köroğlu 1996; Arkanoç 1996). 

 Şizofreni prevalansı toplumda %1 iken, bu oran ebeveyninden biri şizofreni olan 

çocukta %12, her iki ebeveyni şizofreni olan çocukta %40, şizofreni hastasının ikizi 

olmayan kardeşinde %8, dizigot ikizinde %12, monozigot ikizinde %47 olarak 

belirlenmiştir. Şizofrenik bireylerin birinci derece biyolojik akrabalarında hastalık 

gelişme olasılığının topluma oranla yaklaşık 10 kat daha fazla olduğu belirtilmektedir 

(Işık 2006). 

 Şizofreni, genellikle 45 yasın altında ortaya çıkma eğilimi göstermekle beraber, 

son yıllarda yapılan araştırmalar geç başlangıcın da sanıldığı kadar ender olmadığını 

ortaya koymaktadır (Yurt 2006).  

Hastaların yarısında hastalığı başlatıcı tek bir neden gösterilemezken, bir yakının 

ölümü, okul ya da is hayatında başarısızlık, beklenmedik yasam olayları gibi 

psikososyal birtakım faktörlerin varlığının hastalığın ilk epizodunu tetikleyebileceği ya 
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da var olan hastalığın alevlenmesine yol açabileceğine dair kanıtlar vardır. (Ceylan 

2001). 

 DSM-IV-TR‘ye (2005) göre şizofreninin alt tipleri, değerlendirme sırasında 

önde gelen belirtilerle tanımlanmakta ve aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır (Köroğlu 

2005): 

- Paranoid Tip, 

- Dezorganize Tip, 

- Katatonik Tip, 

- Farklılaşmamış Tip, 

- Reziduel Tip. 

 DSM-IV‘te şizofreni tanı ölçütleri arasında yer alan Karakteristik 

Semptomlardan biri olan, ―negatif belirtiler‖, duygulanımsal düzleşme/küntleşme, aloji 

(konuşamamazlık) veya avolisyon (irade/istenç eksikliği) gibi durumları kapsamaktadır 

(Köroğlu 2005). Duyguyu ifade etmedeki zorluklar yanında duygusal deneyimi 

yasayamamak da (anhedoni) görülür (Wout 2006). Özellikle gidiş ve prognoz üzerinde, 

negatif klinik belirtilerin baskın olduğu, hastaların sağaltımdan daha az yararlandığı ve 

prognozun daha kötü olduğu belirtilmektedir. Aksi şekilde, pozitif belirtilerin ve 

duygusal tonun varlığı da iyi prognoz göstergelerindendir (Yurt 2006). Duygulanımda, 

duyguların ifadesinde ve diğer insanların duygularının anlaşılmasındaki bozukluklar 

şizofreni hastasının sosyalleşmesini önemli derecede engelleyebilmektedir (Yurt 2006). 

Diğer insanların duyguları, özellikle olumsuz olanları "sanki bir büyüteç" aracılığı ile 

algılanmaktadır. Kızgınlık, eleştiri, düşmanlık, onaylanmama, reddedilme gibi duygular 

ve yaşantılar aşırı duyarlılık nedeniyle tolere edilememekte ve ilişki sonlandırılmaktadır 

(Penn ve ark. 1997). 

 Bir diğer tanı ölçütü olan, Toplumsal/Mesleki İşlev Bozukluğu kapsamında, ―iş, 

kişilerarası ilişkiler veya öz bakım‖ gibi önemli işlevsellik alanlarında belirgin bir 

yetersizlikten söz edilmektedir (Köroğlu 2005). Doğası gereği sosyal bir varlık olan 

insan, diğerleriyle iletişim kurmak zorundadır. Ancak, şizofrenide etkin ve başarılı bir 

iletişim için gerekli önkoşulların (iletişimde bulunanların aynı gerçekliği, aynı iletişim 

durumunu, yani aynı "şimdi ve burada" yı paylaşmaları, ortak bir dil kullanmaları, 

kendilerini diğerinin yerine koyabilme yetisine sahip olmaları) yerine getirilemediği 

belirtilmektedir (Ünal 2000). Şizofren hastaların iç ve dış uyaranları farklı algılayıp, 
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farklı anlamlandırdığı için toplumun diğer bireyleriyle aynı gerçeklikte buluşamadığı, 

kendisini korumak ve yasamın güçlükleriyle başa çıkmak için geliştirdiği savunmaların 

kişilerarası ilişkilerde mesafeye yol açtığı, sosyal ortamlarda etkili davranışta 

yetersizlik, sosyal anksiyete ve damgalanmadan kaçınma isteğinin sosyal geri çekilmeye 

neden olabildiği, bireyin dış dünyasını küçülterek ayakta durmaya çalıştığı 

belirtilmektedir (Ünal 2000).   

Şizofrenide meydana gelen amigdala ve prefontal korteks anormalliklerinin, 

düşünce ve davranışlarda bozulmanın yanında duygusal süreçle ilgili bozuklukların da 

nedeni olduğunu akla getirmektedir (Wout 2006; Schneider ve ark. 1998).  Kring ve 

ark. (1999), şizofren hastalarda duygusal ifade yeteneğinin azalmasına rağmen, belirli 

düzeyde olumlu ve olumsuz duyguların yaşandığını belirtmektedir. Kring ve Neale 

(1996) yapılan çalışmada, şizofrenik hastaların dışa dönük duygu ifadesi ile duygusal 

deneyimleri arasında tutarsızlık bulunmuştur. Şizofren olan ve olmayan katılımcılara 

duygusal film izletilerek,  yüz ifadeleri ve deri iletkenliklerinin videoya kayıt edildiği 

çalışmada, şizofren katılımcılar, kontrol grubuna göre duygusal filmler esnasında daha 

az yüz ifadesi ve olumlu/olumsuz duygu ifade etmiş ve tüm filmlerde daha az deri 

iletkenliği sergilemişlerdir.  

 Şizofreni genel olarak süreğen ve yeti yitimine yol açan bir hastalıktır. Bütüncül 

bir yaklaşımın benimsendiği tedavide, ilaç tedavisi (özellikle antipsikotikler), akut 

olgularda Elektrokonvulsif Terapi (EKT), destekleyici bireysel ve grup psikoterapileri, 

toplumsal beceri eğitimleri tedavi kapsamında ele alınmaktadır (Yurt 2006; Işık 1997; 

Üçok 2002).   

 Moreno ve Marsh‘a göre insanları bir grup içinde tedavi etmek olan grup 

terapisinde, toplum içinde ruh sağlığı bozulan insanlar yine toplum tarafından 

iyileştirilebilmektedir Bu yöntemle tedavi edilen hastaların yeniden hastaneye yatma 

oranının da, bireysel terapilerden daha düşük olduğu ileri sürülmektedir  (O‘Brien 1983; 

Kaynak: Işık E. 1997). Ayrıca ilaçla birlikte uygulanan grup tedavisinin de, sadece ilaç 

tedavisine göre daha başarılı olduğu iddia edilmektedir (Wolberg 1988; Kaynak Işık E. 

1996). Şizofreni grupları için en uygun sayının beş ile sekiz arasında olduğu ve grup 

tedavisinde belirtileri tamamen ortadan kaldırmak gibi büyük değişikliklerin çok iddialı 

hedefler, olabileceği yerine kısa sürede gerçekleşecek hedeflerin saptanması 

belirtilmektedir (Işık 1997). 
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2.1.3. Aleksitimi 

2.1.3.1. Tanım ve Kavramın Ortaya ÇıkıĢı 

 Aleksitimi, kelime anlamı olarak Yunancada _a; yok, _lexis; söz, _thymos; 

duygu anlamına gelen kelimelerin birleşmesinden meydana gelmiş bir kavramdır. Bu 

kavram Türkçeye ―duygular için söz yokluğu‖ şeklinde çevrilmiştir (Dereboy 1990). 

Şahin (1991) ise aleksitiminin, sadece ―duygular için söz yitimi‖ anlamına gelen, 

duygulara karsı ―dilsiz‖ olmakla sınırlandırılamayacağını, çünkü aleksitimik bireylerin 

aynı zamanda duygularına karsı ―sağır‖ olduklarını vurgulamaktadır. Buradan hareketle 

aleksitimi için ―duygusal ahrazlık (sağır ve dilsiz) karşılığının kullanılmasını önermiştir 

(Dereboy 1990; Şahin 1991). 

 Aleksitimi, başlangıçta psikosomatik belirtilerle ilişkili durumları açıklamaya 

çalışmak amacıyla ortaya atılmışken (Blanchard, 1981; Kaynak: Koçak 2002), daha 

sonraları sadece psikosomatik tablolara özgü bir durum olmadığı, ruhsal rahatsızlıkların 

hepsinde ve sağlıklı bireylerde de görüldüğü anlaşılmıştır (Şahin 1991). 

 Sifneos 1972‘de özellikle psikosomatik hastalar üzerinde yıllardır çeşitli 

klinisyenler ve araştırmacılar tarafından belirtilmiş olan, duygularını tanıma ve sözel 

ifade güçlüğü, hayal ve fantezi yaşamında kısıtlılık, işe vuruk düşünme eğilimi, çatışma 

ve engellenme durumlarındaki problemlerini bedensel belirtiler olarak yansıtma gibi 

durumları ―aleksitimik özellikler‖ olarak tanımlamıştır. Sifneos, aleksitimik bireylerdeki 

en temel özelliğin ‗duyguların ifade edilmesinde yetersizlik‘ olduğunu belirtmiştir (Yurt 

2006).  

 

2.1.3.2. Aleksitimik Belirti ve Özellikler 

 Aleksitimi kavramının yaratıcısı Sifneos (1972), aleksitimik bireyleri şöyle 

tanımlamaktadır: ―Aleksitimi öncelikle bireyin duygusal işlevlerinde ve kişiler arası 

ilişkilerinde güçlük çekmesi seklinde ortaya çıkan bir sorundur. Duyguların merkezi bir 

öneme sahip olduğu toplumsal yaşantıda aleksitimikler yabancı, hatta başka bir 

dünyadan gelmiş izlenimi verirler. Aleksitimiklerin en belirgin özellikleri duygularını 

fark edip ifade etme güçlüğü çekmeleridir. Günlük yasamda düşünebilen, anlatabilen, 

ilişkiler kurabilen kimselerdir. Ancak duygu ve düşünceleri arasında bağ kurup ayırt 
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etmekte ve bunları ifade etmekte sorun yaşarlar‖ (Sifneos 1987). Aleksitimi kavramına 

ilişkin farklı yorum yaklaşımlar aleksitimik özelliklerin saptanmasında da geçerlidir. Bu 

farklı yorum ve yaklaşımlara rağmen konunun uzmanları aleksitimik kişilik 

özelliklerinin 4 ana başlıkta toplanmasında hemfikirlerdir (Leser 1981; Sifneos 1988; 

Taylor 1991; Kaynak: Koçak 2002). 

 

 

- Duyguları Fark Etme, Ayırt Etme ve Söze Dökme Güçlüğü 

 Aleksitimik bireylerin en belirgin özelliği duygularını tanıma ve ifade etmede 

güçlüklerdir. Aleksitimikler özgül bir biçimde duygularını tanıyamaz ve 

tanımlayamazlar. Basit kelimelerle duygularını kabaca, ―rahatlama ve rahatsız olma‖ 

gibi ifade etmekteyken,  bedensel tepkilerle ifadesi ―gevşeme ve gergin olma‖  şeklinde 

olabilmektedir. Kendilerine duyguları sorulduğunda bu kelimenin anlamını bilmez gibi 

görünmekte,  tekrarlayıcı ve ayrıntıcı bir konuşma tarzı sergilemektedirler. Sık sık 

bedensel yakınmalarından söz eden bu bireylerin duygusal yaşamlarındaki kısıtlılık, 

bazen duruşlarındaki donukluk ve duygularının yüzlerinden anlaşılamamasıyla da 

kendini belli etmektedir (Sifneos 1977; Taylor 1984; Kaynak: Koçak 2002).  

 Aleksitimik kimselere yasadıkları tatsız bir olay sırasında neler hissettikleri 

sorulduğunda, o anda neler düşündüklerini, neler yapmak veya söylemek istediklerini 

ayrıntılı olarak anlatabilirler. Duygularından bahsetmesi için ısrar edildiğinde ise ne 

zaman duygularından, ne zaman düşüncelerinden söz etmekte olduğunu bilemedikleri 

gözlenebilmektedir (Dereboy 1990). Aleksitimik bireyler, günlük yasamda ilişki 

kurabilen, düşünebilen, anlatabilen ancak duygu ve düşünceleri arasındaki farkı ayırt 

etmede ve bağlantı kurmada, duygularıyla bedensel duyumlarını ayırt etmede ve bütün 

bunları ifade etmekte güçlük yasayan bireylerdir. Bu özelliklerinden dolayı 

aleksitimiklerin içgörü kazandırmaya yönelik terapilerde başarı sağlayamadıkları 

düşünülmektedir (Lesser 1981, Taylor ve ark. 1991). 

- Hayal Kurma, Fantezi Yaşamında Kısıtlılık 

 Aleksitimik özellik gösteren bireylerin hayal gücünün oldukça zayıf olduğu, 

kurdukları hayallerin genellikle gerçeklik sınırları içinde, tutku ve özlemlerin silik bir 

biçimde yansıdığı renksiz fantezilerden ibaret olduğu belirtilmektedir (Taylor ve ark. 

1988). Ayrıca, rüyalarını nadiren hatırladıkları, rüya öğeleri arasında ilişki kurmaları 
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istendiğinde bunu gerçekleştirmekte zorlandıkları belirtilmektedir (Krystal 1982; 

Kaynak: Koçak 2002). Hayal kurma becerilerindeki eksikliklerine bağlı olarak yaratıcı 

olmakta zorlanabilmekte, eylem ve düşüncelerinin daha çok dış uyaranlar doğrultusunda 

şekillendiği ileri sürülmektedir. Genellikle diğer insanlar tarafından donuk, sıkıcı, kaba 

ve duygusuz olarak tarif edilmektedirler (Lesser 1981). 

 

 

- İşlemsel Düşünme 

 Duygularını tanıma ve ifade etmede güçlük yaşayan aleksitimik bireyler, düşlem 

ve fantezi yaşantılarındaki kısıtlılığa rağmen, pragmatik ve mekanik tarzda düşünme 

eğilimleri ile çevreleriyle uyum içinde yaşayabilmektedir. Karşılaştıkları sorunlara 

somut ve kestirme çözümler bulmaya yönelen aleksitimikler, sorunların kökenine 

inmektense görünen yüzeysel nedenlerle ilgilenmeyi tercih etmektedir. Bu 

özelliklerinden dolayı genellikle çevreleriyle büyük ölçüde uyumlu ve sorunsuz insanlar 

gibi algılanmaktadırlar (Lesser 1985, Taylor ve ark. 1991). 

- Dış Merkezli Uyum Sağlamaya Yönelik Kognitif Yapı 

 Daha çok dışa dönük kişilik özellikleriyle öne çıkan aleksitimik bireylere, 

çevreleriyle olan ilişkilerinde de, iç etkenler ve onlara bağlı duygulardan çok, dış 

uyaranlar yön vermektedir. Günlük yasamda karşılaştıkları durumlarda, çevresel 

beklentilere ve ayrıntılara çok fazla önem verdikleri için, aleksitimikler daha çok dış 

kontrollü olup yalnızlığı tercih ettikleri belirtilmektedir (McDougall 1982). 

 

2.1.3.3. Aleksitimiye Kuramsal BakıĢ 

 Aleksitiminin kişisel bir eğilim, sosyal destek eksikliği sonucu ortaya çıkan bir 

durum, hastalık, psikosomatik belirti, kognitif bozukluk, beceri eksikliği, yetersizlik, 

nörolojik bir problem olduğunu savunan farklı görüşler vardır (Yurt 2006). Bununla 

beraber, aleksitiminin varlığı ya da yokluğu yerine, düzeyinden bahsetmenin daha doğru 

olduğunu belirten araştırmacılar da bulunmaktadır (Taylor 1981, Taylor 1984). Kısaca, 

aleksitimi kavramının gelişimine kendi perspektiflerinden katkıda bulunan kuramlar 

şöyledir: 



12 

 

 ―Nörofizyolojik ve ―nörobiyolojik‖ yaklaşıma göre, aleksitimi hemisferler 

arasındaki iletişimi bozan bazı durumlar sonucu ortaya çıkmaktadır (Hoppe ve Bogen 

1977; Kaynak Yurt 2006). Bu yaklaşımın geçerliğine inanan bir kesim ise, aleksitiminin 

limbik sistemden neokortekse iletilmesi gereken duyusal uyaranların bloke edilmesi 

sonucu, bilinçli duygusal yaşantılara dönüşememesiyle oluşan bir durum olduğunu 

belirtmektedir (Koçak 2002). 

 Acı verici algı veya duyguların yadsınmasının, sözel olarak ifade 

edilememesinin nedenini, sağlıksız ego savunma mekanizmalarına veya duygusal 

travmalara bağlayan ―psikanalitik‖ yaklaşımdan temel alarak, bu açıklamanın aleksitimi 

için de geçerli olabileceği ileri sürülmektedir. Freud‘a göre bir uyarıcının sözel olarak 

ifade edilebilmesi için, bilinç dışından bilinç düzeyine gelmesi gerekmektedir. Bilinç 

dışında ifade edilmeyen ve sözel olarak paylaşılmayan duygular çatışma, gerilim ve 

somatik yakınmalar ile anlatım bulmaktadır. Bu yönüyle nevrotik kimselerde ortaya 

çıkan klinik tablolar aleksitimik özelliklere benzemektedir (Stoudemire 1991). 

 Ayrıca, aleksitiminin çeşitli psikolojik kaynaklardan doğabileceği, yadsıma ve 

bastırmadan farklı olarak psikotik doğada savunma mekanizmaları kullanılabildiği ileri 

sürülmüştür (McDougall 1982). Erken dönemde anne-çocuk ilişkilerindeki bozukluklar 

sonucu, çocukta içsel temsiller oluşturma, imge kurma yeteneği gelişememekte ve anne 

imgesini oluşturma şansı bulamayan çocuk daha sonraları içsel gereksinimleri için 

gerekli olan hayal kurma ve fantezi yeteneğinden yoksun kalmaktadır (McDougall 

1982). Benzer şekilde, erken dönem anne-çocuk ilişkisindeki bozukluğu vurgulayan 

Wolff‘a göre (1977) (Kaynak: Koçak 2002), çocuğun duygusal yönden kendini ifade 

etmesini, duygusal kendilik anlatımını ve oyunculuğunu reddeden ebeveynler, çocuğun 

duygu ve fantezilerini pekiştirmek yerine, en yakınları ile bile paylaşmasını 

engellemekte ve zamanla çocuk duygusuz iletişim kurarak sahte bir benlik 

geliştirmektedir (Luminent 1994; Kaynak: Koçak 2002).  Duygusal alanda oluşturulan 

baskı ve karmaşalar çocukta, duygularını tanımamaya, yaşamamaya ve ifade etmemeye 

neden olmaktadır (Krystal 1979; Kaynak Yurt 2006). 

 ―Sosyal öğrenme-davranışçı‖ yaklaşıma göre, normal ve normal dışı olarak 

kabul edilen tüm davranışlar doğumdan itibaren başlayan öğrenme ve eğitim sonucu 

oluşmaktadır (Koçak 2002). Önce aile, daha sonra ailenin de içinde yer aldığı 

sosyokültürel yapı ve iletişim biçimleri tüm bireyleri etkilemektedir. Bireylerin iletişim 
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ve davranış tarzları, duygu ve düşüncelerini ifade biçimleri bu sosyal kültürel yapı 

içinde şekillenmektedir. Duyguların sözel olarak ifade edilmesinin, bunu sağlıklılık ve 

olgunluk belirtisi olarak kabul eden batı kültürü ve felsefesinin ürünü olduğu 

belirtilmektedir. Buna karşılık bazı doğu kültürlerinde duyguların açığa vurulmasının 

hoş karşılanmadığı, hatta bazı dillerde belirli duygular için kelime bile bulunamadığı da 

belirtilmektedir (Lesser, 1985; Kaynak: Koçak 2002). 

 Aleksitimik özelliklerin de kognitif şemalarda yer alan işlevsel olmayan kognitif 

çarpıtmaların bir sonucu olabileceğini ileri süren Lazarus‘a (1991) göre duyguların 

altında kognitif değerlendirmeler bulunmaktadır. Kognitif değerlendirmenin en ilkel 

biçimi dil öncesi (sözel olmayan) bilinç ve bilinçdışıdır.  Aleksitimik bireylerde, 

Lazarus‘un bahsettiği ilkel kognitif şemaların kullanıldığı ileri sürülmektedir. Buna 

göre, aleksitimik bireylerde kognitif değerlendirme en alt düzeyde simgesel ve sözel 

olmayan bir biçimde yapılmaktadır. (Martin ve ark. 1986; Kaynak: Koçak 2002). 

 Ayrıca, aleksitimiklerin duygularını tanıma ve ifade güçlüğü çekmelerinin, 

duygusal durumlarını bedensel tepkiler olarak ifade etmelerinin, kognitif gelişimin 

duyusal-hareketsel (sensory-motor) dönemi ile işlem öncesi (pre-operational) dönemi 

arasına odaklaşma veya takılıp kalmadan kaynaklandığı da ileri sürülmektedir 

(Stoudemire 1991).  

 ―Bağlanma‖ yaklaşımına göre, erken çocukluk çağındaki bağlanma 

deneyimlerinin, emosyonel şema, imajinasyon ve diğer kognitif yeteneklerin gelişimini 

etkilediği ileri sürülmektedir (Cassidy 1994; Fonagy ve Target 1997; Yurt 2006). 

Yaratıcı imajinasyon ve etkili emosyon düzenleyici yeteneklerin güvenli bağlanma ile 

ilişkili olduğu, aleksitimide ise güvensiz bağlanmanın söz konusu olduğu 

belirtilmektedir (Taylor 2004, Troisi 2001; Kaynak: Yurt 2006).  

 

2.1.3.4. ġizofreni ve Aleksitimiye Ortak BakıĢ 

Çalışmalar şizofreni hastalarının duygusal süreçlerinde eksiklik olduğunu ortaya 

koymaktadır. Aşağıda şizofreni hastalarında aleksitiminin araştırıldığı çalışmalar 

verilmiştir:  

 Şizofreni gelişimi için yüksek risk grubu tanımlamaları içinde yer alan şizotipal 

kişilik bozukluğunda, aleksitimik özelliklerin daha sık görüldüğü belirtilmektedir (Bach 
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ve ark. 1994). Narsisistik kişilik bozukluğu olanlarda, aleksitiminin psikoz gelişimi için 

bir eğilim yarattığını öne süren dinamik eğilimli araştırmacılar bulunmaktadır (Cullberg 

2006; Kaynak: Yurt 2006). 

 Amigdalanın iki taraflı lezyonunun hayvanlarda sosyal ilgi ve iletişim azlığına, 

insanlarda ise edilgenlik, apati, sığ duygulanıma yol açtığı bildirilmektedir. 

Şizofrenideki negatif ve kognitif belirtilerin oluşumunda prefrontal korteks ve amigdala 

arasındaki bağlantılarda bir yetersizliğin rolü olduğu ileri sürülmektedir (Kirkpatrick 

1990; Kaynak: Yurt 2006).  

Son dönem duygu çalışmalarında ön plana çıkan amigdalanın, aleksitimik 

özellikler açısından önemli bir yapı olduğu belirtilmektedir (Leweke 2004). 

 Şizofrenide ve aleksitimide dilin önemli olduğu, şizofren hastalarda, hemisferik 

lateralitede bozukluğun sembolizasyon ve dil süreçlerini etkilediği, hemisferik 

dominanstaki bozukluğun konuşma sırasında sentaks, semantik, bütünlük, metafor 

kullanımında ve geribildirimden yararlanmada önemli sorunlar yarattığı belirtilmiştir 

(Angrilli ve ark. 2009). Pozitif belirtiler, dilin düzenlenmesi ve yönlendirimindeki 

bozukluklar olarak tanımlanırken (sanrılar, sembolik değerlerdeki patolojik bir 

değişiklik nedeniyle, sözcüklerin anlam sınıflandırmasında ortaya çıkan mantıklı 

düşünme becerisinde azalma), negatif belirtilerden özellikle konuşma fakirliği ve 

duygusal sığlık semantik bozukluk, sözcüklerin sembolik anlamlarının kaybı olarak 

tanımlanmıştır (Angrilli ve ark. 2009). Şizofren hastalarda dilin bozulması ile 

aleksitiminin tanımı içinde yer alan, duyguların tanınmasında veya ifadesinde 

kaçınılmaz bir şekilde güçlüklerin ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir (Angrilli 

ve ark. 2009 ).  

 Anhedoni, istekte azalan kapasite, künt duygulanım ifadesi, negatif semptomlar 

şizofreni ve aleksitiminin üst üste binen özellikleri olarak belirtilmektedir (Toderello 

2005; Kaynak: Yurt 2006).  

 Pek çok psikiyatrik popülasyonda yapılmış fazla sayıda çalışma olmasına 

rağmen, şizofrenide aleksitimi ile ilgili az sayıda ampirik çalışma mevcuttur. 

Çalışmalarda şizofrenideki aleksitimi, hem klinik tanımlayıcı hem de fenomolojik 

olarak araştırılmış, ancak fizyopatolojik olarak yeterli bir noktaya ulaşılamamıştır (Yurt 

2006).  
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2.2. Sinematerapi ve Psikiyatri 

2.2.1. Tanım 

 Sinema ve psikiyatrinin temelde uğraş alanı insandır. Sinema da psikiyatri de 

insan düşüncesini, duygularını, davranışlarını ve hepsinden önemlisi insan dürtülerini 

odak noktası olarak ele almaktadır. Filmler psikiyatriyi işlemiş, psikiyatristler filmleri 

incelemişlerdir. Sinema ve psikiyatri birlikteliğinin kaçınılmaz olduğunu Schneider‘in 

(1987), ―Psikiyatri var olmasaydı, sinema onu mutlaka icat etmek zorunda kalırdı‖ 

sözleri de desteklemektedir (Gabbard ve Gabbard 2002; Beyazyürek 2007).   

 Pek çok sosyal bilimci, yaratıcı ve spontan olan bireylerin sorunlarla etkili bir 

biçimde başa çıkabileceklerini ileri sürmektedir (Dökmen 1995). Bu nedenle, yaratıcılık 

ve spontanlık temel amaçları olan sanat dallarının, bireylerin bu yönlerinin geliştirilmesi 

amacıyla psikoterapi süreciyle kaynaştırılmasında yarar vardır. Sinema filmlerinin 

terapide kullanılması, bu çalışmaların son halkalarından biridir (Şimşek 2003) 

Sinematerapi, eğitimli bir profesyonel tarafından bireysel, grup ya da hastaya film 

izleme ödevi verilmesini, kendini açma ve değişim sağlama amacıyla, karakterlerin ve 

metaforların kullanılmasını kapsayan yaratıcı terapötik bir girişimdir (Powell 2008; 

Gençöz 2007; Şimşek 2003). 

 Sinematerapi terimi ilk defa Berg-Cross, Jennings and Baruch (1990) tarafından 

bir makalede kullanılmıştır ve ―hastaların tek başlarına ya da grup olarak terapist 

tarafından seçilen ticari filmleri izlemelerini içeren bir tedavi tekniği‖ olarak 

tanımlanmıştır (Pur 2009, Aka 2007).  

Tyson ve ark. (2000), sinematerapiyi ―hastaların filmdeki karakterleri 

diğerleriyle, çevreyle ve kişisel konularla birlikte görsel olarak değerlendirmelerine 

olanak veren ve bu sayede başarılı olabilecek pozitif terapi hareketi için bir köprü 

kurulmasını sağlayan bir terapi müdahalesi‖ olarak tanımlamışlardır (Portadin 2006). 

