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ÖNSÖZ 
 
 
 Aleksitimi genel olarak duyguların tanınması ve ifade edilmesi güçlüğüdür. 

Bu güçlük bir takım öğrenmeler ve sosyal çevreden etkilenebilir. Bireyin gelişiminde 

kritik bir dönem olan ergenlik döneminde de duyguların tanınıp ifade edilmesi önem 

taşımakla birlikte, ailenin bu süreçteki rolü bu araştırmanın temel sorusunu 

oluşturmaktadır.  

  

14-18 yaş arasındaki bir grup ergen ve ana babalarının aleksitimik 

özelliklerinin, ana baba tutumları, bağlanma ve bağımlılık özellikleri açısından ele 

alınması amacıyla söz konusu çalışma yürütülmüştür.  

  

Bu çalışmanın hazırlanmasında öncelikle tez danışmanım,  Doç. Dr. Gülsen 

Erden’e; uygulama yapılan okulların rehberlik birimlerine ve değerli 

öğrencilerimize; istatistik analizlerinin yapımında destek olan Yrd. Doç. Dr. Eyüp 

Özkamalı’ya;  araştırma boyunca her aşamada özveriyle katkıda bulunan ve manevi 

desteklerini esirgemeyen arkadaşım Necla’ya ve sevgili Evren’e; ilgi, destek, sabır 

ve anlayışlarını esirgemeyen canım anneme, babama ve ablama en içten 

teşekkürlerimi sunarım.  

  

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi için aldığım yüksek lisans eğitimimi 

destekleyen TÜBİTAK’ a teşekkürü borç bilirim. 

                     

         Handan Ergün 

                                        Ankara,o2008 
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BÖLÜM I 

 

GİRİŞ 

 

Ergenlik; duygusal çalkantıların yaşandığı, kimlik arayışının belirgin olduğu 

bir dönemdir. Ergen, bu dönem boyunca halen anne ve babaya bağımlı olmakla 

birlikte kendi bireysel özerkliğini sınadığı, sosyal çevre ve akran ilişkilerinin ön 

plana çıktığı bir süreç yaşar. Yetişkinliğe, kendine yeterli olmaya giden bu süreçte de 

yakınlarıyla olumlu ilişkiler sürdürebilen bir birey olma amacı güder. Sağlıklı bir 

gelişim süreci bunu gerektirmektedir.  

  

Bu özel ve zorlu gelişim dönemi, bireyin kişisel özellikleri ve ana baba 

ilişkilerinin etkisi altındadır. Dönemin özellikleri, önceki gelişim dönemlerinin 

özelliklerinden de etkilenmektedir. Özerk bir yapı oluşturmaya çalışan ergen, ilk 

çocukluk yıllarından itibaren aile ortamında edindiği güvenli ilişkiler doğrultusunda 

hareket alanı kazanır. Yenidünyayı keşfetme, uyum sağlama ve baş etme yönünde 

temel desteği kaynaklarından sağlamaktadır. Kendini sınayıp geliştirdiği bu dönemde 

sosyal destek hayati önem taşır. Sosyal destek, aile içindeki temel ihtiyaçların 

karşılanmasından öte, yaşanan duygusal çalkantı sürecinde de iyi rehberlerin 

varlığına dayanmaktadır.  

 Aile bireyleri arasında duygular ve düşünceler paylaşıldıkça, birbirlerinin 

ortak yönlerini tanıyıp farklı yönlerine saygılı olmayı öğrendikçe; ilişkiler derinleşir, 

içtenlik kazanır ve dışa yansıtmak istemedikleri duygu ve düşünceleri azalırken, 
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karşılıklı güven duygusu daha anlamlı bir düzeye ulaşır (Omizo 1988, Cüceloğlu 

1987). 

Aile içindeki desteğin ergen açısından en kritik aktarımı duygusal kanallardan 

sağlanmaktadır ve iletişimi olumlu yönde beslerler. Bu nedenle ergen,  duyguların 

tanındığı, ifade edildiği, anlamlandırıldığı, paylaşıma izin verildiği, ortak çözüm 

yollarının arandığı ve böylece onlarla baş etmede rehberliğin sağlandığı güvenli bir 

aile ortamına gereksinim duymaktadır. Bağımsızlığını kazandığı, ayrı bir birey olarak 

kendini ortaya koymaya başladığı bu dönemde, yakınlarıyla güvenli bağlar içinde, 

duygusal iletişim kanallarının da açık olduğu sağlıklı bir ortama ihtiyaç duymaktadır. 

 

Aleksitimi, duyguları tanıma, adlandırma ve ifade etme güçlüğü olarak 

tanımlanmaktadır. Aleksitimik özelliklerin ana baba tutumları, bağlanma özellikleri 

ve ergenin bağımlılık özellikleri ile nasıl bir etkileşim içinde olduğunun belirlenmesi 

bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. 

 

 

1.1. ERGENLİK 

 

Ergenlik büyümek, yetişkinliğe erişmek anlamlarını içermektedir. 

Günümüzde çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemini temsil etmektedir (Güner, 

1988). Yavuzer (1987)’e göre de ergenlik içinde bulunduğu toplumun, genci artık bir 

çocuk gibi görmediği; ancak gence yetişkin statüsünü ve rolünü de tümüyle 

vermediği bir ara yaşam dönemidir.  
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Ergenliğin biyolojik başlangıcı, beden büyümesinde ve fiziksel cinsel 

gelişimde hızlı artışın meydana gelmesiyle; psikolojik başlangıcı ise bilişsel 

gelişmede bir artış ve kişilik gelişiminde bir yoğunlaşmanın başlamasıyla olur. 

Sosyal olarak ergenlik, genç erişkin rolüne hazırlığın olduğu dönemdir (Kaplan ve 

Sadock, 1994).  

 

Ergenlik hızlı büyüme, cinsel dürtü artışı, kimliğin henüz tam olgunlaşmamış 

olması ve toplumdaki statünün henüz kesinleşmemesi, aileye bağımlılığın sürmesi 

gibi etkenler nedeniyle sorunlarla yüklü, fırtınalı bir dönemdir. Bir yandan bağımsız 

olmaya, anne babadan ayrılmaya çalışan ergen, bir yandan da onlara bağımlılığın 

etkisi altındadır. Bu bocalamanın şiddeti, genel olarak daha önceki dönemlerin ne 

düzeyde sağlıklı atlatıldığı ile ilişkilidir (Öztürk,1995).  

 

Piaget’nin kuramına göre ergenlik dönemi biçimsel işlemler dönemidir. Bu 

dönemin özelliği, genç bireyin soyut olarak düşünebilme, kavramları tanımlama 

yeteneğinin gelişmiş olmasıdır. Bu dönemde kişinin düşünmesi biçimsel, mantıklı, 

sistematik ve sembolik tarzda işler. Soyut düşünme ergenin felsefe, din, ahlak ve 

siyaset gibi çeşitli konularla ilgilenmesi ile de kendini gösterir (Kaplan ve Sadock, 

1994).  

Ergenlik dönemi bir geçiş dönemi olarak bir takım görevleri içermektedir. 

Havighurst (1972) bu görevleri sekiz başlık altında toplamaktadır.  Bunlar: 

1. Bedensel özelliklerini kabul etmek ve bedenini etkili biçimde kullanmak. 

2. Eril ya da dişil bir toplumsal rolü gerçekleştirmek. 

3. Her iki cinsten yaşıtlarıyla yeni ve daha olgun ilişkiler kurmak. 
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4. Ana babadan ve diğer yetişkinlerden duygusal bağımsızlığı 

gerçekleştirmek. 

5. Gelir sağlayan bir mesleğe hazırlanmak. 

6. Evliliğe ya da aile yaşamına hazırlanmak. 

7. Toplumsal bakımdan sorumlu bir davranışı istemek ve gerçekleştirmek. 

8. Davranışın rehberi olarak bir dizi değer ve bir ahlak sistemi kazanmak, bir 

ideoloji geliştirmek  

Havighurst (1972), sıraladığı bu görevler içerisinde ana babadan ve diğer 

yetişkinlerden duygusal bağımsızlığı gerçekleştirmede ergenin özellikle davranış, 

tutum ve ilgiler bakımından bağımsız olmaya girişen, genelde öncelikle izin almadan 

ardından da ayrıntılı rapor vermek zorunda kalmadan bir şeyleri arkadaşlarıyla 

birlikte yapmak istediğini belirtir. Bu nedenle daha çok yerel çöplüğe benzeyen 

ergen odaların kapısına “özel alan” ya da “uzak durun” yazılı levhalar asılıdır. Fakat 

bu bağımsızlığın getirdiği özgürlükle birlikte ana babaya ve diğer yetişkinlere 

duyulan saygıyı içeren bir başka boyut daha vardır. Bu boyut vermeyi, almayı ve her 

iki tarafı da anlamayı gerektirmektedir (Akt. Gander ve Gardiner, 2001).   

  

Kişiler arası ilişkiler kuramında ergenlik öncesi, ilk ergenlik ve geç ergenlik 

olarak üç gelişimsel dönem tanımlayan Sullivan (1930) da ergenlik öncesi 

dönemlerde çocuğun erişkine bağımlıyken; bu dönemde(ergenlik döneminde) eşitlik, 

ortaklık ve karşılıklı alıp vermenin egemen olduğu ilişki biçimleri içinde olduğunu 

ifade etmektedir. İlk ergenlik dönemi karşı cinse yönelik duygularla yüklü iken geç 

ergenlik dönemi toplumsal bir varlık olmanın gereği olan görev ve sorumlulukları 

üstlenmenin başladığı, ilişki kurma yeteneğinin kazanıldığı dönemdir.  
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Anna Freud’ un öncülüğünü yaptığı Psikanalitik yaklaşımda ise gizil dönemi 

takip eden ergenlikte, genç bir yandan gündeme gelen ödipal çatışmayla baş ederken 

bir yandan da anne ve babadan kendi benliğini ayrıştırmaya, bağımsızlaşmaya 

çalışmaktadır. Dolayısıyla ergenlik benlik için çatışmalar, çelişkiler, kaygı, stres ve 

karışıklıkla da dolu, bunalımlı bir dönemdir (Varan, 1997). 

 

Ergenlik dönemi Erikson’a (1959) göre de kimlik gelişimi açısından son 

derece önemlidir. Ergenlik dönemi bunalımını “normatif” olarak nitelendirmektedir. 

Ergen bu dönemde nasıl bir insan olduğunu, neler yapmayı istediğini belirlemek, 

hayat boyu izleyeceği yolu çizmek ve kendi kimliğini oluşturmak sürecindedir. 

 

Margaret Mahler (1979) bir ayrılma- bireyleşme süreci tanımlamaktadır ve 

bunu ilk üç yaşta nesne sürekliliğinin oluşmasıyla betimler. Ayrılma, çocuğun 

annesinin tasarımından ayrı ve farklı bir intrapsişik kendilik tasarımı geliştirmesi, 

bireyleşme de çocuğun tek, bireysel kimlik oluşturma çabasıdır. Blos (1979) da 

ergenliği ikinci bir ayrılma bireyleşme süreci olarak nitelendirmektedir. İki dönemin 

de ortak özelliği büyüme ve olgunlaşma ile uyumlu olarak ortaya çıkan ruhsal yapı 

değişiklikleridir. Bu durum ergenlikte aile bağımlılığından ayrılma ve toplumun bir 

üyesi haline gelmek üzere, infantil nesne bağlarının kaybolması şeklinde ortaya 

çıkar. İkinci bireyleşme gencin infantil nesnelerden çözülmesine eşlik eden ve bunun 

sonucu olarak ortaya çıkan benlik değişikliklerini gösterir.  
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Geleneksel açıklamaların ötesinde yeni görüşler ergenliğin, ana baba ile 

bağların koptuğu değil, bağların yeniden gözden geçirildiği; eskiden ana baba lehine 

olan düzenin eşit, karşılıklı bir akran ilişkisine dönüştüğü, ileriki döneme aktarılacak 

yeni bir şekil kazandığı dönem olduğunu belirtmektedir (Tamar, 1997). 

 

Günümüzde daha çok bir geçiş dönemi olarak algılanan ergenlik dönemi, 

buluğ çağıyla başlar, yetişkin kimliğin oluşmasıyla sona erer. Diğer bir deyiş 

biçimiyle birey, çocuk olarak girdiği bu dönemden bir yetişkin olarak çıkmaktadır 

(Özbaran, 2004). UNESCO ergenlik çağının 15–25 yaş arası olduğunu 

bildirmektedir. Bu durum kültürden kültüre değişkenlik gösterebilmektedir. Ergenlik 

genel olarak ele alındığında fizyolojik gelişmeyle başlar, bedensel, zihinsel ve ruhsal 

gelişmeyle son bulur (Yavuzer, 1991). Ergenlik dönemi içinde 14-18 yaş arası 

adolesan veya orta ergenlik dönemi olarak nitelendirilmektedir. Lise dönemi eğitimi 

de bu yaşlara rastlamaktadır. Karmaşık sorunlara mantıksal çözümlerin getirildiği, 

ilişkilerin, aile ve toplumun sorgulandığı bir dönemdir. Kimlik karmaşası yine bu 

dönemde tamamlanmaya çalışılmaktadır. Birey olarak ergen bu dönemde 

çatışmalarını ve kendini şekillendirme görevleriyle başa çıkmaktadır (Erikson, 1968).  

 

 

Ergenlikte fizyolojik gelişimle birlikte duygusal tepki ve davranışlar 

belirginlik kazanır. Dengeli, uyumlu çocuğun yerine tedirgin, zor beğenen ve çabuk 

tepki gösteren bir ergen gelir. Birden üzülüp, birden sevinme, çabuk sinirlenme ve 

her şeyi sorun yapma gibi duygusal iniş-çıkışlar görülür (Yörükoğlu, 1990). Ergenin 

duygularındaki şiddetlenme ve iniş-çıkışlara etki yapan faktörleri Varış (1968), iki 
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görüşle açıklamaktadır. İlki cinsel hormonların etkisi ve buna bağlı olarak bedensel 

değişimler; ikincisi ise sosyokültürel faktörlerdir. Ancak hormon değişiminin 

duygusal gerginliğin fazlalaştığı devreye denk gelmediğini, duyguların bu gelişimden 

sonraki ergenlikte arttığını belirtmektedir. Bu süreçteki güçlü dürtüler, istekler ve 

heveslerin engellenmesi de ciddi duygusal bozukluklara neden olabilir (Crow ve 

Crow, 1965). Ayrıca eğer çocuk ergenliğe çözülmemiş duygusal problemlerle 

girerse, onu kabul edecek, yön verecek ve kontrol sistemi kırılma noktasına 

geldiğinde ona kontrol sağlayacak bir ailenin ihtiyacını duyar (Adams,1976). 

Çocukluk döneminde kabul gören ergen, bu dönemde kendini ergenlik döneminde 

güvende hisseder, yaşamı boyunca karşılaştığı güçlükleri daha kolay karşılayabilir 

(Öner, 1983).  

 

 

Yetişme ortamında farklı tutumlarla karşılaşan çocuklar, farklı tepkiler ve 

kişilik özellikleri göstermektedirler. Evlerinde yakın bir ilgiyle, demokrasinin 

birleştiğini gören çocuklar, etkin, özgür ve arkadaşlarıyla ilişkilerinde hoşgörü 

sahibi, aktif ve etkili olurlar. Buna karşın daha sert bir denetim altında tutulan ya da 

eğitim yöntemleri değişken olan ailelerde büyüyen çocuklar ise karşı çıkma, 

saldırganlık gibi yollarla kendilerini kabul ettirmeye çalışırlar (Yavuzer, 1987).  

 

 Ergenin, yetişkin dünyasına girerken yüklendiği sorumluluklardan korkması, 

erişkinlikte beklenen davranış ve görevlerle ilgili rol çatışması da söz konusu 

olabilir. Bu rol çatışması, ergenin yetişkinliğe hazır olmaması, ailenin çocuğun 

büyümesinden korkması veya erişkinliğe geçmesini istememelerinden 
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kaynaklanabilir (Ataç, 1991). Halbuki ergenin çocukluktan çıkarak, anne babasından 

bağımsız bir yaşam sürdürecek hale gelmesi gerekir. Bu durumda ailenin çocuk 

üzerindeki kontrolünü yavaş yavaş azaltarak ergenin kendi kendini idare edebilecek 

hale gelmesine yardımcı olması şarttır (Şemin, 1984).  

 

 Ergenin bağımsızlık kazandığı süreçte, aileden kopmadan onların yönetim ve 

denetiminden kurtulması gerekmektedir. Bu bağlamda ergen gereken noktalarda 

aileye bağlı kalırken, diğer yandan gelişmiş, bütünleşmiş, bağımsız bir kişi olarak 

ortaya çıkma çabası göstermektedir. Doğal olarak bu süreç anne baba ve çocuk 

arasındaki ilişkilerden etkilenmekte ve bu ilişkileri etkilemektedir (Tan, 1974).  