 Bir psikanalist olan Foster Cline (1999; Kaynak: Şimşek 2003) sinematerapiyi; 

ses ve görüntü içeren, olumlu sonuç getiren, insanın kendini verebileceği bir uygulama 

olarak tanımlamaktadır. Ona göre, filmler sorunun çözümünü bulmada bize yol 

göstermektedir. Birçok film gerçek yaşama çok benzediği için, işlenen durumlar çoğu 

kez hastanın yaşadıklarını birebir yansıtmaktadır. Filmler genellikle günlük yaşamı 

yansıtmakta ve terapistin yardımıyla hastaların-danışanların kendilerine yarayacak ve 

rehberlik edecek nitelikte ilkeler bulmasına yardımcı olmaktadır. Filmler zaman zaman 
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terapi seanslarında gündeme getirilen bir fikri güçlendirmek amacıyla verilmekle 

birlikte, çoğunlukla amacı danışanın içe dönük araştırmalarını ve duygularının iç 

yüzünü anlamasını teşvik etmektir (Mangin 1999). 

 Sharp ve ark. (2002) da, sinema terapiyi ―hastaların izlemesi için filmlerin 

dikkatli seçimini ve terapi sırasında hastaların deneyimlerini takip eden süreci içeren bir 

terapi tekniği‖ olarak tanımlamışlardır.  

Solomon (1995), sinematerapiyi hastaları iyileştirmek için filmlerin yardımcı 

araçlar olarak değerlendirilmesi şeklinde tanımlamıştır (Portadin 2006).  

 

 

Sinematerapinin genel amacı; 

a)   hastanın yaşamını resmeden bir film belirlemek,  

b) hastanın karakterlerle özdeşleşmesine ve problem üzerine anlayış geliştirmesine 

yardım etmek, 

 c) karakterlerin hatalarından ve/ya doğru kararlarından kazanım sağlamak, problemin 

çözümüne teşvik eden stratejiler elde etmek (Sharp ve ark. 2002; Powell 2008) 

 

2.2.2. Ortaya ÇıkıĢı ve Tarihsel GeliĢim  

Sanat eserlerinin psikoloji alanında kullanımı yeni bir uygulama değildir. Müzik, 

şiir, edebiyat ve görsel sanatlar alanındaki eserler uzun zamandır tedavi edici 

etkilerinden dolayı psikoterapi alanında kullanılmaktadır (Şimşek 2003).  

 MÖ 384-322 yılları arasında yaşamış olan Yunanlı filozof Aristo, tiyatronun 

etkilerini tasvir etmiş; Yunanlıların komik bir oyun sırasında oyuncuların duygularına 

ortak olup böylece sıkıntı veren düşüncelerinden ‗arındıklarını‘ gözlemlemiştir (Soygür 

ve ark. 1995). 

 Fransız psikanalist Andrea Sabbadini‘ ye göre sinema ve psikanalizin doğum 

yılı aynıdır (Lumiere kardeşlerin ilk filmi ve Freud‘ un histeri üzerine çalışmaların 

yayımlanması- 1895) (Pur 2008). 

Sinemanın psikoterapide yardımcı olarak kullanımı 20. Yüzyılın başlarında 

multimedya teknolojisinin genel toplumda gelişmesi ve kullanılabilir olmasıyla 

başlamıştır. Sinema çalışmalarının gerçek başlangıcı bilinmemekle birlikte, Katz (1946) 
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tarafından filmlerin psikoterapi uygulamalarını inceleyen bir araştırmaile, 20 yıl 

öncesinde sinematerapinin terapötik faydaları için kullanıldığı ortaya çıkartılmıştır 

(Powell 2008).  

Berman (1946)‘da 16 mm.lik sinema filminin bireysel hasta odalarında ve toplu 

kullanım alanlarında düzenli ve uyumlu hastaları ödüllendirmek amacıyla kullanmıştır.    

Berman öncelikle, ödül almayan hastaların da bir biçimde filmleri duyacağını ve yeterli 

olmak için gerekli değişikleri yapacağını planlamıştı. Ancak uyumlu grupla yapılan bir 

kaç gösterimden sonra, Berman çok yeni bir şey fark etmeye başlamıştır, bu da,  film 

sahnelerinin hastalara davranış düzeyinden daha fazla yardım etmesidir. Örneğin, 

duygusal destek sağlama, çoğu hastanın gösterimler sırasında normalden daha sakin 

olmaları, gösterimlerden sonra birbirlerine daha kibar davranma ve iletişimi sürdürme 

hatta terapi seanslarında kendilerini karakterler ve kendi problemleriyle 

tanımladıklarından söz ederek filmleri referans verdiklerini belirtmiştir. Sonuç olarak, 

Berman katılımcı kısıtlamalarını kaldırarak filmlerin diğer hastalar üzerinde de aynı 

etkiye sahip olup olmadığını görmek amacıyla, aksi, rahatsız edici ve asi hastaların da 

gruba katılmasına izin vermiştir. Sonunda çoğu hastanın hijyen ve uyum alanında 

gelişme gösterdiği gözlemlenmiştir (Powell 2008). 

Prados (1951) kaygı ve psikosomatik düzensizlik için  tedavi görenhastalara 

korkunun psikolojik etkileri hakkında fikir aşılamak için film göstermiş vehastaların 

gösterim sonrasında sadece kendi durumlarıyla ilgili eğitim almakla kalmadıklarını,, 

kendilerinden çok filmle ilgili sahnelere odaklanıldığında,kendilerini açma konusunda 

daha az direnç sergilediklerini belirlemiştir(Powell 2008). 

Tucker, Lewis, Martin, ve Over (1957) kapalı devre televizyon kullanarak 

başkalarıyla nadiren iletişim kuran hastaların televizyonda gösterilen karakterlerle uzun 

süreli konuşmalar yaptıklarını gözlemlemişlerdir (Powell 2008)  

Berman (1946), Prados (1951), Tucker ve arkadaşları (1957) sinema 

girişimiyaklaşımı için grup tedavisini seçmişlerdir. Ayrıca, hastaları psikiyatri 

hastalarından oluşmaktaydı (Powell 2008).  

Daha sonraki dönemde, sinemanın akut psikiyatri hastalarıyla değil de, uyum 

problemi olan genç gruplarla kullanıldığı görülmektedir. Duncan, Beck ve Granum 

(1986), sinemayı psikiyatrik olmayan hastalarda kullanan ilk araştırmacılardır. 

Adölesan dönemindeki kızların, grup evi yaşantısından sonra, evlerine ve topluma 
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yeniden geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla, ―Sıradan İnsanlar‖ (Ordinary People-1980) 

filmini izletmişlerdir (Powell 2008). 

 Berg-Cross ve ark. tarafından (1990), ―sinematerapi‖ olarak adlandırılmasıyla, 

psikiyatri hastalarında popüler filmlerin kullanılması yenilikçi bir yaklaşım olarak 

resmiyet kazanmıştır. Kavramsal adlandırma ve işlemsel tanımlanmasıyla, sinematerapi 

girişimi evrensel açıdan kabul gören ve tanınan bir yöntem olmuştur (Powell 2008). 

Aynı zamanda, bu araştırmacılar, sinematerapinin bibliyoterapi (hastalara terapötik 

fayda sağlanması amacıyla kitap okutulması) ile bağlantısını kurmuşlardır. Böylece, 

terapötik amaçlarla filmlerin kullanılmasına sağlam bir temel oluşturulmuştur (Wedding 

ve Niemiec, 2003).  

 Günümüze doğru gelindiğinde, Hesley (2000)(Kaynak: Powell 2008), filmlerin 

pozitif psikoloji gelişimini teşvik etmede önemli kısa bir girişim olacağını belirttiği 

görülmektedir. Dermer ve Hutchings (2000), aile sinematerapisinde etkili filmlerin bir 

listesini hazırlamışlardır. Peak ve Steep (2005), danışmanlıkta yaşlı çiftlerde 

kullanılabilecek filmler hakkında önerilerde bulunmuştur. 

Ayrıca, sinematerapi üzerine altı ders kitabı (Hesley & Hesley 2001; Solomon, 

1995, 2001; Teague 2000; Ulus 2003; Wolz 2005; Kaynak: Powell 2008) 

bulunmaktadır.  

 Günümüzde ise sinematerapi kişilerarası ilişki problemleri, depresyon, şizofreni, 

obsesyon, travma sonrası stres bozukluğu, alkol bağımlılığı gibi hastalıklardan iletişim, 

kaygı, korku, üzüntü, taciz, tecavüz, öfke, şüphe, şaka ve gülmenin etkileri, problem 

çözme, düşünce-mantık ve sağduyu, inançlar, duygular, sevme-hoşlanma-aşık olma, 

damgalama-damgalanma, spiritüalite-manevi değerler, kayıp-matem ve yas, uyum 

bozuklukları gibi durumlara kadar uzanan geniş bir yelpazede bireysel ya da grup 

uygulaması şeklinde kullanılabilmektedir (Cambronne 2000; Hanson 2000; Nielsen 

2000; Martin 2003;; Solomon 1995; Hesley 2001; Kaynak: Şimşek 2003; Pur 2009; 

Gelkof ve ark. 2006; Ulus 2010). Psikiyatri dışı anlarda, örneğin, terminal hastalığı olan 

çocuklarda, yaşadıkları ağrı, korku ve izolasyondan çıkarabilmek amacıyla ya da uzun 

süreli hastalarda ve terminal bakım kurumlarında (hospis), sinematerapinin terapötik 

etkilerinden yararlanılmaktadır (Powell 2008).  
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2.2.3. Etki Mekanizması 

 Sinematerapi sıradan film izlemekten daha işlevseldir  (Dermer ve Hutchings). 

Öncelikle, terapistler hastalara saptanmış filmi nasıl izleyeceklerine dair rehberlik 

ederler (Wedding & Niemiec 2003). Film izleme sırasında hastaların, ―filmin 

karakterlerinden benzer zorlukları yaşayanları belirlemeleri ve bu özdeşleşme ile kendi 

durumları için destek ve kabul bulmaları, duygusal durumlarını derinleştirmeleri, 

katarsis sağlamaları, problemle ilgili farkındalıklarını artırmaları, bilgi almaları, temsili 

öğrenme yoluyla çözümler bulmaları ve eylemler için hazır olmaları‖ hedeflenmektedir 

(Powell 2008). Film izledikten sonra, hastaların danışmanla filmdeki materyalin 

(metafor, olay, karakter) kendi kişisel hayatlarıyla nasıl ilişkilendiğini işleyerek 

kazanımlar elde etmesini sağlamaları, ayrıca hastada filmle ilgili olumsuz bir algı 

oluşturacak durumların da çalışılması ve dışlanması gerekmektedir (Sharp ve ark. 

2002).  

Sinematerapide, terapötik gücün ―metaforlara‖ (benzetmelere) odaklı olduğu 

belirtilmektedir (Powell 2008). Sinematerapide, filmlerde var olan metaforlar, ekrandaki 

karakter ve davranışlarıyla, hasta/danışan ve yaşam stili arasında benzerlikler olduğu 

ileri sürülmektedir. Özellikle, metaforların kişinin yaşam stilini tehdit edici olmayan bir 

şekilde araştırmaya ve iç görü geliştirmeye izin vermesi,  onları değişim için güçlü bir 

kaynak haline getirmektedir (Powell 2008).  Uzun yıllardır psikoterapide teknik olarak 

kullanılan metaforlar, hastanın iletişime direnç gösterdiği durumlarda, algının mantıklı 

ve analitik kısmını geçerek, özellikle zor materyalle yüzleşmede daha az tehdit edici bir 

platform oluşturarak daha savunmasız ve açık bir iletişime imkan tanımaktadır (Sharp 

ve ark 2002). Kısacası, gerçek yaşama kıyasla, bir metafora tepki vermenin bazen daha 

kolay olduğu belirtilmektedir. 

Örneğin; filmlerde yer alan bu metaforlardan bazıları, ―Şimdi Ya da Asla‖ 

filminde ―kahve‖, ya da ―Postacı‖ filminde ―mektup‖ gibi nesneler olabilmektedir. 

Bunun yanında ―Forrest Gump‖ filminde ―koşmak‖, ya da ―Küçük Gün Işığım‖ 

filminde ―hayaller‖ kavramı gibi soyut motive edici ifadeler de metafor olarak 

kullanılabilmektedir. Yaratıcı bir şekilde kullanılan ve genellikle yinelenen bu 

metaforlar hastanın davranışlarını değiştirmede, içgörüyü artırıp, anlayışı 

güçlendirmede rol oynayabilecek önemli faktörlerdir (Wedding ve Niemiec 2003). 
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Sinematerapide ―bibliyoterapi‖deki süreçler kullanılmaktadır; bibliyoterapi ile 

amaçları, avantajları ve sınırlamaları ortaktır.  Kökleri biblioterapiye dayanan 

sinematerapi için, Sharp ve ark. (2002),bibliyoterapiden gelişen ve büyüyen ifadesini 

kullanmıştır. Kitapların hastalar için kullanıldığı konusunda bilinen en eski tarih 

1840‘tır (Aka 2007). Psikiyatristler, kitapları hastanelerde yatan psikiyatrik hastalara 

dini ve ahlaki konularda eğitim için tavsiye etmişlerdir (Calish 2001; Kaynak Aka 

2007).  Bibliyoterapi, 1930‘lu yıllarda Carl Meninger tarafından sistemli bir biçimde 

hastaların tedavilerinde kullanılmak üzere ortaya atılmıştır. Bibliyoterapide, terapi 

boyunca çeşitli kitaplar, edebi eserler ya da çeşitli biyografiler ya da benzeri yazılar 

iyileştirici amaçlarla kullanılmaktadır. Verilen materyalde hastanın kendisiyle aynı 

sorunları yaşayan karakterlerin bu sorunlarla nasıl baş ettiğini inceleyerek kendisini 

geliştirmesini ve başkalarının da aynı sorunları yaşayabileceğini görerek kendisinidaha 

iyi hissetmesini sağlamak amaçlanmaktadır (Powell 2008; Gençöz 2007; Şimşek 2003). 

 Irvin Yalom (1990) ―hayali karakterlerin gerçeği bizi etkiler, çünkü bizim kendi 

gerçekliğimizdir. Üstelik önemli edebiyat yapıtları bizlere kendimiz hakkında bir şeyler 

öğretir; çünkü yakıcı derecede dürüsttürler, herhangi bir klinik verinin olabileceği kadar 

dürüst…‖ diyerek okuduğumuz kitaplardaki karakterlerin aslında kendi yansımamızı 

görebileceğimiz bir ayna olduğunu belirtmiştir (Gençöz 2007) 

 Bibliyoterapide, etki mekanizması özdeşim kurma, katarzis, iç görü ve 

evrenselleşme/bütünleşme şeklinde aşamalardan oluşurken, sinematerapide etki 

mekanizmasının bu aşamaları içeren 3 aşamadan meydana geldiği görülmektedir: 

1. ÖzdeĢleĢme: Hastanın filmdeki karakter/karakterlerle kendisi arasındaki 

benzerlikleri görmesi veya hissetmesidir. Karakterin davranışlarını ve düşüncelerini 

inceleyerek kendi davranış ve sonuçlarını incelemeye başlamasına aracılık etmektedir 

(Sharp ve ark. 2002; Gençöz 2007).  

2. Katarsis: Hastayla benzer problemi yaşayan ve benzer duyguları hisseden 

karakterin/karakterlerin gözlenmesi sonucu hastanın bastırdığı, farketmediği 

duygularının ve iç çatışmalarının ortaya çıkması (katharsis) ve böylece rahatlama ve 

arınmanın sağlanmasıdır (Sharp ve ark. 2002; Gençöz 2007).  

3. Ġçgörü: Özdeşim kurulan karakter/karakterlerin duygu ve davranışlarına, 

yaşadıkları problemlere ve problemleri çözüş şekillerine bakarak (kişilerin kendi 

travmaları ve çelişkileri ile yüzleştiklerini görmek), kendi yaşamındaki ilişkili 
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durumların çözümünde farkındalık kazanması (hastanın duyduğu yetersizlik, suçluluk 

ve utanç duygularının azalması) ve benzer yöntemlere başvurması (Sharp ve ark. 2002; 

Gençöz 2007).  

Dermer ve Hutching (2000) biblioterapi ve sinematerapiyi ―yaratıcı ve pahallı 

olmayan terapötik girişimler‖ şeklinde tanımlamıştır. Ortak noktalarına rağmen, bazı 

konularda sinematerapinin bibliyoterapiye kıyasla bazı avantajları olduğu 

belirtilmektedir. Birincisi, hastalar için, sadece iki saat film izlemek günlerce bir kitap 

okumak için vakit harcamaktan daha cazip gelmektedir. Ayrıca, evde ya da sinemada 

film izlemek kitap okumaya kıyasla, daha çok günlük işlerin bir parçası olabilmektedir 

(Sharp ve ark. 2002).  

 

2.2.4. Uygulama Yöntemleri 

Sinematerapi direktifli/direktifsiz,   yapılandırılmış/yapılandırılmamış biçimde 

uygulanmakta, öğrenme, iyileşme, ikna etme, iç görü oluşturma gibi alanlarda işlev 

görmektedir (Powell 2008).  

 

Direktif/Nondirektif sinematerapi (Nondirective/directive cinematherapy): 

Direktif olma, birisinin olumlu değişiklikler yapmaya motive edilmesinde bir başkasının 

etkili olma becerisidir (Kottler ve Brown 2000; Kaynak: Powell 2008). Terapide, 

uygulamayı yapan kişinin başlangıç yapması, sınırları belirlemesi, oturumları 

şekillendirmesi, gerektiğinde öneriler sunması, danışanda tedavi edici kazanımların 

mümkün olmasını sağlamada uzman rolünü üstlenmeleri direktif olma kapsamındadır 

(Powell & Newgent, 2008). Aksi biçimde yani nondirektif yaklaşımda, hastanın durumu 

yönetmesi ve terapötik aktiviteyi yönlendirmesi gerçekleşmektedir (Powell 2007).  

Sinematerapide, nondirektif yaklaşım uygulanırken,  terapist sadece filmde 

bulunan metaforları tanımlar  (örneğin karakterler, tema, ikilemler) ve hastanın 

yaşamıyla ilişkilendirmeden kaçınılır. Aksine, bu ilişkiyi hastanın kendisinin yapması 

amaçlanır ve hasta filmle ilgiline tartışmak istiyorsa onu görüşmeye getirir. Direktif 

yaklaşımda, terapist, hastanın hayatı ve filmde yaşananlar arasındaki benzerliğe işaret 

eder ve bağlantı kurulmasını hızlandırmaya çalışır (Powell 2007). 

 



22 

 

YapılandırılmıĢ/yapılandırılmamıĢ sinematerapi (Structured/unstructured 

cinematherapy): Terapistin oturumlarda hangi başlıkların veya konuların tartışılması 

gerektiğini önceden karar vererek katılımcılara sunması, yapılandırılmış sinematerapi 

yaklaşımıdır. Belirli bir sonuca ulaşmak amacıyla hareket edilmektedir (Powell 2007). 

Sinematerapi uygulamasında, seçilen filmin hasta/lar için etkili terapötik özellikler 

içerdiği varsayılarak,  hastanın filmin belirli yerlerini tartışması amaçlanmaktadır. 

Yapılandırılmamış yaklaşımda ise, hastanın yönelimi önemlidir ve filmle ilgili tartışmak 

istediği bölüme hasta karar verir (Powell 2007). 

 

2.2.5. Sinematerapi Üzerine AraĢtırmalar 

 Sinematerapinin hangi büyüklükte etkili bir metod olabileceği konusu, bu alanda 

henüz yeterince bilimsel çalışma yapılmadığı için, bilimsel olarak henüz açık 

değildir.Bununla beraber Birleşik Devletler‘de psikiyatri/psikoloji alanında çalışanlar 

tarafından yoğun bir biçimde kullanılmaktadır (Gençöz 2007; Powell 2008;  Portadin 

2006). 

 Portadin‘e göre (2006), sinematerapi giderek kabul görmektedir fakat onun 

klinik yararlılığı ve terapötik etkinliği hala belirsizliğini korumaktadır. Konu ile ilgili 

yapılmış az sayıdaki bazı çalışmalar hakkında kısaca bilgi vermek amaçlanmıştır: 

 Adams ve McGuire (1986) (kaynak: Powell 2008) tarafından, uzun süreli bakım 

evinde kalan yaşlıların duygulanımı ve ağrısı üzerine komedi filmleri (humor) 

izlemenin etkisinin değerlendirildiği bir araştırmada, iki ayrı gruba, (humor tedavi 

grubu-7 kişi),  (nonhumor tedavi grubu-6 kişi), 6 hafta boyunca, 3 ardışık günde, 30 

dakikalık parçalarda, kendi kuşaklarının popüler filmlerini izlemeleri direktif edilmiş, 

her hafta katılımcılar tarafından algılanan kronik ağrı ve duygulanım (yaşama karşı 

duygular) düzeyi üzerine öz bildirime dayalı değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca, 

hemşireler tarafından order dışı ağrı tedavisi miktarlarına dair gözlemler alınmıştır. 

Temel değerlendirme, çalışma başlamadan önceki 2 haftada alınmıştır. Ağrı deneyimi 

düzeyi üzerinde öz bildirimlere göre, her iki grupta da katılımcılar tarafından, filmleri 

izleme sonrası daha az ağrı deneyimlendiği belirlenmiştir. Duygulanımla ilgili 

özbildirimler, girişim öncesinde, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar 
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olmadığını göstermiş, fakat girişim sonrasında grup içi ve gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklar saptanmıştır.  

 Jurich ve Collins (1996) (kaynak: Powell 2008), adölesanların total benlik 

saygıları üzerinde popular gençlik filmleri izlemenin etkisini değerlendirmişlerdir. 40 

ergenden oluşan çalışmada, 6 hafta boyunca, ergenler her hafta bir popular gençlik filmi 

izlemişlerdir. Haftalık izleme sonrası bir buçuk saatlik grup tartışması yapılmıştır. 

Tedavi öncesi/sonrası benlik saygısı değerlendirmelerinde, adölesanların girişim öncesi 

ve sonrası benlik saygılarında istatistiksel bir anlamlılık belirlenmemiştir. 

 Powell ve ark. (2006) tarafından gerçekleştirilen, 6 haftalık baş etme becerileri 

grubuna katılan 16 adölesan, üç gruptan birine random şekilde yerleştirilmiştir. Grup 1, 

ilk 3 hafta boyunca sinematerapi girişimi ile beraber, 6 haftalık baş etme becerileri 

tedavisi almıştır.  Grup 2, sinematerapi girişimi olmaksızın 6 haftalık baş etme 

becerileri eğitimi almıştır. Grup 3, çalışmanın son 3 haftasında sinematerapi girişiminin 

eklenmesiyle 6 haftalık baş etme becerileri tedavisi almıştır. Her katılımcıya girişim 

öncesi, girişim sonrası ve bir haftalık izlemde kısa benlik saygısı ölçeğini uygulanmıştır. 

Sonuçlar, 3 grup arasında, girişim öncesi, sonrası ve 1 haftalık izlemde anlamlı 

farklılıklar olmadığını, ancak, grup içinde anlamlı farklar meydana geldiğini 

göstermiştir. Grup 1, girişim öncesinden, bir haftalık izlem süresine kadar, benlik 

saygısında anlamlı gelişmeler göstermiştir.  

Powell (2008) tarafından yapılan 11 haftalık sinematerapi girişiminde, bir 

depresyon hasta grubuna 5 hafta ―Yüzüklerin Efendisi‖ filmi parçalar halinde izletilmiş 

ve uygulama öncesi, sırası ve sonrası bir hastadaki  ―umut‖ ve ―pozitivizm‖ düzeyleri 

saptanmıştır. Çalışmada yapılandırılmış, nondirektif grup sinematerapi girişiminin 

istatistiksel olarak ve klinik olarak umudu yükseltmede etkili olduğu, optimizmi 

artırmada ise klinik olarak etkili olduğu gösterilmiştir.  

 Ayrıca, son yıllarda farklı hastalık grupları ile yapılan aşağıdaki çalışmalar 

sinematerapinin etkinliğini ortaya koymakta ve bu konuda yapılacak deneysel 

çalışmalar için etkili bir dayanak oluşturmaktadır. 

 Sistemli ve düzenli bir biçimde komedi filmleri izlemenin şizofreni hastalarında 

psikopatoloji, öfke, anksiyete ve depresyonu azalttığı, ve sosyal beceriyi arttırdığı 

gösterilmiştir (Gelkopf ve ark., 2006).  



24 

 

 Şizofreni hastalarında, huzursuzluk (tedirginlik) hissini azaltma ve kişilerarası 

ilişkileri geliştirme amacıyla, 10 şizofreni hastası ile yapılan 7 seanslık sinematerapi 

çalışmasında, hastaların kişilerarası ilişkilerinde ve kendilerini ifade etmelerinde, 

endişeli davranışları ve yabancılaşma duygularında düzelmeler meydana geldiği 

belirlenmiştir (Yu ve Bae 2008).  

 Hasson ve arkadaşlarının (2008) yaptığı bir çalışmada, film izlemenin insan 

beynindeki etkileri, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) sistemi ile incelenmiş ve 

kayıtlar analiz edilmiştir. Bu şekilde değişik temalı film grupları karşılaştırılmıştır. Bu 

çalışma ile film izlemeye başlarken nöral aktivitenin başlaması,  sahne değişimleri 

sırasında nöral aktivitenin de üretilmesi, beynin hangi kısımlarının daha çok uyarıldığı 

bulunmuştur. Değişik filmlerde beyindeki aktivasyon da farklı bulunmuştur.  

  

 Sinematerapinin mükemmeliyetçilik ve mükemmeliyetçilikle ilgili olan erken 

dönem uyumsuz şemalar üzerindeki etkisini, aynı zamanda katılımcıların film ile 

özdeşleşmelerinin ve filmi hatırlama derecelerinin bu sürece olan etkisini değerlendiren 

bir çalışmaya (Aka 2007), 34 üniversite öğrencisi iki grup olarak alınmış ve ölçekler 

girişim öncesi ve sonrası doldurulmuştur. Sonuçlara göre seçilen filmi izlemenin 

katılımcıların mükemmeliyetçilik değerlerini anlamlı olarak etkilediği ortaya çıkmıştır 

(Aka 2007).  

Sinematerapinin alkol bağımlıları üzerindeki etkilerinin incelendiği, 94 alkol 

bağımlısı hasta ve 14 Adsız alkolikler üyesi ile vaka-kontrol gruplu çalışma (Pur 2009) 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, alkolün dezavantajları algısının ve alkolü 

bırakmaya dair öz-yetkinliğin sinematerapiden sonra arttığı bulunmuştur (Pur, 2009). 

Sinematerapinin etkinliğinin farklı hasta gruplarda araştırılmasında daha fazla 

ampirik veriye ihtiyaç vardır. 
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3. GEREÇ-YÖNTEM 

3.1. AraĢtırmanın Amacı ve Tipi 

 Araştırma, psikotik bozukluğu (şizofreni, şizofreniform, paranoid bozukluk, 

şizoaffektif bozukluk vb.) olan bireylerin, aleksitimi düzeyleri üzerinde, yapılandırılmış, 

nondirektif sinematerapi girişiminin etkili olup olmadığını belirlemek amacıyla, yarı-

deneysel araştırma tasarımlarından 'zaman dizisi düzeni' kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir.   