 

 Ergenlik dönemindeki bu bağımsızlaşma çabası, ana baba ile sağlanmış 

güvenli bir bağın desteğine ihtiyaç duyar. Sağlıklı bir kimlik kazanımı ve özerklik 

için, aileden sağlanan destek ve duygusal güven ortamı, ergen için, uygun zemin 

sağlar. 
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1.2. BAĞLANMA 

 

Bowlby, bağlanmayı insanların kendileri için önemli olan kişilere karşı 

geliştirdikleri güçlü duygusal bağ olarak tanımlarken, Gander ve Gardiner (2001), 

yeni doğanlarla ana-babaların arasında gitgide artan, eşgüdümlü, karşılıklı ve 

destekleyici bir etkileşimin kurulması olarak tanımlamışlardır. Bowlby’ye göre 

bağlanma davranışı bir çocuğun yakınlık kurmak istediği kişi ile bağ kurmasıdır 

(Bowlby,1969). 

 

Yeni doğan bebek, özellikle 2 yaşına kadar fiziksel, zihinsel ve duygusal 

yönden en hızlı geliştiği dönemdedir. Bu nedenle çocuğun sadece fiziksel 

gereksinimlerin giderilmesi yeterli olmaz. Bebek, henüz yeterli derecede gelişmemiş 

olduğunda bakım veren kişiye bağımlıdır ve bu süreçte bakım verenle kurulan ilişki 

zihinsel ve duygusal gelişim açısından birincil önem arz etmektedir. Bağlanma bu 

anlamda bebekle bakım veren arasında duygusal açıdan olumlu, yardım edici bir 

ilişkiye işaret eder (Öztürk, 2002). Burada bakım veren, anne ve baba, çocuğun 

bağlanma gereksinimini tatmin ettiği bir “öteki”dir ve bu dönemdeki bağ, çocuğun 

kişiliğinin önemli bir kısmını oluşturmakta, bu özellikler yaşam boyu direnç 

göstermektedir (Carver & Scheier, 1998).  

 

Bowlby (1973), bağımlılık (dependency) ile bağlanma kavramını birbirinden 

ayırmaktadır. Bağımlılık kişinin fiziksel gereksinimleri için bir başkasına 

güvenmesidir. Bebek yaşamının ilk haftalarında annesine bağımlıdır, ancak annesine 

halen bağlanmamıştır. Bağlanmada yakınlık bozulduğunda diğer bir insana ya da 
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kişilere yakınlığın korunması söz konusudur. Ayrıca bir davranışın bağlanma 

kapsamında yer alabilmesi için bağlanma örüntüsü içinde bir ya da daha fazla kişi ya 

da kişilerin yer alması ve bir durum karşısında bağlanılan kişiye verilen tepkinin 

diğer kişilerden farklı olması gerekir (Maccoby ve Masters, 1970).  

 

Bowlby (1973)’ ye göre bakıcı ile kurulacak yakınlığın korunması bağlanma 

sistemi içindeki en temel hedeftir ve bu sayede bebeğe güven içinde gelişebileceği 

bir alan sağlar. Yakınlık, bebeğin çevresini keşfetmede kullanabileceği ve tehlike 

anında korunabileceği bir sığınak işlevi görür.  

 

Bağlanma çocukla bakıcısı arasında gözlenen dört davranış biçimiyle 

tanımlanmaktadır: “yakınlığı arama ve koruma”, “ayrılığı protesto etme”, “keşfetme 

etkinlikleri için bakıcıyı güvenli bir üs olarak kullanma”, son olarak da “destek ve 

güvenlik için bakıcıyı sağlam bir ‘sığınak’ olarak kullanma” dır (Hazan ve Shaver, 

1994). 

 

Bowlby (1973)’ ye göre bakıcıyla tekrarlanan günlük deneyimler çocuğun 

gelişiminde bakıcının içsel temsillerini oluşturur. Bakıcının çocuğa verdiği tepkiler 

ve onun yakınlık isteğine karşı sergilediği davranışlar bilişsel temsiller olarak 

kodlanır. Bowlby’nin kuramında bilişsel temsiller içsel çalışan modeller (internal 

working models) olarak adlandırılmıştır.  

 

Bowlby kuramının temelinde “içsel çalışan modeller”den söz etmektedir. 

Kendisi ve başkalarına ilişkin bilişten oluşan içsel çalışan modeller bakıcının 
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tepkileriyle ilişkilidir. Çocuk ihtiyacı olduğunda bakıcısından gereken desteği ve 

olumlu tepkiyi görürse bakıcısının ulaşılabilir, güvenilir ve destekleyici olduğuna 

ilişkin bilişsel temsiller geliştirir. Aksi halde bağlanma figürünü reddedici, kendini 

de sevilmeye ve desteklenmeye değmez biri olarak kodlar. Oysa benlik değeri ve 

benlik güveni, yapıcı ve destekleyici aile çevresinden gelmektedir.  

 

Ainsworth (1989) ise Bowlby’nin kuramını genişletmiş; laboratuar 

koşullarında bebeğin bakıcısından ayrılmasını ve tekrar birleşmesini incelemiştir. 

Duygusal bağlar ile sosyal ilişkiyi de birbirinden ayırmıştır. Ona göre bu ikisi 

arasında temel 3 farklılık vardır: Duygusal ilişkiler, sosyal ilişkilerden daha uzun 

ömürlüdür; sosyal ilişki karşılıklıdır, duygusal bağlar ise bireyin özellikleridir; sosyal 

ilişki doğası iki birey arasındaki toplam ilişki tarihinden oluşur ve bu ilişki değişime 

eğilimlidir.  

 

Ainsworth ve arkadaşları (1978), bağlanma davranışlarını incelemek 

amacıyla 12-24 aylık çocukları izlemişler, güvenli ve güvensiz bağlanma arasındaki 

farkları ortaya koymaya çalışmışlardır. Yapılan çalışmada, çocuklar bilmedikleri bir 

ortamda araştırmacılar tarafından gözlenmişlerdir. Araştırma çabalarında bakıcılarını 

ne derece güvenli üs olarak kullandıklarını, ortamdaki bir yabancının yakınlık 

çabalarına nasıl tepki verdiklerini ve yabancı bir ortamda bakıcının yokluğundan 

kaynaklanan kaygıyla nasıl baş edebildiklerini incelemeye yönelmiştir. Bu çalışmalar 

sonucu çocuğun bağlanma stilleri üçe ayrılmıştır: 
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a) Güvenli (secure) olarak sınıflandırılan çocuklar bakıcıları ileyken istekli bir 

biçimde ortamı araştırma çabasına girmişlerdir. Bakıcının yokluğunda çok az kaygı 

tepkisi göstermişler, bakıcının ortama dönmesi üzerine onlarla yakın temas kurmak 

istemişler ve temas sonucu kızgınlık göstermeksizin yatışıp, tekrar ortamı 

araştırmaya dönmüşlerdir. 

  

b) Kaygılı – kararsız (anxious-ambivalent) çocuklar çok az araştırma 

davranışı ortaya koymuşlardır. Bakıcılarının yokluğunda oldukça kaygılanmışlar, 

dönüşü üzerine de kolayca yatışmamışlar ve bakıcılarına karşı yakınlık ve temas 

isteğine eşlik eden kızgınlık ve direnç içeren ikilemli tepkilerde bulunmuşlardır.  

 

 c) Kaçınan (avoidant) çocuklar bakıcılarından ayrı oldukları sürece çok az 

stres belirtisi göstermişler, bakıcı ile yakınlığı reddetmişler, onlarla bir araya 

geldiklerinde bakıcıdan uzaklaşmışlar ve dikkatlerini ortama yöneltmişlerdir 

(Ainsworth, 1989, Bretherton, 2000; Hazan ve Shaver, 1990; Cassidy ve Berlin, 

1994). 

 

 Bowlby (1973)’ ye göre ilk yaşlarda oluşan bilişsel modeller pek fazla 

değişime uğramadan yaşamın daha sonraki dönemlerine aktarılmaktadır. Ainsworth 

ve arkadaşlarının ortaya koydukları bebeklikteki bağlanma stillerinin yaşamın 

sonraki dönemlerine aktarıldığını destekleyen araştırmalar yapılmıştır (Waters, 1987; 

Main ve ark. 1985; Akt. Davilla ve ark. 1997).  
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1.2.1. ERGENLİK DÖNEMİNDE BAĞLANMA 

 

 Bağlanma ergenlik döneminde ergenin yeni durumlarla baş etmesinde temel 

rol oynar. Bu dönemde ergen ilk bağlanma figürü olan bakıcısına daha az bağımlı 

olmak için büyük çaba harcar (Allen ve Land, 1999). Ergen bu dönemde formel 

düşünme (operational thinking) yetisi kazanır ve hipotetik tarzda düşünmeye başlar 

ve ana babaların sorgulanmazlığı da ortadan kalkar (Piaget, 1972). Bu yolla formel 

düşünce, ergenlerin anne-babalarını ve bağlanma deneyimlerini çocukluktan farklı 

bir biçimde değerlendirmelerini sağlar (Allen ve Land, 1999).   

 Ergenlik aynı zamanda ben ve diğerleri arasındaki ayrımlaştırmayı yapmada 

büyük ilerlemenin olduğu bir dönemdir. Bu ayrımlaşma ergenin bakıcılarıyla olan 

ilişkisinden farklı olan daha tutarlı bir benliğin oluşmasını sağlar. Bu durum 

çocukluktaki eylem odaklı benlik görüşünden farklıdır. Olgunlaşan ergen; kendine, 

ana babaya ve dünyaya ilişkin algısında değişimler yaşar. Buna bağlı olarak yeni 

davranışlar ve alternatif düşünceler sınanır.  Zaman zaman çatışmalar olabilir. Ergen 

sürekli olarak “sosyal dünya içinde ben kimim?” sorusunu sormaktadır (Kobak ve 

Duemmler, 1994). Bu sorunun yanıtlanması sürecinde çocukluk dönemindeki tek 

yönlü bağlanma ilişkisi, ergenlikte karşılıklılık ilkesine dönüşür. Böylece, artık ergen 

de başkaları için güvenli bir üs olmaya başlar (Allen ve Land, 1999). Ergen bu 

dönemde özerkliğini kazanma sürecindedir. Bununla birlikte diğer kişilerle 

ilişkilerinde aile ve ailesel ilişkilerin etkisi halen sürmektedir. Bağımsızlığın 

sınandığı bu dönemde ergen, aile ile güvenli bağlarına daha çok ihtiyaç duyar. Yeni 

keşif sürecinde güvenli bir üs arayışı ve ihtiyacı daha belirgin olduğundan, ana baba 

bağlanma modelleri bu dönemde de yine önem taşır. Ailedeki güvenli çevre ve 
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güvenli duygusal ilişkiler ergenin diğer kişilerle yeni olumlu yakın ilişkiler 

kurmasına yardımcı olur. Anne babayla güvenli ilişkiler kuramamış ergenler 

kendilerini daha az sevilmeye değer gördükleri için diğer insanlarla ilişkiler 

kurmakta zorlanırlar. Bundan dolayı ilk bağlanma stilleri daha sonraki ergenlik 

dönemi ilişkilerinde de ilişkinin niteliğini belirlemektedir (Allen ve ark. 1994).  

  

 Ergenlik döneminde ana babalarla yaşanan güvenli ilişki ergenin kendi 

arkadaşları ve diğer yetişkinlerle ilişki kurmasında da kendine güvenmesini sağlar. 

Bu süreç geçiş dönemlerinin de kolay atlatılmasına yardımcı olur (Sprinthall ve 

Collins, 1995).  Benzer şekilde Carlivatti (2001)’de ergenlik döneminin, çocukluk 

dönemi bağlanmasının yeni bir organizasyonu süreci olduğunu ve erken dönemdeki 

güvenli bağlanmanın ergenlikte de sağlıklı bir gelişim ve ilişki örüntüsü sağladığını 

belirtmiştir. Ergen önceki bağlanmaları doğrultusunda akran ilişkileri 

geliştirmektedir.  

 

 Bowlby (1989) tüm yaşlardaki bireylerin güvenli bağlanma geliştirdikleri 

takdirde yaşadıkları döneme genel olarak daha rahat uyum sağlayacaklarını 

belirtmiştir (akt. Delen,2003). 

 

 Araştırma bulguları ergenin farklı bağlanma stilleri ve bunun, ergenin 

ilişkilerine ve psikososyal gelişimine etkilerini ortaya koymaktadır. Araştırma 

sonuçlarının geneli güvenli bağlanan kişilerin diğerleriyle olumlu ilişkiler geliştirdiği 

görüşünü desteklemektedir (Brennan ve Morris, 1997; Mikulincer ve ark. 1990). Aile 
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ile güvenli bağlanma süreci yaşayan çocuklar, ergenlik dönemi krizlerini de güvenle 

atlatabilmektedirler (Sümer, 2006). 

 

1.2.1.1. Ergenlik Dönemi Bağlanma ile İlgili Araştırmalar 

  

Kimlik karmaşası ve kendini yeniden gözden geçirerek tanımlama 

sürecindeki ergen için bağlanma özellikleri önem taşımaktadır. Bu doğrultuda yurt 

içinde ve yurt dışında araştırmalar yapılmıştır. Ergenlik dönemi bağlanma özellikleri 

ve bunun ergenlik süreci ve kişilik özelliklerine etkileri ile ilgili yapılan çalışmalar 

aşağıda tarihsel sıra içerisinde kısaca aktarılmaktadır.  

 

Hortaçsu ve Oral (1991), Türk ergenler ve aileleri üzerinde yaptıkları 

çalışmada; ergenlerin ana babalarına ve arkadaşlarına bağlılık düzeylerini 

incelemiştir. Bu amaçla; üniversite öğrencilerinden 70 erkek ve 60 kız öğrenci olmak 

üzere toplam 130 kişilik örneklem grubuna; Armsden ve Greenberg’in geliştirdiği 

Anne-Babaya ve Arkadaşlara Bağlılık Ölçeği ile birlikte aile geçmişleriyle ve 

arkadaşlıklarından beklentilerle ilgili bir anket uygulanmıştır. Araştırmanın 

sonuçlarına göre; öğrencilerin ergenlik döneminde aileye olan bağlılık düzeyinde 

arkadaşlara olan bağlılık düzeyine göre azalma bulunmuştur. Bununla birlikte, anne-

babayla olan duygusal bağ ve yakınlığın, bu dönemde önemli olduğu belirtilmiştir. 

Ayrıca araştırmanın bulguları, ergenlerin aileleri ve kendi yaşıtlarıyla kurdukları 

yakın ilişkilerin birbiriyle pozitif yönde ilişkili olduğunu göstermiştir. 
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Löker (1999), ergenlerde ana baba ve arkadaş bağlılığının sosyal ve duygusal 

yalnızlık üzerindeki ayrıştırıcı etkisini incelediği çalışmasında yaşları 12-28 arasında 

değişen 383 kişi ile çalışmıştır. Arkadaşlara ve anne-babaya bağlılık düzeyleri; 

algılanan benlik, algılanan fiziksel çekicilik düzeyleri ile pozitif yönde yüksek ilişkili 

bulunmuştur. Ayrıca araştırmanın sonucu; fiziksel semptomlar, sosyal yalnızlık ve 

duygusal yalnızlık düzeyleri değişkenleri ile bireylerin anne-babalarına ve 

arkadaşlarına bağlılık düzeyleri arasında negatif yönde ilişki olduğunu göstermiştir. 

 

Ergenlerin bağlanma stilleri ile aile yapıları arasındaki ilişkileri incelemeyi 

amaçladığı çalışmasında Gezer (2001), 175 kız, 233 erkek olmak üzere 408 ergenden 

oluşan örneklem grubunu incelemiştir. Elde edilen bulgular sonucunda; yüksek ve 

düşük uyuma sahip ailelerden gelen öğrencilerden oluşan grupların bağlanma stilleri 

arasında önemli farklılıklar bulunduğu saptamıştır. Bu sonuçlar; düşük uyuma sahip 

aile atmosferinde yetişmiş olan bireylerin korkulu, saplantılı veya kayıtsız, yüksek 

uyuma sahip ailelerde yetişmiş bireylerin ise güvenli bağlanma stiline sahip 

olduklarını ortaya koymuştur. Bununla birlikte; bulgular, bireylerin bağlanma 

stillerinin cinsiyete bağlı olarak değişmediğini göstermiştir. 

 

Markiewicz, Doyle ve Brendgen (2001), yaptıkları çalışmada; ergenlerin anne 

babalarının evlilik kalitesini algılamaları, annelerinin kişiler arası ilişkilere girme 

düzeyleri ile ergenlerin anne-babalarına bağlanmalarının arkadaşlık ilişkileri ve 

sosyal işbirliği ile ilişkisini incelemişlerdir. Çalışmanın sonucu; ergenlerin ana 

babalarının evlilik kalitesini algılamalarının ve annelerinin kişiler arası ilişkiler 
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kurmadaki başarılarına yönelik algılarının, ana babalarıyla ve arkadaşlarıyla 

kurdukları iletişimin kalitesini etkilediğini ortaya koymuştur.  

 

Sund ve Lars (2002), depresyon belirtileri ile güvensiz bağlanma arasındaki 

ilişkiyi incelemeyi amaçladıkları çalışmalarında 12-14 yaş grubundaki ergenlere 

uygulama yapmışlardır. Araştırmanın sonuçları, güvensiz bağlanma stiliyle 

depresyon belirtileri arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmadığını göstermiştir. 