Özel bir girişime bağlı değişikliklerin izlenmesine olanak tanıyan 'Zaman dizisi 

düzeni', tekrarlayan ölçümler yapılarak uygulanmaktadır (Emiroğlu, 2002; Powell, 

2008). Bu araştırma deseninde, araştırmacının özel bir yapının kendisini ortaya 

koymada zaman boyunca değişimleri ya da eğilimleri izlemek için çoklu gözlemler 

toplaması tanımlayıcı özelliktir (Powell, 2008).  

 Bu çalışmanın amacına uygun olarak, araştırma tipi, A-B-A kesintili 

(interrupted) zaman dizisi deseni olarak tasarlanmıştır. A-B-A harfleri, girişimle ilgili 

aşamaları tanımlamaktadır:  

 A) Katılımcıların aleksitimi düzeylerini değerlendirmede, temel yapıyı 

oluşturmak için tedavi öncesi 2 haftada öz-bildirim yolu ile temel ölçümlerin alındığı 

―girişim öncesi‖aşamadır.  

 B) Grup ortamında sinematerapi girişimine başlandığı ve aleksitimi düzeyleri ile 

ilgili ilave ölçümlerin 8 hafta boyunca alındığı ―girişim‖ (uygulama) aşamasıdır.  

 A) Sinematerapi girişimi ortadan kalktıktan sonra değerlendirmeleri yapmak 

amacıyla, aleksitimi düzeyleri ile ilgili ölçümlerin 2 hafta süresince yinelendiği ―girişim 

sonrası‖ aşamadır. (Girişimin kaldırılması, bağımlı değişkende katılımcıların 

puanlarının girişimsiz aynı kalıp kalmadığını, azalma olup olmadığını veya orijinal alt 

yapıyı oluşturan gözlemlere doğru geçişin olup olmadığını belirleme açısından 

önemlidir (Powell 2008; Emiroğlu 2002).  

 Zaman dizisi düzenleri, diğer yarı deneysel düzenlere göre bazı yararlar 

sağlamaktadır:  

 - Ön testin yinelenmesi yoluyla, girişimden önce olgunlaşma eğiliminin ne 

olduğu gözlenebilmektedir (Powell 2008; Emiroğlu 2002).  



26 

 

 - Girişim öncesi ön test sonuçlarında değişimin ölçülmesiyle, istatiksel gerileme 

ve bulguların yanlış yorumlanma tehlikeleri giderilebilmektedir (Emiroğlu 2002).  

 - Gruptaki kişileri etkileyen olayların kaydedilmesi, araştırmacının girişim 

öncesi ve sonrasında, bu olayların girişime verilen yanıtlar üzerindeki etkilerini 

saptamaya yardımcı olmaktadır (Emiroğlu 2002).  

 - Kendi kontrolleri olarak işlev gören katılımcılarla, geçerliği güçlendiren ve 

eşitlik sağlayan bir yapı oluşturulabilmektedir. Özellikle yeni girişimler için iyi bir 

başlangıç noktası olabilmektedir (Sharply 2007; Kaynak: Powell 2008). 

 - Araştırmacı yapı üzerinde katılımcının yaşadığı değişimin kesin anını grafikler 

üzerinde saptayabilmekte ve girişimin etkinliği hakkında uygun yargılamalarda 

bulunabilmektedir. (Grafikte, girişimin başladığı sırada bağımlı değişkende ani bir yön 

değiştirme gözlenirse, bunun girişimin katılımcıda herhangi bir değişimin direkt nedeni 

olduğu anlamına geldiği belirtilmektedir) (Glass 1997; Kaynak: Powell 2008).  

 - Zaman serisi yaklaşımında, özel bir örnekte olana göre değil de, zaman 

boyunca özel bir kapsamda olacak şekilde değişime bakıldığı için, özel bir girişimin 

etkinliğine karşı ya da onun için daha güçlü kanıtlar sağlamaktadır (Kirk 1995; Kaynak: 

Powell 2008).  Bu nedenle, elde edilen sonuçların, tekrarlayan ölçümlerin yapılmadığı, 

pre/post deneysel desenlerde meydana gelen bir kerelik gözlemlere göre daha anlamlı 

olabileceği belirtilmektedir (Newman, Newman, Brown, & McNeely, 2006; Kaynak: 

Powell 2008).  

 

3.2. AraĢtırma Sorusu ve Hipotezler 

 Araştırma sorusu:  

 Psikotik Bozukluğu (şizofreni, şizofreniform, paranoid bozukluk, şizoaffektif 

bozukluk vb.) olan bireylerin, aleksitimi düzeylerini azaltmada, yapılandırılmış, 

nondirektif sinematerapi girişimi etkili midir? 

 Araştırmanın hipotezleri: Araştırmada bir genel ve 3 spesifik hipotez 

hazırlanmıştır:  

- Genel Hipotez: Yapılandırılmış, nondirektif sinematerapi, yetişkin psikotitik      

hastaların aleksitimi düzeylerini azaltmada etkili terapötik bir girişimdir. 

 



27 

 

Spesifik Hipotezler: 

- Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20) (Güleç ve ark. 2009) ile değerlendirilen 

yetişkin psikotik hastaların aleksitimi düzeylerinde, 8 haftalık yapılandırılmış 

nondirektif sinematerapi girişiminde 2 haftalık girişim öncesi döneme göre anlamlı 

istatistiksel ve/ya klinik azalma olacak. 

- Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20) (Güleç ve ark. 2009) ile değerlendirilen 

yetişkin psikotik hastaların aleksitimi düzeylerinde, 8 haftalık yapılandırılmış 

nondirektif sinematerapi girişimi sonrası 2 haftada, girişim dönemine göre anlamlı 

istatistiksel ve/ya klinik azalma olacak. 

 - Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20) (Güleç ve ark. 2009) ile değerlendirilen 

yetişkin psikotik hastaların aleksitimi düzeylerinde, 8 haftalık yapılandırılmış 

nondirektif sinematerapi girişimi sonrası 2 haftada, girişim öncesi 2 haftaya göre 

anlamlı istatistiksel ve/ya klinik azalma olacak. 

3.3. AraĢtırmanın Evren ve Örneklemi  

 Araştırmanın evrenini, Türkiye‘de psikiyatrik rahatsızlıklarla ilgili olarak 

kurulan ilk sivil toplum örgütü olan (1996), şizofreni ve diğer psikotik bozukluğu olan 

bireylerin sosyal destek olanaklarını, etkileşimlerini artırmak, toplum ve görsel-yazılı 

medyada hasta ve yakınlarının haklarının korunmasını sağlamak, damgalanmayı 

önleyici girişimlerde bulunmak amacıyla hizmet veren Şizofreni Dostları Derneği'ne 

düzenli devam eden, yaklaşık 30 hasta oluşturmaktadır.  

 Araştırmanın örneklemi, evrendeki birey sayısı, Şizofreni Dostları Derneği‘ne 

devam eden (N=30), ve olayın görülme sıklığı (p=%0,5) (Yurt, 2006) göz önünde 

tutularak, %95 güven aralığında (α=0,005), d=0,05 sapma ile, n= Nt2.p.q/d2.(N-

1)+t2.p.q formülü (Sümbüloğlu ve Sümbüloğlu, 2007) kullanılarak, 5 olarak 

belirlenmiştir. Grup çalışmasından ayrılma ve bunun gibi durumlar göz önünde 

tutularak örneklemin 8 kişiden oluşturulması planlanmıştır. Ancak, 2 üyenin grup 

çalışmasına katılmak istemediğini belirtmesiyle, araştırmanın örneklemi 6 kişiden 

oluşmuştur.  
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3.3.1. Örnekleme Alınma Ölçütleri 

 - DSM-IV-TR'ye (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 

(Köroğlu 2005) göre ―şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar‖ tanı grubunda yer alan, 

 - Şizofreni Dostları Derneği‘ne düzenli devam eden, 

 - 18-65 yaş arasında olan, 

 - Mental retardasyon, alkol-madde kullanım bozukluğu olmayan, 

 - İşitme ve konuşma yeteneğinde bozukluk olmayan, 

 - Akut psikotik alevlenmesi olmayan,  

 - Çalışmaya katılmayı kabul eden hastalar örnekleme alınmıştır. 

  

3.3.2. Katılımcıların Profili 

 

 - Petek  

 31 yaşında kadın hasta, bekar, anne ve babası ile yaşıyor. Lise mezunu ve 

mumculuk üzerine eğitim almış. 11 yıllık kronik şizofreni hastası, hastanede yatarak 

tedavi görmemiş. Hastalık süresince terapi ve antipsikotik ilaç tedavisi uygulanmış. 

Sigara, alkol ve madde kullanım öyküsü olmayan katılımcının, mental durum 

muayenesinde; yer, zaman ve kişi oryantasyonu yerindedir, delüzyonel bir süreç yoktur. 

Yaşında gösteren, öz bakımı yerinde olan hasta, evde ev işlerini yapan, yakınlarına 

yardım eden (doğum yapan ablası ve bebeğine bakım), geçimi ailesi tarafından sağlanan 

ve derneğe düzenli olarak gelen üyedir.    

Petek, haftada bir evde televizyon ya da bilgisayarda film izlediğini, filmlerin 

gerçekleri öğrenmemize ve hastalığımızla baş etmemizde yardımcı olduğunu 

düşünmektedir. Duygusal açıdan, kendisini, neşeli, alçakgönüllü, insanları hor 

görmeyen, içine kapanık, bazen karamsar, çok duygusal ama duygularını dile 

getiremeyen, “duygusal bir insanım belli etmiyorum ama içimde yaşarım her şeyi, 

üzerine titrerim ama seni seviyorum diyemiyorum, bunu sevgilime de aileme de 

diyemem” şeklinde tanımlamaktadır. 
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 - Spiderman 

 35 yaşında erkek hasta, bekar ve tek başına yaşıyor. İspanyol Dili ve Edebiyatı 

lisans mezunu ve iyi derecede İngilizce biliyor. Mesleğini hastalığı dolayısı ile hiç 

yapmamış. Annesi yurt dışında yaşıyor, ondan maddi destek alarak geçimini 

sürdürüyor. 15 yıllık şizofreni ve obsesif kompulsif bozukluk hastası, 5 defa hastane 

yatışı olmuş. Kontrol etme, kapalı ortam ve hijyen ile ilgili obsesyonları mevcut olan 

hasta, hastalık sürecinde terapi ve antipsikotik ilaç tedavisi görmüş. Sigara, alkol ve 

madde kullanım öyküsü olmayan katılımcının, mental durum muayenesinde; yer, kişi ve 

zaman oryantasyonu yerindedir, delüzyonel bir süreç yoktur. Yaşında gösteren öz 

bakımı yerinde, kaldığı evde ihtiyaçlarını kendisi karşılayan, derneğe düzenli olarak 

gelen üyedir.  

 Evde televizyon ya da bilgisayarda haftada bir ya da iki film izleyen hasta 

filmlerin ilişkiler, durumlar, görmediği yerler hakkında bilgi verdiğini; deşarj olma, 

stres atma ve zamanı yararlı değerlendirme gibi faydaları olduğunu ifade etmiştir.  

Duygusal açıdan kendisini, ―bazen şımarık bazen ciddi, bazen de kibar ya da 

bencil olarak tanımlayan hasta, kararsızlık, özgüven eksikliği, fazla sorumluluk sahibi 

olmama, romantiklik” gibi özellikleri olduğunu eklemektedir.  

 

-İktisat 

 40 yaşında erkek hasta, evli ve eşi ile birlikte yaşıyor. Lise mezunu, malulen 

emekli ve emekli maaşı ile geçimini sağlıyor. Zaman zaman günü birlik işlere gittiğini 

belirtti. 21 yıllık şizofreni hastası ve hastalığı nedeni ile 10 kez hastane yatışı olmuş, bu 

süreç içinde terapi, elektrokonvulzif terapi (EKT) ve antipsikotik ilaç tedavisi görmüş. 

Katılımcı  hafta içi gündüz hastanesine gitmekte ve sosyal aktivitelere katılmaktadır. 

Günde 1 paket sigara kullanan, alkol ve madde kullanım öyküsü olmayan katılımcının, 

mental durum muayenesinde, yer, kişi ve zaman oryantasyonu yerindedir, delüzyonel 

bir süreç yoktur. Yaşında gösteren, öz bakımı yerinde, derneğe düzenli olarak gelen 

üyedir.  

 İktisat, ev şartlarında haftada iki veya üç film izlediğini, filmlerle kendini daha 

iyi anlattığını ve filmlerin insanları daha iyi anlamasına yardımcı olduğunu, ayrıca 

filmlerdeki benzerliklerden ders aldığını ifade etmiştir. 
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 ―Ekonomi ile çok ilgileniyorum, ekonomi bakanı olmak isterdim, zengin olmak, 

seyahat etmek isterdim”, “hayallerim var ve onlar için uğraşıyorum, hayatı seviyorum, 

insanları seviyorum, duygusal, romantik, saf ve temiz bir insanım, aileme kol kanat 

geriyorum, kardeşim hasta olsa ona yardım ederdim‖ şeklinde kendisini 

tanımlamaktadır.  

 

 - Murat 

 40 yaşında erkek hasta, bekar ve evli ablası ile birlikte yaşıyor. Açık öğretimde 

bilgisayarlı muhasebe okuyor. 25 yıllık şizofreni ve obsesif kompulsif bozukluk hastası, 

hastalığı nedeni ile 10 kez hastane yatışı olmuş, bu süreçte terapi, elektrokonvulzif 

terapi (EKT) ve antipsikotik ilaç tedavisi görmüş. Katılımcı haftada bir gün Psikotik 

Bozukluklar Araştırma Programı‘na (PAP) katılmaktadır.  Sigara, alkol ve madde 

kullanım öyküsü olmayan katılımcının, mental durum muayenesinde, yer, kişi ve zaman 

oryantasyonu yerindedir, delüzyonel bir süreç yoktur.  Amatör düzeyde gitar çalmakta 

ve söylemektedir. Geçimini ailesi sağlamaktadır. Yaşında gösteren, öz bakımı yerinde, 

derneğe düzenli olarak gelen üyedir. 

  Katılımcı Murat, iki haftada bir ev koşullarında film izlediğini, filmlerin 

kendisini ve insanları tanıma, kendisi için iyi yollar bulma ve sosyalleşmeye yardımcı 

olduğunu düşünmektedir.  

 “Biraz vurdumduymaz, duygusal biriyim, kaba-sert değilim, bağlılık duyan, 

azimli, rahatsızlığa rağmen yılmayan, üretme isteği olan, saf, temiz bir insanım” 

şeklinde kendisini tanımlamaktadır.   

 

 -Rohat 

 31 yaşında erkek hasta, bekar ve ailesi (anne-baba-iki kız kardeş) ile birlikte 

yaşıyor. Ön lisans muhasebe mezunu.10 yıllık paranoid şizofreni hastası, hastalığı 

nedeni ile 2 kez hastane yatışı olmuş. Bu süreçte, elektrokonvulzif terapi (EKT) ve 

antipsikotik ilaç tedavisi görmüş. Sigara, alkol ve madde kullanım öyküsü olmayan 

hastanın, mental durum muayenesinde, yer, kişi ve zaman oryantasyonu yerindedir, 

delüzyonel bir süreç yoktur. Şiir ve günce yazan, yayınlayan ve yarışmalara katılan 

hasta, yaşında gösteren, öz bakımı yerinde, geçimi ailesi tarafından sağlanan ve derneğe 

düzenli olarak gelen üyedir. 
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 Rohat, haftada bir ev şartlarında film izlediğini, filmlerin iletişimde kolaylık 

sağladığını ve bilmediğimiz kültürler hakkında bilgi verdiğini ifade etmiştir.  

 “Mütevazi, kültürlü, zorluklarla baş eden, dostça davranan, hastalığından 

dolayı  yaklaşık sekiz yıldır ağlayamıyorum” diyen Rohat, duygusal, vefakâr, tutkulu, 

romantik, inatçı, saygılı, hırslı şeklinde kendisini tanımlamaktadır.  

  

 - Yağmur Ağacı 

 42 yaşında erkek hasta, bekar ve ailesi (anne-baba) ile birlikte yaşıyor. 

Hastalığından dolayı Lisans iktisat bölümünü bitiremeden okuldan ayrılmış. 27 yıllık 

kronik şizofreni hastası, hastalığı nedeni ile 6 kez hastane yatışı olmuş. Bu süreçte terapi 

ve antipsikotik ilaç tedavisi görmüş. Katılımcı haftada bir gün Psikotik Bozukluklar 

Araştırma Programı‘na (PAP) katılmaktadır. Günde 2 paket sigara içiyor, alkol ve 

madde kullanım öyküsü olmayan katılımcının mental durum muayenesinde, yer, kişi ve 

zaman oryantasyonu yerindedir, delüzyonel bir süreç yoktur. Şiir yazan, yayınlayan ve 

yarışmalara katılan hasta, yaşında gösteren, öz bakımı yerinde, derneğe düzenli olarak 

gelen üyedir.  

 Hasta ev şartlarında film izleyemediğini çünkü evde yaşadığı aile bireylerinin 

sürekli olarak dizi izlediğini, fakat filmlerin insanın kapasitesini genişlettiğini, 

kültürünü arttırdığını, başka kültürleri ve insanların yönlerini öğrenmeye yardımcı 

olduğunu ifade etmiştir. 

 “Fakir ve mütevazi, çok kültürlü, makul, sevgisini saklayan (babamı yanağından 

öpmek isterim ama öpemem), savaş karşıtı, saygılı, dürüst, romantik ve duygusal biri” 

olarak kendisini tanımlamaktadır. 

 

3.4. Veri Toplama Araçları 

3.4.1. Bilgi Formu 

 Araştırmacı tarafından gözlem ve ilgili literatür (Powell 2008; Gençöz 2007; 

Şimşek 2003) doğrultusunda hazırlanan, hastaların bireysel özelliklerini (yaş, cinsiyet, 

eğitim, sigara, alkol, madde kullanımı, sosyal aktiviteler ve çalışma durumu vb.), 

hastalık-tedavi süreci (tanı, yatış sayısı, hastalık süresi, geçmişte ve şimdi uygulanan 

tedavi ve terapiler vb.) ve sinemaya olan ilgileri ve algılamalarını (sinema izleme 
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sıklığı, sinemanın kişilik gelişimi ve psikolojik problemlerde katkısı olup olmadığına 

dair düşünceleri vb.) belirlemeye yönelik toplam 21 sorudan oluşan formdur. (EK I) 

3.4.2. Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20) 

 Bagby ve arkadaşları (1994) (Güleç ve ark. 2009) tarafından, kişinin kendi 

duygu ve heyecanlarının farkında olmaması, tanımaması olarak bilinen aleksitimiyi 

değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Likert tipi, 1-5 arası puanlanan, 20 maddeden 

oluşan bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Bireyden, her madde için "Hiçbir zaman", 

"Nadiren", "Bazen", "Sık sık" ve "Her zaman" seçeneklerinden en uygununu 

işaretlemesi istenmektedir. Ölçekten alınan yüksek puanlar aleksitimik düzeyin 

yüksekliğini göstermektedir. Duygularını tanımada güçlük, duyguları söze dökmede 

güçlük, dışa-dönük düşünme olmak üzere 3 alt grubu vardır:  

-Duygularını tanımada güçlük (1, 3, 6,7, 9, 13, 14 numaralı itemler),  

-Duyguları söze dökmede güçlük (2, 4, 11, 12, 17 numaralı itemler),  

-Dışa-dönük düşünme (5, 8,10, 15, 16, 18, 19, 20 numaralı itemler) 

4, 5, 10, 18 ve 19 numaralı itemler tersten sorulmuştur. Güleç ve ark. (2009) 

tarafından geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılan TAÖ-20 Türkçe uyarlaması, 3 

faktör örüntüsünün sağlandığını göstermiştir. Ölçeğin ve alt-ölçeklerin iç tutarlık 

incelenmesinde toplam ölçek için alfa=0.78, 1. faktör için alfa=0..80, 2. faktör için 

alfa=0.57 ve 3. faktör için alfa=0.63 olarak saptanmıştır (EK II). 

 

3.4.3. GörüĢme Formu 

 Yapılandırılmış (katılımcıların filmi nasıl izleyecekleri konusunda 

yönlendirildiği), nondirektif (filmlerdeki metaforlar -karakterler, olaylar vb.- üzerinden 

etkileşime geçilerek) sinematerapi seansları (ortalama 1,5 saat süren) sonrasında, 

katılımcılarla filmler hakkında, grup ortamında görüşmeler (Min 0.5  Max. 1.33 saat) 

gerçekleştirilmiştir.  

 Görüşme Formu;  

 - Katılımcıların bir önceki haftada özellikle duygusal alanlarını etkileyen 

herhangi bir olay/durum/sorun yaşayıp yaşamadıklarını,  

 - Katılımcılar tarafından izlenen filmlerdeki karakterlerin tanıtımını, 
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 - Katılımcıların özellikle duygusal açıdan özdeşim kurdukları (yakın 

hissettikleri) ve kurmadıkları (uzak hissettikleri) karakterlerin tanımlanmasını, 

 - Katılımcıların özdeşim kurulan karakter/lerde saptadıkları olumlu ve olumsuz 

duyguların ve bu duyguların kendilerinde olup olmadığının belirlenmesini kapsayan 

sorulardan oluşmaktadır. (EK III) 

 Görüşme Formu kapsamının oluşturulmasında, hem sinema terapinin 3 aşamalı 

etki mekanizmasının (özdeşim, katarzis, iç görü), hem de Toronto Aleksitimi Ölçeği 

(TAÖ-20) alt boyutlarının yer almasına dikkat edilmiştir. 

Görüşmeler gerçekleştirilirken, görüşme soruları belli bir düzende sorulmuştur. 

Ancak, katılımcıların cevapları zaman zaman birbirinin içine geçebilmiştir. Bu durum, 

görüşme kayıtlarının analizi sırasında dikkate alınmıştır.  

Görüşmeler, katılımcıların rızası ve yazılı bilgilendirilmiş onamları (EK IV) 

alınarak kayıt cihazı kullanılarak kaydedilmiştir. 

 

3.5. Veri Toplama Süreci 

3.5.1. Görsel-ĠĢitsel Araçlar  

 Araştırmada görsel işitsel araçlar olarak 8 film kullanılmıştır. Sanat eserinde 

evrensel dilin barındığı gerçeğine rağmen, yerel ve yerel olmayan öğeleri içermesi 

açısından, filmlerin 4 tanesinin yerli, 4 tanesinin ise yabancı olmasının uygun olacağına 

karar verilmiştir. 8 haftalık girişim döneminde, yerli ve yabancı filmler dönüşümlü 

olarak izletilmiştir. 

  Araştırmada kullanılacak filmlerin belirlenmesinde, araştırmacı ve danışmanın 

ortak görüşü ile araştırma konusu ve amacına uygun temaları (günlük hayattan kesitlerle 

kişilerarası ilişkilere odaklı, duygu ifadelerinin yoğun olduğu) taşıyan filmler olmasına 

dikkat edilmiştir.  

 Ayrıca, filmlerin belirlenmesinde esas alınan temel faktörler arasında şunlar da 

yer almıştır: 

 - Eski veya yeni tarihli filmler olması (popüler olması şart koşulmamıştır) 

 - Fantastik (hayal gücünü ve gerçeklik sınırını zorlayan) olmaması, 

 - Şiddet-travmatize ve pornografik öğeler içermemesi, 

 - Türkçe dublajlı olması, 
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 - Kurgusu ve anlatımı basit, sade ve anlaşılır olması. 

Araştırmacı, seçilen filmlerin terapötik değerine daha fazla odaklanmak 

amacıyla, filmleri katılımcılara izletmeden önce izlemiştir. 

 

3.5.2. AraĢtırmada kullanılan filmlerin, izlenme sırasına göre kısa tanıtımları: 

1. ġimdi Ya da Asla (The Bucket List) 

Yapım: 2007 ~ ABD  

Tür: Dram,  Komedi  

Yönetmen: Rob Reiner  

Oyuncular: Morgan Freeman,  Jack Nicholson,  Sean Hayes,  Jonathan Mangum,  

Rob Morrow,  Serena Reeder,  Amber Mead,  Nikki Novak,  Rowena King,  Ian 

Anthony Dale,  Alfonso Freeman,  Andrea Johnson,  Angela Gardner,  Beverly 

Todd,  Hugh B. Holub,  Jennifer Defrancisco,  Jonathan Hernandez,  Jordan Lund,  

Noel Gugliemi,  Richard Mcgonagle  

Senaryo (Kitap): Justin Zackham  

Müzik: John Mayer,  Marc Shaiman  

Süre: 1 saat 36 dk 

 Zengin şirket sahibi Edward (Jack Nicholson) ve işçi sınıfından tamirci Carter 

(Morgan Freeman), aynı hastane odasında bir araya gelirler. İkisi de farklı kişilik 

yapılarına, inanca ve yaşam standartlarına sahiptir. Fakat kesiştikleri nokta 

yaşayacakları sayılı günlerdir. Hep yapmak istedikleri şeylerin bir listesini yaparlar ve 

kalan günlerini tedavi gördükleri kanser servisinden kaçarak, yapamadıkları şeyleri 

yaparak geçirmeye karar verirler. Ölüme giden yolda birbirlerine yol arkadaşlığı 

yaparken, bireysel yaşamlarına dair birçok olayla karşılaşır, daha önce farkına 

varmadıkları yönlerin farkına varırlar. Filmin anahtar temaları: yaşarken kaçırılan 

hayatın istenirse yaşanabileceği, yarına ertelenenlerin gerçekleştirilebileceği ve ölümü 

http://www.sinemalar.com/filmler/yil_2007/
http://www.sinemalar.com/filmler/ulke_2290/
http://www.sinemalar.com/filmler/tur_562/
http://www.sinemalar.com/filmler/tur_566/
http://www.sinemalar.com/sanatci/26873/Rob-Reiner/
http://www.sinemalar.com/sanatci/27973/Morgan-Freeman/
http://www.sinemalar.com/sanatci/26298/Jack-Nicholson/
http://www.sinemalar.com/sanatci/38596/Sean-Hayes/
http://www.sinemalar.com/sanatci/38597/Jonathan-Mangum/
http://www.sinemalar.com/sanatci/38599/Rob-Morrow/
http://www.sinemalar.com/sanatci/36263/Serena-Reeder/
http://www.sinemalar.com/sanatci/117889/Amber-Mead/
http://www.sinemalar.com/sanatci/96222/Nikki-Novak/
http://www.sinemalar.com/sanatci/110646/Rowena-King/
http://www.sinemalar.com/sanatci/51206/Ian-Anthony-Dale/
http://www.sinemalar.com/sanatci/51206/Ian-Anthony-Dale/
http://www.sinemalar.com/sanatci/84244/Alfonso-Freeman/
http://www.sinemalar.com/sanatci/154482/Andrea-Johnson/
http://www.sinemalar.com/sanatci/169993/Angela-Gardner/
http://www.sinemalar.com/sanatci/38598/Beverly-Todd/
http://www.sinemalar.com/sanatci/38598/Beverly-Todd/
http://www.sinemalar.com/sanatci/176268/Hugh-B-Holub/
http://www.sinemalar.com/sanatci/169992/Jennifer-Defrancisco/
http://www.sinemalar.com/sanatci/78095/Jonathan-Hernandez/
http://www.sinemalar.com/sanatci/109958/Jordan-Lund/
http://www.sinemalar.com/sanatci/73040/Noel-Gugliemi/
http://www.sinemalar.com/sanatci/67481/Richard-Mcgonagle/
http://www.sinemalar.com/sanatci/38600/Justin-Zackham/
http://www.sinemalar.com/sanatci/284969/John-Mayer/
http://www.sinemalar.com/sanatci/28508/Marc-Shaiman/
http://www.sinemalar.com/sanatci/26298/Jack-Nicholson/
http://www.sinemalar.com/sanatci/27973/Morgan-Freeman/
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beklemenin herkes için (zengin-fakir vb.) aynı olduğu şeklindedir. Yaşamın anlamı 

nedir sorusunu seyircinin zihninde yeniden sorgulatan bir filmdir.  