 
 

Ergenlerde ana baba ve arkadaşlara bağlılığın kimlik gelişimleriyle ilişkisinin 

incelendiği araştırmada Meeus, Oosterwegel ve Vollebergh (2002), Hollanda’da 

yaşayan yerli ve yerli olmayan 148 ergene (56’sı Türk, 45’i Faslı, 47’si Hollandalı) 

Anne-Baba Bağlılık Ölçeği, Arkadaşlara Bağlılık Ölçeği ve Kimlik Gelişim Ölçeği 

uygulamıştır. Araştırmanın sonucunda; ergenlerin arkadaşlara güvenli bağlılık ve 

arkadaşlarla iletişim düzeyleri; okul araştırmaları, ilişkisel sorumluluk ve ilişkisel 

araştırmalarla yüksek düzeyde ilişkili bulunmuştur. Anne-babaya güvenli bağlılık 

değişkeni; sadece okul sorumluluğu ve okul araştırmaları ile ilişkili bulunmuştur. 

Ancak anneyle iletişimin hiçbir değişkenle bağlantısı bulunmazken, babayla olan 

iletişimin, okul araştırmalarıyla yüksek, okul sorumluluğu ile de düşük düzeyde 

ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan Türk ve Faslı ergenlerin, Hollandalı 

ergenlerden okul sorumluluğu ve araştırmaları açısından daha yüksek puanlar 

aldıklarını ifade etmişlerdir.  

 

Ergenlikte ana baba tutum ve davranışlarının bağlanma kaygısındaki rolünü 

incelediği çalışmasında Sümer (2006), 9. ve 10. sınıftaki 218 lise öğrencisi ile onların 



 18 

anne babaları üzerinden araştırma yapmıştır. Çalışma sonucunda hem anne hem de 

babaların çocuk yetiştirme tutumlarının ergenlerin bağlanma örüntüsünü etkilediğini 

bulunmuştur. Özellikle babanın reddetme davranışı başta olmak üzere babaların 

çocuk yetiştirme davranışlarının bağlanma güvenliğinin güçlü bir yordayıcısı olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Saya (2006), lise öğrencilerinde mükemmeliyetçilik ve bağlanma stilleri 

ilişkisinde cinsiyete bağlı bir değişim olup olmadığını incelemiştir. Araştırma 495 

lise öğrencisi üzerinden yapılmıştır. Çalışma sonucunda güvensiz bağlanma ile 

mükemmeliyetçilik arasında korelasyon olduğu yönünde bulgular elde ederken, 

cinsiyete bağlı anlamlı bir fark izlenmemiştir.  

 

1.3. BAĞIMLILIK 

 
Bağımlılık, insanın hem doğum öncesi döneminin hem de doğum sonrasının 

ilk dönemlerinin en önemli özelliklerinden biridir. Bu özellik ilerleyen yaşla birlikte 

azalma eğilimi gösterir ve birey giderek bağımsızlaşır. Ancak aile içindeki bazı 

süreçler bağımsızlığı engelleyerek bağımlılığın sürmesine neden olurlar. 

 

Bağımlılık, yardım ve güvenlik için bir başkasına dayanmadır. Bağımlı kişi 

başkalarına boyun eğen, her fırsatta başkalarını arkasına destek ve dayanak almak 

isteyen, özgür seçim yapamayan kişidir (Yavuzer, 2000; Ekşi, 1990). Bağımlılık 

davranışları da birçok araştırmacı tarafından dikkat arama, onay arama, rahatlık ve 

güven arama, bir başka kişiye fiziksel yakınlık ve temas arama ya da teması devam 

ettirme,  bir başkasından yardım arama, ayrılma bunalımına karşı protesto tepkisi 
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gösterme olarak sıralanmaktadır (Maccoby ve Masters, 1970; Gander ve Gardiner, 

1993). Heather, duygusal ve araçsal bağımlılık arasında bir ayırım yapmaktadır. 

Araçsal bağımlılık ölçüsü “yardım arama” davranışıdır. Araçsal bağımlılığın karşıtı 

bağımsızlık ya da kendi kendine yeterliliktir. Yardım arama; dikkat, temas ve ilgi 

aramakla yüksek bir olumlu korelasyona sahiptir. Yardım arama değişkeni, otonom 

başarı çabası ölçüleri ile de önemli derecede olumsuz ilişki göstermektedir (Akt. 

Maccoby ve Masters, 1970).  

 

Maccoby ve Masters (1970)’a göre bebeklik döneminde her anne çocuk 

ilişkisi çocukta bağımlılığı devam ettirecek niteliktedir. Ancak çocuk büyüdükçe 

bağımlı davranışların yerini bağımsız davranışlara terk etmesi gerekmektedir. Aksi 

halde bağımlı çocuklar yetişkin çağın doğal beklentileri karşısında da bir çocuk gibi 

çaresiz kalıp, yakınlarının karar vermesini, girişime geçmesini bekleyen alıcı tipler 

olurlar. Risk almayı bilmezler ve yanlarında kendilerini kollayan destek veren birileri 

olmadığında tedirgin hissederler (Öztürk, 2002). 

 

Psikanalitik kuram çerçevesinde Freud (?), doğumdan yedi yaşına kadar olan 

dönemi duygusal açıdan 3 temel gelişim evresine ayırmıştır. 0-18 aylar oral dönem, 

1,5-3 yaş arası anal dönem ve 3-7 yaş arası fallik dönem olarak adlandırmaktadır. 

Her dönemde çocuğun farklı özelliklerine dikkat çekilmektedir. Oral dönem çocuğun 

bakıcısına tümüyle bağımlı olduğu evre olarak tanımlanır ve anal dönemde de 

çocuğun bağımsızlık ve özerklik duygularını sınadığı, geliştirdiği dönem olarak 

tanımlamaktadır.  
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Erikson (1963), oral dönemi, temel güven duygusunun oluşum dönemi olarak 

niteler. Bu dönemin sağlıklı atlatılması temel güven duygusunun kazanılmış olması 

demektir ve sonraki evrenin de sağlıklı gelişimine zemin hazırlar (akt. Atkinson, 

1995). Anal dönemi, yani yaşamın özellikle ikinci yılını bir özerklik evresi olarak 

tanımlar. Bu dönem çocuğun bağımsızlığını denediği, bakıcıya bağımlılıktan 

uzaklaşıp kendine yeterliliğe doğru yol aldığı dönemi ifade etmektedir (akt. 

Atkinson, 1995).   

 

Sosyal öğrenme kuramına göre de çocuğun anneye bağlılığı, annenin çocuğa 

bakması ve ihtiyaçlarını gidermesi üzerine temellenmektedir. İlerleyen zamanda 

çocuk, kendine tanınan fırsatlar ve sağlanan esneklik sayesinde bireysel 

bağımsızlığını kazanmaktadır (Uluğtekin, 1977; Ulusoy ve ark. 2003).  

 

Çocuk 2 yaş civarında, yürümenin de öğrenilmesi ile birlikte, anneyi güvenli 

bir üs olarak kullanıp çevreyi keşfetmeye başlar. Anneden uzaklaşır ve bir tehlike 

anında anneyi dönebileceği güvenli bir üs olarak görmek ister. Ayrılmaya fırsat 

tanıyan, destekleyen ve çocuk tekrar geldiğinde destek sağlayan anne, çocuğun 

bağımsızlığını kazanması ve güvenli ilişkiler kurmasında pekiştirici rol oynar.  

 

Yapılan araştırmalar genellikle aile - çocuk ilişkilerinde ana babaların çocuğa 

karşı tutum ve davranışlarının, çocuğun bağımlı kişilik geliştirmesinde önemli bir 

etken olduğuna işaret etmektedir (Pişkin, 1989; Kozacıoğlu, 1986; Uluğtekin, 1977). 

Ana babaların, çocuktaki  bağımsızlık duygusunu desteklemesi, çocuğun her türlü 

gelişimini olumlu yönde etkiler. Bağımlı yetiştirildiği takdirde ise çocukta bir takım 
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girişim duyguları söner. Ailenin gerek çocuğun eğitimine, gerekse duygusal 

toplumsal gelişimine olan katkısı, aile üyeleri ile çocuk arasındaki ilişkilerden 

kaynaklanmaktadır(Berber, 1990). 

 

Ana babaların, çocuklarının bağımsızlık uğruna giriştikleri çabaları 

destekledikleri ve zor durumlarda onlara yardımcı oldukları takdirde, çocuklarda 

bağımsızlık duygusunun kolayca geliştiği görülmektedir. Hor gören, cezalandıran ya 

da hem sevip hem de soğuk davranan ana babaların çocukları bağımlı bir kişilik 

yapısına sahip olmaktadır (Yavuzer, 1987). 

 

Bağlanma süreçleri, ergenlik döneminde yeniden gözden geçirilir ve duygusal 

bağımsızlık bu dönemde önem kazanır (Schneider ve Younger, 1996). Blos (1967) 

da ergenliği ikinci bir bireyleşme dönemi olarak tanımlamaktadır. Ona göre 

ergenlikte iki süreç vardır ve bunlar: “1. Ana babadan ayrılma ve vazgeçme, 2. Ana 

babaya aile dışı başka karşılıklar bulma”dır. 

 

Bu dönemin en temel gelişimsel görevi bağımsızlaşmadır. Böylece ergen 

ilişki gereksinimi olan dürtülerini doyurabilir ve boşluk duygusundan kurtulabilir, 

özsaygısı bu süreçten beslenir ve akranlarına yönelebilir, sosyal ilişkiler kurabilir 

(Blos, 1967).  

 

McCord ve arkadaşları (1962) yaptıkları çalışmada ergenlik çağındaki erkek 

çocukların anne ve babalarından biri reddedici olduğu takdirde daha bağımlı 

oldukları sonucuna ulaşmışlardır. Benzer sonuçlar Winder ve Rau (1982) tarafından 
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da belirtilmektedir. Baumrind (1968) cezalandırıcı, düşmanca ve çocukla duygusal 

iletişime önem vermeyen ana baba tutumlarının da bağımlılık ile ilişkili olduğunu 

ifade etmiştir. Sears ve arkadaşlarının (1957) çalışmasında da reddedici tutumla 

yetiştirilenlerin kabul edici tutumla yetiştitilenlerden daha bağımlı özellikler 

gösterdikleri ifade edilmiştir.  

 

Çakmen (2004), ilkokul üç, dört ve beşinci sınıf öğrencilerinin bağımlılık 

eğilimleri ile anne baba tutumlarını karşılaştırdığı çalışma sonucunda çocukların 

bağımlılık eğilimleri ile otoriter ana baba tutumları arasında pozitif yönde anlamlı 

ilişki olduğunu saptamıştır. 

 

1.4. ANA BABA TUTUMLARI 

 

Ergenlik çocuklukla yetişkinlik arasında, pek çok ilerlemenin kaydedildiği bir 

dönem olarak kişilik özelliklerinin oluşumu ile nitelendirilebilir. Kişilik 

özelliklerinin bir kısmı doğuştan gelmekle birlikte bir kısmı da sonradan 

kazanılmaktadır. Doğuştan getirilen özelliklerin çevre faktörüyle ortaya çıkmaları 

engellenir ya da gelişmeleri için uygun ortam sağlanmış olur. Bireyin ruh sağlığı ve 

kişilik gelişimini etkileyen pek çok faktörden söz edilebilir. Bunlardan sosyo-kültürel 

faktörler içinde çocuğun yetiştiği aile ortamı, ana-baba çocuk ilişkileri ve ana-baba 

tutumları önemli yer tutmaktadır. Çünkü aile ortamı, çocuğun doğduğu andan 

itibaren karşılaştığı ilk çevre olması itibariyle toplumsal etmenlerin birey üzerindeki 

etkilerinin ilk ve en yoğun görüldüğü ortamdır (Gürkaynak, 1979, Akbaba, 1988).  
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Bu konuda Adler (1985), çevrenin birey üzerindeki etkilerini tartışırken 

özellikle aile üzerinde durmuş, ailenin çocukta sosyal duyguyu geliştirmesi yönünde 

elverişli ortamı hazırladığını belirtmiştir. Çocuğun yürekli ve topluma yönelik bir 

insan olabilmesi, hayatını yapıcı çabalar üzerine kurması için anne babanın çocuğa 

sevgi vermesi; girişim yeteneğini geliştirebilmesi ve özgüven kazanabilmesi için onu 

desteklemesi gereğine değinmiştir. Gelişim psikologları da çocuk yetiştirme 

tutumları arasındaki farklılıkların, çocukların psikososyal ve duygusal gelişimleri 

açısından farklı etkilere yol açtığını belirtmektedirler ( Holden ve West, 1989).  

 

Ergenlik gibi önemli bir gelişimsel süreçte, güven verici ve hoşgörülü tutumla 

karşılaşan ergen bağımsız, sorumluluk almasını bilen ve içinde yaşadığı toplumun 

sosyal ve ahlaki kurallarına uyum sağlayabilen bir birey olma yönünde gelişecektir 

(Mangır ve Haktanır, 1990). Gesell (1956)’e göre bireyin özellikle sosyal ve 

duygusal yaşamındaki en belirgin farklar da ergenlik döneminin ortalarında, 14-16 

yaşlarında görülmektedir. Bu yaş aralığında ergenin davranışlarına rehberlik edecek 

davranışları kazanması, sosyal yönden sorumluluklarını öğrenebilmesi için desteğe 

gereksinimi vardır. Bu gereksinimi öncelikli olarak karşılayan kurum ailedir. Ana-

baba ve çocuk ilişkisi temelde anne baba tutumlarıyla ilişkilidir. Ergenlik dönemi 

gelişim sürecinde ana baba tutumları önemli yer tutmaktadır (Kulaksızoğlu, 1989).  

 
 Ana baba tutumları ile çocuğun kişisel ve sosyal gelişimine yönelik pek çok 

açıklama bulunmaktadır. Aşağıda bu konuyla ilgili kuramsal bakış açıları kısaca 

aktarılmaktadır.  
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1.4.1. Psikodinamik Bakış Açısı 

 Bu modelde gelişimin temel belirleyicileri biyolojiktir. Ana baba beklentileri 

ile toplumsal beklentiler arasındaki çatışma da kaçınılmazdır. Çocuğun libidinal 

ihtiyaçları ile aile arasındaki etkileşim, çocuğun gelişim sürecini etkilemektedir. 

Çocuk ile ana baba arasındaki duygusal bağa ilişkin farklılıklar, ana babaların 

tutumlarındaki farklılıklarla ilişkilendirilmektedir (Darling ve Steinberg, 1993). 

 

1.4.2. Davranışçı Model 

 Ana baba tutumlarını, ana baba davranışları olarak betimlemişlerdir. Yakın 

çevreden alınan pekiştireçlerle çocuğun gelişimi düzenlenmektedir. Çocuğun 

farklılıkları, bu görüşe göre içinde bulunduğu çevreyle ilişkilidir ve ana baba 

tutumları bu çevreyi tanımlayan davranış örüntülerini oluşturmaktadır (akt. Yılmaz, 

2000). 

 

1.4.3. Baumrind’in Sınıflaması 

Baumrind (1968; 1971), çocuk yetiştirme konusunda belirlediği 4 boyutu 

okul öncesi dönemdeki çocukları gözlemleyerek oluşturmuştur. Bu boyutlar ana baba 

kontrolü, ana baba- çocuk iletişiminde açıklık, olgunluk beklentisi ve bakım/destek 

boyutlarıdır. ana baba kontrolü boyutu, ebeveynler tarafından konulan kurallara 

çocukların ne oranda uymak zorunda olduklarını göstermektedir. ana baba – çocuk 

iletişiminde açıklık boyutu, anne ve babaların verilecek kararlarda çocuklarının 

fikirlerine ve düşüncelerine ne derece saygı gösterdiklerini, bu konuda çocuklarını ne 

derece desteklediklerini ve çocuklarının davranışlarına sınırlar getirildiğinde bunun 

nedenlerini ne ölçüde açıkladıklarını göstermektedir. Olgunluk beklentisi boyutu ise 
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anne ve babaların çocuklarını zihinsel, sosyal ve duygusal alanda başarılı olmaları 

için ne derece teşvik ettikleri ile ilgilidir. Bakım destek boyutu anne ve babanın 

çocuğa bakarken ve onlarla ilişki kurarken ne derece yakın, sevecen ve sıcak 

davrandıklarını gösterir.  

 

 Baumrind (1971), bu dört boyutun birleşimleriyle temel 3 ana baba tutum 

boyutu belirlemiştir. Bunlar otoriter, demokratik ve izin verici olarak 

sıralanmaktadır. Otoriter ana babalar, yüksek kontrol ve olgunluk beklentisi içinde 

olan ana babalardır; çocuklara cezalar uygular, görüş bildirmelerine izin vermez ve 

her şeyi sorgulamadan kabul etmelerini beklerler. Demokratik ana babalar, sıcak, 

ilgili ve sabırlıdırlar. Çocuklarının kararlarına da önem verirler. Çocuklarından olgun 

olmalarını ve gerektiğinde kurallara uymalarını beklerler. İzin verici ana babalar 

çocuklarına çok fazla özgürlük verirler, çocuklarını hiçbir şekilde kontrol etmezler ve 

bazen ihmal boyutunda hoşgörü gösterirler. Sıcak ve sevecendirler. Çocukların kendi 

kararlarını, yine çocukların kendilerinin vermelerini beklerler.  