 Katılımcıların geribildirimlerine bir bakıĢ: Filmi beğendiklerini, Carter‘ı 

hayatı ciddiye alan, ailesine bağlı, bilgili, mütevazi, saygılı, neşeli, fakir, sanki hiç 

ölmeyecekmiş gibi yaşaması ve mantıklı davranması gibi özelliklerinden dolayı 

kendilerine yakın hissettiklerini belirten katılımcılar kendi listelerinde hangi maddelerin 

olduğunu da ifade etmişlerdir. Örneğin; İktisat: Zengin olmak, Özel uçakla seyahat 

etmek, Rohat: İlk etapta Türkiye turu, ikinci etapta dünya turu yapmak, Murat: Ben de 

hayatı onlar gibi alaya alırdım gibi. 

 

2. Komser ġekspir   

Yapım: 2000 ~ Türkiye  

Tür: Dram,  Komedi  

Yönetmen: Sinan Çetin,  Yücel Yolcu  

Oyuncular: Okan Bayülgen,  Özkan Uğur,  Kadir İnanır,  Gazanfer Özcan,  Müjde 

Ar,  Pelin Batu,  Mustafa Altıoklar,  Metin Çekmez,  Ertaç Ünsal,  Kenan 

Baydemir,  Mesut Ceylan,  Selahattin Duman  

Senaryo: Mesut Ceylan  

Müzik: Mazhar Alanson,  Ömer Özgür  

Süre: 1 saat 55 dk 

 Babası (Gazanfer Özcan) da polis olan ve baba sevgisini de pek hissedemeyen, 

sert, otoriter, değerlerine bağlı bir komiser olan, Komser Şekspir‘in (Kadir İnanır) çok 

sevdiği kızının (Pelin Batu) kanser olduğunu öğrenmesiyle dünyası başına yıkılır. Tek 

tutkusunun tiyatro olduğunu bildiği kızının ―Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler‖ adlı 

oyunda oynaması için elinden gelenden fazlasını yapar, karakolu bir tiyatro atölyesine 

çevirir. Komiserlik yaptığı karakoldaki tutuklularla tiyatro hazırlanır, onunla da kalmaz, 

Avrupa‘dan gelen İnsan Hakları Örgütü‘nün denetimine hazırlık amacıyla, karakolun 
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önüne ―Vatansever Şekspir‖ anıtını koydurur. Kızının son arzusunu yerine getirmede, 

mesleğinden vazgeçmeyi, kuralları ihlal etmeyi göze alır. Kendi içinde değişimler ve 

gelişimler olurken, aynı zamanda babasıyla olan mesafeli ilişkisinde de yakınlaşma 

olur. Filmin anahtar temaları, fedakarlık, mükemmel baba olmak, farklı dünyaların aynı 

amaçta buluşması şeklindedir.  

 Katılımcıların geribildirimlerine bir bakıĢ: Daha çok Komser Şekspir‘i 

kendilerine yakın hissettiklerini ve aynı durumda aynı tutumu sergileyebileceklerini 

ifade eden (yani fedakar olabilen) katılımcılar, Komser Şekspir‘in kızı için yaptıkları 

fedakarlık yanında kaba ve şiddete başvuran yönünü de tasvip etmediklerini ifade 

etmişlerdir. Ayrıca Gazanfer Özcan‘ın iyi bir babalık yapamaması, çok sert, kuralcı 

özelliklerinin kendilerine hiç benzemediğini ifade eden katılımcılar, oğlunu ve torununu 

çok sevmesine rağmen sevgisini ifade edememesini kendilerine yakın gördüklerini ifade 

ettiler.   

 

3. Forrest Gump   

Yapım: 1994 ~ ABD  

Tür: Dram  

Yönetmen: Robert Zemeckis  

Oyuncular: Tom Hanks,  Gary Sinise,  Haley Joel Osment,  Robin Wright Penn,  

Sally Field,  Mykelti Williamson,  Sam Anderson,  Bob Penny,  Christine 

Seabrook,  George Kelly,  Hanna R. Hall,  Harold G. Herthum,  Ione M. Telech,  

John Randall,  Margo Moorer,  Michael Conner Humphreys,  Rebecca Williams  

Senaryo (Kitap): Winston Groom  

Müzik: Alan Silvestri  

Süre: 2 saat 22 dk 
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 Düşük (sınırda) IQ ile doğan Forrest Gump (Tom Hanks), annesinin (Sally 

Field) de desteği ile inanılmaz başarılar yakalamaktadır. İçinden geldiği gibi ve geldiği 

zamanda, amaçsız ve plansız yapılanların annesinin ifade ettiği ―hayat bir kutu çikolata 

gibidir, payına ne düşeceğini asla bilemezsin‖ sözünde olduğu gibi payına düşenin 

(olumlu veya olumsuz da olsa) daima tadını çıkarır Forrest Gump. Çok akıllı biri 

olmasa da, yaşamı boyunca sayısız başarılara imza atar (sevilen bir futbol yıldızı olma, 

savaştan şeref madalyasıyla dönme vb.). Sahip olunan yetersizliğin tutsağı olup, yaşama 

yenik düşmek yerine, eğer yürekten istenirse yetersizliğe rağmen başarının 

gerçekleşebileceğine dair bir hikayedir. Filmin anahtar temaları, kendine 

(eksikliklerine/fazlalıklarına) inanma, istediğini elde edebilmeye, başarmaya yürekten 

inanma, eksikliklerine rağmen ―normal‖ bir insan gibi başarılı olabilme arzusu 

şeklindedir.  

 Katılımcıların geribildirimlerine bir bakıĢ: Katılımcıların en çok beğendiği 

filmlerden biri olan bu filmde, katılımcılar kendileri ile benzer problemler yaşayan (akli 

yönden kusurlu, çoğunluktan farklı olan) karakterin başarılarına daha çok sevinmişler 

ve onunla özdeşim kurmuşlardır. Sınır zekalı bir karakterin büyük ses getiren ve sıradan 

sayılmayacak başarılara imza attığı dikkate alındığında, katılımcıların da yaşamlarında 

başarılı olmaya duydukları özlem bu karakterle dile gelmektedir. Katılımcılar tarafından 

en fazla stigmadan bahsedilmiştir.  

4. Dondurmam Gaymak  

Yapım: 2006 ~ Türkiye  

Tür: Dram,  Komedi  

Yönetmen: Yüksel Aksu  

Oyuncular: Metin Yıldız,  Turan Özdemir,  Gülnihal Demir,  Ayşe Arslan,  

Alaattin Sakar,  Ali Dural,  Ali Şefik,  Alptuğ Şevik,  Altuğ Sarıbaş,  Burcu Tuna 

Uruk,  Burcu Baydur,  Burçin Batu,  Canberk Zaifoğlu,  Celil Yağız,  Erdinç Özal,  

Hüseyin Dural,  İsmet Can Suda,  Kadir Kapız,  Levent Aras,  Mehmet Gökmen,  

Muammer Gökmen,  Muhammet Kıyak,  Nejat Altınsoy,  Özcan Gözer,  Recep 
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Yener,  Sadettin Ünsal,  Sinem Altıok,  Tolga Çandar,  Tünay Ürper,  Ulaş Sarıbaş,  

Zeynep Özal  

Senaryo: Yüksel Aksu  

Müzik: BaBaZuLa  

Süre: 1 saat 47 dk 

 Muğla'da dondurmacı olan Ali Usta (Metin Yıldız), gittikçe insanların tercihi 

olmaya başlayan büyük dondurma markalarına karşı var olma mücadelesi vermektedir. 

Bunun için de bir yandan dondurmasının reklamını yapmaya çalışırken, bir yandan da 

yeni aldığı dondurma motoruyla köy köy dolaşmaktadır. Kasabanın haylaz çocukları 

tarafından, Ali Usta'nın sarı motoru, ilk uygun fırsatta çalınır. Borçla aldığı dondurma 

motorunu bıraktığı yerde bulamayan Ali Usta öfkeden delirir ve motorunu, kendisini 

yok etmek isteyen büyük dondurma markalarından birinin çaldığını düşünerek 

(küreselleşmeye karşı çaresizce ayakta durmaya çalışan esnafın hali) tek tek bayilerden 

motorunun hesabını sormaya başlar. Bu hesap sorma işine bir süre sonra kendini 

tamamen kaptırır ve kişilerarası ilişkilerinde sorunlar yaşayan öfkeli biri haline gelir. 

Filmin ana temaları; küreselleşen dünyada yerel imkanlarıyla ayakta durmaya çalışan 

bir esnafın savaşı, rekabeti (büyük firmalara karşı gibi duran ama aslında kendisiyle 

rekabeti)  

 Katılımcıların geribildirimlerine bir bakıĢ: Katılımcılar en çok, Ali Bey‘in 

üretme ve kendi işini yapma azmine imrendiklerini ve bu özelliğinden dolayı onunla 

özdeşleştiklerini, yine aynı karakterin öfkesini kontrol edememesini tasvip 

edemediklerini ifade etmişlerdir. Katılımcılar ana karakter olan Ali Bey‘in motorunun 

çalınması ve bulunmaması nedeniyle öfkelenmesi durumunda, Ali Bey‘in yaptığı gibi 

taşkınlık çıkarma, önyargı ile insanlara saldırma,  cinnet geçirme ve intihar girişiminde 

bulunulmaması ve sorunun güvenlik güçleri (polis, jandarma) ile çözülmesi gerektiğini 

ifade etmişlerdir.  
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5. Postacı  (Il Postino) 

Yapım: 1994 ~ Belçika,  Fransa,  İtalya  

Tür: Biyografi,  Dram,  Komedi,  Romantik  

Yönetmen: Michael Radford  

Oyuncular: Maria Grazia Cucinotta,  Philippe Noiret,  Massimo Troisi,  Anna 

Bonaiuto,  Alfredo Cozzolino,  Carlo Di Maio,  Linda Moretti,  Mariano Rigillo,  

Nando Neri,  Orazio Stracuzzi,  Renato Scarpa,  Sergio Solli,  Vincenzo Di Sauro  

Senaryo (Kitap): Antonio Skármeta  

Müzik: Luis Enríquez Bacalov  

Süre: 1 saat 48 dk 

 Dünyaca ünlü Şilili komünist şair Pablo Neruda (Philippe Noiret), 1950‘lerde, 

siyasi sebeplerle ülkesi dışında yaşamak zorunda kaldığı sürenin küçük bir kısmını 

İtalya‘nın güzel bir adasında geçirir. Mektuplarını taşımakla görevli postacı naif Mario 

(Massimo Troisi), Neruda'yla kısa zamanda mesafeli bir dostluk kurar. Usta şairin 

verdiği tüyolarla hem içindeki şairi ortaya çıkarır, hem de esmer güzeli Beatrice'nin 

(Maria Grazia Cucinotta) kalbini kazanır. Neruda‘nın bir şiirini, kendisinden habersiz 

sevgilisine sunmasının ortaya çıkmaıs karşısında verdiği cevap, ―şiir yazana değil, 

ihtiyacı olana aittir‖ şeklindedir. Neruda genç adama sosyalist fikirlerini aşılarken, 

kendini gerçekleştirmesine ve geliştirmesine de yardımcı olur. Mario'nun gözünde 

Neruda giderek ilahlaşır. Ama usta ozanın peşindeki siyasi rakipleri bir yerde çok uzun 

süre kalmasına engel olmaktadır. Ayrılık vakti yaklaşır. Yıllar sonra Neruda‘nın turist 

olarak geri geldiği adada, Beatrice ve oğlu hala yaşamaktadır ancak Postacı 

öldürülmüştür. Filmin ana temaları; saflık, farklı iki sınıftan ve görüşten kişi arasında 

gelişen dostluk ve şiirin (sanatın) sınıf tanımayışı (evrenselliği) şeklindedir.  

 Katılımcıların geribildirimlerine bir bakıĢ: Katılımcılardan özellikle şiire ilgi 

duyanların ilgi ile izlediği ve beğendiği bu filmde, tüm katılımcıların Mario (Postacı) ile 
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özdeşleşmeleri, kendilerini gerçekleştirmeye duydukları özlemi düşündürmüştür. Ayrıca 

Mario‘nun naif, romantik, saf, dürüst, duygusal oluşu ve öğrenme merakı katılımcıların 

özdeşilen karakterde buldukları ve hoşlarına giden özelliklerdir.  

6. Selvi Boylum Al Yazmalım  

 Yapım: 1977 ~ Türkiye  

 Tür: Aile,  Dram,  Romantik  

 Yönetmen: Atıf Yılmaz  

 Oyuncular: Türkan Şoray,  Kadir İnanır,  İhsan Yüce,  Ahmet Mekin,  Cengiz 

Sezici, Elif İnci,  Hülya Tuğlu,  Bülent iğdiroğlu,  Erkan Esenboğa,  Erol Batıbeki,  

Günay Güner,  Nurhan Nur,  Perihan Doygun,  Taci Erşan  

 Senaryo (Kitap): Chingiz Aitmatov  

 Müzik: Cahit Berkay  

 Süre: 1 saat 26 dk 

 İstanbullu kamyon Şoförü İlyas (Kadir İnanır) ile köylü kızı Asya‘nın (Türkan 

Şoray) aşkını anlatan ve Türk sinema tarihinde bir dönüm noktası olarak bilinen 

film. Asya ile İlyas‘ın aşkı evlilik ile sonuçlanır, Samet (oğulları) dünyaya gelir. 

İlyas‘ın bir nakliye sırasında, kamyonuyla o sırada kim olduğunu bilmediği 

Cemşit‘e yardım etmesi ardından, açığa alınması, bunu aşırı dert edip, evin ve 

karısını-çocuğunu ihmal etmesi bu büyük aşkı onarılmaz şekilde yaralar. Asya evi 

terk eder ve tesadüfün böylesi bu defa Asya‘nın yolunda, Cemşit (Ahmet Mekin) ile 

Asya‘nın yolları kesişir. Yıllar geçer, Samet (Elif İnci) bu üçlünün yazgısını belirler: 

Samet Cemşit‘i babalığa seçmişken, İlyas çıkar gelir ve Asya iki erkek arasında 

kalır. Tamda bu noktada ―sevgi‖yi sorgulamaya başlar. ―Sevgi emektir‖ düşüncesi 

galip gelir ve yarım kalan aşkını değil, emeği, iyiliği, dostluğu seçer. Filmin ana 

temaları; kadın-erkek ilişkisi, sevgi-emek-romantik aşk çelişkisi, iyilik-dostluk 

şeklindedir.  
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http://www.sinemalar.com/sanatci/143010/Bulent-igdiroglu/
http://www.sinemalar.com/sanatci/38356/Erkan-Esenboga/
http://www.sinemalar.com/sanatci/133626/Erol-Batibeki/
http://www.sinemalar.com/sanatci/54171/Gunay-Guner/
http://www.sinemalar.com/sanatci/40294/Nurhan-Nur/
http://www.sinemalar.com/sanatci/45698/Perihan-Doygun/
http://www.sinemalar.com/sanatci/394962/Taci-Ersan/
http://www.sinemalar.com/sanatci/49268/Chingiz-Aitmatov/
http://www.sinemalar.com/sanatci/29708/Cahit-Berkay/
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 Katılımcıların geribildirimlerine bir bakıĢ: Türk sineması için bir kült film 

olma özelliğini taşıyan ve daha önce de bazı katılımcılar tarafından izlenmiş olan bu 

filmde, tekrar izlemekten keyif alındığı ifade edildi. Katılımcılar, İlyas‘ın Asya‘ya 

olan aşkına hayran kaldıklarını ama Cemşit‘i kendilerine daha yakın hissettiklerini 

ifade etmişlerdir. Zor durumda olan birine yardım etmesi, dürüst ve iyi niyetli 

olması, sevgi için emek vermesi Cemşit‘in özdeşim kurulan özellikleri olmuştur.  

7. Küçük Gün IĢığım (Little Miss Sunshine)  

 Yapım: 2006 ~ ABD  

 Tür: Aile,  Dram,  Komedi,  Macera  

 Yönetmen: Valerie Faris,  Jonathan Dayton  

 Oyuncular: Abigail Breslin(Küçük Kız-Olive),  Steve Carell(Annenin erkek 

kardeşi-Frank),  Greg Kinnear(Baba-Richard),  Toni Collette(Anne-Sheryl),  Alan 

Arkin(Büyük Baba-Edwin),  Paul Dano(Erkek Çocuk-Dwayne),  Bryan Cranston,  

Brenda Canela,  Jill Talley,  Marc Turtletaub  

 Senaryo: Michael Arndt  

 Müzik: Mychael Danna  

 Süre: 1 saat 39 dk 

  ―Hayatta kazananlar ve kaybedenler‖ sloganı ile başlayan ve ailenin en küçük 

üyesinin çocuklar için düzenlenen bir güzellik yarışmasını kazanma hayalini 

gerçekleştirmek için Kalifornia‘ya doğru 3 günlük yola çıkan, yolda inanılmaz 

sürprizlerle, engellerle karşılaşan ama engel tanımayan, denemekten yılmayan bir 

ailenin traji-komik yol filmi. Bu kadar olumsuzluktan sonra filmin mutlu sonla 

bitmesi izleyenlerin akıllarındaki birinci seçenek iken, film başarı için sahnedekini 

herkesin alkışlaması ya da ödül almanın gerekli olmadığı mutlu sonu ile bitiyor.  

Kaybedenlerden kurulu ve ayakta durma çabası içinde olan bir ailenin en küçük aile 

http://www.sinemalar.com/filmler/yil_2006/
http://www.sinemalar.com/filmler/ulke_2290/
http://www.sinemalar.com/filmler/tur_552/
http://www.sinemalar.com/filmler/tur_562/
http://www.sinemalar.com/filmler/tur_566/
http://www.sinemalar.com/filmler/tur_568/
http://www.sinemalar.com/sanatci/27610/Valerie-Faris/
http://www.sinemalar.com/sanatci/27609/Jonathan-Dayton/
http://www.sinemalar.com/sanatci/27618/Abigail-Breslin/
http://www.sinemalar.com/sanatci/25394/Steve-Carell/
http://www.sinemalar.com/sanatci/27616/Greg-Kinnear/
http://www.sinemalar.com/sanatci/26046/Toni-Collette/
http://www.sinemalar.com/sanatci/26384/Alan-Arkin/
http://www.sinemalar.com/sanatci/26384/Alan-Arkin/
http://www.sinemalar.com/sanatci/27617/Paul-Dano/
http://www.sinemalar.com/sanatci/56044/Bryan-Cranston/
http://www.sinemalar.com/sanatci/106709/Brenda-Canela/
http://www.sinemalar.com/sanatci/36143/Jill-Talley/
http://www.sinemalar.com/sanatci/27612/Marc-Turtletaub/
http://www.sinemalar.com/sanatci/27611/Michael-Arndt/
http://www.sinemalar.com/sanatci/26567/Mychael-Danna/


42 

 

üyesinin arzusunu gerçekleştirme yolculuğunda tek yürek olması gerçekleşir. Filmin 

ana temaları; kaybetmek, bir aile olmak şeklindedir.  

  

Katılımcıların geribildirimlerine bir bakıĢ: Katılımcıların en fazla muzdarip 

oldukları ―destek sistemleri‖ üzerine en çok konuşulan film olmuştur. Aile içinde 

destekleyici olması, psikiyatri hastası olan kardeşine yardım etmesi, çocuklarının 

hayallerini gerçekleştirmeye çalışması gibi özelliklerinden dolayı katılımcılar 

arasında, özdeşilen karakterin çoğunlukla ―anne‖ olması bu açıdan anlamlı 

bulunmuştur.  

 

8. Güle Güle 

 Yapım: 2000 ~ Türkiye  

 Tür: Dram,  Komedi,  Romantik  

 Yönetmen: Zeki Ökten  

 Oyuncular: Metin Akpınar,  Zeki Alasya,  İpek Tuzcuoğlu,  Yıldız Kenter,  

Serra Yılmaz,  Ece Uslu,  Eşref Kolçak,  Mahmut Gökgöz,  Ayşegül Aldinç,  Güler 

Ökten,  Nilüfer Açıkalın,  Nejat Birecik,  Sevda Ferdağ,  Şebnem Özinal,  Şükran 

Güngör,  Yüksel Aksu,  Zeynep Gülmez,  Kaan Çakır,  Kemal Kocatürk,  Kader 

Demir  

Senaryo: Fatih Altınöz  

Müzik: Engin Düzyol  

Süre: 1 saat 48 dk 

 Güle Güle‘de, Bozcaada'da geçen bir aşk ve dostluk hikayesi anlatılıyor. 

Çocukluklarından beri bir arada ve bir adada yaşamış beş arkadaş vardır, dört erkek ve 

bir kadın. Onları hayata bağlayan tek şey belki de birbirleriyle olan ilişkileri, birbirlerine 

duydukları dostluk ve sevgidir. Zaten tek tek bakıldığında hepsi de mutsuz insanlardır. 

Terk edilmiş, ihanete uğramış, önemsenmeyen, küçük görülen... Hayatlarında sadece 

http://www.sinemalar.com/filmler/yil_2000/
http://www.sinemalar.com/filmler/ulke_2522/
http://www.sinemalar.com/filmler/tur_562/
http://www.sinemalar.com/filmler/tur_566/
http://www.sinemalar.com/filmler/tur_571/
http://www.sinemalar.com/sanatci/26513/Zeki-Okten/
http://www.sinemalar.com/sanatci/25860/Metin-Akpinar/
http://www.sinemalar.com/sanatci/29037/Zeki-Alasya/
http://www.sinemalar.com/sanatci/31644/Ipek-Tuzcuoglu/
http://www.sinemalar.com/sanatci/31431/Yildiz-Kenter/
http://www.sinemalar.com/sanatci/27359/Serra-Yilmaz/
http://www.sinemalar.com/sanatci/34837/Ece-Uslu/
http://www.sinemalar.com/sanatci/29939/Esref-Kolcak/
http://www.sinemalar.com/sanatci/25731/Mahmut-Gokgoz/
http://www.sinemalar.com/sanatci/32292/Aysegul-Aldinc/
http://www.sinemalar.com/sanatci/30342/Guler-Okten/
http://www.sinemalar.com/sanatci/30342/Guler-Okten/
http://www.sinemalar.com/sanatci/36946/Nilufer-Acikalin/
http://www.sinemalar.com/sanatci/46752/Nejat-Birecik/
http://www.sinemalar.com/sanatci/39634/Sevda-Ferdag/
http://www.sinemalar.com/sanatci/44709/Sebnem-Ozinal/
http://www.sinemalar.com/sanatci/31430/Sukran-Gungor/
http://www.sinemalar.com/sanatci/31430/Sukran-Gungor/
http://www.sinemalar.com/sanatci/26239/Yuksel-Aksu/
http://www.sinemalar.com/sanatci/42873/Zeynep-Gulmez/
http://www.sinemalar.com/sanatci/42067/Kaan-Cakir/
http://www.sinemalar.com/sanatci/59960/Kemal-Kocaturk/
http://www.sinemalar.com/sanatci/279877/Kader-Demir/
http://www.sinemalar.com/sanatci/279877/Kader-Demir/
http://www.sinemalar.com/sanatci/26514/Fatih-Altinoz/
http://www.sinemalar.com/sanatci/31433/Engin-Duzyol/
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küçük mutluluklar vardır. Birlikte çıktıkları günlük yürüyüşler, bir de Galip'in (Metin 

Akpınar) hayatı boyunca sadece bir kez gördüğü bir kadın olan Kübalı Rosa'ya duyduğu 

aşk. Rosa ile Galip yıllardır mektuplaşmaktadırlar, ancak parasızlık yüzünden 

birbirlerini görme umutları hiç olmamıştır. İşin kötüsü günün birinde Galip hastalanır. 

Kanser olduğunu öğrenen ama Galip‘in bilmesini istemeyen arkadaşları da onu hiç 

değilse ölmeden önce bir kez mutlu edebilmek için banka soyup elde edecekleri parayla 

Küba'ya göndermeyi planlarlar. Filmin sonunda, soygun gerçekleştirilir ve Galip‘in 

Rosa‘sına ulaşmak için gereken para bulunur. Galip gerçeklerin farkında olarak bu 

yolculuğa çıkar ve film biter. Filmin ana temaları; arkadaşlık, fedakarlık, dostluk, aşk, 

bağlılık şeklindedir. 

 Katılımcıların geribildirimlerine bir bakıĢ: Çalışmanın son filmi olan Güle 

Güle, katılımcıların en çok duygulandıkları, aşkın, dostluğun ve bağlılığın en çok 

konuşulduğu film olmuştur. Duygusal, arkadaşlarını çok seven, onlara çok bağlı olan ve  

platonik aşkından dolayı özdeşim kurulan karakter Galip olmuştur. Katılımcıların, 

Galip‘in aşkına duydukları hayranlığın yanında, 30 yıl birini bekleyemeyecek 

olduklarını da ifade etmeleri, davranışlarında duygularından ziyade mantığı ön planda 

tuttuklarını düşündürmüştür.  

3.6. Grup Sürecinde Sinema Terapi Uygulaması 

AraĢtırmaya BaĢlamadan Önce:  

Araştırmanın gerçekleştirileceği kurum (Şizofreni Dostları Derneği) Yönetim 

Kurulu‘ndan (EK VI) ve İ.Ü.  İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurulu‘ndan (İstanbul 2 No‘lu 

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu)  (EK. Etik Kurul Kararı) gerekli izinler alındıktan 

sonra, yapılacak çalışmayı anlatan duyuru kurum panosunda ilan edilmiştir. Duyuruyu 

okuyarak çalışmaya katılmak isteyen hastalarla, bireysel görüşmeler yapılmış, 

çalışmanın amacı açıklanmıştır. Çalışmaya alınma ölçütlerine uyan hastalarla Bilgi 

Formu (EK I) ve Hasta Onam Formu (EK IV) doldurulmuştur. Ayrıca, bu hastaların 

yakınları ile de görüşülerek, çalışma amaç ve süreci kısaca anlatılmış, Hasta Yakını 

bilgilendirme ve Onam Formu (EK V) doldurulmuştur. Belirlenen katılımcılara, çalışma 

takvimi verilerek, ilk uygulamaya davet edilmişlerdir. 
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 AraĢtırma BaĢladıktan Sonra (Sinematerapi GiriĢimi Süreci): 

 Sinematerapi girişimi başlamadan önce, 2 hafta katılımcıların girişim öncesi 

aleksitimi düzeylerini belirlemek amacıyla (temel), Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-

20) uygulanmıştır.  

 Sinematerapi girişimi 1. haftada, çalışma kapsamı tüm gruba kısaca tekrar 

özetlenip, çalışma takvimi netleştirilmiş ve grup kimliğini ve bütünlüğünü sağlamak 

amacıyla, üyelerin de katılımıyla grup kuralları (grubun gizliliği, gruba devamlı ve 

zamanında gelmek, film esnasında konuşmamak, film arası verilmesi, sadece arada 

sigara içilmesi, grupta birbirine saygı duyma, konuşmak için yöneticiden izin almak vs) 

oluşturulmuştur. Filmin kısa bir tanıtımı ve katılımcıların filmi nasıl izleyecekleri 

(özellikle film içindeki karakterlerin birbirleriyle ilişkilerine ve duygusal süreçlerine 

odaklanma vb.) şeklinde bir yönerge (nondirektif yapı) verilerek, bu haftanın filmi 

izlenmiş ve filmin sona ermesinin ardından 10 dakikalık bir ara sonrası, grup üyeleriyle 

izlenen film hakkında görüşülmüştür (Görüşme Formu). Yaklaşık 1 saat süren bu 

görüşme, katılımcıların izinleri doğrultusunda kayıt cihazına alınmıştır. Görüşmenin 

ardından, katılımcılardan Toronto Aleksitimi Ölçeği‘ni (TAÖ-20) doldurmaları 

istenmiştir. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar bir araya gelmek üzere grup sona ermiştir. 