 

 Baumrind (1968; 1971; 1972), demokratik tutumu benimseyen ana babaların 

çocuklarının bağımsız, kendini iyi ifade edebilen ve hem sosyal hem de akademik 

yönden başarılı çocuklar olduğunu belirtmiştir.  

 

1.4.4. Maccoby ve Martin’in Sınıflaması (İki Boyutlu Bakış Açısı Modeli) 

Bu sınıflamada ana baba tutumları duyarlılık ve talepkarlık/ kontrol olmak 

üzere temel iki boyutta ele alınmıştır (Maccoby ve Martin, 1983). Baumrind’in 

sınıflamasındaki izin verici stili, izin verici / hoşgörülü ile izin verici/ihmalkar olmak 
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üzere iki boyuta ayırmışlardır. Demokratik ana babalar yüksek kontrol- talep ve 

kabul- ilgi göstermektedirler. Otoriter ana babalar ise yüksek düzeyde kontrol-talep 

gösterirken düşük düzeyde duyarlılık- kabul/ilgi göstermektedirler. Bu yaklaşımda 

otoriter tutum ile demokratik tutum arasındaki fark, kabul-ilgi boyutundan 

kaynaklanmaktadır. İzin verici hoşgörülü ve izin verici ihmalkar ana babalar 

arasındaki fark; hoşgörülü ana babaların çocuklarına karşı hoşgörülü, sıcak ve ilgili 

olmalarıdır. Ancak ihmalkar ana babalar çocuklarını denetlemedikleri gibi onlara 

yeteri kadar ilgi ve sevgi de göstermemektedirler.  

 

Tablo 1.1.  Maccoby ve Martin’in (1983), İki Boyutlu Bakış Açısı Modeli 

 

 

Bu alanda yapılan çalışmalar, genel olarak, ana baba ilgisi ile çocukların 

kişilik gelişim özelliklerinin ilişkili olduğu yönünde bulgular vermiştir. Çocuğuyla 

ilgili olmayan, çocuğundan uzak olan ana babaların çocuklarının saldırganlık 

eğilimleri yüksek, okul başarıları düşük, kötü alışkanlıkları fazla, duygusal 

kontrolleri zayıf ve uzun süreli amaçları olmayan çocuklar olduğunu bildirmektedir 

(Kurdek ve Fine, 1994; Steinberg ve ark. 1989; Steinberg, Lamborn, Dornbush ve 

Darling, 1992). 

 Duyarlılık/ Kabul – İlgi 

 Yüksek Düşük 

Yüksek Demokratik Otoriter 

 

Kontrol/ 

Talepkarlık Düşük İzin verici/ 

Hoşgörülü 

İzin verici/ 

İhmalkar 
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Maccoby ve Martin (1983), duygusal olarak ilgisiz ve depresyonlu annelerin 

çocuklarının duygusal açıdan bağlanmada güçlükler yaşadıklarını belirtmişlerdir. 

Ayrıca, sinirli ve bağımlı davranışlar gibi psikolojik yönden işlevsel olmayan 

davranışlarda bulunma eğiliminde olduklarını bildirmişlerdir.  

 

1.4.5. Ergenlik Dönemi ile İlgili Yapılan Ana Baba Tutum Araştırmaları 

 Ailenin rolü ve ana baba çocuk arasındaki ilişki çocuğun gelişiminin önemli 

bir parçasıdır. ana baba tutumları bu süreçte önemli yer tutmaktadır. Ergenin hem 

ailesiyle olan bağını hem de bireyselliğini ve özerkliğini destekleyen ana-baba 

stilinin ergenin yeterliğini ortaya çıkarmada önemli olduğu bildirilmektedir (Hines, 

1997). Yapılan araştırmalar incelendiğinde, anne-babanın çocuklarına yaklaşım 

biçimlerinin, onların kişilik özelliklerinin biçimlenmesinde de etkili olduğu sonucunu 

çıkarılmaktadır. (Cüceloğlu, 1987; Winder ve Rau, 1982; Watson ve Frotinsky, 

1988; Ekşi, 1990; Oskay 1985; Bulut 1990).  

 

Yurt içinde ve yurt dışında ana baba tutumları ile ilgili pek çok çalışma 

yapılmıştır. Ergenlik dönemi çalışmaları aşağıda tarihsel sıra göz önüne alınarak 

aktarılmaya çalışılmıştır. 

 

İmamoğlu ve Yasak-Gültekin (1987) tarafından ülkemizde yapılan 

araştırmada kentli yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki annelerin, çocukta 

bağımsızlığa ve kendine yeterliliğe önem verdikleri, orta ve düşük sosyo-ekonomik 

düzeydeki annelerin ise itaat ve sadakati ön plana çıkardıklarını ortaya koymuştur. 
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Ergenlik dönemi çocuklarında ana baba tutumları ile okul başarısını inceleyen 

çalışmalarında Dornbush ve arkadaşları (1987), demokratik ana baba tutumlarının 

akademik başarı ile olumlu yönde ilişki gösterdiğini saptamışlardır.  

 

Akbaba (1988), ana baba tutumlarının bazı kişilik özellikleri üzerine etkisini 

incelediği çalışmasında, ilgisiz ve otoriter ana baba tutumlarının benzer etki 

yaptığını, demokratik tutumun onlardan farklı olduğunu ifade etmiştir. Demokratik 

ana baba tutumları olumlu benlik tasarımı geliştirme ile pozitif ilişki göstermektedir. 

 

Lamborn ve arkadaşları (1991) 14-18 yaş arası ergenlerin psikososyal 

gelişimleri, akademik yeterlilikleri ve problem davranışlarını değerlendirmişlerdir. 

Araştırma sonucunda ana babalarını demokratik olarak değerlendiren ergenlerin 

diğer ana baba tutumlarına sahip ergenlere göre akademik yeterlilik ve psikososyal 

gelişimde daha yüksek, problemli davranışlarda ise daha düşük puan aldıkları 

görülmüştür. Genel olarak yüksek düzeyde ana baba ilgisi görerek büyüyen çocuklar 

kendilerini, yeterince ana baba ilgisi görmeyen çocuklardan daha yeterli hissetmekte 

ve daha özerk olmaya güdülenmekte, ayrıca bu onların okul başarısını da 

arttırmaktadır(Grolnick, Ryan ve Deci, 1991). 

 

Steinberg ve arkadaşları (1992), 14-18 yaş arasındaki ergenlerle yaptıkları 

boylamsal bir çalışmada ana babalarını demokratik olarak algılayan ergenlerin, 

demokratik olarak algılamayan ergenlere oranla akademik yönden daha başarılı 

olduklarını saptamışlardır. 
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Bostan (1993), 14-16 yaş arası ergenlerin uyum düzeyleri ile ana 

babatutumlarını karşılaştırdığı araştırmasında uyum düzeylerinin demokratik ana 

baba tutumları ile pozitif yönde ilişkili olduğunu saptamıştır. 

 

Kurdek ve Fine (1994) ergenlerle yaptıkları çalışmada ana babanın ilgisi ve 

kontrolünün ergenin psikososyal yeterliliği ile ilişkili olduğunu aktarmışlardır.   

 

Fallon ve Bowles (1997); otoriter, demokratik ve izin verici ana baba 

tutumlarını ergenlerde inceledikleri çalışmalarında, demokratik olarak algılanan ana 

baba tutumunun çocukla geçirilen zamanın niteliğiyle ilişkili olduğunu bulmuşlardır.  

  

Haktanır ve Baran (1998), gençlerin benlik saygıları ile anne baba tutumlarına 

yönelik algılarını inceledikleri araştırmada, olumlu ana baba tutumlarının gençte 

kendisiyle ilgili olumlu duygular geliştirmesine yol açtığı sonucuna ulaşmışlardır. 

  

 Amato ve Rivera (1999), kabul ilgi boyutlarıyla ergenlik ve çocukluk 

dönemini inceledikleri çalışmaları sonucunda babanın ilgisi ile çocuğun problem 

davranışları arasında her iki dönem için de olumsuz ilişki olduğunu belirtmişlerdir. 

Sipahioğlu (2002), ergenlerde hiperaktivite, dürtüsellik, depresyon ve dikkat 

eksikliği alanlarında duygusal ve davranışsal problemler ile ana baba tutumlarını 

karşılaştırdığı araştırmasında; duygusal ve davranışsal problemlerin demokratik ana 

baba tutumlarıyla olumsuz, baskıcı ve talepkar ana baba tutumları ile de olumlu ilişki 

içinde olduğunu belirtmiştir. 
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 Özbaran (2004), major depresif bozukluğu olan ergenlerde ayrılma 

bireyleşme süreçleri ve ana baba tutumlarını incelemiş olduğu çalışmasında, depresif 

ergenlerin genel olarak olumsuz ana baba tutumlarına maruz kaldığını belirtmiştir. 

Araştırma sonucunda aşırı annelik tutumlarının gençte olumsuz ayrılma bireyleşme 

özelliklerinin ortaya çıkmasına, demokratik ana baba tutumlarının ise olumlu ayrılma 

bireyleşme özelliklerinin artmasına neden olduğunu belirtmiştir. Sıkı disiplin de 

olumsuz ayrılma bireyleşme özellikleri ile pozitif korelasyon göstermektedir. 
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1.5. ALEKSİTİMİ 

 
 
 Aleksitimi kavramı ilk olarak 1972 yılında Sifneos tarafından duygusal 

sorunlara ilişkin bir belirti grubunu tarif etmek amacıyla kullanılmıştır. Kelime 

olarak Yunanca’dan gelmiş olup, a: yok, lexis: söz, thymos: duygu anlamına gelen 

kelimelerin birleşmesiyle oluşmuş bir kavramdır (Sifneos, 1977). Bu kavram 

Dereboy (1990) tarafından “duygular için söz yokluğu”, Şahin (1991) tarafından ise 

aynı zamanda duygulara karşı sağır olma boyutu da eklenerek “duygusal ahrazlık” ve 

Dökmen (2000) tarafından da “düşünce köleliği” olarak ifade edilmiştir. Buradan da 

hareketle aleksitimi genel olarak duyguları anlamlandırma, adlandırma ve ifade etme 

güçlüğü olarak tanımlanmaktadır. Bu alandaki ilk çalışmalarda aleksitiminin 

psikosomatik bir durum ya da belirtiyle ilişkili olduğu öne sürülmüş olmakla birlikte 

(Blanchard, Arena ve Pallmayer, 1981), daha sonraları yapılan araştırmalar 

doğrultusunda aleksitimik özellikler ile psikosomatik hastalıklar arasında sadece bir 

benzerlikten söz edilebileceği ifade edilmiştir (Beach, 1994).  

 

 Aleksitiminin kavramsal gelişimine baktığımızda Ruesch (1948) 

psikosomatik hastaların duygularını bedensel ifadelere dönüştürdüğünü belirtmiş ve 

bunu “çocuksu kişilik” olarak adlandırmıştır (akt. Lesser, 1981). Horney (1952) ve 

Kelman (1952) duygularının farkında olmayan hastaların soyut düşünme 

becerilerinden yoksun ve içsel yaşantıları ile ilişki kurmada yetersiz olduklarını ve 

bunların sigara, alkol bağımlılığa eğilimlerinden söz etmişlerdir. Bu durumu 

bilinçdışı çatışmalara yönelik savunmalar olarak nitelendirmişlerdir. Aynı dönemde 

Freedman ve Sweet (1954), psikosomatik hastaları “duygu cahilleri” olarak 
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nitelendirmişlerdir. Nemiah ve Sifneos (1970) psikosomatik hastaların çoğunun 

duygularını sözelleştirme, tanımlama ve hayal kurmada güçlük yaşadıklarını 

belirtmişlerdir. 1972 yılında Sifneos, genel olarak psikosomatik hastalarda görülen 

bu özellikleri “aleksitimik özellikler” olarak tanımlamıştır. Bir tanı olmaktan öte, 

“psikolojik özellikler”i ifade etmiştir.  

 

 Aleksitiminin bir hastalıktan çok kişilik özelliği, yetersizlik olduğu görüşü 

zamanla kabul görmüştür. Taylor (1984) ve Sifneos (1988)’e göre aleksitimi bir 

hastalık olmaktan öte kişilikle ilgili bir terimdir. Ancak aleksitimik özelliklerin 

ortaya çıkmasında sosyokültürel faktörler önemli rol oynamaktadır.  

 

 Aleksitimiyi bir hastalık biçiminde, var ya da yok şeklinde nitelendirmekten 

çok, aleksitimik özelliklerin düzeylerinden bahsetmek de daha uygun görünmektedir 

(Paez, 1977). Bu noktada da aleksitimik özelliklerin duruma mı bağlı olarak ortaya 

çıktığı, ya da diğer bir deyişle kalıcı mı geçici mi olduğu konusunda tartışmalar 

ortaya çıkmaktadır. Bu sorudan hareketle Freyberger (1977)’e göre aleksitimi birincil 

ve ikincil olarak ayrıştırılabilir. Psikosomatik hastalarda bedensel tepkilerin ve 

şikayetlerin ortaya çıkmasını sağlayan ve süreklilik gösteren etmen birincil 

aleksitimi; kanser gibi ağır bedensel hastalar, travma geçiren hastalar vb. bireylerde 

ortaya çıkan geçici durum da ikincil aleksitimi olarak tanımlanmaktadır. 

Aleksitiminin kültürel etmenlere bağlı olduğu görüşü de mevcuttur. Bu görüşe göre 

bazı toplumlar duyguların açıkça ifade edilmesini desteklerken, bizim ülkemizde de 

olduğu gibi özellikle doğu toplumlarında duyguların ifadesi bastırılmakta, bu da 

bedensel ifadeye yönelebilmektedir (Lesser, 1985, Beştepe, 1997).  Nörofizyolojik 
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yaklaşıma göre aleksitimi beyin yarım küreleri arasındaki bir kopukluktan dolayı 

ortaya çıkan bir durumken, Von Rad (1984)’a göre aleksitimi nesne ilişkileri 

yönünden, ayrılma-birleşme sürecindeki bir aksamada ortaya çıkan bir beden şeması 

bozukluğudur. Psikanalitik kuram aleksitimi için duygusal bastırma kavramını 

kullanmıştır. Bilişsel yaklaşım ise aleksitimiyi bilişsel süreçteki çarpıtmalar ve 

işlevsel olmayan, uyum bozucu otomatik düşünceler sonucu oluşan bir rahatsızlık 

olarak ifade etmektedir. Pennebaker (1989)’a göre aleksitimik özellikler kendini 

yansıtma becerisi eksikliği ve duygusal ketlenme ile ilişkilidir. Bunun temelinde aşırı 

stres, sosyal destek azlığı ya da travmatik bir olay olabilir. 

 

Araştırma süreçlerinin geneline bakıldığında aleksitimi kavramı psikosomatik 

hastalıklarla birlikte sıkça anılmaktadır. Aleksitimik özellikler içinde 

somatizasyonun önemli bir yer tutmasıyla birlikte yapılan çalışmalar aleksitimi ile 

psikosomatik hastalıklar arasında etiyolojik bir ilişkiden çok bir benzerlikten söz 

etmenin daha uygun olacağını ortaya koymaktadır (Beach, 1994). Son dönem 

çalışmalarında hem psikosomatik hastalıklar dışındaki klinik bozukluklarda hem de 

kliniğe başvurmayan normal örneklemde  aleksitimi bulgularına rastlanmaktadır. 

 

Aleksitiminin psikopatolojinin gelişimi ve devamında yer alan mekanizmalar 

üzerindeki rolü de giderek ilgi çeken bir araştırma konusu haline gelmiştir. Özellikle, 

psikosomatik hastalıklar ve duygulanım bozuklukları gibi duygu düzenleme 

bakımından temel sorunların görüldüğü olgularda, aleksitimik özellikler önemli risk 

faktörlerinden biri olarak dikkati çekmektedir (Feldman ve ark. 2002; Yücel ve ark. 

1998). Bunun dışında, yeme bozuklukları, panik bozukluk, sosyal fobi, konversiyon 
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bozukluğu, madde bağımlılıkları gibi pek çok spesifik alandaki çalışmalarda da 

aleksitimiye yer verilmektedir (Çelikel ve Saatçioğlu 2002; Parker ve ark. 1993; 

Zeitlin ve McNally 1993). Son yıllarda, aleksitimi sıklıkla depresyon ve anksiyete 

bozuklukları araştırmalarında veya özgül gruplarda depresyon ve anksiyete ile 

birlikte ele alınmaktadır (Karlıdağ ve ark. 1997; Honkalampi ve ark. 2000; Şentürk 

ve ark. 2000; Taylor  2000; Aksu ve ark. 2004).  

 

1.5.1. Aleksitimik Özellikler 

  

 Sifneos (1972) aleksitimiyi genel anlamda bireyin duygusal işlevlerinde ve 

kişiler arası ilişkilerinde güçlük çekmesiyle kendini gösteren bir sorun olarak ifade 

eder. Ona göre aleksitimiklerin en belirgin özellikleri duygularını fark edip, ifade 

etmede güçlük yaşamalarıdır. Günlük hayatta düşünebilen, anlatabilen, ilişki 

kurabilen kimselerdir; ancak duygu ve düşünceleri arasında bağ kurup ayırt etmekte 

ve bunları ifade etmekte güçlük yaşarlar. Taylor (1991) da aleksitimik özellikleri dört 

başlıkta toplamıştır. Bunlar duygularını tanımlama güçlüğü;  duygusal uyarımda 

bedensel duyumlarla duyguları ayırt etmede yetersizlik; hayallerde azlık, sınırlı 

imgesel süreçler ve dışa dönük bilişsel tarz olarak sıralanmaktadır.  Farklı görüşler 

olmakla birlikte, genel olarak uzlaşılan dört temel aleksitimik özellik şöyle 

sıralanmaktadır (Akt. Koçak, 2003): 

 

1. Duyguları fark etme, ayırt etme ve söze dökme güçlüğü. 

2. Hayal kurma, düşlem yaşantısında kısıtlılık. 
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3. İşe vuruk, işlemsel düşünme. 

4. Dış merkezli- uyum sağlamaya yönelik bilişsel tarz.  

 

1. Duyguları Fark Etme, Ayırt Etme ve Söze Dökme Güçlüğü 

 Aleksitiminin tanımında da yer alan en temel özelliktir. Bu kişiler duygularını 

“rahatlama ve rahatsız olma” gibi çok genel ifadelerle dile getirmekte, “gevşeme – 

gergin olma” gibi bedensel bir ifade kullanmaktadırlar. Duygusal yaşamlarındaki 

kısıtlılık zaman zaman duruşlarındaki donukluk ve duygularının yüzlerinden 

anlaşılmamasıyla da kendini belli eder ( Sifneos, 1977; Lesser, 1981). Dereboy 

(1990) aleksitimik bireylerin bir durum karşısındaki duyguları sorulduğunda daha 

çok ne düşündükleri, ne yapmak istedikleri konusunda konuştukları, duygu ifade 

edemediklerini belirtmektedir.  

 

2. Hayal Kurma, Düşlem Yaşantısında Kısıtlılık 

 Aleksitimik özellikler gösteren bireylerin hayal güçlerinin de oldukça zayıf 

olduğu ileri sürülmektedir. Genelde gerçeklik sınırları içinde, kuru ve renksiz 

fanteziler kurdukları; hayallerinin canlı, yoğun ve duygu yüklü olmaktan uzak 

oldukları belirtilmektedir (Lesser, 1981, Taylor ve ark. 1988).  Daha çok detaylarla 

meşgul oldukları, işlemsel düşünme eğilimi gösterdikleri; genelde çevrelerindekiler 

tarafından donuk, sıkıcı, kaba ve duygusuz olarak tarif edildikleri Sifneos (1988) 

tarafından iletilmektedir. 
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3. İşe Vuruk, İşlemsel Düşünme  

Aleksitimik bireyler duygu ifadesi ve düşlem kurmadaki kısıtlılıklarına 

rağmen uyum sağlamada güçlük çekmezler. Sorunların kökenine inmekten çok, 

yüzeysel nedenlerle ilgilenir, söz konusu sorunu en kısa yoldan kapatıp, sorunun 

tekrar ortaya çıkmasını önleyici önlemler alırlar. Böylece günlük yaşama uyum 

sağlar ve sorun yaşamaz şekilde görünürler (Taylor, 1991, Dougal, 1982, Lesser, 

1985).  

 

4. Dış Merkezli- Uyum Sağlamaya Yönelik Bilişsel Tarz.  

Taylor (1991)’ a göre aleksitimik bireyler, faydacı ve uyum sağlamaya 

yönelik düşünme eğilimleri sayesinde dışa dönük özellikler sergilerler. Bu nedenle 

de çevreleriyle uyumlu, sorun yaşamaz görünürler. Ancak Mc Dougall  (1982), bu 

durumu “yalancı normallik” olarak nitelendirmektedir. Herhangi bir güçlükle 

karşılaştıklarında çevresel beklentilere ve ayrıntılara çok fazla önem verirler, bu 

nedenle daha çok dış kontrollüdürler. Zeki olabilirler ve bunu daha çok duygularını 

gizleme, uyum sağlama için kullanmaktadırlar. 

 

Sifneos (1988) ve Krystal (1979) aleksitimik bireylerin diğer özelliklerini de 

şöyle sıralamaktadır; duygu ve düşünceleri uygunluk göstermeyebilir, çok seyrek 

rüya görürler, kısıtlı ve banal bir dil kullanırlar, empati yetileri zayıftır, nadiren 

ağlamakla birlikte zaman zaman aşırı ağlama olabilir, bağımlı olma eğilimi 

gösterirler, narsistik, pasif agresif veya bağımlı kişilik özellikleri gösterebilirler, 

hassas değillerdir ve ince düşünmeden davranma eğilimi gösterirler (akt. Koçak, 

2003) .  
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 Tüm bu özelliklerin sıralanmasıyla birlikte aleksitimik özellikler açısından bir 

tanı kriteri söz konusu değildir. Bu nedenle bir tanıdan çok, düzeyden bahsetmek 

önerilmektedir (Koçak, 2003).    

 

1.5.2. Aleksitimiyi Açıklayan Kuramlar 

  

 Aleksitimi nörofizyolojik yaklaşım, psikanalitik kuram, sosyal öğrenme, 

davranışçı, gelişim ve bilişsel yaklaşımlar açısından değerlendirilebilmektedir. 

 

1.5.2.1. Nörofizyolojik Yaklaşım 

 Aleksitiminin fizyolojik temelli olabileceği görüşünü destekleyen çeşitli 

araştırma ve açıklamalar mevcuttur. Aleksitimik özelliklerin yapılan çalışmalarda 

komissürotomili* hastalarda gözlenmesi sonucu, aleksitimiklerin de sağ ve sol yarım 

küreleri arasında bağlantı kopukluğuna ilişkin iddia öne sürülmüştür (Hoppe, Bogen, 

1977). Buradan hareketle korpus kollasumları kesilerek beyin yarım kürelerinin 

bağlantısının kesilmesiyle yapılan çalışmalarda bu kişilerin yoğun somatik 

yakınmalar sergiledikleri izlenmiştir. 

 

 Nemiah (1975)’ın geliştirdiği hipoteze göre de aleksitimiklerde şizofrenlerin 

tersine limbik sistemden neokortekse gitmek üzere harekete geçen duyusal uyaranlar 

neokortekse ulaşıp, bilinçli duyusal yaşantılara dönüşememektedirler. Sifneos (1996) 

da bu durumu duyguların afazisi olarak nitelendirmektedir.  

* Kalpte, daha normal bir kan akımı sağlamak amacıyla, deforme bir kalp kapakçığının 
kesildiği ameliyat (Sağlık Terimleri Sözlüğü). 
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 Kaplan ve Wogan (1977), aleksitimik bireylerin psikosomatik hastalık 

geliştirmeye yatkın olmalarının nedenini beynin sağ yarım küresindeki aktivite 

eksikliğinden kaynaklanıyor olabileceğini öne sürmektedir. Fricchione ve Howaniztz 

(1985) de yaptıkları çalışmada yalnızca sağ elini kullanan kimselerin, yalnızca sol 

elini veya her iki elini kullananlara kıyasla aleksitimik özelliklerinin daha çok 

olduğunu bildirmişlerdir (akt. Koçak, 2002). 

 

 Lane, Ahern ve Schwrtz (1997), deneysel araştırmalarında beynin ön 

kabuğunun duyguları işleme ve tepki vermede işlevsel olduğunu bulmuş, aleksitimik 

bireylerin bu bölgeye ilişkin bir işlev bozukluğu olabileceğine işaret etmişlerdir.  

 

 Diğer taraftan rüyaların da bir kişinin sembolleştirme kapasitesi hakkında 

bilgi verdiği bilinmekte, aleksitimik bireylerin rüyalarının da açık ya da uyanıklıktaki 

düşüncelerle benzer oldukları izlenmiştir (Taylor,2000).  

 

 Beynin sol yarım küresi analitik aşamalı işlemler gerektiren, mantık ve 

matematik gibi bilişsel görevler üzerine uzmanlaştığı, aleksitimik bireylerde de 

uzmanlaşmanın bu bölgeye yoğunlaştığı, bu nedenle hayal yaşantısında kısıtlılık ve 

katı düşünce yapısı geliştiği açıklaması yapılmaktadır (Taylor, 1984, Burges ve 

Simson, 1988).  

 

Yapılan araştırmalarda hem hasta hem de sağlıklı kişilerde, aleksitiminin sağ 

ve sol beyin yarım küreleri arasındaki duyu-motor bilginin iki yönlü aktarımında bir 

eksiklikle ilintili olduğu belirtilmiştir. Son veriler aleksitiminin, sağ ve sol yarım 
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kürelerin, özelleşmiş bilişsel, imgesel ve duygusal süreçlerindeki etkinliğin 

düzenlenmesi ve bütünleştirilmesinde, sınırlı bir kapasiteyi yansıttığı yönündedir 

(akt. Taylor, 2000). 

 

1.5.2.2. Psikanalitik Yaklaşım 

 Freud, bir uyarıcının sözel olarak ifade edilebilmesi için bilinç dışından bilinç 

düzeyine gelmesi gerektiğini ifade etmektedir. Bilinçdışına itilen uyarıcılar da duygu, 

çatışma vs. yaşatırlar ancak bilinçli olarak algılanıp ifade bulamazlar. Ayrıca bu 

uyarıcılar bilinçdışında kalıp, ifade edilemeyen duygu ve çatışmalar beden diliyle 

ifade bulurlar. Bu durum aleksitimik özelliklerle benzeşmektedir (Stoudemire, 1991).  

 

 Wolf (1977)’a göre, duygusal yönden kendini ifade etmesi, duygusal öz 

anlatımı ve oyunculuğu reddedilen, duygu ve fantezilerini pekiştirmek yerine en 

yakınları ile bile paylaşmaları ana babaları tarafından engellenen çocuklar zamanla 

duygusuz iletişim kurarak sahte bir benlik geliştirirler.  Duygusal alana hükmeden bu 

baskı ve karmaşa çocuğun duygularını tanıma, hatta yaşama ve ifade etmeye engel 

olmaktadır. Psikosomatik hastaların çoğunun “aşırı koruyucu” ya da üstü kapalı 

“reddedici tutum” a sahip anneleri olduğu bilinmektedir (Akt. Koçak, 2002).  

  

Krystal (1979), çocuğun duygusal iletişim kapasitesinin ailenin sağladığı 

iletişim düzenekleriyle geliştiğini, ilk zamanlarda bedensel ifadeler şeklindeyken, 

zamanla gelişerek sözel ifadelere dönüştüğünü, bu sürecin sağlıklı işleyişinin de 

ailenin sunduğu zengin ortam ve uyaranlara bağlı olduğunu ifade etmektedir. Bu 

gelişim sürecindeki bozukluklar ve aksamaların süreci sekteye uğratıcı etkisi söz 
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konusudur. Aleksitimiklerin bu gelişim sürecinde yaşadıkları bozuk ilişki ya da 

olumsuz olayların, mevcut durumlarında etkili olduğunu bildirmektedir. Hayal ve 

fantezi yoksunluğu, yaratıcılık ve kendine bakım eksikliği gibi özeliklerle aleksitimi, 

gelişimsel bir başarısızlık ya da bir travmaya bağlı güçlük, gerileme olarak 

nitelendirilebilir. 

  

Mc Dougal( 1982), erken dönem anne-çocuk ilişkilerindeki bozukluğun 

çocuğun içsel temsiller oluşturma, imge kurma yeteneğini engellediğini öne 

sürmektedir. Anne imgesini oluşturamayan çocuk daha sonra içsel gereksinimleri 

için gerekli olan hayal kurma ve fantezi yeteneğinden yoksun kalacaktır. Yine erken 

yaştaki anne-çocuk ilişkilerindeki düzensizlik, benliğin oluşmasını engelleyerek, 

içgüdülerin sözel ifadesini güçleştirecek, bu da aleksitimik özelliklerin oluşmasına 

zemin hazırlayacaktır.  

 

1.5.2.3. Davranışçı Yaklaşım 

Davranışçı yaklaşıma göre, bireyin tüm davranışları doğuştan başlayarak 

devam eden bir öğrenme ve eğitim süreci sonucunda oluşmaktadır. Bireyin normal 

ve normal dışı tüm davranışları öğrenmeler sonucudur. Bireylerin içinde büyüdükleri 

ortam, davranışlarını ve duygularını dile getirmeyi yani genel olarak iletişim ağını 

oluşturmaktadır. Lesser (1985) bunun farklı kültürlerde farklı biçimde 

yönlendirildiğini belirtmekle beraber yaptığı çalışmada düşük sosyo ekonomik 

düzeyde ve gelişmemiş toplumlarda yaşayanların daha fazla aleksitimik olduğunu 

belirtmektedir (akt. Koçak, 2002).  
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Stoudemire (1991) bireylerin iletişim yetilerinin aile ortamı içinde öğrenme 

ve model alma yoluyla geliştiğini belirtmektedir. Eğer çocuklar aile ortamında 

duygularını açıkça ifade etmek yerine bastırmayı, bu nedenle de daha çok bedensel 

ifadeyi öğreniyorlarsa, daha çok “hasta “ rolüne bürünerek iletişim yolunu 

seçeceklerdir.  Bu da aleksitimik özellikleri beraberinde getirecektir. 

 

1.5.2.4. Bilişsel Yaklaşım 

Duyguların ifade edilmesi, bilişsel süreçlerin de etkisi altındadır. Biliş, içsel 

duygu, dürtü ve düşünceleri ile birlikte dış dünyayı algılama ve yorumlama biçimi 

olarak tanımlanmaktadır. Beck (1995), psikolojik sorunların iç ve dış dünyadan gelen 

uyarıcılara karşı işlevsel olmayan, çarpıtılmış bilişsel süreçlerin yol açtığını ifade 

etmektedir. Yaşamın ilk yıllarından itibaren gelişim ortamındaki yaşantılara bağlı 

olarak kişide temel düşünce ve inançlar, bunlara bağlı çıkarımlar ve genellemeler 

oluşur. Bu genellemeler bireyin algılarını organize etme ve anlamlandırmasında 

kullanılan şemaları oluşturur. Bu şemalar bazen işlevsel olmayan biçimde gelişirler. 

Bilişsel çarpıtmaların da aleksitimik özelliklere yol açtığı görüşü öne sürülmektedir. 

Birey öğrenme sürecinde bazı durumları hatalı olarak - örneğin duyguların ifade 

edilmesinin sakıncalı olduğunu öğrendiğinde - kaygı verici bir durum olarak 

nitelendirme eğiliminde olacaktır. Bu doğrultuda zarar görme içerikli bilişsel şemalar 

oluşacaktır. Bu şemaların içeriğinde işlevsel olmayan, duygularla ilgili bilişsel 

çarpıtmalar ve mantıklı olmayan gerçek dışı düşünceler bulunacaktır. Bunlar 

özellikle aleksitimik bireyler için; “duygularımı gizlemek zorundayım”, “duyguların 

söylenmesi ayıptır”, “ayıplanırım”, “terslenirim”, “başım derde girer”, “kimse beni 

sevmez “vb şekilde olabilmektedir. Bu süreçler neticesinde gelişen otomatik 
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düşüncelere bağlı olarak kişi, duygularını fark edip birbirinden ayırt edemez, ifade 

etmede de güçlük yaşar.  

 

 Lazarus (1982), duyguların altında bilişsel değerlendirmelerin yer aldığını 

ifade etmektedir. Bilişsel değerlendirmenin en ilkel biçimi, dil öncesi ve bilinç dışı 

iken gelişmiş biçimi sözel simgelerle anlatım bulur ve bilinçlidir. Martin ve Phil 

(1986) aleksitimiyi bu görüşe dayandırarak açıklamaktadırlar. Aleksitimiklerde 

bilişsel değerlendirme en alt düzeyde ve tamamen simgesel olmayan bir biçimde 

gerçekleşmektedir. Strese bağlı bedensel rahatsızlıklar ortaya çıktığında aleksitimik 

kişi stres içinde bulunduğunu tam olarak fark edememekte, eşlik eden duyguları 

deneyimleyememekte, stres durumlarından da kaçınamamaktadır. Yapılan çalışmalar 

da bu kuramı destekleyici veriler sağlamaktadır (Ebeling ve ark. 2001; Posse, 2002).  

 

 Lane ve Schwartz (1987)’ın geliştirdikleri Bilişsel Gelişim Modeli’nde 

Piaget’den esinlenmişlerdir. Bu modele göre, duygu olarak deneyimlenen her şey 

duygusal uyarılmanın bilişsel değerlendirmesinin ardından gerçekleşmektedir. 

Bilişsel işlemler gelişimsel süreçte yapısal değişimlere uğradıkça, deneyimlenen 

duyguların da yapısı değişmektedir.  Aleksitimikler bu bilişsel gelişim sürecinde 

duyguların ayrışmadığı, sözel değil bedensel tepkiler olarak anlatım bulduğu en alt 

basamaklardan birinde takılıp kalmışlardır. Bu yüzden aleksitimikler ilkel bilişsel 

şemalar kullanan bilişsel gelişim özürlü bireylerdir. Duyguların farkında olmaz, 

basitçe somatik tepkiler ortaya koyarlar. 
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1.5.3. ALEKSİTİMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALAR 

 

1.5.3.1. Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar 

 

Yurt dışında aleksitimiye ilişkin pek çok çalışma olduğu dikkati çekmektedir. 