 Sinematerapi girişimi 2. hafta ve sonraki 6 hafta boyunca, önce haftanın filmi 

izlenmiş, bir önceki haftayı nasıl geçirdiklerini ve filmle ilgili geribildirimlerini 

kapsayan sorularla (Görüşme Formu) görüşmeler gerçekleştirilmiş ve TAÖ-20 ile 

aleksitimi düzeyleri değerlendirilmiştir. Böylece, 8 haftalık grup ortamında sinematerapi 

girişimi (bağımsız değişken) uygulanmış ve bağımlı değişkene (aleksitimi düzeyi) ait 

gerekli ölçümler toplanmıştır. 

 Sinematerapi giriĢim süreci tamamlandıktan sonraki 2 haftada, 

katılımcıların girişim sonrası aleksitimi düzeylerini belirlemek amacıyla, Toronto 

Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20) uygulanmıştır. 12. hafta grup sonlandırılmadan 

katılımcılardan çalışma sürecini (12 haftalık ) değerlendirmeleri istenmiş, geri 

bildirimlerden (bkz. Güçlü yönler) sonra toplam 12 hafta süren çalışma sona ermiştir. 

Çalışma Aralık 2009 – Mart 2010 tarihleri arasında yapılmıştır. Girişim aşamaları tablo 

1‘de verilmiştir.   
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Tablo 1. Sinematerapi GiriĢimi Süreci, AĢamalar ve Ölçümler 

Aşamalar 
Araştırma 

Başlamadan Önce 

Girişim 

Öncesi 
Girişim 

Girişim 

sonrası 

Hafta  1         2  3  4  5  6  7  8  9  10 11         12 

Girişimler 

Kurum İzni         

Etik Kurul İzni 

Onam Formu 

Vasi Onam 

Formu 

hazırlanması 

Bireysel 

Görüşmeler ve 

Bilgi Formu‘nun 

uygulanması 

 

 

Toronto 

Aleksitimi 

Ölçeği (TAÖ-

20) 

 

Sinematerapi 

Görüşme Formu 

Toronto Aleksitimi 

Ölçeği (TAÖ-20) 

 

Toronto 

Aleksitimi 

Ölçeği 

(TAÖ-20) 

 

3.7. Verilerin Analizi 

 Araştırma hipotezleri doğrultusunda, sinematerapi girişiminin psikotik 

bozukluğu olan hastalarda aleksitimi düzeyi üzerine etkinliğinin değerlendirilmesinde; 

- Niceliksel verilerde İstatistiksel Analiz, 

- Niteliksel verilerde İçerik Analizi uygulanmıştır. 

3.7.1. Ġstatistiksel Analiz  

 Yapılandırılmış, nondirektif sinematerapi girişiminin psikotik hastalığı olan 

bireylerde aleksitimi düzeyi üzerine ―istatistiksel ve klinik etkinliğinin‖ zaman serisi 

analizinde incelenmesinde, ―girişim öncesi‖ 2 hafta, 8 haftalık ―girişim‖ dönemi ve 

―girişim sonrası‖ 2 haftada katılımcıların aleksitimi düzeylerine ait veriler 

karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmaların yapılmasında E-views (http://www.eviews.com) 

ve SPSS 15.0 for Windows (Statistical Package for the Social Sciences), Yüzde Gelişim 

Analizi (Percent Improvement Analysis-PIA) (http://www.mentalhealth.com/dis-rs/rs-

effect_size.html, Powell 2008) ve Etki Büyüklüğü (Effect Size) (Durlak 2009, 

http://www.mentalhealth.com/dis-rs/rs-effect_size.html, Powell 2008) kullanılmıştır.  

  

http://www.mentalhealth.com/dis-rs/rs-effect_size.html
http://www.mentalhealth.com/dis-rs/rs-effect_size.html
http://www.mentalhealth.com/dis-rs/rs-effect_size.html
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Eviews 5.1. sürümü Windows işletim sistemi için bir istatistik paket programı 

olup Quantitative Micro Software (QMS) firması tarafından 1994 yılında 

geliştirilmiştir. Eviews ile özellikle zaman serisi, panel veri ve yatay kesit analizi 

yapılabilmektedir (http://www.eviews.com) E-views programı kullanılarak, incelenen 

serilerde ele alınan zaman periyodu süresince herhangi bir yapısal kırılmanın ya da 

değişimin olup olmadığının incelenmesinde ―Chow Breakpoint Testi‖ uygulanmıştır. 

Testin kullanılma amacı, iki zaman dilimi arasında bir farklılık olup olmadığı yani; bir 

değişimin (kırılmanın) olup olmadığının incelenmesidir. Bu çalışmanın amacına uygun 

olarak, temel aşamadan sinematerapi girişimi aşamasına doğru ve girişim aşamaları 

boyunca,  katılımcıların aleksitimi düzeyleri arasında anlamlı bir değişim meydana gelip 

gelmediği testin kurucusu olan Chow‘un önerdiği bir F testi ile belirlenmeye 

çalışılmıştır. Testin uygulanmasından önce Chow‘un belirttiği üzere karşılaştırılacak 2 

zaman dilimi için varyansların eşitliği sınanmıştır. Bu çalışma için varyansların eşit 

olduğunu belirten H0 hipotezi kabul edildiğinden Chow testinin uygulanma ön koşulu 

yerine getirilmiştir.  

Chow testinde H0 hipotezi yapısal değişim yok ve H1 hipotezi ise yapısal 

degişim var biçiminde oluşturulur. Chow‘un geliştirdiği F hesaplanan değeri aşağıdaki 

gibidir: 

 

 

SSR: tüm döneme ilişkin hata payları 

SSR1 : 1. alt grubun hata payları 

SSR2 : 2. alt grubun hata payları  

k: parametre sayısı 

n: birim sayısı 

Alt gruplar kırılmanın test edildiği zaman öncesi ve sonrası olarak oluşturulur. Karar 

kriteri bulunan Chow istatistiğini ( F hesaplanan)  F tablosundan F {k+1 ; (n-2(k+1)} 

kritik değeri ile karşılaştırarak karar verilir.  F > tab F ise Ho red, aksi halde kabul 

olarak test sonuçlandırılır.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Windows
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0statistik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Zaman_serisi
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Panel_veri&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yatay_kesit&action=edit&redlink=1
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SPSS programı ile aynı katılımcıların, 2 ayrı skor setlerinin karşılaştırılmasında, 

bağımsız t-testinin nonparametrik karşılığı olan Wilcoxon İşaretlenmiş Sıra Testi 

kullanılmıştır. Testin uygulanmasında, sinematerapi girişimi öncesine göre, girişim 

sonrasında, katılımcıların aleksitimi düzeylerinde anlamlı bir değişim olup olmadığının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu testin uygulama koşulu olarak, bağımlı değişkenin 

(aleksitimi düzeyi) ordinal veri olması, bağımsız değişkenin (sinematerapi girişimi), tek 

gruptan farklı aşamalarda (girişim öncesi-girişim sonrası) elde edilen gözlemler olması 

göz önünde tutulmuştur. 

 Her istatistiksel anlamlılık için, alpha düzeyi .05 olarak belirlenmiştir. 

Klinik anlamlılık, Yüzde Gelişim Analizi (Percent Improvement Analysis-PIA) 

ve Standart Ortalama Farklılık Formulü (SMDall) ile etki büyüklüğü hesaplanarak 

değerlendirilmiştir. Araştırmada, klinik anlamlılığın değerlendirilmesinin gerekçesi, 

anlamlı istatistiksel farklar belirlense de (p ≤ 0.05 olması), bu farkın gerçekte, klinik 

açıdan anlamlı olmayacak derecede küçük olabilmesi potansiyeline dayanmaktadır 

(Long 2005, Kaynak: Powell 2008, http://www.mentalhealth.com/dis-rs/rs-

effect_size.html).  Long (2005) (kaynak: Powell 2008), tekrarlayan ölçümleri kullanan 

deneysel araştırmalarda bunun önemli olduğunu belirtmekte ve değişkenlerin girişi ve 

sonrası değişim derecesini kıyaslamada, öncesi/sonrası çalışmalarda klinik anlamlılığı 

belirlemek için PIA kullanılmasını önermektedir. Kontrol ve deney grubu arasında veya 

çalışma öncesi ve sonrasında zaman içinde %25 veya daha üzeri bir gelişim, klinik 

açıdan anlamlı bir farklılık anlamına gelmektedir.   

 

 

Bu araştırmada, Yüzde Gelişim Analizi (PIA),  

[son test (girişim sonrası) grup ort.- ön test (girişim öncesi) grup ort.] 

PIA=    --------------------------------------------------------------------------------------   X 100                       

Ön test (girişim öncesi) grup ort.                                 

formulü kullanılarak hesaplanmıştır. Bu çalışmanın amacına uygun olarak, klinik 

açıdan anlamlı gelişme, katılımcıların TAÖ-20 ile belirlenen aleksitimi düzeylerinde 

sinema terapi girişimi öncesinden sonrasına doğru, en az %25 oranında azalma meydana 

gelmesidir. 

 İki grup arasında farklılığın klinik önemini belirlemede yaygın olarak kullanılan 

bir diğer yöntem, Etki Büyüklüğü‘nü (Effect Size-ES) hesaplamaktır (Durlak 2009, 

http://www.mentalhealth.com/dis-rs/rs-effect_size.html
http://www.mentalhealth.com/dis-rs/rs-effect_size.html
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Long 2005, Kaynak: 2005, http://www.mentalhealth.com/dis-rs/rs-effect_size.html). 

Etki büyüklüğü (ES), 2 değişken arasındaki ilişkinin ya da 2 grup arasındaki farkın 

büyüklüğü ve yönü hakkında bilgi verir. Ortalamalar, yüzdeler veya korelasyonlar 

arasındaki bir fark olabilmektedir. Gruplar arasında ne kadarlık bir fark olduğunu 

göstermektedir. Çalışmada elde edilen bulguların, büyüklüğünü/gücünü 

değerlendirmektedir. Sadece p değerine odaklanılarak, tam olarak elde edilemeyen 

önemli bir bulgudur (Durlak 2009).  Grup desenli deneysel araştırmalarda, Standart 

Ortalama Farklılık Etki Büyüklüğü olarak adlandırılmaktadır (Durlak 2009). Tek grup 

öncesi (girişim öncesi)-sonrası (girişim sonrası) araştırma desenlerinde, grup öncesi 

ortalaması, sonrası ortalamadan çıkarılır ve öncesi standart bölünerek ES 

hesaplanmaktadır (Durlak 2009, Long 2005, kaynak: 2008, 

http://www.mentalhealth.com/dis-rs/rs-effect_size.html). Formul olarak ifadesi; 

Girişim öncesi ort.-Girişim sonrası ort  

ES=  ----------------------------------------------------------------------------  

Girişim öncesi Standart sapması 

 

 Etki büyüklüğünün yorumlanması ölçütleri ise şöyledir (Durlak 2009, Long 

2005, Kaynak: Powell 2008, http://www.mentalhealth.com/dis-rs/rs-effect_size.html): 

- ES=0.20 …… 2 grup arasında ―küçük (az)‖ bir istatistiksel ve klinik fark sunar. 

- ES=0.50 …… 2 grup arasında ―orta‖ düzeyde bir istatistiksel ve klinik fark 

sunar. 

- ES=0.80 …… 2 grup arasında ―ileri (geniş)‖ düzeyde bir istatistiksel ve klinik 

fark sunar.                                                                                          

3.7.2. Ġçerik Analizi 

 8 haftalık sinema terapi girişimi boyunca, film sonrası gerçekleştirilen 

görüşmelerin araştırma amaç ve hipotezleri doğrultusunda içerik analizi (sinema 

terapinin etki mekanizmasına odaklı) gerçekleştirilmiştir. Bu tez kapsamında, girişimin 

etkinliğinin özellikle sunulmasında, görüşmelerde öne çıkan temalar, katılımcıların 

duygusal süreçleri ve geribildirimleri değerlendirilmiştir. Özellikle, E-views programı 

ile belirlenen, grafikte de de sunulan en büyük kırılma anının yorumlanması ve 

desteklenmesinde katılımcıların görüşlerinin analizinden yararlanılmıştır. 

 

http://www.mentalhealth.com/dis-rs/rs-effect_size.html
http://www.mentalhealth.com/dis-rs/rs-effect_size.html
http://www.mentalhealth.com/dis-rs/rs-effect_size.html
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3.8. Etik Yön 

Araştırmanın gerçekleştirileceği kurum (Şizofreni Dostları Derneği) Yönetim 

Kurulu‘ndan (EK VI) ve İ.Ü.  İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurulu‘ndan (İstanbul 2 No‘lu 

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu) (EK VII) gerekli izinler alınmıştır. Katılımcı ve aile 

üyesinin yazılı bildirimine dayalı (EK IV ve EK V) şekilde araştırma 

gerçekleştirilmiştir. Gizlilik ilkeleri doğrultusunda, katılımcılardan rumuzlar alınmış ve 

rumuzlar kapsamında veriler kayda dökülmüştür. 

 

3.9. Sınırlılıklar 

 Bu çalışma sadece psikotik bozukluğu olan 6 bireyle gerçekleştirilmiştir ve 

sonuçlar bu grup ile sınırlıdır; genellenemez. Sinematerapi girişiminin aleksitimi düzeyi 

üzerine etkinliğini belirlemeye çalışan bu araştırmada, dış geçerlik kontrolünün 

değerlendirilmesi, sadece görüşme sorusu olan, ―son bir haftayı nasıl geçirdiniz?‖ 

sorusu ile yapılmaya çalışılmıştır. 

Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20) toplam puanı üzerinden değerlendirme 

yapılmış, alt grup puan ortalamaları analizde değerlendirilmemiştir. 

Katılımcıların, Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20) puan ortalamalarının 

değerlendirilmesinde, ölçeğin kesme puanı, Türk örneklemli çalışmalarda kesin olarak 

henüz mevcut olmadığı ve araştırmanın amacında, aleksitimik-nonaleksitimik bireylerin 

karşılaştırılması yer almadığı için göz önünde tutulmamıştır.  

Çalışmada kullanılan ―zaman serisi yönteminin istatistiksel olarak 

değerlendirilmesinde‖ uzman görüşü ve bilgi edinilmesinde kaynak bulmada 

zorlanılmıştır. 

 

3.10. Güçlü Yönler 

 Bu çalışmada kullanılan sinematerapi girişimi, yeni bir yöntem olarak, psikotik 

bozukluğu olan hastaların özellikle sosyal destek ve sosyalleşme ihtiyaçlarına yönelik 

katkılar içermektedir.  

Bu çalışma da, yeni ve basit/kolay uygulanır bir girişimin etkinliğini belirlemeye 

çalışarak hem girişimin etkinliği ortaya konmaya çalışılırken, hem de hastalar için etkili 

bir aktivite sağlanmıştır.  
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Aynı zamanda, bu aktivite ile hastaların duygularını söze dökebilmelerinde bir 

fırsat verilmiş ve bunu yapabilme çabası içine girmeye teşvik edilmişlerdir.  

12 hafta boyunca, kendini ifade etme ve bulma aracı olarak sinemanın 

kullanıldığı bir süreçte, sürekli kendilerine ve gelişimlerine (duygusal-bilişsel anlamda) 

odaklanan bir yöneticinin varlığının da katılımcılar üzerinde olumlu bir etki ve 

motivasyon oluşturduğu düşünülmektedir.  

Aşağıda, grup değerlendirme sürecine dair katılımcıların geri bildirimleri 

sunulmuştur:  

 

- Spiderman 

“Sekiz hafta boyunca bir gruba dahil olmanın mutluluğunu yaşadım, 

hastalığımız ve duygularımız ile ilgili bişeyler öğrendik, filmdeki karakterlerin 

duyguları, yaşadıkları, olan olayları izleyerek, hayat hakkında ve insanlar hakkında 

daha fazla bilgiye sahip olduk. Çok mutluydum bu sinema terapisinin olmasına. Bol bol 

film seyrettim bana çok faydası oldu. Zaman geldi duygulandım, zaman geldi ağladım, 

zaman geldi sinirlendim filmdeki karakterlere, yani birçok şey öğrendim. Ve birlikte 

olmanın mutluluğunu yaşadım. Birlikte bişeyler paylaşmanın mutluluğunu yaşadım 

arkadaşlarımla.” 

 

 

- İktisat  

“Çok faydalı oldu hepimize, grup halinde olmamız çok güzeldi, bir yere bağlı, 

birlikte hissetmek güzeldi. Duyguları daha iyi tahlil etme konusunda faydası oldu bana. 

Duyguları nasıl analiz etmeyi, tahlil etmeyi, kendi duygularım konusunda da bazen 

üzüntülü, bazen sevinçli hissettim kendimi.” 

- Yağmur Ağacı  

“Çok güzeldi, film seyretmek çok hoşuma gidiyor. Aklımda kalıyor izlediğim tüm 

filmler. Devamını isterim yani, devam edecekse. Ya da biz hastaneye gelelim, bize 

hastanede izlettirin filmler. Çok hoşuma gitti, çünkü dernekte uzun süredir aktivite 

olmuyordu. Film hakkında yorum yapma ilk defa oldu, öyle bir ortama girmemiştim 



51 

 

yani. Sinemaya gider film izlerdik ama birkaç arkadaş bir araya gelip film üzerine 

konuşmamıştık, öyle bir imkan olmamıştı.”   

 

- Rohat 

“Sekiz seansta bu ortamda bulunmaktan gerçekten mutlu oldum. Düzenli bir 

şekilde bir yere gidip gelmek, disiplin sağladı. İzlediğimiz filmler birbirinden güzeldi. 

Dışarıdaki hayatta ben bazı filmlerden etkilendim gerçekten, postacı filminden çok 

etkilendim ben, o filmi izledikten iki gün sonra o filmi öyküleştirdim ben, 12 sayfa tuttu. 

Onun dışında beni kamçıladı diyebilirim, sosyal hayat içinde daha aktif olmak. Bazı 

filmlerden çok etkilendim mesela Forrest Gump filminden çok etkilendim, çok şey aldım 

o filmden. Ben aynı zamanda günce de yazıyorum. Sosyal hayat içinde daha aktif olma, 

daha iyi yer alabilme konusunda beni teşvik etti. İlişki geliştirme konusunda faydası 

oldu, en önemli faydası bu oldu. İlişki kurmak, ortaklaştırmak ve sürdürmeye çalışmak 

anlamında bana teşvik edici oldu.” 

- Petek 

“Filmdeki izlediğimiz konular hayatımızda bize yön veriyor. Ne yapmamız 

gerektiği ile ilgili mesajlar veriyor. Hem de eğlenceliydi, ben çok severim sinema 

izlemeyi, çok güzeldi. Grupta olmaktan keyif aldım.”  

 

 

- Murat 

“Ben çok büyük keyif aldım. Çok şey öğrendim. Hiç böyle bişey yapmamıştım. 

Gerçi daha önce seyrettiğim filmleri düşünüyordum karakterleri falan, ölçüp biçip 

kafamda yapardım bişeyler. Burası benim için sinemaya olan bakışımı değiştirdi. Daha 

değişik bakıyorum artık film seyrederken, değerlendiriyorum. Oyuncuları 

değerlendiriyorum, konuyu değerlendiriyorum, şu şöyleydi, bu böyle olabilirdi, yani bu 

şey bana o açıdan faydalı oldu.” 
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4. BULGULAR 

 Psikotik hastalardan oluşan 6 kişilik bir grupta, 8 haftalık sinematerapi 

girişiminin aleksitimi düzeyi üzerine etkinliğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu 

araştırmada elde edilen bulgular 3 bölümde sunulacaktır: 

4.1. Katılımcıların Profili 

 Araştırma kapsamındaki hastaların bireysel, hastalık/tedavi süreçleri ve 

sinemaya ilgileri/yönelik düşünceleri Tablo 2‘de sunulmuştur: 

Tablo 2: Bireysel Özellikler (n=6) 

Bireysel Özellikler n % Ort. 

YaĢ 6  
36,5 

(min. 31, max. 42) 

Cinsiyet    

- Erkek 5 83,33  

- Kadın 1 16,67  

Medeni Durum    

- Evli 1 16,67  

- Bekar 5 83,33  

Eğitim Düzeyi    

- Lise 3 50,00  

- Ön Lisans 2 33,33  

- Lisans 1 16,67  

Meslek    

- Mumculuk 1 16,67  

- Emekli 1 16,67  

- Muhasebeci 2 33,33  

- Meslek yok 2 33,33  

ÇalıĢma Durumu    

- Çalışmıyor 6 100,00  

Kimlerle YaĢadığı    

- Yalnız 1 16,67  

- Aile ile 5 83,33  

Sosyal Aktivitelere Katılma 

Durumu 
   

- Katılıyor 6 100,00  

Sigara-Alkol Madde Kullanım 

Durumları 
   

- Sigara 2 33,3  

- Alkol 2 33,3  

- Madde - -  
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Çalışma kapsamındaki 6 hastanın yaş ortalaması 36,5 (min. 31, max. 42) olup, 

% 83,3‘ünün (n:5) erkek ve bekar,  % 50‘sinin (n:3) lise mezunu olduğu,  mumculuk, 

muhasebe, gibi mesleklere sahip oldukları, çoğunluğunun çalışmadığı ve ailesiyle 

birlikte yaşadığı ( biri abla, biri eşi ve çocuğu, diğerleri ise aile ile), hemen hepsinin bir 

sosyal aktivite ile uğraştığı (gitar, edebiyat-şiir, spor, mumculuk, bilgisayar) 

belirlenmiştir. Katılımcıların hiçbiri madde kullanmadığını belirtirken, sigara ve alkol 

kullanımı yaygınlığının %33,3 (n:2) olduğu saptanmıştır. 

 

Tablo 3: Katılımcıların Hastalık ve Tedavi Süreçleri ile Ġlgili Özellikler (n=6) 

Tanı n % Ortalama 

- Şizofreni 2 33,33  

- Ayrışmamış Şizofreni 1 16,67  

- Paranoid Şizofreni 1 16,67  

- Şizofreni + OKB 2 33,33  

Hastalık Süresi    

- 10-15 yıl 3 50,00  

- 21-25 yıl 2 33,33  

- 25‘ten fazla 1 16,67  

- Hastalık Süresi 6  
18,16 yıl 

(min 10-  max 27) 

YatıĢ Sayısı    

- Yok 1 16,67  

- 1-5 kez 3 50,00  

- 6-10 kez 2 33,33  

- Yatış sayısı 6  
5,6 kez 

(min 0-max 10) 

*Uygulanan 

Farmakoterapi/Terapi/UğraĢ Türü 
   

- Antipsikotik 6 100,00  

- Antikolinerjik 3 50,00  

- Antidepresan 4 66,66  

- Duygudurum Düzenleyici 2 33,33  

- Psikotik Bozukluklar Araştırma 

Programı (PAP) 
2 33,33  

- Gündüz Hastanesi (BRSHH) 1 16,66  

*Bir hasta birden fazla tedavi kullanabilmektedir.  
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          Çalışmaya katılan hastaların hastalık ve tedavi süreçleri ile ilgili özellikler 

incelendiğinde (Tablo 3), % 33.33‘ünün (n=2) şizofreni, % 33.33‘ünün (n=2) şizofreni 

ve obsesif kompulsif bozukluk (OKB) komorbiditesine, % 16,66‘sının (n=1) 

ayrışmamış şizofreni ve % 16,66‘sının (n=1) paranoid şizofreni tanısına sahip oldukları, 

hastalık sürelerinin ortalama 18,6 yıl (min. 10 yıl, max. 27 yıl) ve ortalama 5 kez de 

(min. 0 kez, max. 10 kez) hastane yatışları olduğu, katılımcılarının tamamının 

antipsikotik ilaç kullandığı, % 66,66‘sının da ayrıca antidepresan kullanmakta olduğu 

ve % 50,00‘sinin başka kurumlarda sosyal ve beceri eğitimleri aldıkları belirlenmiştir.  

 

Tablo 4: Katılımcıların Sinemaya Ġlgileri ve DüĢünceleri (n=6) 

Film izleme sıklığı n % Ortalama 

- Hiç izlemiyor 1 16,67  

- Haftada 1-2  2 33,33  

- Haftada 2-3  2 33,33  

- İki Haftada 1 1 16,67  

- Film izleme 6  

1 film/hafta 

Min 0-max 

2 film/hafta 

 

 Tablo 4‘e göre hastaların büyük çoğunluğu (% 83,3) (n:5) film izlemektedir. 

Katılımcıların sinema ile ilgili düşüncelerinin, , sinemanın bir öğrenme (n: 5), kendini 

ve başkalarını tanıma aracı olduğu (n: 3), iletişim ve insan ilişkileri hakkında bilgi 

edinmede (n:2), hastalıkla baş etmede (n: 1), sosyalleşmede yardımcı (n: 1) olduğu ve 

zamanı iyi değerlendirme aktivitesi (n: 1) olarak görüldüğü belirlenmiştir.  

 

4.2. Katılımcıların Aleksitimi Düzeyi Üzerinde Sinematerapi GiriĢiminin 

Etkinliği 

 Psikotik Bozukluğu olan katılımcıların aleksitimi düzeyleri üzerinde 

sinematerapi girişiminin etkinliğini, genel ve spesifik hipotezler doğrultusunda 

değerlendirmek üzere yapılan istatistiksel analizlerde elde edilen bulgular, Tablo 4 ile 7 

arasında sunulmuştur. 
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Yapılandırılmış, nondirektif sinematerapinin, yetişkin psikotik hastaların 

aleksitimi düzeylerini azaltmada etkili terapötik bir girişim olduğu ―genel hipotezi‖nden 

hareket ederek, spesifik hipotezler sırayla test edilmiştir. 

 

SH1: Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20) ile değerlendirilen yetişkin psikotik 

hastaların aleksitimi düzeylerinde, 8 haftalık yapılandırılmış nondirektif sinematerapi 

girişimi süresince, 2 haftalık girişim öncesi döneme göre istatistiksel açıdan anlamlı bir 

azalma ve orta düzeyde etki büyüklüğü belirlenirken, klinik gelişim oranının çok az 

düzeyde olduğu belirlenmiştir: 

Tablo 5: Katılımcıların YapılandırılmıĢ Nondirektif SinemaTerapi GiriĢimi 

Öncesi, Sırası ve Sonrasında Aleksitimi Düzey Dağılımları (TAÖ-20)  

DeğiĢken n 

M
in

. 

M
a
x
. 