Söz konusu araştırmalar aleksitimi kavramının ortaya çıkışıyla da paralel olarak 

psikosomatik hastalar ağırlıklı olmakla birlikte, zaman içinde diğer psikiyatrik 

hastalık grupları ve de normal örneklemde de yapılmıştır. Bu bölümde yurt dışında 

yapılan çalışmalar araştırmamız kapsamında ele alınacak, tarihsel sıralamaya da 

dikkat edilerek, araştırma içeriklerine göre gruplanarak aktarılmaya çalışılacaktır. 

 

1948’lerde Ruesch’in, psikosomatik hastalarla yaptığı çalışmalarında 

aleksitimik kimselerin çoğunun nevrotiklerden farklı olarak duyguları sözel- 

sembolik olarak ifade etmekte zorlandıklarını ortaya koymuştur. MacLean (1950)’da 

psikosomatik hastalarda duyguları ifade etme ve söze dökmede özel bir yetisizlik 

saptamıştır. Nemiah ve arkadaşları (1970) yine psikosomatik hastaların sözel ifade 

etme ve tanıma güçlükleri olduğunu, içsel uyarıcıdan çok dışsal uyarıcılara 

odaklandıklarını bildirmiştir. Cooper ve Halmstrom (1984), aleksitimi ile somatik 

şikayetleri değerlendirdikleri çalışmalarında aleksitiminin bedensel şikayetlerle 

ilişkili olmakla birlikte, kadınlarda daha fazla görüldüğünü belirlemişlerdir. 

 

Krystal (1968), Nazi kamplarından kurtulan post travmatik stres bozukluğu 

yaşayan kimselerle yaptığı çalışmasında bu kimselerin duygu tanıma ve ifade etmede 

güçlük, düşlem ve fantezi yaşamlarında da kısıtlılık olduğu yönünde bilgi 
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aktarmıştır. Ayrıca bu belirtilerin madde bağımlılarında da ortaya çıktığını 

gözlemiştir. 1972 yılında Sifneos bu özellikleri “aleksitimik” özellikler olarak 

tanımlamıştır. 

 

Borke (1971), Üç – altı yaş arası çocuklarda empati gelişimini Amerikalı ve 

Çinli çocuklarda karşılaştırmıştır. Üç yaş civarı çocukların mutlu ve mutsuz ifadeleri 

arasındaki farkı anladıklarını; ancak korkma, kızma, üzüntü gibi duyguların sonradan 

öğrenme yoluyla kazandıklarını bildirmişlerdir. Diğer yandan bu özellikler açısından 

iki grup arasında fark gözlenmemiştir. 

 

Normal örneklemde de aleksitimik özellikler incelenmiş, farklı değişkenlerle 

ilişkilerine bakılmıştır. Bu çalışmalardan birinde Loas (1995) normal örneklemde 

aleksitimiyi araştırmış, üniversitede okuyan ve okumayan toplam 446 bireye TAS 

(Toronto Aleksitimi Skalası) uygulamış ve normal örneklemde aleksitimi 

yaygınlığını %23, öğrenci grubunda %17 olarak saptamışlardır. Benzer şekilde 

Montreul ve Pedinelli (1995), 773 öğrenci ile normal örneklemde yaptıkları 

çalışmada öğrencilerin %6.8’inin aleksitimik olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Parker 

ve arkadaşları (1998), seçkisiz olarak normal örneklemde aleksitimi ölçeği 

uygulayarak yaptıkları çalışmada, sağlıklı bireylerde aleksitimik özellik yaygınlığını 

%18.8 olarak saptamışlardır. Blanchard ve arkadaşları (1981) aleksitiminin 

psikometrik belirtilerini ölçme üzerine yaptıkları çalışmalarında 230 üniversite 

öğrencisi ile çalışmış, erkeklerin %8.2’sinin, kızların da %1.8’inin aleksitimik 

özellikler gösterdiğini saptamışlardır. Jokuama ve arkadaşları (1996),  normal yaşlı 

Fin örneklemindeki çalışmalarında aleksitimi yaygınlığını %34 olarak bulurken, bu 
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sonucu beden sağlık algılamasındaki zayıflığa ilişkin olduğunu; yaş, evlik durumu, 

sosyal statü ve ikamet edilen bölge ile ilişkili olmadığını belirtmişlerdir. Beş bin beş 

yüz doksan üç kişilik normal örneklemde yaptıkları çalışmada Kokkonen ve 

arkadaşları (2001), erkeklerin %9.4’ünün, kızların %5.2’sinin aleksitimik özellikler 

gösterdiğini ifade etmişlerdir. Mattila ve arkadaşları (2006) normal nüfusta geniş bir 

örneklem (N=5454) üzerinde yaptıkları çalışmalarında aleksitimi yaygınlığını %9.9, 

erkeklerde %11.9, ve kadınlarda % 8.1 olarak saptamışlardır. 

 

 

Aleksitimi yaygınlığını öğrenim düzeylerine göre araştıran çalışmalar da 

mevcuttur ve farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Bunların bir kısmın da öğrenim düzeyiyle 

aleksitimi arasında anlamlı ilişki saptanmazken (Sifneos, 1979; Martin & Pihl, 1986; 

Kyrstl ve ark. 1986), öğrenim düzeyi ile aleksitimik özellikler arasında negatif yönde 

ilişki olduğunu bildiren çalışmalar da (Faryna ve ark. 1986; Rodenhauser ve ark. 

1986; Kokkonen ve ark. 2001; Mattila ve ark. 2006) mevcuttur. 

 

Aleksitiminin sosyo ekonomik düzey ile ilişikli olmadığını bildiren çalışmalar 

( Martin ve Phil, 1986; Bagby ve ark. 1986) olmakla birlikte aleksitimik özelliklerin 

sosyo ekonomik düzeyin düşmesiyle birlikte arttığı yönünde de çalışmalar 

(Blanchard ve ark. 1981; Smith, 1983; Kokkonen ve ark. 2001) bulunmaktadır. 

 

Aleksitimi ile yaş ilişkisine değinen araştırmalar da vardır. Söz konusu 

çalışmalardan bir kısmının sonuçlarına göre aleksitimi ile yaş arasında negatif yönde 
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ilişki saptanırken ( Morrison ve Pihl, 1989; Kench ve Irwın, 2000) bazı 

araştırmalarda ise pozitif yönde ilişkili olduğu saptanmıştır (Pasini ve ark. 1992).  

 

Yine normal örneklemde yapılan araştırmalarda aleksitiminin farklı kişilik 

özellikleri ve psikiyatrik belirtilerle ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Martin ve Phil 

(1986), normal örneklemde yaptıkları araştırmalarında aleksitimik özellikleri yüksek 

olan normal bireylerin kaygı düzeylerinin de diğerlerinden yüksek olduğunu ve 

çeşitli stres tepkileri sergilediklerini bulmuşlardır. Taylor ve arkadaşları (1992), 

normal örneklemde yaptıkları çalışmalarında aleksitimik özelliklere sahip bireylerin 

fazla bağımlı, düşük ego gücüne sahip oldukları ve düşüncesiz, kaba davranışlar 

yapma eğiliminde olduklarını bildirmişlerdir. Benzer şekilde Mattila ve arkadaşları 

da (2006), aleksitimik özellikler ile depresif özelliklerin pozitif ilişki içinde olduğunu 

belirtmişlerdir. 

 

Snell ve arkadaşları (1989), üniversitedeki kız ve erkek öğrencilerin kişisel 

duygularını açmaları konusunda yaptıkları çalışmada hem kızların hem de erkeklerin 

duygularını hemcinslerine daha çok açtıkları, ayrıca her iki grubun da kişisel 

duygularını babalarından çok anneleriyle paylaştıklarını belirtmişlerdir. 

 

Aile ortamındaki farklı değişkenler açısından aleksitimik özelliklerin 

incelendiği çalışmalar da mevcuttur. Söz konusu çalışmalar yine tarihsel sırasıyla 

aşağıda aktarılmaya çalışılmıştır.  
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Halberstad (1986), aile ortamında duyguların pek vurgulanmadığı, 

paylaşılmadığı durumlarda, bu ortamda büyüyen kişinin de duygularını ifade etmede 

spontan olamadıkları, açıkça ifade edemedikleri yönünde bilgi aktarmaktadır.  

 

Papini ve arkadaşları (1990), 12-14 yaş arası ergenlerle yaptıkları çalışmada 

kızların erkeklere göre kişisel duygularını aile ve arkadaşlarına daha çok açtıkları, 

yaşı büyük olanların da küçüklerden daha çok duygu paylaştıkları yönünde bulgular 

elde etmişlerdir. Yaşı küçük olanlar daha çok ailelerine açılırken, büyük olanlar 

arkadaşlarına açılmayı tercih etmektedirler. Bireysel duygu sorunlarının ailede 

paylaşılmasında aile içi ilişkilerdeki açıklık, başarı ve aile üyeleri bağlılığının etkili 

olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Okul öncesi eğitim gören çocukların yüz ifadelerini tanıma becerilerini 

araştırdıkları çalışmalarında Boyatzis (1992), 3-5 yaş arası 36 çocuğa kızgınlık, 

tiksinti, korku, mutlu, üzüntü ve sürpriz duyguları ifade eden fotoğraflar göstermiştir. 

Yapılan çalışma sonucunda kızların duygu tanımada erkeklerden daha iyi olduğu, her 

iki cinsiyette de duyguları tanıma ve ifade etme yeteneğinin yaşla arttığı 

bildirilmiştir. 

 

Dunn ve Brown (1994), yetişkinlikte duyguları anlamada güçlük çeken 

kişilerin olumsuz duyguları öne çıkaran aile ortamında yetiştiklerini belirtmişlerdir. 

 

Lumley ve arkadaşları (1996), üniversite öğrencileriyle yaptıkları 

araştırmalarında olumsuz aile örüntüleri ile aleksitimi arasında anlamlı ilişki 
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saptamışlardır. Duyguları tanıma güçlüğü, ailenin genel patolojik özellikleri ve 

duygusal katılım güçlükleri ile  duyguları ifade etme güçlüğü ise aile içi tüm olumsuz 

örüntülerle pozitif ilişki içinde değerlendirilmiştir.  Bu araştırma sonucunda Lumley 

ve arkadaşları aleksitimik özelliklerin gelişiminde ailenin önemine vurgu 

yapmışlardır. 

 

Fukunishi ve arkadaşları (1997) da yaptıkları çalışmada Japon üniversite 

öğrencileriyle çalışmış, anneden sağlanan bakım ve desteğin aleksitiminin özellikle 

duyguları ifade etme güçlüğü boyutu ile negatif ilişki içinde olduğunu saptamışlardır.  

 

Carpenter ve Addis (2000), depresif özellikteki kişilerin başa çıkma 

mekanizmalarını araştırdıkları çalışmalarında aleksitimi ile arkadaş veya ana 

babalardan yardım arama davranışları arasında negatif yönde ilişki belirlemişlerdir. 

 

Kench ve Irwin (2000), Aleksitimi ve çocukluk dönemi aile çevresi ile ilgili 

yaptıkları çalışmada, aleksitiminin gelişiminde çevresel faktörlere dikkat 

çekmişlerdir. 92 üniversite öğrencisiyle gerçekleştirdikleri çalışmada çocukluk 

dönemindeki ailesel faktörlerin, ileriki yaşlarda aleksitimik özelliklerin ortaya 

çıkması ve ilerlemesinde etkili olduğu yönünde bulgular elde etmişlerdir.  

 

Langevin ve Hare (2001), 60 erkek ergenle yaptıkları çalışmalarında 

aleksitimi ve psikopatik özellikleri karşılaştırmışlardır. Söz konusu çalışmada 

aleksitiminin psikopati ile pozitif, sembolize etme kapasitesiyle de negatif ilişki 

içinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Ebeling ve arkadaşları (2001), bir grup hasta ergen ile yaptıkları çalışmada 

somatik bozukluklar ve aleksitimik özelliklerin yanı sıra psikolojik rahatsızlıkların da 

bulunduğuna dikkat çekmişlerdir. Okulda akran ilişkilerinde sorunlar yaşadıkları, 

bazılarının aile içi şiddete maruz kaldıkları belirlenmiştir. Deneklerin anne ve 

babalarının duyguları ifade etmede yetersiz oldukları ya da travmatik deneyimler 

yaşadıkları belirlenmiştir. Bu araştırmada aleksitimi ve bedenselleştirme bir tür 

“dayanılmaz duyguları yansıtma” biçimi olarak değerlendirilmiştir. 

 

Suslow ve Junghanns (2002), yaptıkları çalışmada aleksitimik bireylerin 

duygusal durumlarda karar vermelerinde ve duygularını ifade etmede güçlük 

yaşadıklarını belirtmişlerdir. 

 

Posse (2002), aleksitiminin şüpheci kişilik özellikleri ile ilgili olduğunu, 

yüksek aleksitimi puanlarının da yüksek somatik kaygı, psikasteni, aşırı hassaslık ve 

düşük sosyal beceri puanı ile bağlantılı olduğunu saptamıştır.  

 

Hund ve Espelage (2005), bayan üniversite öğrencileri (N= 589), yaptıkları 

çalışmada çocuklukta cinsel istismar, yeme bozukluğu, aleksitimi ve genel sıkıntı 

düzeylerini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda yeme bozukluğu ile çocuklukta 

cinsel istismar arasında direk bir ilişki bulunmazken, aleksitimi ile her iki durum 

arasında da anlamlı yönde ilişki saptamışlardır.  
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Parker ve ark. (2005), aleksitimi ve akademik başarıyı inceledikleri 

çalışmalarında, 707 öğrenciyle çalışmış, başarının aleksitimik özelliklerle pozitif 

ilişki içinde olduğu yönünde bulgular elde etmişlerdir. Araştırmaya katılan 

aleksitimik öğrencilerin lise başarılarını üniversitede de sürdürdükleri yönünde 

değerlendirmişlerdir. Bu durumu stresli yaşantı durumunda duygulanım 

düzenleyebilme yönünde ele almışlardır. 

 

Rick ve Vanheule (2006), alkolik hastalarda algılanan ana baba ilişkileri, 

yetişkin bağlanma biçimleri ve aleksitimi arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Sürekli 

aleksitimik özellik gösterenlerle yapılan bu çalışmada, kaçınan bağlanma tarzının 

aleksitimik özellikler açısından anlamlı olduğu belirlenmiştir. Aleksitiminin 

duygusal, bilişsel ve sosyal yönlerinin tümünün yetişkin bağlanma stilleri ve 

algılanan ana baba tutumları açısından anlamlı olduğu saptanmıştır. Bilişsel düzeyde 

aleksitimik özellikler özellikle baba ile yakın bir ilişkinin bulunmaması ve kaçınan 

bağlanma tarzı ile ilişkili bulunmuştur.  

 

Zimmerman (2006), suçlu çocuklarda aleksitimik özellikler ve aile yapısını 

incelemiştir. Araştırmada 14–18 yaş arası 36 suçlu erkek ergenle çalışılmıştır. 

Karşılaştırma grubunun da kullanıldığı çalışmada, aleksitimik özellikler ve 

parçalanmış ailenin çocuk suçluluğunda yordayıcı faktörler olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 

Burba ve arkadaşları (2006), somatoform ağrı bozukluğu olan 12-17 yaş arası 

ergenlerle yaptıkları çalışmalarında, bu grubun  %59’unda aleksitimik özellikler 
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olduğunu saptamışlardır. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında somatoform ağrı 

bozukluğu olan 12–17 yaş arası ergenlerin, yaşıtlarından daha aleksitimik ve kaygı 

özellikleri gösterdikleri sonucuna ulaşmışlardır.  

 

Gil ve ark. (2008) fibromiyalji hastası 40 kadın ile yaptıkları çalışmalarında 

ana baba bağlanma ve aleksitimi arasındaki ilişkiyi incelemişler ve duyguları ifade 

etme güçlüğü ile ana baba bağlanma arasında güçlü bir ilişki olduğunu ifade 

etmişlerdir. 

 

1.5.3.2. Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar 

 

 Yurt içinde aleksitimi ile ilgili yapılan çalışmalar sınırlı olmakla birlikte, daha 

çok psikopatoloji grupları üzerinde odaklanmıştır. Normal popülasyonla yapılan 

araştırmaların azlığı dikkat çekmektedir. Bu bölümde yurt içinde yapılan araştırmalar 

çalışmamız doğrultusunda ele alınacak, tarihsel sıralamaya göre aktarılacaktır. 

  

Okyayuz ve arkadaşları (1989), Ankara Üniversitesi psikiyatri servisinde 

yatan hastalar ile psikiyatri servisine başvurmamış hastalara MMPI uyguladıkları 

çalışmalarında aleksitimi düzeyinin psikiyatrik hasta popülasyonunda daha yüksek 

olduğunu saptamışlardır. 