Ort. SD 

GiriĢim Öncesi 1. Hafta 6 37,00 75,00 60,66 12,70 

GiriĢim Öncesi 2. Hafta 6 45,00 71,00 57,50 10,01 

GiriĢim 1. Hafta 6 37,00 71,00 57,50 13,11 

GiriĢim 2. Hafta 6 33,00 60,00 52,66 9,97 

GiriĢim 3. Hafta 6 35,00 64,00 53,33 11,39 

GiriĢim 4. Hafta 6 32,00 62,00 52,33 11,63 

GiriĢim 5. Hafta 6 26,00 62,00 51,00 12,96 

GiriĢim 6. Hafta 6 31,00 65,00 52,16 12,23 

GiriĢim 7. Hafta 6 21,00 65,00 49,00 16,55 

GiriĢim 8. Hafta 6 24,00 66,00 51,66 14,70 

GiriĢim Sonrası 1. Hafta 6 21,00 69,00 53,00 16,98 

GiriĢim Sonrası 2. Hafta 6 23,00 66,00 52,33 15,98 

TAÖ 20-T: Total aleksitimi puanı 
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Tablo 5‘te katılımcıların TAÖ-20 ölçeğine ait girişim öncesi, sırası ve 

sonrasında puan dağılımları verilmiştir. Buna göre, katılımcıların aleksitimi düzeyleri 

ortalamasının girişim öncesine göre girişim süresince azaldığı, en düşük aleksitimi 

düzeyinin girişimin 7. haftasında olduğu (ort. 49,00; SD. 16,55), girişim sonrasında ise 

artmakla beraber girişim öncesi düzeye erişmediği görülmüştür. 

 

Tablo 6: Psikotik Hastaların Aleksitimi Düzeyi Üzerinde YapılandırılmıĢ 

Nondirektif Sinematerapi GiriĢiminin Etkinliği (Chow Kırılma Testi Sonuçları) 

Sinema Terapi GiriĢim Periyodu F istatistiği p 

1. hafta 2.855870 0.11 

2. hafta 9.968711 0.006 

 3. hafta 8.271103 0.01 

4. hafta 8.866526 0.009 

5. hafta 9.273765 0.008 

6. hafta 8.775307 0.009 

7. hafta 7.508679 0.01 

8. hafta 9.069514 0.008 

p<0,05 kırılma/değişim var p>0,05 kırılma/değişim yok 

 Tablo 6‘da, katılımcıların aleksitimi düzeyleri üzerinde, yapılandırılmış, 

nondirektif sinematerapi girişiminin, uygulanmaya başladığı 2. haftadan itibaren, 

toplam girişim periyodu boyunca, istatistiksel açıdan anlamlı değişimler (kırılmalar) 

meydana getirdiği belirlenmiştir. Sözkonusu değişimin, girişimin başladığı nokta olan, 

1. haftada meydana gelmediği, ancak sonrasındaki haftadan başlayarak tüm girişim 

boyunca sürdüğü görülmüştür.  
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Grafik 1: YapılandırılmıĢ Nondirektif SinemaTerapi GiriĢimi Öncesi, Süresi ve 

Sonrası Katılımcıların Aleksitimi Düzeyi 

 

 

Grafik 1‘de görsel incelemede, sinematerapi girişimi aşamaları boyunca, 

katılımcıların aleksitimi düzeylerinde meydana gelen azalma görülmektedir. 2. haftadan 

başlayarak toplam aleksitimi düzeylerinde istikrarlı bir biçimde azalma devam etmiş, en 

fazla azalma 7. haftada (Küçük Gün Işığım filmi) saptanmış ve girişim öncesi düzeye 

dönmemekle beraber katılımcıların aleksitimi düzeyleri, girişim süresince yakaladığı 

azalmış seviyeyi sürdürmüştür. 

Tablo 7: YapılandırılmıĢ Nondirektif SinemaTerapi GiriĢiminin Katılımcıların 

Aleksitimi Düzeyleri Üzerinde Klinik Anlamlılığı 

DeğiĢkenler Yüzde GeliĢim Oranı Etki Büyüklüğü 

GiriĢim öncesi - GiriĢim %11,22
a1 0.60

a2 

 

GiriĢim - GiriĢim Sonrası %0.04
b1 

0.01
b2 

GiriĢim Öncesi - GiriĢim Sonrası %11
c1 

0.58
c2 

a1. %11,22 < %25 (Klinik açıdan düşük düzeyde gelişim)   

a2. Orta düzeyde klinik fark var  

b1. %0.04 < %25 (Klinik açıdan gelişim yok) 

b2. Etki yok. 

 c1. %11 < %25 (Klinik açıdan düşük düzeyde gelişim)   

c2. Orta düzeyde klinik fark var. 
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Tablo 7‘de görüldüğü gibi, klinik önem (anlamlılık) testleri ile, psikotik 

hastaların aleksitimi düzeyi üzerinde, girişim öncesi aşamadan girişim aşamasına doğru, 

%11.22 oranında küçük bir gelişim meydana gelmiş, değişimin etki büyüklüğü 0.60 ile 

orta düzeyde olarak belirlenmiştir. 

 

Tablo 8: Psikotik Hastaların Aleksitimi Düzeyi Üzerinde YapılandırılmıĢ 

Nondirektif Sinematerapi GiriĢiminin Etkinliği (Wilcoxon ĠĢaretlenmiĢ Sıra Testi 

Sonuçları) 
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29,88-
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56,81

 52,6

6 
16,19 

22-

67,5 
58

 

 Z==-1.992 p=0.04     

     Z==-.105 p=0.91 

 Z==-1.997     p=0.04 

 

Tablo 8‘de görüldüğü gibi yapılandırılmış nondirektif sinematerapi girişimi, 

katılımcıların aleksitimi düzeyi üzerinde etkili olmuştur ve girişim süresince aleksitimi 

düzeyleri, girişim öncesine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir değişim göstermiştir 

(Z=-1.992; p=0.04) 

SH2: Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20) ile değerlendirilen yetişkin psikotik 

hastaların aleksitimi düzeyinde, 8 haftalık yapılandırılmış nondirektif sinematerapi 

girişimi dönemine göre, 2 haftalık girişim sonrası dönemde istatistiksel (Z==-.105 

p=0.91) ve klinik önem (etki büyüklüğü: 0.01, yüzde gelişim oranı %0.04) açısından 

anlamlı bir değişim meydana gelmediği belirlenmiş ve hipotez reddedilmiştir (Tablo 6 

ve 7).  
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SH3: Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20) ile değerlendirilen yetişkin psikotik 

hastaların aleksitimi düzeyinde, 8 haftalık yapılandırılmış nondirektif sinematerapi 

girişimi sonrası 2 haftada, 2 haftalık girişim öncesi döneme göre istatistiksel açıdan 

anlamlı bir azalma (Z==-1.997, p=0.04) ve orta düzeyde etki büyüklüğü (0.58) 

belirlenirken, klinik gelişim oranının çok az düzeyde (%11
)
 olduğu belirlenmiştir (Tablo  

6 ve Tablo 7). 

  

4.3. Katılımcıların Aleksitimi Düzeyleri Üzerinde SinemaTerapi GiriĢiminin 

Etkinliğinin Ġçerik Analizi 

Psikotik Bozukluğu olan katılımcıların aleksitimi düzeyleri üzerinde 

sinematerapi girişiminin etkinliğinin, sinematerapinin 1. Etki mekanizması olan 

―özdeşleşme‖ aracılığıyla, aleksitimi düzeyinin en temel özellikleri olan ―duyguları 

tanıma‖ ve ―duyguları sözel ifade etme‖ alt boyutlarında değerlendirilmesinde,  Grafik 

1‘de belirtilen, 8 haftalık girişim dönemi boyunca, en büyük kırılma anının saptandığı 7. 

Haftada (Küçük Gün Işığım filmi) yapılan görüşme analizleri aşağıda sunulmuştur:  

1. ÖzdeĢim kurulan karakter/ler:  

Filmdeki tüm karakterlerle özdeşim kurulmasına rağmen, en fazla özdeşim kurulan 

karakterin ―anne‖ olması dikkat çekicidir.  

Özdeşim kurulan karakterlerde katılımcılar tarafından tanımlanan özellikler ve temaları 

şöyledir.  

Karakter: Anne   

Tema: Esnek /  Onarıcı   

Tanımlanan özellikler/duygular:  

- Sevecen    - Destekleyen  

- Hoşgörülü    - Üzüntü duyan 

- Çalışkan    - Karşılıksız sevgide bulunan 

- Yardım eden    - Mücadeleci 

- Evcimen    - Bağlılığa önem veren 

- İyi      - Saygılı 
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- Sorumluluk sahibi   - Olgun 

- Motive edici 

Katılımcıların çoğu anne karakteri ile özdeşim kurmuştur: 

“Anne bana yakın geldi, çocuklarına kol kanat geriyor, ben de öyleyim. 

Hoşgörülüydü, iyi bir eş olmaya çalışıyordu. Ev işleri ile uğraşıyordu, yemek 

yapıyordu… Sevecendi, hoşgörülüydü, çalışkandı… Çok evcil bir insandı, 

sahipleniyordu, iyi bir örnekti. Olumsuz bir duygu yoktu…” (İktisat) 

―Annenin annelik içgüdüsü, kol kanat germesi bende de oluyor… Annesi bütün 

ailenin her şeyi, organize ediyor, motive ediyor, kocasına yardımcı oluyor, dede ile 

konuşuyor, Dewein ile konuşuyor, küçük kıza yardımcı oluyor. O da küçük kızın 

hayallerinin gerçekleşmesi için elinden gelen çapayı gösterdi. Annesinin bu özellikleri 

bana benziyor.” (Spiderman) 

“Anneleri bana benziyor, hoşgörülüydü saygılıydı eşine ve çocuklarına karşı, 

gerçi zaman zaman kocası ile çatışıyordu. Destekleyici, evi çekip çeviren, zor anlarında 

onları motive eden yönleri bana benziyor… Annenin annelik içgüdüsü, kol kanat 

germesi bende de oluyor…” (Rohat) 

―Anneleri bana yakın, benimde çocuklarım olsaydı, onlara hep yardımcı 

olurdum, iyi davranırdım, isteklerini kırmazdım, onlar için mücadele ederim. Ne olursa 

olsun onların istediklerini yapardım, desteklerdim...” (Petek) 

 

Karakter: Baba   

Tema: Katı / Kurtarıcı  

Tanımlanan özellikler/duygular: 

- Hırs       Sevgi duyan 

- Çabalayan    - Mücadeleci 

- Yardımsever    - Fedakar 

- Sorunları çözen   - 
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Katılımcılardan ikisi hariç diğerleri, baba karakteri ile özdeşim kurmuştur: 

“Baba, hırsı ve kendini beğenmişliği bende var ama o kadar değil, kızı için çok 

çapa sarf ediyor, mükemmeliyetçi karakteri biraz bende de var. Çok yermeyeyim 

Richard’ı çünkü iyi yönleri de vardı…”(Spiderman) 

“Birde Richard’ın bana benzeyen yönleri var. Mükemmeliyetçi olması, kazan 

kazan felsefesini haline getirmesi ve bu doğrultuda gerek kendisine gerek ailesine yön 

vermesi, bende de var. Çok hırslı ve bende de var. Bende bişey istediğimde çok 

çabalarım. Kaybeden kategorisinde olmalarına rağmen Richard bunu fark etmiş ve her 

zaman daha iyi arayışlar içinde oldu, burada roketi ateşlemeye çalışıyor. Bence çok 

gerçekçi ve bana benziyor. Eşi ile arasındaki gerginlikte eşi onu anlamadığı için 

oluyordu…”(Rohat) 

“Babası bana biraz benziyor, aileyi geçindirmeye çalışıyor, hatta gecenin bir 

yarısı bir yerden başka bir yere bisiklet ile gidiyor…” (Yağmur Ağacı) 

“Ben Richard’ı kendime yakın hissettim, yardım sever olması, sadece çocukları 

ile değil, karısı ile büyük baba ile de yardım sever olması yakın bana, bide hep 

sorunları çözmeye çalışıyordu. Gayreti vardı o özellik bana yakın. Çocuk için o kadar 

gayret sarf etti. Tuttuğunu koparan bir insandı, o kadar sıkıntıya rağmen yarışmaya 

katılmak her babanın yapacağı şey değildir yani. Çok emek sarf etti…” (Murat) 

 

Karakter: Erkek Çocuk  

Tema: Kurban  

Tanımlanan özellikler/duygular 

- Sakin     - Sessiz, içe kapanık 

- Protestocu    - Engelli  ve buna üzülen 

- Hayal kırıklığı  yaşayan  - Öfkeli 

- Nefret eden 
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Sadece 2 katılımcı (Yağmur Ağacı, Spiderman), filmdeki ailenin erkek çocuğu 

karakteri ile özdeşim yapmıştır: 

―Dewein bana benziyordu, uçmak istiyordu. Aynı şey bende de olmuştu, 

lisedeyken hava harp okulu sınavlarına girmiştim. Gözden elenmiştim. Binlerce kişi 

içinden ilk yüze girdim ama sağlık kontrolünde elenmiştim. Dewein gibi uçmak 

istemiştin, Dewein kör olduğunu öğrendiğinde çok üzülüyor. Bende sınavı kaybedince 

onun gibi üzülmüştüm… Protestosunda haklıydı çünkü pilot olmak istiyordu…”(Yağmur 

Ağacı) 

“Dewein’in sükûnetini koruması içine kapanık olması bana yakın zaman zaman 

bende hiç konuşmak istemem. Fakat onun uçmak istemesi yüksek hedeflerinin olması, 

benimde yüksek amaçlarım var ama zaman içinde gösterecek belki uçup gidecek bu 

hayaller…”(Spiderman) 

 

Karakter: Kız Çocuk 

Tema: Masumiyet 

Tanımlanan özellikler/duygular: 

- Merak eden 

- Başarılı 

- Aileye sevgi duyan 

- Destekleyici 

- Cesur 

Filmdeki kız çocuk karakteri ile de sadece 2 katılımcının (Rohat, Spiderman) 

özdeşim kurduğu belirlenmiştir. 

“Merak vardı bu bana yakın. Özellikle çocuktaki merak bana çok yakın…” (Rohat) 

“Küçük kız onun öğrenme isteği başarılı olma isteği bende de var… Çok hevesliydi, 

abisine gösterdiği destek…” (Spiderman) 
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Karakter: Annenin erkek kardeĢi   

Tema: Farklı 

Tanımlanan özellikler/duygular:  

- Akıl hastası olan 

- Karşılıksız aşk yaşayan 

Katılımcılardan sadece Spiderman, filmdeki annenin psikiyatri hastası olan erkek 

karakteri ile hasta olması üzerinden özdeşim kurmuştur: 

“Frank, ruhsal problemleri var, intihara teşebbüs bende olmadı diyebilirim…  

Frank’ın ruhsal durumu bana yakın…”(Spiderman) 

 

Karakter: Büyük baba    

Tema: Esnek 

Tanımlanan özellikler/duygular 

- Cana yakın 

- Anlayışlı  

- Öğüt veren 

Katılımcıların tamamı tarafından özdeşim kurulmayan bir karakter olarak 

belirlenmesine rağmen, filmdeki büyükbaba karakteri, iki katılımcı tarafından 

(Spiderman, Petek) aynı zamanda bazı özellikleri ile özdeşim kurulan bir karakter de 

olmuştur:  

“dedesinin küçük kıza duyduğu sevgi bende de olur…” (Spiderman) 

“Öğüt veriyor onlara, bende yaparım, öğüt veririm yeğenlerime…” (Petek) 

 

2. ÖzdeĢim kurulmayan karakter/ler 

Filmde özdeşim kurulmayan karakter/ler, sadece erkek figürlerden oluşmakta 

olup, ―baba‖ ve ―büyük baba‖ ağırlıklıdır, ayrıca ailenin ―erkek çocuğu‖ nun da 

özdeşilmeyen bir yanı olduğu belirlenmiştir.  

 Özdeşim kurulmayan karakterlerde katılımcılar tarafından tanımlanan özellikler 

ve temalar şöyledir:  
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Karakter: Büyük Baba    

Tema: Ġstenmeyen/KuraldıĢı 

Tanımlanan özellikler/duygular 

- Öfkeli  

- Cinselliğe düşkün (saplantılı) 

- Madde kullanıcısı 

- Aksi / huysuz  

Katılımcıların tamamı tarafından özdeşim kurulamayan karakter büyükbabadır. 

Özdeşim kurmama nedeni olarak, onaylanmayan davranışlarının toplumun değerlerini 

sorgulayan yapıda oluşu (madde kullanımı, cinselliğe düşkünlük gibi) dikkat çekicidir:  

“Büyük babanın kadınlara olan düşkünlüğü, bende yok öyle bişey… Oğlu ile iyi 

geçinemiyordu, bağırıyordu. Benim oğlum olsa öyle davranmazdım…” (İktisat) 

“Dedesi kokain kullanıyor bu bende yok, cinselliğe fazla düşkün, bende o kadar 

olduğunu sanmıyorum. Çünkü ben kendimi başka şeylere de verebiliyorum yani. Başka 

hobilerle de ilgileniyorum, sadece cinsellik düşündüğüm yok yani. Açıkçası orda bunu 

söylemek zorundayım… Saplantı çok uzak bana, biraz aksi, yemeklere tepki gösteriyor. 

Ben olsam daha uygun bir dille ifade ederim...”(Spiderman) 

“Bana benzemeyen temel karakter büyük baba, büyük babanın kokain kullanması, 

kadına aşırı düşkünlüğü, bu kötü alışkanlıklarını yeni yetişen genç nesile (erkek çocuğa) 

aktarmaya çalışması da doğru değil. 15 yaşındaki çocuğu bu yönde yönlendirmeye 

çalışması bana hiç uymuyor… Büyük babanın beğenememe, öfke, sinirli hali, 

kırması…” (Rohat) 

“Dedelerinin kokain kullanması bana benzemiyor. Kadına kıza gitmesi de kötü bir 

huy… Madde kullanmıyorum ben, karşı cinse fazla ilgimde yok, normal düzeylerde 

bende...” (Petek) 

“Ben büyük babayı kendime uzak hissettim, esrar içmesi bana çok uzak. Kızlara 

düşkün olması ben öyle değilim…”(Murat) 
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Karakter: Baba   

Tema: Katı/sert 

Tanımlanan özellikler/duygular:  

- Hep kazanmak isteyen 

- İsteklere karşı çıkan 

- Başarısız olmaktan korkan 

- Mükemmeliyetçi 

- Hırslı 

Sadece 4 katılımcı tarafından (İktisat, Spiderman, Rohat, Petek), özdeşim 

kurulmayan karakter olarak belirtilen baba karakterinin özdeşim kurulan bazı 

özelliklerinin aynı zamanda özdeşim kurulamamasına yol açan özellikler de olması 

dikkat çekicidir: 

“Richard’ın vurdumduymazlığı, insanları kazananlar ve kaybedenler diye ikiye 

ayırması bana benzemiyor…”(İktisat) 

“Dewein hava harp okulunda pilot olmak istiyor. Richard ona karşı çıkarak 

ondaki merak, ondaki şevki kırıyor bu da bana göre değil…” (Rohat) 

“Richard, çok mükemmeliyetçi bir insan ben öyle değilim, her şey iyi olsun, dört 

dörtlük olsun yok bende, hırs yok bende, olmaza olmaz yok bende…” (Petek) 

“Richard’ın mükemmeliyetçi duygusu olumsuz…” (Murat) 

 

Karakter: Erkek çocuk    

Tema: Etkisiz 

Tanımlanan özellikler/duygular:  

- Protesto  

Filmdeki ailenin erkek çocuğu karakterinin protestocu yanı, üç katılımcı (İktisat, 

Rohat, Murat) tarafından özdeşim kuramama nedeni olarak tanımlanmıştır.  

“Dewein protesto ediyor ben protestoya karşıyım…” (İktisat) 

“Dewein’in hiç konuşmaması bir tavırdır ama tavrında bir zamanı vardır ve geniş 

zamana yayılan bir tavrı vardır konuşmama. Bana benzemiyor bu…”(Rohat) 



66 

 

“Dewein’in konuşmaması da bana göre değil. Bence konuşmama değil konuşarak 

halledilebilir…”(Murat) 

 

Aleksitimi kavramının içeriği açısından, katılımcıların geri bildirimlerinde, çok az 

duygunun tanımlandığı (duygu tanıma  alt boyutu), bunlar arasında  ―sevgi‖ tek olumlu 

duygu iken, olumsuz duygular olarak ―üzüntü‖, ―öfke‖ ve ―nefret‖‘in yer aldığı  

belirlenmiştir.  

Aleksitiminin diğer boyutu olan, aynı zamanda sinematerapi girişiminin etki 

mekanizmasından ―katarzis‖ e olanak tanıyabilecek, ―kendi duygularını ifade etme‖nin 

katılımcılar tarafından pek yapılmadığı görülmüştür.  

Ayrıca, katılımcıların çoğunluğu film senaryosu içinde yer alan, büyükbabanın 

yolda ölmesi ve güzellik yarışmasına yetişebilmek için cenazesinin arabanın bagajında 

taşınmasının hoş bir davranış olmadığı, ölüye karşı saygısızlık içerdiği, cenaze töreninin 

ertelenmemesi gereken bir şey olduğu belirtmiştir.  

―Hastaneden cesedi kaçırma bana biraz ütopik geliyor, olmayacak bişey gibi 

geliyor bana, saçma bir fikir gibi geldi” (Spiderman) 

“Mesela cenazeyi arabanın arkasına koyuyorlar ve güzellik yarışmasına 

gidiyorlar, bana tezat, ben günah olduğunu düşünürüm. Önce cenaze töreni yapalım 

sonra güzellik yarışmasına katılalım. Ben aynı durumla karşılaşsam cenaze törenini 

tercih ederim. O duygularına karşıyım. Cenaze töreni yapmadan, bir dikili taşı 

olmadan, babasını bagaja atması, bir güzellik yarışması için bana benzemiyor. Günah 

büyük bir günah, ölüye büyük saygısızlık bence.” (Yağmur Ağacı) 

 

―Birde cenazeyi arabanın arkasına koymalarını hiç tasvip etmiyorum. Çok 

doğru bişey değil artı saçma geldi. Ben yarışmayı önemsemezdim, gider cenaze töreni 

yapardım. Sonra yarışmayı da bir sonraki seneyi beklerdim.” (Murat) 
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5. TARTIġMA 

 Nondirektif yapılandırılmış sinematerapi girişiminin 6 kişiden oluşan psikotik 

hasta grubunda etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada 

elde edilen sonuçlar 3 bölümde kısaca tartışılmıştır: 

 

5.1. Katılımcıların Profil Bilgilerinin TartıĢılması 

Yaş ortalaması 36,5 olan ve çoğunluğu erkek hastalardan oluşan araştırma 

grubunda sadece bir katılımcı evli olup, eğitim düzeylerinin yüksek olduğu (lise ve 

üzeri) bulunmuştur.  

 Mesleki özelliklerine bakıldığında ise gruptaki tüm hastaların çalışmıyor olması, 

üniversite mezunu olmalarına rağmen hastalık belirtilerinden dolayı mesleklerini 

gerçekleştirememeleri ve ekonomik açıdan aileye bağımlı olmaları göz önünde 

tutulduğunda, aileleriyle yaşamaları, evlenmemiş olmaları beklenen durumdur. 

 Yapılan çalışmalarda, şizofrenlerde evlilik oranının normallerden düşük olduğu, 

hastalığın erken yaşta başlaması ve sık hastane yatışları nedenleriyle evlilik şanslarının 

azaldığı ve şizofren hastaların prepsikotik dönemde evlenip çocuk sahibi oldukları, 

hastalık sonrası doğurganlığın toplumdan düşük olduğu ve çekirdek aile yapısı içinde 

yaşadıkları belirtilmektedir (Pehlivan 2006, Yurt 2006). 

 

Katılımcıların tamamının herhangi bir sosyal aktiviteye katılıyor olması, 

sosyalleşme açısından anlamlı bulunmuştur. Sadece 2 katılımcının sigara kullanması 

dışında bir alışkanlıkları olmadığı da belirlenmiştir.  

 Şizofreni yinelemelerle giden kronik bir hastalıktır. Çalışmaya katılan hastalarda 

ortalama hastalık süresi 18,16 yıl olarak bulunmuştur. Bu hastalık sürecinde 

yinelemelerde (psikotik atak) hastanın hastaneye yatırılması en sık başvurulan 

yöntemdir. Çalışmaya katılan hastaların ortalama hastane yatış sayısı 5,6 olarak 

bulunmuştur.  

 Deniz ve ark. (1998) tarafından 75 psikotik hasta ile yapılan çalışmamada 

grubun ortalama olarak ortaöğretim düzeyinde olduğunu, ortalama hastalık süresi 11 yıl,  

hastane yatış sayısı ise 5 ve düzenli tedavi olanlarda relaps oranı % 52, düzenli tedavi 
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olmayanlarda % 55 olarak bulunmuştur. Yıldız‘a (2005) göre, desteksiz ve tedavisiz 

bırakıldıklarında ilk 1 yıl içerisinde hastaların %70-%80‘i tekrar hastalanmakta ve 

kliniğe geri dönmektedir. Çalışmamızda mevcut katılımcıların da benzer durumda 

oldukları düşünülmektedir. Hatta çalışmamızdaki profilin, uzun hastalık süresine sahip 

olmasına rağmen, sosyalleşme olanakları açısından şanslı bir grup olduklarına 

inanılmaktadır. 

 Günümüzde psikotik hastalıkların tedavisinde farmakoterapi birinci seçenek 

olarak görülmektedir. Çalışmaya katılan hastaların tamamı antipsikotik ilaçlar 

kullanmaktadır. Bununla birlikte özellikle antipsikotik ilaç yan etkilerini azaltmak için 

antikolinerjik ilaçlara başvurulmaktadır. Hastaların yarısı antikolinerjik ilaç 

kullanmaktadır. Ayrıca katılımcılar arasında antidepresan ve duygudurum 

düzenleyicileri kullanımı da söz konusudur.  Psikotik hastalıkların sağaltımında 

farmakoterapi ile birlikte sosyal ve beceri programlarının daha etkili bir tedavi sağladığı 

anlaşılmıştır. Gruptaki hastaların yarısı bu tür programlara katılmaktadır.  

Şizofreni hastalarının tedavisinde psikososyal tedavilerin rolünün giderek 

artmakta olduğu fakat tek başına ilaç tedavisi uygulamalarının kişinin yaşam kalitesini 

bozan yinelemeleri önlemede yetersiz kaldığı bilinmektedir. İlaç tedavisinin ve 

psikososyal tedavilerin şizofrenide iyileşmenin farklı boyutlarını etkilediği 

düşünülmektedir. Antipsikotikler daha çok semptomlar üzerine etki ederken, 

psikososyal tedavilerin ise sosyal iyileşme üzerine etkili olduğu ileri sürülmüş, böylece 

ilaç tedavisinin psikososyal rehabilitasyon programlarıyla pekiştirilmesinin tedavinin 

etkinliğini arttırarak hastaların yaşam kalitesini de yükseltebileceği ileri sürülmüştür 

(Yurt 2006; Üçok ve ark. 2002; Yıldız ve ark 2002) .  

 Çalışmaya katılan hastaların sinemaya olan ilgileri ve film izleme sıklıkları 

incelendiğinde, ev şartlarında, haftada ortalama bir film izlediklerini, sinemanın 

öğrenme, kendini ve başkalarını tanıma, iletişim ve insan ilişkileri hakkında bilgi 

edinme, hastalıkla baş etme, sosyalleşme ve zamanı iyi değerlendirme gibi 

işlevsellikleri olduğuna inandıklarını ifade etmişlerdir. Şizofrenide düşünce süreçlerinde 

ve gerçeği değerlendirmede yıkım olması dikkate alındığında, çalışma grubunun 

sinemaya olan ilgilerinin ve etkinliği değerlendirmedeki mantıklı açıklamalarının, 

hastalığın evreleri açısından remisyonda olmaları, eğitim ve entelektüel açıdan da iyi 

düzeyde olmalarına bağlı olabileceği düşünülmüştür. Ayrıca, sosyal beceri eğitimlerine 
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ve kendi kendine yardım grubuna devam etmenin de bu tür kazanımları sağladığı 

düşünülmüştür.  