 

Öztürk (1990), ana-babalarını demokratik ve otoriter olarak algılayan 135 

üniversite öğrencisinin ana-baba tutumları ile bağımsızlık, başatlık, yakınlık, kendini 

suçlama, saldırganlık ve aleksitimik özelliklerden biri olan duyguları tanıma-anlama 
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düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Ana-babalarını “demokratik” olarak 

algılayan öğrencilerin; bağımsızlık, duyguları anlama, yakınlık, başatlık düzeyleri, 

ana babalarını “otoriter”, annelerini “otoriter”, babalarını “demokratik” olarak 

algılayan öğrencilerinkinden daha yüksek olduğunu; her iki cinsiyet bakımından 

ailelerini “demokratik” olarak algılayan öğrencilerin bağımsızlık, duyguları anlama, 

yakınlık, başatlık düzeylerinin daha yüksek, buna karşın kendini suçlama ve 

saldırganlık düzeylerinin daha düşük olduğu bulgularını elde etmişlerdir. Söz konusu 

araştırma sonuçları aleksitimi ile ilgili sosyal – davranışçı öğrenme kuramlarını 

destekler niteliktedir. 

 

Yemez (1991) psikosomatik, somatoform ve diğer psikiyatrik bozukluklar 

aleksitimi üzerine yaptığı çalışmasında demografik özellikler açısından da 

karşılaştırma yapmış, yaş ilerledikçe aleksitimik özelliklerin arttığı, kadınlarda 

görülme sıklığının erkeklerden çok olduğu ve ev hanımlarında, çalışan kadınlardan 

daha fazla görüldüğü bulgularına ulaşmıştır.  Diğer taraftan yine anne ve babanın 

öğrenim düzeyi ile aleksitimi arasında anlamlı bir ilişki olduğu, aleksitimik 

özelliklerin sosyoekonomik düzey düştükçe arttığı; evdeki çocuk sayısı, ailenin ilk, 

ortanca ya da son çocuğu olmanın aleksitimik özelliklerle ilişkili olmadığı; ancak 

kardeş sayısı arttıkça aleksitimik özelliklerin arttığı bulgularını ortaya koymuştur.  

 

Şahin (1991) peptik ülser ile aleksitimiyi karşılaştırdığı araştırmasında peptik 

ülser ile aleksitimik özellikler açısından anlamlı ilişki bulunduğunu, normal 

popülasyonda da aleksitimik özellik oranının %30 civarında seyrettiğini ortaya 

koymuştur.  
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Şahin (1992), aynı örneklem grubunda, bu defa aleksitimin 4 ayrı alt 

boyutuyla karşılaştırma yaptığı çalışmasında, peptik ülserli grubun kontrol grubuna 

oranla duygularla bedensel duyumları ayırmada anlamlı düzeyde fark olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca aleksitiminin alt boyutları açısından yaş ve cinsiyete 

dayalı gruplar arası bir fark olmadığı, erkeklerde bayanlara göre daha yüksek olduğu 

SED’in hem erkeklerde hem de bayanlarda dört özellik açısından bir fark 

yaratmadığı, peptik ülserli grubun öğrenim düzeyinin dört alt boyut açısından fark 

yarattığı bulunmuştur. 

 

Türk (1992), üniversite öğrencilerinin aleksitimik özellikleri ile ruh sağlıkları 

arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında negatif yönde bir anlamlı ilişki saptamıştır. 

Ruh sağlığı bozuldukça aleksitimi puanlarının arttığı izlenmiştir. Demografik 

özellikler açısından ele alındığında, kızların erkeklere oranla daha yüksek aleksitimik 

özellik gösterdikleri görülmüştür. Düşük sosyoekonomik düzeyden gelen, ailesinden 

ayrı, ailesi köy-kasabada yaşayan, anne babası eğitimsiz ya da sadece okuryazar, 

babası işsiz, annesi işçi, kendine ait odası olmayan, çocukluğunun ilk on yılını köy-

kasabada geçiren, sorunlarını hiç kimseyle paylaşmayan, en önemli sorunu sağlık 

sorunları olan, alkolü sık kullanan ve bağımlılık yapıcı ilaç ya da madde alışkanlığı 

olan katılımcılarda diğerlerine oranla aleksitimik özelliklerin anlamlı düzeyde daha 

yüksek olduğu gözlenmiştir.  

 

Aslan ve arkadaşları (1996), diğer kliniklerden konsültasyon istemiyle 

psikiyatri polikliniğine gönderilen 17–65 yaşları arasında 146 hasta üzerinde 
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yaptıkları çalışmada hastaların depresyon, kaygı, aleksitimi ve sosyodemografik 

bilgileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda aleksitimi, sosyoekonomik düzey ile 

ilişkili bulunmazken, eğitim düzeyi ve cinsiyetle ilişkili bulunmuştur. Eğitim düzeyi 

düştükçe aleksitiminin yükseldiği, erkeklerin aleksitimi puanlarının kadınlardan daha 

düşük olduğu belirtilmiştir. 

 

Gürkan (1996), aleksitiminin psikiyatrik, psikosomatik ve normal kişilerde 

görülme sıklığı ve bunun bazı sosyodemografik özelliklerle ve depresyonla ilişkisini 

araştırmışlardır. Sosyodemografik özellikler her üç grupta da aleksitimiyle cinsiyet 

arasında ilişki olmadığı, sosyoekonomik düzey ile ise ilişkili olduğu saptanmıştır. 

Ayrıca aleksitiminin normal örneklemde %38’e varan oranda görüldüğü 

belirtilmiştir. Bu durum aleksitiminin normal popülasyona yönelik de çalışılması 

gereği yönünde değerlendirilebilir. 

 

 

Sayar ve ark. (2000), ilaçla öz kıyım girişiminde bulunan ergenlerde 

belirleyici olarak aleksitimi, umutsuzluk ve depresyonu karşılaştırmışlardır. Öz 

kıyım davranışı ergenler için en önemli hastaneye yatış nedenleri arasında 

sayılmaktadır. Öz kıyım davranışını belirleyen etkenler arasında, umutsuzluk 

depresyon şiddeti ayrı bir önem taşımaktadır. Aleksitiminin de bu süreçteki etkililiği 

tartışılmaktadır. Bu çalışmada sağlıklı kontrol grubuyla söz konusu patoloji grupları 

üzerinde depresyon, umutsuzluk ve aleksitiminin öz kıyım davranışında ne düzeyde 

belirleyici olduğu araştırılmış; umutsuzluk belirgin düzeyde anlamlı, depresyon 



 55 

anlamlı düzeye yakın olmakla birlikte aleksitimi puanları açısından anlamlı fark 

saptanmamıştır.  

 

Güz ve arkadaşları (2001), dermatolojik hasta örnekleminde depresyon, kaygı 

ve aleksitimi düzeylerini araştırdıkları çalışmalarında bu grupta aleksitimi, kaygı ve 

depresyonun normal örneklemden yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

 

Yaluğ ve ark (2003), konversiyon bozukluğu ve psöriaziste depresyon ve 

eğitim düzeyinin birincil ve ikincil aleksitimi üzerine etkisini araştırmışlardır. 

Çalışmaları sonucunda her iki hasta grubunda eğitimli olmanın aleksitimi açısından 

koruyucu olduğu, psöriazis hastalarında eğitimli olanların annelerinin eğitim 

düzeylerinin düşük olmasının da psikosomatik hastalık geliştirmeye yatkınlık 

sağlayarak birincil aleksitimik özellikler açısından belirleyici olabileceğini 

bildirmişlerdir.  

 

Ünal (2004), üniversite öğrencilerinde çekingenlik, depresyon ve aleksitimik 

özellikle ilişkin yaptığı çalışmasında, aleksitimi puanlarının, kız ve erkek öğrenciler 

arasında farklılaşmadığını, diğer yandan depresyon ve düşük benlik saygısıyla pozitif 

yönde ilişki gösterdiğini saptamıştır.  

 

 Sayar ve arkadaşları (2005), yaptıkları çalışmada Türkiye’nin doğusunda bir 

ergen örnekleminde disosiyatif eğilimler ve aleksitimik özellikleri 

karşılaştırmışlardır. Çalışmada aleksitimik ergenlerin, aleksitimik olmayan 

yaşıtlarına göre daha çok disosiyatif eğilim gösterdiklerini bulmuşlardır.  
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 Erden (2005), farklı yetişme koşullarının aleksitimi, depresyon ve psikiyatrik 

belirtilerle ilişkisini incelediği araştırmasında, çocukluk çağından itibaren ailesinden 

ayrı, yetiştirme yurdunda kalan ve ailesinin yanında kalan, yaşları 17–18 arası 30’ar 

gençle çalışmıştır. Söz konusu örneklemde ailesinden ayrı büyüyen gençlerin daha 

fazla aleksitimik ve depresif özellikler gösterdikleri, aleksitimi ve depresyon puanları 

arası anlamlılık olduğu yönünde bulgular elde etmişlerdir.  

 

Evren ve Evren (2006), intihar girişimi olan ve olmayan madde 

bağımlılarında, çocukluk ihmal ve istismarı, aleksitimik özellikler ve diğer kişilik 

özelliklerini karşılaştırmışlardır. Araştırma sonucunda aleksitiminin duyguları 

tanımlama ve ifade etmede güçlük alt boyutlarının intihar girişimi grubunda diğer 

gruptan anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulgusunu elde etmişlerdir.  

 

 Söz konusu çalışmalar gözden geçirildiğinde aleksitiminin nörofizyolojik 

boyutunun yanı sıra sosyal öğrenme ortamı, çevresel faktörler, aile boyutunda 

gelişimsel ve bilişsel açıdan da desteklendiği görülmektedir. Ayrıca araştırmalar 

normal örneklemde de aleksitimik özelliklerin belli düzeyde bulunduğuna işaret 

etmektedir. Bu açıdan aleksitiminin normal örneklemde de, gelişimsel ve çevresel 

çerçevede incelenmesi gereğinin oluştuğu düşünülmektedir. 
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1.6.  AMAÇ 

 

Bu araştırmanın temel amacı 14–18 yaş arası bir grup ergen ve ana 

babalarının aleksitimi düzeylerini incelemek ve karşılaştırmaktır. İkinci amacı ise 

ergenlerin aleksitimi düzeylerinin ana baba tutumları, bağlanma ve bağımlılık ile 

ilişkisi olup olmadığını incelemektir. 

Araştırmanın temel hipotezi ergenlerin aleksitimi düzeyleri ile ana 

babalarının aleksitimi düzeylerinin ilişkili olabileceği; ana baba tutumları, bağlanma 

ve bağımlılığın da bu ilişkiye katkıda bulunabileceği yönündedir. 

Bu doğrultuda aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır. 

 

1. Aleksitimi düzeyi ergenlerde yaş, cinsiyet ve SED’ e göre 

değişmekte midir? 

2. Ergenlerin aleksitimi puanları ve arkadaşları ile olan ilişkileri 

arasında fark var mıdır?  

3. Ergenlerde aleksitimi ve anne ve baba ile olan ilişkileri arasında 

fark var mıdır? 

4. Ergenlerin aleksitimi puanları ile onların ana babalarının aleksitimi 

puanları arasında fark var mıdır?  

5. Ergenlerin aleksitimik özellikleri ile ana babalarının aleksitimik 

özellikleri arasında fark var mıdır? 

6. Ergenlerin aleksitimi puanları ile ana babalarına bağlanmaları 

arasında bir ilişki var mıdır? 
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7. Ergenlerin aleksitimi puanları ile bağımlılık (sosyotropi) arasında 

bir ilişki var mıdır?  

8. Ana baba tutumları, ergenlerin aleksitimi puanlarının 

yordanmasına katkıda bulunmakta mıdır? 

9. Bağlanma, ergenlerin aleksitimi puanlarının yordanmasına katkıda 

bulunmakta mıdır? 

10. Ergenlerin psikopatoloji puanları aleksitimi puanlarının 

yordanmasına katkıda bulunmakta mıdır? 

11. Annenin psikopatoloji puanları yine annenin aleksitimi puanlarının 

yordanmasına katkıda bulunmakta mıdır? 

12. Babanın psikopatoloji puanları yine babanın aleksitimi puanlarının 

yordanmasına katkıda bulunmakta mıdır? 
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BÖLÜM II 

 

YÖNTEM 

 

2.1. Örneklem 

Araştırma kapsamında Samsun’daki liselerde okuyan 650 ergen ve onların 

anne babalarına bu araştırmanın veri toplama araçlarını oluşturan çeşitli ölçekler 

dağıtılmıştır. Bu ölçeklerden 254 tanesi hem ergen hem de ana babaları tarafından 

tam olarak doldurulmuş biçimde geri dönmüştür. Verilerin SPSS ortamına 

aktarılması sonrasında 64 aileden araştırmaya katılan herhangi bir üyenin (ergen 

veya anne veya baba) travmatik yaşantı tanımlaması veya bir tedavi gördüğünü ifade 

etmesi üzerine o aileye ilişkin tüm veriler temizlenmiştir. Sonuç olarak araştırmanın 

örneklemini Samsun’daki farklı liselerden seçkisiz olarak belirlenmiş 14–18 yaş arası 

bir grup ergen(N=190) ve ana babaları(Anne N= 190; Baba N=190) olmak üzere 

toplam 570 kişi oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan ergenlerin 108’i kız, 82’si 

erkek’tir. Ergenlerin yaş ortalamaları 15.86, ana babaların yaş ortalaması 41.90’dır 

Ergen ve ana babaların cinsiyet ve yaşa göre dağılımları Tablo-2.1’de 

aktarılmaktadır. Örneklemdeki ailelerin %20’si alt sosyoekonomik düzey, %73’ü 

orta sosyoekonomik düzey ve %7’si de üst sosyoekonomik düzeydedir.  

Tablo 2.1. Araştırmaya Katılan Ergen ve Ana babalarının Yaş ve Cinsiyete Göre                     
            Dağılımları. 

Grup N Yaş ort. 
Anne  190 40.56 
Baba 190 43.40 
Ergen 190 15.86 

Kız 108 15.74 
Erkek 82 16.00 

Toplam 570  
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2.1.1. Ergen Örneklemi 

Ergen örneklemi Samsun ilinde farklı liselerde okuyan 108 kız, 82 erkek 

olmak üzere 190 ergenden oluşmaktadır. Katılımcıların yaşları 14-18 yaş arasında 

değişmekte olup, yaş ortalaması 15.86’dır.  Ergenlerin yaş gruplarına göre 

dağılımları Tablo- 2.2’de aktarılmaktadır.  

 

Tablo 2.2. Ergenlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılım Tablosu 

 Ergen 
Yaş Grupları X % 

14-15 yaş 77 40 
16 yaş 68 36 

17-18 yaş 45 24 
Toplam 190 100 

 

2.1.2. Anne Örneklemi 

 Örneklem 190 kişiden oluşmaktadır. Katılımcıların yaşları 30-57 arasında 

değişmektedir. Katılımcıların eğitim durumuna bakıldığında %6’sının okur-yazar 

(n=11), %59’unun ilkokul (n=111), %14’ünün ortaokul (n=27), %4’ünün üniversite 

(n=8) ve %4’ünün de yüksek lisans mezunu olduğu görülmektedir. Annelerin %9’u 

herhangi bir işte çalışırken, %86’sı çalışmamakta, %5’i de emekli konumdadır. 

 

2.1.3. Baba Örneklemi 

 Örneklem 190 kişiden oluşmaktadır. Katılımcıların yaşları 30-60 arasında 

değişmektedir. Katılımcıların eğitim durumuna bakıldığında %4’ünün okur-yazar 

(n=7), %40’ının ilkokul (n=76), %19’unun ortaokul (n=36), %28’i lise (n=54), 

%7’sinin üniversite (n=14) ve %1’inin (n=3) de yüksek lisans mezunu olduğu 
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görülmektedir. Babaların %86’sı herhangi bir işte çalışırken, %7’si çalışmamakta, 

%7’si de emekli konumdadır. 

 Anne ve babaların eğitim ve çalışma durumlarına ilişkin bilgiler Tablo 2.2’de 

aktarılmaktadır. 

 

Tablo 2.3. Ana babaların Eğitim ve Çalışma Durumlarına Göre Dağılımları 

 Anne 
(N=190) 

Baba 
(N=190) 

 n % n % 
Eğitim     

Okur-yazar 11 6 7 4 
İlkokul 111 59 76 40 

Ortaokul 27 14 36 19 
Lise 26 14 54 28 

Üniversite 8 4 14 7 
Yüksek Lisans 7 4 3 1 

Çalışma Durumu     
Çalışıyor 17 9 164 86 

Çalışmıyor 163 86 13 7 
Emekli 10 5 13 7 

 

2.2. Veri Toplama Araçları 

 Araştırma kapsamında ana babalar ve çocuklar için ayrı ayrı hazırlanmış 

demografik formlar uygulanmıştır. Çocuk ve ana babalarına ortak olmak üzere 

Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAS-26), Kısa Semptom Envanteri (KSE) ve çocuklara 

bu ölçeklerden farklı olarak anne ve babaları için ayrı ayrı doldurulmak üzere Ana 

Baba Tutum Ölçeği (ABTÖ), Ana Baba Bağlanma Ölçeği(EABÖ) ve ayrıca 

Sosyotropi – Otonomi Ölçeği (SOSOTÖ) uygulanmıştır.  