 Şizofreni hastalarının izlendiği bir merkezde şizofreni ve aleksitimi arasındaki 

ilişki bazı değişkenler açısından incelendiği bir çalışmada aleksitimik özellikler ile 

toplam eğitim yılı arasında negatif yönde bir bağıntı olduğu, eğitimin aleksitimik 

özellikler açısından koruyucu bir unsur olarak değerlendirilebileceği ifade edilmiştir 

(Yurt 2006). 

 

5.2. Katılımcıların Aleksitimi Düzeyi Üzerinde Sinematerapi GiriĢiminin 

Etkinliğinin TartıĢılması 

Sinematerapi girişiminin, psikotik hasta grubunda, aleksitimi düzeyini azaltmada 

etkili olduğu genel hipotezinden hareketle, 3 spesifik hipotezin test edildiği bu 

çalışmada;  

Sinematerapi girişimi, uygulandığı zaman periyodu boyunca, katılımcıların 

aleksitimi düzeyini azaltmada istatistiksel açıdan anlamlı bir azalma ve orta düzeyde 

etki büyüklüğü oluştururken, klinik gelişim oranının çok az düzeyde olduğu 

görülmüştür. Özellikle, sinematerapi girişimi başladıktan sonra, katılımcıların aleksitimi 

puan ortalamalarında hemen etkili olmuş ve zaman boyunca da bu etkisi sürmüştür 

(Spesifik Hipotez 1).  

Şizofreni hastalarında aleksitimi üzerine çok fazla çalışma yoktur. Yapılan 

çalışmalarda da çelişkili sonuçlar vardır. Yurt (2006) şizofreni hastalarının, duyguları 

yaşamakta değil, duyguları tanıma ve göstermede bazı sınırlılıkları olduğunun 

gösterildiğini, ama yine de şizofreni ve duygu arasında net bağlantıların ne olduğunun 

tam olarak henüz ifade edilemediğini belirtmektedir. İstatistiksel anlamlılığa rağmen, 

düşük klinik gelişim oranının belirlenmesinin, Toderello ve ark. (2005) tarafından ifade 

edildiği gibi, aleksitimik özelliklerin, duruma bağlı olarak ortaya çıkmayıp kalıcı bir 

seyir gösterdiği şeklinde yorumlanabileceği düşünülmektedir (Toderello ve ark. 2005; 

Kaynak Yurt: 2006) 

Öte yandan, bir grup ortamında etkileşim halinde olmanın, duygusal yaşantıları 

öncelikle filmler ve geri bildirimler sırasında diğer grup üyeleri aracılığıyla görerek, 

kendi duygularını doğrudan olmasa da özdeşim kurulan karakter/ler üzerinden fark 

etmeye ve kolaylıkla ifade etmeye yardımcı olabildiği düşünülmektedir. Bu etki, pek 
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çok açıdan sınırlılıklar ve eksiklikler yaşayan bu hasta grubu için oldukça anlamlı ve 

gereklidir.  

Çalışmamızda hastaların aleksitimi düzeylerinin değerlendirilmesine daha kolay 

olanak sağlayacağı düşünülen duygu içerikli temaları olan yerli ve yabancı filmler 

kullanılmıştır. Bu filmler aracılığıyla, sinematerapi girişiminin özellikle özdeşim kurma 

aşamasında, filmlerin, filmdeki karakterlerin, hatta temaların bu hastalarda da özdeşim 

kurabilmeyi ve ona bağlı olarak da duyguların/durumların tanımlanmasını kolaylaştırıcı 

bir araç işlevi gördüğü düşünülmektedir. Buradaki ilişki kurmayı, paylaşımı ve aktarımı 

kolaylaştırıcı yanın, bir sanat etkinliği kapsamında sinemanın doğal işlevinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir ve hastalar için hem birbiriyle etkileşime geçmelerini 

hem de kendi yaşantılarına bakabilmelerini hastalığa bağlı kısıtlılıklarına rağmen 

sağlamıştır.  

Farklı hasta grupları ile çalışma yapan araştırmacılara göre filmleri terapide 

kullanmanın hastaların kendilerini açmada/ifade etmede kolaylaştırıcı etkisi olduğunu 

belirtmiştir. Hesley (2000)‘e göre (Kaynak: Şimşek 2003) filmler ısınma sürecinde buz 

kırıcı işlevi görerek ısınmayı hızlandırmaktadır. Cline‘a (1999)‘ göre (Kaynak: Şimşek 

2003) ise filmler kısa sürede en çok verimliliği almada etkilidir ve psikoterapide 

katalizör olarak kullanılmaktadır. Sorunların, doğrudan konuşulmadan filmler 

aracılığıyla dile getirilmesi, danışanla terapist arasında güvenli bir psikolojik mesafe 

yaratarak, güvene dayalı dostane bir ilişkinin kurulmasını kolaylaştırmakta ve işbirliğini 

hızlandırmaktadır (Sharp 2000; Hanson 2001; Kaynak: Şimşek 2003). 

Sosyal destek azlığı ve süregenlik dikkate alındığında, düzenli devam edilen bir 

etkinlik ve onlar için bir şey yapılıyor olması dahi, katılımcıların girişime katılımlarını 

ve duygu ifade etme/iletişim kurma/sözel ifade etme sınırlılıklarını biraz olsun 

genişletmiştir. Grup yöneticisinin ilgisi, bir gruba ait olma, aktiviteye yönlendirilme, 

kendileri için bir şey yapılıyor olmasının da onlar için olumlu motivasyon kaynakları 

olduğu düşünülmektedir. 

Girişim öncesi ve sonrasında da istatistiksel ve klinik önem açısından (az da 

olsa) sinematerapinin aleksitimi düzeyini azaltmada etkili olduğunun saptanması 

(Spesifik Hipotez 3), bu girişimin etkinliğini göstermeye bir destek olmuş ve genel 

hipotezin doğrulanmasına katkı sağlamıştır. Girişimin kendisine (seçilen filmlerin 

izlenmesi) ve/ya girişimin uygulanma biçimine (bir araya grup olarak gelme, birbiriyle 



71 

 

farklı nitelikte etkileşime geçme, paylaşımda bulunma, kendileri ve diğerleri ile ilgili 

algılamalarının başkası –yönetici- tarafından önem kazanması vb.) bağlı olarak, 

hastaların duyguları tanıma ve ifade etme özelliklerinde bir değişiklik oluştuğu 

düşünülmüştür. Girişim, katılımcıların kendileri ve diğerleri üzerine düşünmelerini, 

yorum yapmalarını ―kendiliğinden‖ ve ―doğrudan‖ sağlamıştır.  

Ancak, girişim dönemi ile girişim sonrası arasında, hem istatistiksel hem de 

klinik önem açısından anlamlı bir değişim olmadığı görülmüştür (Spesifik Hipotez 2). 

Katılımcıların aleksitimi düzeyleri, girişim kaldırıldıktan sonra, çok hafif oranda 

yükselmiş, ancak girişim öncesi düzeye de ulaşmamıştır. Bu da bize, katılımcıların 

özellikle kişilerarası ilgi ve ilişki kurma gereksinimleri bakımından girişiminin 

etkinliğinin uygulandığı sürece var olduğunu, düzenli olarak yapılan etkinlik sonrası, 

katılımcıların kendi sınırlı dünyalarına döndüklerini ve bu hasta grubunun en fazla 

gereksinim duydukları bir durumun, sosyal destek ve ilgi olduğunu düşündürmüştür.  

Yıldız ve ark.‘nın  (2002) şizofreni hastaları ile yaptıkları sosyal beceri eğitimi 

programında, grup ortamının bizzat kendisinin de hastaların sosyalleşmesi ve beceri 

geliştirmede pratik yapmalarını kolaylaştırıcı etkisi olduğu gözlenmiştir. Bu hastaların 

gruba geldiklerinde kendi aralarında yaşanan kaynaşma, grup dışında da devam etmekte 

ve bu şekilde hastalar birlikte kendi düzenledikleri çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere 

katılma şansı bulmaktadırlar.   

Yıldırım ve Ekinci (2010) tarafından yapılan ruhsal eğitimin şizofreni 

hastalarının ailelerinin aile işlevleri, hastaların sosyal destek düzeyleri ve tedaviye uyum 

üzerine etkisi konulu çalışmada aile ve çevreden algılanan sosyal desteğin hastaların 

yaşam kalitesini ve iyilik halini artırdığı, hastalığın belirtileri üzerinde olumlu etkisinin 

olduğu belirlenmiştir. 

 

5.3. Katılımcıların Aleksitimi Düzeyi Üzerinde Sinematerapi GiriĢiminin 

Etkinliğinin Ġçerik Analizi Açısından TartıĢılması 

Yapılandırılmış nondirektif sinematerapi girişiminin psikotik hastaların, 

aleksitiminin temel özellikleri olan duygu tanıma ve duygu ifade etme düzeyleri 

üzerindeki etkisinin, 8 haftalık girişim boyunca en fazla 7. haftada (Küçük Gün Işığım- 

The Little Miss Sunshine) azaldığı bulunmuştur. Girişimin sürekli ve uzun süreli 
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kullanımıyla, katılımcıların hem birbirlerine hem de girişimin içeriğine alışmalarını ve 

girişimden yararlanmalarını düşündürmüştür.  

Çalışmaya katılan katılımcılar 7. haftada izledikleri bu filmde en fazla ―anne‖ 

karakteri ile özdeşim kurmuşlardır. Anne karakterine ―onarıcı‖ ana tema kapsamında, 

destekleyen, bağlılığa önem veren, hoşgörülü, motive edici, karşılıksız sevgide bulunan 

gibi özellikler yüklemişlerdir.  Şizofren hastanın anneye atfettiği bu özellikler 

geleneksel anlayışa da uygun bulunmuştur. Şizofreni hastalığı göz önünde 

bulundurulacak olursa benlik sınırlarının zayıfladığı, içsel deneyimler yerine dışsal 

deneyimlerin yer aldığı ve dışsal dünyanın kendileri için tehlike çanları çalan yer olduğu 

düşünülürse ―güven‖ simgesi olarak bilinen anne ile özdeşim kurmuş olmaları oldukça 

anlamlıdır.  

 Katılımcıların özdeşim kurduğu diğer bir karakter ise ―baba‖ karakteridir. Zor 

durumlarda ―kurtarıcı‖ olması gereken ―baba‖ aynı zamanda ―katı‖ bulunmuştur. 

Sorunları çözen, yardımsever olması gibi özellikler baba karakterine yüklenmiştir. Baba 

karakteri aynı zamanda başarısızlıktan korkan, isteklere karşı çıkan özellikleriyle de 

özdeşilmeyen karakter olmuştur. Katılımcıların psikotik alt yapıları dikkate alındığına, 

geleneksel yapının en temel otorite figürlerinden biri olan ―baba‖ya karşı ikilemli duygu 

ve atıflar yapmasının anlamlı olduğu düşünülmektedir. 

 Esrar bağımlısı ve cinselliğe fazla düşkün olması, öfkeli ve aksi olması gibi 

özellikleri ile ―büyük baba‖ katılımcıların tamamı tarafından ―özdeşilmeyen karakter‖ 

olarak bulunmuştur. Katılımcıların bu tutumu, şizofreni hastalığının yarattığı tahribatlar 

ve zorluklarla birlikte toplum tarafından dışlanmalarına rağmen toplumun gelenek, örf 

ve adetlerine bağlılıklarını ifade etmektedir. Benzer eğilim, filmde ölen büyükbabanın 

cesedinin, güzellik yarışmasına yetişebilmek için arabanın bagajında taşınmasını 

onaylamamalarında da kendini göstermektedir.  

 İçerik analizinde dikkat çeken noktalardan birisini de, sadece bir katılımcının, 

filmdeki ―ruhsal hastalığı olan karakterle‖ (annenin erkek kardeşi) özdeşim yapması 

oluşturmuştur. Bu durum, karakterin öne çıkmamasına bağlı olabileceği gibi, 

katılımcıların kendilerine benzer bir karakterle özdeşim yapmalarının kendileri için 

travmatik bir anlamı olabileceğini de düşündürmüştür. 

 Filmin ana karakterlerden biri ve belki de filmi başından itibaren taşıyan ―kız 

çocuğu‖ ile sadece 2 katılımcı, merak, ağabeyine destek ve başarma isteği üzerinden 
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özdeşim kurmuştur. Bu katılımcıların bireysel özellikleri ile benzerlik gösteren karakter 

yönlerinin bunlar olabileceği düşünülmektedir.  

 Filmde dikkat çeken karakterlerden biri olan, ―ailenin erkek çocuğu‖, 

―protestocu‖ kimliği ile 3 katılımcı tarafından özdeşilmeyen karakter olarak 

tanımlanmıştır. Katılımcıların geri bildirimlerinde, bu özelliği hem onaylamadıkları, 

hem de kendini ifade etmede alternatif yol olarak, ―konuşmasının‖ daha etkili olacağını 

vurguladıkları görülmüştür. Bu son derece akla uygun tespitlerin, katılımcıların kendi 

yapamadıklarını filmdeki bir karakter üzerinden, dışsallaştırarak yapabildiklerini 

düşündürmektedir.  

 Bunların tümünün, sadece bir filmin katılımcılarda dışa vurum aracı olarak 

etkisinin ne kadar büyük olduğunu gösterdiği düşünülmekte ve en azından kendini 

dolaylı olarak ifade etme aracı olarak, sinemanın terapötik süreçte bir yardımcı araç 

olarak kullanımının sağlayacağı faydaları gözler önüne serdiği düşünülmektedir. 

 

5.4. Sonuç ve Öneriler 

 Psikotik hastalarda 8 haftalık yapılandırılmış nondirektif sinematerapi 

girişiminin aleksitimi düzeyi üzerindeki etkisinin yarı deneysel zaman serisi düzeninde 

araştırıldığı bu çalışmanın sonuçları aşağıdaki gibidir:  

 Çalışmaya altı psikotik hasta alınmıştır. Çalışmaya katılan hastaların yaş 

ortalaması 36,5 olup, eğitim düzeyleri yüksektir (lise ve üzeri). Hastaların tamamı 

çalışmamakta, biri evli diğerleri ise bekâr ve ailesi ile birlikte yaşamaktadır. Hastaların 

ortalama hastalık süresi 18,6 yıl olup, ortalama hastane yatış sayısı 5,6 kezdir. 

Farmakoterapi en çok başvurulan tedavi yöntemi olup, bununla birlikte sosyal beceri ve 

eğitim programlarına da katılmaktadırlar.  

 Çalışmaya katılan hastalar film izlediklerini ve film izlemenin öğrenme, iletişim 

kurma, kendini ve başkalarını tanıma, sosyalleşme ve zamanı iyi değerlendirme gibi 

faydaları olduğunu vurgulamışlardır.  

Sinematerapi girişimi, uygulandığı zaman periyodu boyunca, katılımcıların 

aleksitimi düzeyini azaltmada istatistiksel açıdan anlamlı bir azalma ve orta düzeyde 

etki büyüklüğü oluştururken, klinik gelişim oranının daha az düzeyde olduğu 

bulunmuştur.  
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Sinematerapi girişimi başlamadan önce ve sonrasında, katılımcıların aleksitimi 

düzeylerinde, istatistiksel açıdan anlamlı bir azalma ve orta düzeyde etki büyüklüğü 

saptanmıştır.  

Sinematerapi girişimi kaldırıldıktan sonra katılımcıların aleksitimi düzeylerinde 

istatiksiksel ve klinik düzeyde azalma devam etmemiş, ancak başlangıçtaki düzeyine de 

ulaşmadığı görüşmüştür.  

Psikotik hastalarda 8 haftalık nondirektif sinematerapi girişimi boyunca 

aleksitimi düzeylerindeki değişim en fazla girişimin 7. haftasında (Küçük Gün Işığım- 

The Little Miss Sunshine) olmuştur. 

Sinematerapinin özdeşleşme etki mekanizmasının, katılımcıların filmdeki 

karakterlerin duygu/özellik/durumlarını tanımlamaları ve ifade etmelerinde 

kolaylaştırıcı bir rol oynadığı görülmüştür. 

En fazla özdeşleştikleri karakter önem veren, hoşgörülü, motive edici, karşılıksız 

sevgide bulunan gibi özellikleri ile ―anne‖ karakteri olurken, hiç özdeşleşmedikleri 

karakter ise esrar bağımlısı ve cinselliğe fazla düşkün olması, öfkeli ve aksi olması gibi 

özellikleri ile ―büyük baba‖ olmuştur.  

Filmde onaylanmayan durumları oluşturan öğelerin, cinselliğe aşırı düşkünlük, 

madde kullanımı, cenaze töreninin yapılmayışı ya da cenazenin uygun taşınmayışına 

dair olduğu görülmüştür. 

Katılımcılar sinematerapi karakterlerinin duygularından çok durum ya da 

özelliklerini ifade etmişlerdir. Benzer biçimde hastalar kendi duygularını ifade etmekte 

de kısıtlılık yaşamışlardır.  

Filmde yer alan ―akıl hastası‖ karakteri ile sadece bir katılımcı özdeşim 

kurmuştur.  
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ÇalıĢmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda aĢağıdaki öneriler sunulmuĢtur: 

 Dünyada kullanımı çok yaygın olmayan, ülkemizde ise daha sınırlı kullanıma 

sahip olan sinematerapi yönteminin, psikiyatri hastalarının tedavisinin her aşamasında 

(yataklı psikiyatri servislerinde/rehabilitasyon) kullanılabilmesi için sağlam temelleri 

olması gerekmektedir. Bunun için daha fazla deneysel çalışmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu anlamda yapılan bu yarı deneysel çalışmanın sonraki çalışmalara 

dayanak, yol gösterici ve yararlı olacağına inanılmaktadır.  

 Sinematerapi ile ilgili yapılacak çalışmalar için uygun materyal ve metodların 

belirlenmesi, filmleri terapide kullanacak (sinematerapi) kişilerin bu konuda eğitimli 

olmaları için eğitim programları düzenlenmelidir. 

Sinematerapi çalışmalarında deneysel kanıtlar oluşturmak için benzer 

çalışmaların, farklı hasta grupları ile ve daha fazla hasta ile yapılması, yöntemin 

güvenirliğini ve ampirik verilerin elde edilmesini artıracaktır. 

Psikiyatri hastaları genellikle farmakoterapi ile takip edilmektedir. Katıldıkları 

sosyal beceri ve eğitim programları ve yaşantıladıkları da göz önünde bulundurulursa 

meydana gelen değişimin hangi değişkene (sinematerapi) bağlı olduğunu tespit etmek 

için vaka kontrol gruplu çalışmaların yapılması daha güvenilir bilgiler verecektir.  

Psikotik hastalara film izletmek (ayaktan tedavi/yataklı servisler/kendi kendine 

yardım gruplarında vb.) maliyet etkinliği olmayan, uygulaması pratik bir yöntemdir. 

Ayrıca, hastaların morali, duygu durumu ve ruhsal durumu üzerinde de olumlu etkiler 

meydana getirecektir. Ruh sağlığı çalışanları tarafından bu uygulamaların hastalar için 

hem iyi bir aktivite, hem de terapötik bir araç olarak kullanılması yaygınlaştırılmalıdır. 

Psikotik hastalar ile yapılacak sinematerapi çalışmalarında, 

terapistin/danışmanın hastalar ile birlikte filmi izlemesi hem hastanın filmi izlerken 

yaşadığı duygusal süreci takip etme ve hem de gerekirse zamanında müdahale etme 

açısından önemlidir. Yöntemin geçerliği ve hastaların kazanımlarının artırılmasında 

buna özellikle dikkat edilmelidir.  

Psikotik hastalarla ile yapılacak sinematerapi çalışmalarında niteliksel yöntemler 

ile daha fazla derinlemesine bilgi toplanabileceği için bu tür çalışmaların arttırılması 

gereklidir. 

 

 



76 

 

KAYNAKLAR 

 

1. Aka, B. T. (2007). The Effect Of Cinematherapy On Perfectionism And Related 

Schemas. Yüksek Lisans Tezi, Middle East Technical University, Ankara. 

2. Angrilli, A., Spironelli, C., Elbert, T., Crow, T. J., Marono, G., Stegagno, L. 

(2009). Schizophrenia as Failure of Left Hemispheric Dominance for the 

Phonological Component of Language, 4(2);1-9 

 

3. Amerikan Psikiyatri Birliği: Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, 

Dördüncü Baskı (DSM-4) Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, Çeviri 

Editörü Köroğlu E, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, (2005). 

 

4. Bach M, Zwaan M, Ackard D (1994) Alexithymia: relationship to personality 

disorders. Comprehensive Psychiatry, 35: 239-243. 

 

5. Beyazyürek, M. (2007). Psikiyatri ve Sinema. Balıklı Rum Hastanesi Vakfı, 

Anatolia Klinikleri Bülteni.  

 

6. Binbay, T., Ulaş, H., Elbi H., Alptekin, K. (2010). Türkiye‘de psikoz 

epidemiyolojisi: yaygınlık tahminleri ve başvuru oranları üzerine sistematik bir 

gözden geçirme. Türkiye Psikiyatri Dergisi. (21), 211-14 

 

7. Ceylan M.E. (2001). Araştırma ve Klinik Uygulamada Biyolojik Psikiyatri, 

Şizofreni, Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık.  1. Cilt, 2. Baskı, 1-40. 

 

8. Ceylan, M. E., Çetin, M. (2005). Araştırma ve Klinik Uygulamada Biyolojik 

Psikiyatri. Küre İletişim Grubu. İstanbul. 

 



77 

 

9. Deniz, H., İlhem, Cem., Yener, F. (1998). Şizofren Bireyin Algıladığı Duygu 

Dışavurum Düzeyinin Relapsla ve Aile İşlevleriyle ilişkisi. Düşünen Adam, 

1998,11(3):5-15 

 

10. Dereboy, F. (1990). Aleksitimi: Bir Gözden Geçirme. Türk Psikiyatri Dergisi, 

1:157-165. 

 

11. Dermer, S. B., Hutchings, J. B. (2000). Utilizing movies in family therapy: 

Applications for individuals, couples, and families. The American Journal of 

Family Therapy, 28, 163-180. 

 

12. Doğan, S., Doğan, O., Tel, H., Çoker, F., Polatöz, Ö.,  Doğan, F., ve ark. (2002). 

Şizofrenide psikososyal yaklaşımlar: Ayaktan hastalar, Anadolu Psikiyatri 

Dergisi; 3:69-74 

 

13. Dökmen,Ü.(1995).Homo Ludens‘in (Oyuncu İnsanın) İki Oyunu:Tiyatro ve 

Psikodrama. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi.31,18-23. 

 

14. Durlak, J. A. (2009). How to Select, Calculate, and Interpret Effect Sizes. 

Journal of Pediatric Psychology 34(9), pp. 917–928. 

 

15. Ebrinç, S., Çetin M., Başoğlu, C., Ağargün, M. Y., Seçil, M., Can, Sibel. (2001) 

Şizofren hasta ve ailelerinde aile işlevselliği, sosyal destek ve duygu 

dışavurumunun incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, (1):5-14).  

 

16. Emiroğlu, O. N. (2002). Deneysel Tasarımlar. İçinde. Erefe, İ. Hemşirelikte 

Araştırma, İlke, Süreç ve Yöntemler. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği 

Yayınları. İstanbul.  

 

17. E-views. Erişim: 15.08.2010.http://www.eviews.com 

 

http://www.eviews.com/


78 

 

18. Gabbard, G. O., Gabbard, K. (2002). Psikiyatri ve Sinema. Okuyanus Yay. 

İstanbul. 

19. Gelkopf, M., Gonen, B., Kurs, R., Yuval, M. ve Bleich, A. (2006). The effect of 

humorous on inpatients with chronic schizophrenia. The Journal of Nervous and 

Mental Disease, 194 (11), 880-883.  

20. Gençöz F. (2007). Psinema, Hekimler Yayın Birliği Yayınları, Ankara. 

21. Gençöz, F. (2007a). Sinema filmlerinden psikolojik fayda sağlayabilmek, 

Güncel Psikoloji ve Psikiyatri, Yaz, 52-56.  

22. Güleç, H. (2009). Reliability and Factorial Validity of the Turkish Versiyon of 

the 20- Item Toronto Alexithtymia Scala (TAS). Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 

19;3, 214-220 

23. Hasson, U., Lanesman, O., Knappmeyer, B., Vallines, I., Rubin, N., Heeger, D. 

J. (2008). Neurocinematics: The Neuroscience of Film. 2(1):1-26. 

24. Hoffling, C. K., Leininger, M. M.,  Bregg, E. (1981). Hemşirelikte Ana 

Psikiyatrik Kavramlar, çev. Aysel Kumral. Vehbi Koç Vakfı. İstanbul.  

25. Işık, E. (2006). Güncel Şizofreni. Format Matbaacılık, 18-19 Ankara. 

26. Buchanan, R. W., Carpenter, W, T. (2007). Şizofreni ve diğer psikotik 

bozukluklar: şizofreni kavramı. İçinde Sadock, B. J., Sadock, V. A. (Ed.), 

Comprehensive Textbook of Psychiatry. (8. baskı), cilt 2. Güneş Kitabevi. 

Ankara. 

27. Koçak, R. (2002). Aleksitimi: Kuramsal Çerçeve Tedavi Yaklaşımları ve İlgili 

Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35;1-2, 

183-212 

28. Köroğlu E. (1996). Şizofreni, Psikiyatri; Kent Basımevi. 239-272. Ankara.. 

29. Kring, A. M., Kerr, S. L., Earnst, K. S. (1999). Schizophrenic patients show 

facial reactions to emotional facial expressions. Psychophysiology, 36:186-192. 

 



79 

 

30. Kring A. M., Neale, J. M. (1996). Do schizophrenic patients show a disjunctive 

relationship among expressive, experiential, and psychophysiological 

components of emotion? Journal of Abnormal Psychology, 105:249-257. 

 

31. Lazarus, R. S. (1991). Progress on a Cognitive - Motivational Relational Theory 

of Emotion. Journal of Research in Personality, 21, 1-39. 

 

32. Lesser, I.M. (1981). ―A Review of the Alexithymia Concept‖, Psychosomatic 

Medicine, 43, (6), 531-543. 

 

33. Leweke F, Stark R, Milch W, Kurth R, Schienle A (2004) Patterns of neuronal 

activity related to emotional stimulation in alexithymia. Psychoter Psychosom 

Med Psychol 54(12):437-44. 

 

34. Mangin, D. (1999). Cinema Therapy. Erişim: 25.03.2010. http://www.salon.com 

 

35. McDougall, J. (1982). Alexithymia; A Psychoanalytic Viewpoint, 

Psychotherapy Psychosomatics, 38,81-90.  

 

36. Motan, İ., Gençöz, T.(2007).  Aleksitimi boyutlarının depresyon ve anksiyete 

boyutları ile ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(4);333-343.  

 

37. Oral, E. T., (2005). Şizofreni diğer psikotik hastalıklardan nasıl ayrılmalıdır? 

İçinde Candansayar, S.(Ed.), Neden Nasıl Şizofreni. Peday Yay, Ankara.  

 

38. Öztürk O. (1997). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. (7.Basım). Hekimler Yayın 

Birliği, Ankara.  

 

39. Özütek, Z. S. (2005). Şizofrenide aile ve hasta arasındaki etkileşimin hastalık 

belirtileri ve yaşam kalitesi üzerine etkisi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.  

 



80 

 

40. Peake, T. H., Steep, E. Angela. (2005). Therapy with Older Couples: Love 

Stories—The Good,the Bad, and the Movies.İçinde. Harway M. (Ed.). Hand Of 

Couples Therapy. John Wiley ve Sons. Kanada.  80-102.  

 

41. Pehlivan, K. (2006). Psikiyatrik Kadın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir 

Gözden Geçirme. Düşünen Adam; 2006, 19(3):143-154.  

 

42. Penn DL, Corrigan PW, Bentall RP(1997) Social cognition in schizophrenia. 

Psychological Bulletin, 121:114-132. 

 

43. Portadin, M. A. (1997). The Use Of Popular Film in Psychotherapy-Is There Are 

―Cinematherapy‖?. B.A., Saint Joseph‘s University, Massachusetts School of 

Professioan Psychology. Doktora Tezi. United States.  

 

44. Powell, M. L., Newgwnt, R. A., Lee, S. M. (2006). Group Cinematherapy: 

Using metaphor to enhance adolescent self-esteem, The Art in Psychotherapy, 

33, 247-253. 

45. Powell, M. L. (2007). What is Cinematherapy? Erişim: 17.06.2010 

http://www.powellpsych.org/cinematherapy 

46. Powell, M. L. (2008). Cinematherapy as a clinical intervention: theoretical 

rationale and emprical credibility. Doctor of Philosophy in Counselor Education, 

University of Arkansas. 

47. Pur, İ. G. (2009). Cinematherapy for alcohol dependent patients, Yüksek Lisans 

Tezi, Middle East Technical University, Ankara. 

48. Sarıkaya, Ö. Ö., (2007). Şizofreni hastalarında eksiklik sendromu ve yaz 

doğumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, Uzmanlık tezi, Sağlık 

Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İzmir. 

49. Schneider, F., Weiss, U., Kessler, C., Salloum, JB., Posse, S., Grodd, W. (1998). 

Differential amygdala activation in schizophrenia during sadness. Schizophrenia 

Research, 34:133-142. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00332909


81 

 

 

50. Sharp, C., Smith, J. V. ve Cole, A. (2002). Cinematherapy: metaphorically 

promoting therapeutic change, Counseling Psychology Quartely, 15(3), 269-276.  

51. Soygür,H.(1995).Tiyatro ve Psikoloji. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji 

Dergisi.3,1,5-6. 

 

52. Soygür, H. ve Cankuran, E. Ş. (2008). Diğer psikotik hastalıklar.  İçinde E. Işık, 

E. Taner, U. Işık. (ed.) Güncel Klinik Psikiyatri, Golden Print Matbaası, 

İstanbul,  115-129. 

53. Stoudemire, A. (1991). Somatothymia, Part I and II. The Academy of 

Psychosomatics Medicine, 32,( 4),365-381. 

54. Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V. (2007). Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınları, 12. 

baskı, Ankara. 

55. Şahin, A. R.,  (1992). Peptik Ülserli Hastalarda Aleksitimik Özellikler. Türk 

Psikiyatri Dergisi, 3 (1): 26- 30. 

 

56. Şimşek, E. U. (2003). Bilişsel-davranışçı yaklaşımla ve rol değiştirme tekniği ile 

bütünleştirilmiş film terapisi uygulamasının işlevsel olmayan düşüncelere ve 

iyimserliğe etkisi, Doktora Tezi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, 

Ankara Üniversitesi, Ankara. 

57. Taylor, G.J.(1984). Alexithymia Concept, Measurement and Implications For 

Treatment. American Journal of Psychiatry, 141(6), 725-732. 

 

58. Taylor, J.G., Bagby, R. M. (1988). Creation Validity of the Toronto Alexithymia 

Scale. Psychosomatic Medicine, 50:500-509.  

 

59. Taylor, J. G., Bagby, M., Parker, J. (1991). The Alexithymia Construct. A 

Potential Paradigm for Psychosomatic Medicine. The Academy of 

Psychosomatic Medicine, 32:(2) 153-164 

 



82 

 

60. Ulus, F. (2010). Psikiyatride sinema, sinemada psikiyatri. Erenköy Ruh ve Sinir 

Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Yayınları. İstanbul. 

 

61. Üçok, A., Atlı, H., Çetinkaya, Z. ve Kandemir, P. E. (2002). Şizofreni 

hastalarında bütüncül yaklaşımlı grup tedavisinin yaşam kalitesine etkisi: bir 

yıllık uygulama sonuçları, Nöropsikiyatri Arşivi, 39, 113-118. 

62. Ünal, S. (2000). Şizofrenide Öznel Yaşantılar ve Duyguların İfadesi. Klinik 

Psikiyatri Dergisi, 3;131-136. 

63. Yu, I. C., Bae J.A. (2008).  Effects of cinema therapy on decreasing a sense of 

uneasiness and improving  interpersonal relationship: focusing on schizophrenia 

patients.Erişim:15.03.2009,http://www.dbpia.co.kr/view/ar_view.asp?arid=1043

974.  

64. Yurt, E.(2006). Şizofreni hastalarında aleksitimi; negatif belirtiler, ilaç yan 

etkileri, depresyon ve içgörü ile ilişkisi, Bakırköy Ord. Prof. Mazhar Osman Ruh 

Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzmanlık Tezi, 

İstanbul. 

65. Yüksel N (2006). Ruhsal Hastalıklar. MN Medikal & Nobel, 3. Baskı, Ankara. 

66. Wedding, D., & Niemiec, R. M. (2003). The clinical use of films in 

psychotherapy. Journal of Clinical Psychology, 59, 207-215. 

67. When Is A Difference Between Two Groups Significant?. Erişim: 01.09.2010. 

http://www.mentalhealth.com/dis-rs/rs-effect_size.html 

68. Wout,  M. V., (2006). The nature of emotional abnormalities in schizophrenia 

Evidence from patients and high-risk individuals. Utrecht Üniversitesi, Doktora 

Tezi. Hollanda.  

69. Yıldırım, A., Ekinci, M. (2010). Ruhsal eğitimin şizofreni hastalarının ailelerinin 

aile işlevleri, hastaların sosyal destek düzeyleri ve tedaviye uyum üzerine etkisi. 

Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11:195-205. 

70. Yıldız, M. (2005). Şizofreni Hastalığı Anlamak Ve Onunla Yaşamayı 

Öğrenmek. Hekimler Yayınları Birliği. Ankara.  

http://www.dbpia.co.kr/view/ar_view.asp?arid=1043974
http://www.dbpia.co.kr/view/ar_view.asp?arid=1043974
http://www.mentalhealth.com/dis-rs/rs-effect_size.html


83 

 

71. Yıldız, M., Yazıcı, A., Ünal S., Aker, T., Özgen, G., Ekmekçi, H. Ve Ark. 

(2002). Şizofreninin Ruhsal-Toplumsal Tedavisinde Sosyal Beceri Eğitimi. Türk 

Psikiyatri Dergisi, 13(1):41-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

FORMLAR 

EK I. BĠLGĠ FORMU 

 

Bu araştırma, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri 

Hemşireliği Yüksek Lisans Programı kapsamında yürütülen ―Psikotik Hastalarda 

Sinema Terapi Yönteminin Aleksitimi Düzeyi Üzerine Etkisi‖ başlıklı bir tez 

çalışmasıdır. Araştırmanın amacı, tedaviye yardımcı bir araç (yöntem) olarak, sinema 

terapinin psikotik (şizofreni, şizofreniform, şizoaffektif bozukluk vb.) hastalarda 

aleksitimi(duyguları tanıma ve ifade etme) düzeyi üzerine etkisini araştırmaktır. Sinema 

filmlerinde işlenen konu ve karakterler üzerinden sizlerle yapılacak görüşmelerle, 

duyguları tanıma ve ifade etmenizde sağladığı yararlar hakkında bilgi toplanacaktır. 

Vereceğiniz yanıtlar bu araştırma için çok büyük değer ve önem taşımaktadır. 

Bu nedenle değerlendirmelerinizi sizi yansıtacak şekilde dürüstçe ve titizlikle yapmanız, 

cevaplandırılmamış soru bırakmamanız, geçerli ve güvenilir sonuçlar elde etmek 

açısından son derece önemlidir. Bu araştırmaya katılım gönüllülük esasına 

dayanmaktadır. Araştırmada isim belirtilmesine gerek yoktur. Araştırma boyunca 

kullanılmak üzere formda bulunan ―takma isim‖ kısmına daha sonraki aşamalarda da 

kullanacağınız, size özel bir isim yazmanız gerekmektedir. Cevaplarınız kesinlikle gizli 

tutulacak ve yalnızca araştırma amacına yönelik kullanılacaktır. 

Katılımınız için teşekkür ederim. 

 

Kinyas Tekin      Yard. Doç. Dr. Hülya Bilgin 

İÜ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü            İÜ. Florence Nightingale Hemşirelik 

HemşireliYüksek Okulu Psikiyatri   Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı 

Hemşireliği Yüksek Lisans Öğrencisi  Tez Danışmanı 

  

 

TAKMA İSİM (RUMUZ) : _________________________________ 
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A. Bireysel Özellikler 

1. Yaşınız: __________ 

2. Cinsiyetiniz: ___ Kadın ____Erkek 

3. Eğitim durumunuz:  İlkokul   Ortaokul    Lise 

     Üniversite  Lisansüstü 

5. Medeni durumunuz:  Evli______   Bekâr ______  

6. Mesleğiniz: _________________________ 

7. Kimlerle yaşıyorsunuz? ____________________________________________   

8. Sosyal aktivitelere katılıyor musunuz? Evet_________ Hayır____________ 

 Evet ise, belirtiniz__________________________________________________ 

 

B. Hastalık ve Tedavi Süreci ile Ġlgili Özellikler  

1. Psikiyatrik hastalık tanınız 

nedir?____________________________________________ 

2. Ne kadar süredir psikiyatrik rahatsızlığınız var (kaç 

yıl/ay)?_______________________ 

3. Psikiyatri hastanesinde yatış 

sayınız?_________________________________________  

4. Psikiyatrik rahatsızlık nedeniyle şimdiye kadar uygulanan tedaviler? 

(İlaç/EKT)___________________________________________________________

____ 

5. Şu anda uygulanan tedavi ve eğitimler (ilaç/beceri grupları vb.) 

_____________________ 

___________________________________________________________________

_____ 

6. Sigara Kullanımı:  Var________   Yok___________ 

Varsa ne sıklıkta_________________________________________ 

7. Alkol kullanımı:  Var________   Yok___________ 

Varsa ne sıklıkta_________________________________________ 

8. Madde kullanımı:  Var_________ Yok____________ 

Varsa ne sıklıkta_________________________________________ 
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C) Sinemaya Olan Ġlgi Ġle Ġlgili Özellikler 

1. Televizyonda, bilgisayarınızda veya sinemada film izler misiniz? 

 

Evet________     Hayır________ 

Evet, ise sıklığını belirtiniz__________________________________________   

 

 

 

2. Seyrettiğiniz sinema filmlerinin genel kültürünüzün gelişmesine katkısı olduğunu 

düşünüyor musunuz? 

 

Evet________________   Hayır________________ 

Evet, ise açıklayınız_________________________________________________ 

 

 

 

3. Sinema filmleri kişilik gelişiminize katkı sağlıyor mu? 

 

Evet________________   Hayır_________________ 

Evet, ise açıklayınız_________________________________________________ 

 

 

 

4. Seyrettiğiniz sinema filmleri psikolojik problemlerinizin çözümünde fayda sağlıyor 

mu? 

 

Evet_______________   Hayır_________________ 

Evet, ise açıklayınız_________________________________________________ 

 

 

 

5. Film seyretmekle ilgili yaptığınız faaliyetler ve sohbetler sosyalleşmenize fayda 

sağlıyor mu? 

 

Evet________________   Hayır_______________ 

Evet, ise açıklayınız_________________________________________________ 
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EK II. TORONTO ALEKSĠTĠMĠ ÖLÇEĞĠ – 20 

TAKMA AD (RUMUZ) : …………………….. 

Aşağıdaki ifadeleri kendi açınızdan değerlendirerek, bu ifadelere ne ölçüde katıldığınızı ya da 

karşı çıktığınızı, karşılık gelen numarayı daire içine alarak belirtiniz. Her bir ifade için 

yalnızca bir yanıt veriniz. 

 

Kesinli

kle 

katılmı

yorum 

Pek 

katılmı

yorum 

Karars

ızım 

Kısme

n 

katılıy

orum 

Kesinli

kle 

katılıy

orum 
1.Çoğu zaman hissettiğim duygularımın ne olduğunu 

tam olarak bilemem. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2. Duygularımı tam olarak anlatacak sözcükleri 

bulmak benim için zordur. 
1 2 3 4 

5 

 

3. Bedenimde öyle şeyler hissediyorum ki, doktorlar 
bile ne olduğunu anlayamıyorlar. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

4. Duygularımı kolayca anlatabilirim. 1 2 3 4 5 

5. Sorunları sadece tanımlamaktan çok onları analiz 

de ederim. 
1 2 3 4 5 

6. Canım sıkkın olduğunda, üzüntülü mü, korkulu 

mu, yoksa kızgın mı olduğumu bilmem. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

7. İçimdeki hisler beni sık sık şaşkına çeviriyor. 1 2 3 4 5 

8. Olayların nedenine, niçinine kafa yormaktan çok, 

işleri oluruna bırakmayı tercih ederim. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

9. Tam olarak tanımlayamadığım duygularım var. 1 2 3 4 5 

10. İnsanların duygularıyla ilişkide olması gereklidir. 1 2 3 4 5 

11. İnsanlar hakkında neler hissettiğimi tanımlamak 

benim için zordur. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

12. İnsanlar, duygularımı daha fazla anlatmamı 

isterler. 
1 2 3 4 5 

13. İçimde neler olup bittiğini bilmiyorum. 1 2 3 4 5 

14. Çoğu zaman niçin kızgın olduğumu bilmiyorum. 1 2 3 4 5 

15. İnsanlarla, ne hissettiklerinden çok onların günlük 
faaliyetleri hakkında konuşmayı tercih ederim. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

16. Psikolojik içerikli oyunlardan ziyade ―hafif‖ 

eğlendirici gösterileri izlemeyi tercih ederim. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

17. İçimdeki duygularımı yakın arkadaşlarıma bile 

açıklamak bana zor gelir. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

18. Sessiz kaldığım anlarda bile, kendimi birisine 

yakın hissederim. 
1 2 3 4 5 

19. Kişisel sorunları çözmek için duygularımı gözden 

geçirmeyi faydalı bulurum. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

20. Filmlerdeki veya oyunlardaki gizli anlamları 

araştırmak bunlardan zevk almayı engeller. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 



88 

 

EK III. GÖRÜġME FORMU 

 

Aşağıdaki sorular sinema seansları sonrası, film üzerinden hastalarla yapılacak 

terapötik görüşme için terapiste yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. 

Katılımcılara her film sonrası bu sorular yöneltilecek ve her hastadan alınan geri 

bildirimler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınacaktır. 

1. Geçen hafta içinde sizi derinden etkileyen bir olay/durum yaşadınız mı? 

 

2. Filmdeki karakterlerden söz edermisiniz? 

 

3. Hangi karakteri kendinize daha yakın hissettiniz? (Hangi karakterle 

özdeşleştiniz?) 

a. Bu karakterin sizinle olan benzerlikleri nelerdi? 

b. Bu karakterin sizden farklılıkları nelerdi? 

c. Bu karakterin hangi duygusu / duyguları size yakın geldi? 

d. Bu karakterin yerinde siz olsaydınız, aynı şekilde hisseder miydiniz? 

 

4. Hangi karakteri kendinize en uzak hissettiniz?(Hangi karakterle 

özdeşleşmediniz?)  

a. Hangi özellikleri nedeniyle bu karakterden kendinizi uzak 

hissettiniz? Hoşlanmadınız?, Farklıydı? 

b. Bu karakterde hangi duygu / duygular vardı? Öncelikle dikkatinizi 

çekti? 

 

5. Film boyunca, özdeşleştiğiniz karakterin sahip olduğu duyguları nelerdi? 

(olumlu/olumsuz).  

a. Bu duygu/duygulardan hangileri sizde de bulunmaktadır? 
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EK IV.  AYDINLATILMIġ (BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ) ONAM FORMU 

Sayın Katılımcı, 

Bu araştırma, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri 

Hemşireliği Yüksek Lisans Programı kapsamında yürütülen bir tez çalışmasıdır. 

Araştırmanın amacı, sinema filmlerinde işlenen belli bir konunun ve sonrasında yapılan 

uygulamanın kişilere sağladığı kazanç hakkında bilgi toplamaktır. Araştırmanın; 2 hafta 

ön test, 8 hafta uygulama(sinematerapi) ve 2 hafta son test olmak üzere toplam 12 hafta 

sürmesi planlanmaktadır.  

Vereceğiniz yanıtlar bu araştırma için çok büyük değer ve önem taşımaktadır. 

Bu nedenle değerlendirmelerinizi sizi yansıtacak şekilde dürüstçe ve titizlikle yapmanız, 

cevaplandırılmamış soru bırakmamanız, geçerli ve güvenilir sonuçlar elde etmek 

açısından son derece önemlidir. Bu araştırmaya katılım gönüllülük esasına 

dayanmaktadır. Araştırmada isim belirtilmesine gerek yoktur. Araştırma boyunca 

kullanılmak üzere, formda bulunan ―takma isim‖ kısmına daha sonraki aşamalarda da 

kullanacağınız, size özel bir isim yazmanız gerekmektedir. Cevaplarınız kesinlikle gizli 

tutulacak ve yalnızca araştırma amacına yönelik kullanılacaktır. Katılımınız için 

teşekkür ederim. 

 

Sorumlu Araştırmacı 

Kinyas TEKİN      

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  

Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Öğrencisi 

İş Adresi: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 

Çapa/Fatih/İstanbul  

Telefon (GSM) : 0533 573 61 70 

Telefon (İş)      : 0212 414 20 00 - 31347 

Fax (İş)  : 0212 635 19 50 

 

 

Katılımcının Beyanı 

 

Sayın Kinyas Tekin tarafından yukarıdaki bilgiler tarafıma aktarılarak bu araştırmaya 

katılımcı olarak davet edildim. Araştırmaya katılmam konusunda zorlayıcı bir 

davranışla karşılaşmadım ve yapılan tüm açıklamaları anlamış bulunmaktayım. Eğer bu 

araştırmaya katılırsam araştırmacı ile aramda kalması gereken bana ait bilgilerin 

gizliliğine ve sadece bu araştırmamacıyla kullanılacağı konusunda özen gösterileceğine 

inanıyorum. Araştırmanın yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden 

araştırmadan çekilebilirim. Ayarıca araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi 

bir sorumluluk altına girmiyorum ve herhangi bir ödeme talep etmiyorum. Yukarıda ki 

bilgileri okudum ve bu koşullarda bu araştırmaya kendi rızamla, hiçbir baskı ve zorlama 

altında kalmadan katılmayı kabul ediyorum. 

 

Katılımcının;      Katılımcının Yakını; 

Adı Soyadı  / İmza    Adı Soyadı  / Yakınlık Derecesi / İmza 

……………………………..   ……………………..…………………….. 
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EK VI. HASTA YAKINI (VASĠ) BĠLGĠLENDĠRME VE ONAY FORMU 

Yaptığımız bu çalışmada amaç, sizin yakınınız gibi psikotik bozukluk (şizofreni, 

şizofreniform, şizoaffektif bozukluk vb.) tanılı bireylerde sinema terapinin aleksitimi 

(duygu tanıma ve duygu ifade etme) düzeyi üzerine etkisi araştırmak amaçlanmıştır. Bu 

çalışma yakınınız gibi benzer sıkıntıları yaşayan bireylere daha iyi destek sağlaması ve 

bundan sonraki çalışmalara veri teşkil etmesi amaçlanmaktadır.   

Araştırma için İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi‘nden gerekli etik 

kurul izni alınmıştır. Araştırma esnasında yakınınıza grubun diğer üyeleri ile birlikte, 

haftada bir gün çalışmacı tarafından seçilmiş bir film izletilecek, filmden sonra grupla 

yaklaşık 1 saatlik bir görüşme yapılacaktır. Her  seansın 2.5 saat sürmesi 

planlanmaktadır. Araştırmanın; 2 hafta ön test, 8 hafta uygulama(sinematerapi) ve 2 

hafta son test olmak üzere toplam 12 hafta sürmesi planlanmaktadır.  

Bu çalışmaya yakınınızın katılıp katılmaması konusunda tamamen özgürsünüz 

ve bu konuda hiçbir zorunluluk bulunmamaktadır. Çalışmaya yakınınızın katılmasını 

istemezseniz veya herhangi bir aşamasında çalışmadan ayrılmasını isterseniz 

yakınınızın tedavi ve bakımı bu durumdan hiçbir şekilde etkilenmeyecektir.  

Bu çalışmaya katılan yakınınız ile ilgili kayıtlar, yasaların öngördüğü şekilde 

gizli tutulacaktır. Bütün veriler araştırmacı tarafından toplanacak ve güvenli bir şekilde 

saklanacaktır. Araştırmanın sonuçları kongrelerde sunulabilir veya bilimsel amaçlı 

yayınlanabilir. Ancak bu durumda yakınınızın kimlik bilgileri hiçbir şekilde 

açıklanmayacaktır. 

Saygılarımızla; 

Yrd. Doç. Dr. Hülya Bilgin   

Kinyas Tekin  

Yukarıdaki açıklamayı okudum ve anladım. Araştırmacı tarafından yukarıdaki çalışma 

bana sözlü olarak anlatıldı ve sorularıma cevap verildi. Bu koşullarla söz konusu klinik 

araştırmaya hastamın katılmasında hiçbir sakınca görmüyorum. 

Tarih: 

Gönüllü Yakını Adı-Soyadı: 

İmzası:  
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EK VII. KURUM ĠZNĠ    
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EK VIII. Sağlık Ġçin Sosyal Bilimler Derneği Kalitatif AraĢtırma Yöntemleri 

Kursu Katılım Belgesi 
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ETĠK KURUL KARARI 
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ÖZGEÇMĠġ 

KiĢisel Bilgiler 

Adı  Kinyas  Soyadı  Tekin 

Doğ.Yeri  Hakkari Doğ.Tar.  25.03.1981 

Uyruğu  T.C. TC Kim No 29089720074 

Email kinyastekin@gmail.com Tel 05416930326 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Doktora   

Yük.Lis. 
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri 

Hemşireliği Anabilim Dalı  
2011 

Lisans İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu 2006 

Lise  Mersin Cemile-Hamdi Ongun Lisesi (YDA) 2001 

ĠĢ Deneyimi (Sondan geçmiĢe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1. Hemşire Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi 2006-2007 

2. Hemşire 
İ.Ü. İst. Tıp Fak. Psikiyatri Anabilim 

Dalı 
2007-….. 

 

Yabancı 

Dilleri 

Okuduğunu 

Anlama* 
KonuĢma* Yazma* 

KPDS/ÜDS 

Puanı 

(Diğer) 

  Puanı 

Ġngilizce Iyi  Orta İyi  ÜDS 55  

      

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

 Sayısal EĢit Ağırlık Sözel 

ALES Puanı  69 67 66 

(Diğer)            Puanı    

 

mailto:kinyastekin@gmail.com
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Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Microsoft Office  Çok İyi 

SPSS İyi 

  

Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

A. Uluslararası Yayın ve Etkinlikler 

1. Conflict With Traditional Sexuality: How To Treat Vajinismus In Therapy 

Groups 

Tekin K., Kıvrak Tihan  A., Bikmaz S., Berkol Demirkol T., Mehtar M.  

17th Congres International Assosiation For Group Psychotherapy and Group 

Processes (I.A.G.P.), 24-29 August 2009, Rome, Italy. 

B. Ulusal Yayın ve Etkinlikler 

 

1. Bir Psikiyatri Kliniğinde Sinema Terapi Üzerine Pilot Çalışma (Poster) 

 II. Psikiyatri Hemşireliği Günleri- 28-30 Nisan 2008 BRSH Hastanesi İstanbul 

 

2. Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Örgütlenmeye İlişkin Görüşlerinin 

Belirlenmesi(Sözel Bildiri) 

Doç Dr Aytolan Yıldırım, Arş Gör. Burcu Sezgin, Kinyas Tekin, Duygu Göldeli, 

Hasibe Çetin  

V. Hemşirelik Öğrencileri Kongresi 2005-2006 Harran Üniversitesi- Şanlıurfa 

 

3. Üniversite Öğrencilerinin Zorbalık Uygulama (Bullying) Düzeyleri ile 

Girişkenlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi (Poster Bildiri) 

Doç. Dr Aytolan Yıldırım, Dr Dilek Yıldırım, Kinyas Tekin, Emine Esen, 

Neslihan Ulubey 

Hemşirelik Öğrencileri Kongresi 2005-2006n Harran Üniversitesi- Şanlıurfa 

 

4. Hemşirelik Bölümü Dışında Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Hemşirelik 

Mesleği Hakkındaki Düşünceleri(Poster Bildiri) 

Yard.Doç Dr Gülbeyaz Can Yard.Doç Dr Ümran Oskay  Kinyas Tekin, Duygu 

Göldeli, Dursun İşçi, IV. Hemşirelik Öğrencileri Kongresi-  

19 Mayıs Üniversitesi- 2004-2005 Ordu 
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5. Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Taciz ile İlgili Düşünceleri(Sözel Bildiri) 

Prof. Dr Neriman Akyolcu Araş. Gör Yazile Sayın, Kinyas Tekin, Dursun İşçi, 

Duygu Göldeli. III. Hemşirelik Öğrencileri Kongresi- Trakya Üniversitesi- 

2003-2004 Edirne 

 

6. Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bir Resimden Anladıkları (Poster Bildiri) 

Doç. Dr Nesrin Aştı, Dr Leyla Küçük, Kinyas Tekin, Duygu Göldeli, Dursun 

İşçi,II. Hemşirelik Öğrencileri Kongresi -Dokuz Eylül Üniversitesi- 2002-2003 

İzmir 

 

C. Eğitimler, Kurslar, Seminerler 

 

1. Hasta Değilim Yardıma İhtiyacım Yok 

VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi 

24-26 Ağustos 2010 Samsun  

2. Mutluluk Bulaşıcıdır Sigarada Arama (Çalışma Grubu) 

VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi 

24-26 Ağustos 2010 Samsun 

3. Psikoeğitim Grubu: Topluma Yeniden Katılım Programı 

 II. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri 

 28-30 Nisan 2008 BRSH Hastanesi- İstanbul 

4. Psikodinamik Görüşme Teknikleri 

 II. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri 

 28-30 Nisan 2008 BRSH Hastanesi- İstanbul 

5. Hemşirelik İçin Etkin İletişim 

27-28 Mart 2007 İ.Ü İletişim Fakültesi 

6. Sanat Psikoterapisi (Art Therapy)  

İ.Ü İstanbul Tıp Fak. Psikiyatri Anabilim Dalı, Sosyal Psikiyatri Servisi, 

İstanbul. Moderatör : Dr. Nurhan Eren 

2008-2009, 2009-2010 
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7. Psikotik Bozukluklar Araştırma Programı (PAP) 

Grup Terapisi (Gözlemci), Sinematerapi (Yönetici) 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı – Psikotik 

Bozukluklar Araştırma Programı. Moderatör: Prof. Dr. Alp Üçok 

02.03.2009-….. 10.10.2009 

8. Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimi 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı – Bağımlılık 

Birimi. Moderatör: Prof. Dr. İlhan Yargıç, Uzm Dan. Jale Kerimol Johnson, Lee 

Johnson.  

  08.10.2010 - ……  

9. Sağlık İçin Sosyal Bilimler Derneği Kalitatif Araştırma Yöntemleri Kursu. 01-03 

Nisan 2010.  

D. ÜYE OLUNAN DERNEK VE SENDİKALAR 

 

 Türk Hemşireler Derneği 

 Psikiyatri Hemşireleri Derneği (2010-2011 Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği) 

 

ÖZEL ĠLGĠ ALANLARI (HOBĠLERĠ) 

Sinema, Fotoğrafçılık, Tiyatro 

 

 

 

 