 

2.2.1. Demografik Bilgi Formu: Araştırmacı tarafından, yaş, cinsiyet, ekonomik 

düzey vb alanlara ilişkin soruları kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca 
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demografik formların içerisinde ergenlerden arkadaş, anne ve baba ilişkilerini ayrı 

ayrı 7’li Likert tipi bir çizelge üzerinde değerlendirmeleri istenmiştir. Ana baba ve 

çocuklar için farklı demografik formlar oluşturulmuştur. 

 

2.2.2. Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ): Ölçek bireylerin aleksitimik özelliklerini 

ölçmek amacıyla geliştirilmiş 4 faktörlü, 26 maddeden oluşan bir özbildirim 

ölçeğidir.Ölçek Taylor ve arkadaşları (1985) tarafından geliştirilmiştir. Hayal kurma, 

düşlem yaşantısında kısıtlılık; duyguları ve bedensel duyumları ayırt etmede güçlük; 

duyguları fark etme, tanıma ve söze dökme güçlüğü; dışsal merkezli, uyum 

sağlamaya yönelik bilişsel yapı olmak üzere 4 alt boyuttan oluşmaktadır.  

Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ), 1992 yılında,  yeniden düzenlenerek 20 

madde halinde kısaltılmış ve günümüzde sıkça kullanılan son haline getirilmiştir 

(Bagby ve ark. 1994a, 1994b). Bu iki aleksitimi ölçeği karşılaştırıldığında ilk dikkati 

çeken yazın bilgisi, ölçekleri geliştiren ve psikometrik özelliklerini ortaya koyan 

kişiler olarak Taylor ve arkadaşlarının (1985) TAÖ-26’nın 4 boyut içerdiğini, Parker 

ve arkadaşlarının (1993) da TAÖ-20’nin 3 boyut içerdiğini açıklamalarıdır. Ölçekleri 

karşılaştırma konusunda en güncel kaynağı sağlayan Zimmerman ve arkadaşları 

(2005), TAÖ-26 ve TAÖ-20 ölçeklerini karşılaştırmayı temel amaç olarak kabul 

ettikleri araştırmalarında, en sık kullanılan aleksitimi ölçeği olan TAÖ-20’nin, 

güvenirlik ve geçerlik gibi psikometrik özellikleri açısından kuvvetli bir ölçek 

olmasına rağmen, hayal kurma ile ilgili boyutu içermemesi nedeniyle özgün 

aleksitimi kavramını birebir yansıtmadığı eleştirilerine dikkat çekmektedirler. 

Ayrıca, araştırmalarının sonucu olarak TAÖ-26 ölçeğinin çok boyutlu aleksitimi 
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değerlendirmelerine daha uygun olduğunu vurgulamışlardır. Bu durumda iki ölçeğin 

kullanım amacı karşılaştırıldığında, TAÖ-20’nin güncel olarak daha sık kullanılan 

bir ölçek olmasına rağmen, Taylor ve arkadaşlarının savundukları gibi ölçekteki 

işevuruk düşünme boyutunun hayal kurmaktan yoksun olma boyutu yerine geçecek 

varsayımı çok eleştirildiğinden, aleksitimi kavramının çok boyutluluğu üzerine 

kurulu çalışmaların diğerinden önce geliştirilmiş TAÖ-26 ölçeğiyle kullanılması 

uygun görülmektedir.  

Ölçekte 1,5,6,9,11,12,13,15,16,21 ve 24’üncü maddeler ters çevrilerek 

hesaplanmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 26, en yüksek puan ise 

130’dur. Uygulama yapılan örneklemin toplam puan ortalamalarına bir standart 

sapma eklenerek, bu seviyenin üstü aleksitimik olarak değerlendirilebilmektedir.  

Taylor ve arkadaşlarının (1985) çalışmasında TAÖ’nün 4 alt boyuttan 

oluştuğu bulunmuştur. Birinci alt boyut (TAÖ-1) kişinin duygularını ve bedensel 

duyumlarını ayırt edebilme ve tanıyabilmesiyle, ikinci alt boyut (TAÖ-2) kendi iç 

yaşantılarından çok dış olaylara yönelik düşünmesiyle, üçüncü alt boyut (TAÖ-3) 

duygularını sözel olarak ifade edebilmesiyle, dördüncü alt boyut (TAÖ-4) ise hayal 

kurma yeteneğiyle ilgilidir. Sözü edilen bu 4 boyut toplam varyansın % 31.8’ini 

açıklamaktadır. İlk faktörün toplam varyansın % 12.3’ünü (Cronbach α = .72), ikinci 

faktörün % 7.0’sini (Cronbach  α= .64) ve son faktörün de varyansın % 6.1’ini 

(Cronbach α 6.4’ünü (Cronbach  α= .69) açıkladığı rapor edilmektedir. Taylor ve 

arkadaşları (1985) TAÖ’yü geliştirme çalışmasında, ölçeğin toplam iç tutarlığını .79, 

iki-yarım-test güvenirliği .67 olarak  açıklamışlardır.  
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Ölçeğin dilimize çevirisi ve güvenirlik ve geçerlik çalışması Dereboy (1990, 

1991) tarafından yapılmıştır. Türkçe TAÖ’nün iç güvenirlik katsayısı .65 ve test 

tekrar test güvenirliği .70 olarak belirtilmektedir (Okyayuz 1993). 

 

2.2.3. Sosyotropi Otonomi Ölçeği (SOSOTÖ): Ölçek, insanlara bağımlı ve 

insanlardan özerk kişilik özelliklerini ölçmek amacıyla Beck ve arkadaşları (1983) 

tarafından geliştirilmiştir. Toplam 60 maddeden oluşmaktadır. 30 tanesi sosyotropi, 

30 tanesi otonomi alt ölçeklerine aittir. Bir alt ölçekten alınabilecek en yüksek puan 

120 puandır.  İç tutarlılığı sosyotropi için .89 ile .94, otonomi için .83 ile .95 

aralığındadır (akt. Şahin ve ark., 1993). Ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması Şahin ve 

arkadaşları (1993) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin hasta grubu için Cronbach alfa 

katsayıları sosyotropi ve otonomi için sırasıyla, .70 ve .81 olarak hesaplanmıştır. 

Öğrenci grubu içinse sırasıyla .83 ve .81 olarak bulunmuştur.  

 

Sosyotropi alt testinde yüksek puanlar, yüksek sosyotropik kişilik 

özelliklerine işaret eder. Otonomi alt testindeki yüksek puanlar ise yüksek otonomik 

özelliklere işaret etmektedir.  

 

2.2.4. Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Ölçeği (EABÖ): Ölçeğin orijinali 

Armsden ve Greenberg (1987) tarafından geliştirilmiş olan “Ebeveyn ve Arkadaşlara 

Bağlanma Ölçeği” nin Raja ve arkadaşları tarafından (1992) oluşturulan 12 maddelik 

kısa formudur. Söz konusu ölçek dilimize Günaydın ve arkadaşları (2005) tarafından 

uyarlanmıştır. Ölçek 7 basamaklı olarak değerlendirilmektedir (1= asla, 7=daima).  

Yapılan uyarlama çalışması sonucunda güven, iletişim ve yabancılaşma alt boyutları 
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belirlenmiştir. Güven, iletişim ve ters puanlanan yabancılaşma alt ölçeklerinin 

puanlanmasıyla toplam bağlanma puanı elde edilir. Bu ölçekte bağlanma puanı anne 

ve baba için ayrı ayrı hesaplanabilmektedir. Bu araştırma kapsamında ölçek puanları 

“toplam bağlanma puanı” olarak değerlendirilmiştir. Puanlar ortalamaya göre düşük-

yüksek şeklinde nitelendirilip; ortalamanın üstündeki değerlerin güvenli bağlanmaya, 

ortalamanın altında kalan değerlerin de güvensiz bağlanmaya işaret ettiği 

varsayılmaktadır.  

 

2.2.5. Ana Baba Tutum Ölçeği (ABTÖ): Ölçeğin özgün formu Lamborn ve 

arkadaşları (1991) tarafından geliştirilmiş olup, dilimize Yılmaz (2000) tarafından 

uyarlanmıştır. Kabul / ilgi, Psikolojik Özerklik ve denetleme alt boyutlarından 

oluşan, toplam 26 maddelik bir öz bildirim ölçeğidir. Kabul / ilgi boyutu, çocukların 

anne babalarını ne kadar sevecen, ilgili ve katılımcı olarak algıladıklarını ölçmeyi 

amaçlamaktadır. Psikolojik özerklik boyutu, anne babanın ne derece demokratik bir 

tutum sergilediklerini ve çocuğun bireyselliğini ifade etmesinde onu ne derece 

cesaretlendirdiklerini ölçmeyi amaçlar. Denetleme boyutu ise çocukların anne 

babalarını ne derece denetleyici olarak algıladıklarını ölçmeyi amaçlar. Kabul/ilgi 

boyutu 9, denetleme ve psikoloji özerklik alt boyutları 8’er maddeden oluşmaktadır.  

  

Kabul / ilgi ve denetleme alt boyutlarında ortancanın üzerinde puan alan 

deneklerin anne babaları “demokratik”, altında puan alanlar ise “izin verici / 

ihmalkar” olarak nitelendirilirler. Kabul / ilgi alt boyutunda ortancanın altında ve 

denetleme alt boyutunda ortancanın üzerinde puan alan deneklerin anne babaları 

“otoriter”; kabul / ilgi alt boyutunda ortancanın üzerinde ve denetleme alt boyutunda 
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ortancanın altında puan alan deneklerin anne ve babaları ise “izin verici / hoşgörülü” 

olarak nitelendirilmektedir.   

 

2.2.6. Kısa Semptom Envanteri (KSE): Çeşitli psikolojik belirtileri saptamak 

amacıyla, ergen ve yetişkinlere uygulanabilen, 0-4 arası puanlanan Likert tipi bir 

ölçektir. Ölçeğin özgün formu Derogatis (1992) tarafından geliştirilmiş olup, 

dilimize Şahin ve Durak (1994) tarafından uyarlanmıştır. Ölçeğin uyarlanmış formu 

anksiyete (12,13,28,31,32,36,38,42,43,45,46,47,49’uncu maddeler), depresyon 

(9,14,16, 17,18,19,20,25,27,35,37,39’uncu maddeler), hostilite (1,3,4,6,10,40,41’inci 

maddeler), olumsuz benlik (15,21,22,24,26,34,44,48,50,51,52,53’üncü maddeler) ve 

somatizasyon (2,5,7,8,11,23,29,30,33’üncü maddeler) olmak üzere 5 alt boyuttan 

oluşmaktadır.  

 

2.3. İşlem 

 Araştırma ölçekleri okulların rehberlik birimlerince dağıtılmıştır. Ölçekler 

anne, baba ve çocuk için ayrı ayrı olacak şekilde zarfla birlikte verilmiştir. Ergenler 

ölçekleri okulda doldurup kapalı zarfta teslim etmiş, Ana baba zarflarını da Ana 

babalarına götürerek yine kapalı zarfta geri getirmişlerdir. Çalışmaya katılanlar 

ölçekleri kendileri doldurmuştur. Ana babaları doldurmayan, ya da ana babaları 

yerine başka bir yakın tarafından doldurulan ölçekler araştırma kapsamına 

alınmamıştır.  
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BÖLÜM III 
 
 
 

BULGULAR 

 

Bu araştırmanın amacı; 14-18 yaş arası bir grup ergen ve ana babalarının 

aleksitimik özelliklerini incelemek, aleksitimik özellikleri ve aleksitimi puanlarını 

karşılaştırmak ve aleksitimi puanlarının ana baba tutumları, bağlanma ve ergenlerin 

bağımlılık özellikleri ile ilişkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 14-18 yaş 

arasında 190 ergen ve ana babalarından elde edilen veriler ışığında yapılan analiz 

sonuçları bu bölümde yer almaktadır. 

Bu bölüm 3 ana başlıktan oluşmaktadır. İlk bölümde araştırmaya katılan 

deneklere ve uygulanan ölçeklere ilişkin betimleyici istatistikler aktarılmaktadır.  

İkinci bölümde ergenlere ilişkin betimleyici değişkenler ve araştırma değişkenleri 

açısından yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları yer almaktadır. Bu 

bölümde ergenlerin aleksitimi puanları ve özellikleri ile ana babalarının aleksitimi 

puanları ve özellikleri de karşılaştırılmaktadır. Son bölümde de regresyon analizi 

sonuçlarına yer verilmektedir. Öncelikle anne babaya bağlanmanın ergenin aleksitimi 

puanları üzerindeki yordayıcı etkisi; araştırma değişkenlerinin ergenin aleksitimi 

puanları üzerindeki yordayıcı etkisi ve araştırmadaki tüm grupların (ergen, anne ve 

baba) kendi psikopatoloji puanlarının, kendi aleksitimi puanlarını yordayıcı etkisine 

ilişkin yapılan regresyon analizi sonuçları aktarılmaktadır.  
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3.1. Betimleyici İstatistikler 

 
3.1.1. Araştırmada Kullanılan Ölçeklere İlişkin Betimleyici İstatistikler 

 Bu bölümde araştırmada kullanılan tüm ölçeklere ilişkin ortalama ve standart 

sapma puanları, minimum ve maksimum puanlar aktarılmaktadır. Tüm ölçeklere 

ilişkin veriler Tablo 3.1’de verilmiştir. 

3.1.2.1.  Ergen ve Ana Babalarının Aleksitimi Puanları  

 Önceki geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında Toronto Aleksitimi Ölçeği için 

kesme noktası uygulama yapılan grup için kendi ortalama puanlarına bir standart 

sapma değeri eklenerek hesaplanmıştır. Söz konusu değerler ergen ve ana baba 

grupları için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Ergenler için kesme noktası 75, anneler için 80 

ve babalar için de 79 olarak belirlenmiştir. Buna göre araştırma örneklemindeki 

ergenlerin %19’u; annelerin %12’si ve babaların da %13’ü aleksitimik olarak 

değerlendirilmektedir. Ayrıca ölçeğin aleksitimik özellikleri ifade eden 4 alt boyutu 

bulunmaktadır. Her alt ölçeğin kendi toplam puanları ve standart sapmaları da Tablo 

3.1’de yer almaktadır. 

 

3.1.2.2. Ergenlerin Bağımlılık Puanları  

 Sosyotropi - Otonomi Ölçeği için iki alt boyutta puan elde edilmekte ve kişi 

daha yüksek puan aldığı alt boyuta göre nitelendirilmektedir. Ergenlerden 69’u 

sosyotropi, 121’i ise otonomi alt ölçeğinden daha yüksek puan almıştır. Bu 

doğrultuda araştırma örneklemindeki ergenlerin % 36’sı bağımlı (sosyotropik) olarak 

nitelendirilmektedir.  
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Tablo 3.1. Araştırmada Kullanılan Ölçeklere İlişkin Ortalama ve Standart Sapma 
       Puanları 

aToronto Aleksitimi Ölçeği; bSosyotropi-Otonomi Ölçeği; Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Ölçeği; 
dAnne Baba Tutum Ölçeği; eKısa Semptom Envanteri 

Not:  EABÖ ve ABTÖ için veriler sadece ergenlerden alınmıştır. Ancak anne ve baba için ayrı ayrı 
olduğundan anne - baba sütununda verilmiştir.  
 

  Grup 
Ölçek Ranj Ergen Anne Baba 

 min-max ort. ss ort. ss ort. ss 

TAÖa 44 - 91 
33 - 116(anne) 
33 - 117(baba) 

 
65.46 

 
9.90 

 
73.04 

 
14.24 

 
72.24 

 
13.29 

Hayal Kurma 
Kısıtlılığı 

8-29 
6-28(anne) 
6-29(baba) 

 
15.82 

 
3.74 

 
16.33 

 
4.50 

 
16.53 

 
4.06 

Duygu ve Duyum  
Ayırt Etmede 

Güçlük 

10-41 
14-46(anne) 
10-47(baba) 

 
24.734 

 
6.46 

 
25.87 

 
6.73 

 
24.93 

 
5.92 

Duyguları Tanıma, 
İfade Etmede 

Güçlük 

6-22 
5-23(a&b) 

 
14.42 

 
3.01 

 
13.17 

 
3.50 

 
13.03 

 
3.76 

Dış Merkezli 
Bilişsel Yapı 

5-18 
5-25(anne) 
6-28(baba) 

 
10.50 

 
2.58 

 
17.67 

 
4.44 

 
17.76 

 
4.33 

SOSOTÖb        

Bağımlılık 31-106 67.27 9.49 - - - - 
Özerklik 46-115 64.43 10.02 - - - - 

EABÖc 

 
17-84(annebağlanma) 

20-84(bababağlanma) 
   

67.56 
 

12.39 
 

65.54 
 

13.05 

ABTÖd        

Demokratik 44-84(anne) 
44-83(baba) 

  63.99 9.49 64.33 9.87 

İhmalkar 49-91(anne) 44-
85(baba) 

  69.74 8.86 67.66 9.65 

Otoriter 44-85(anne) 
45-85(baba) 

  65.00 10.97 65.42 10.19 

Hoşgörülü 45-81(anne) 
46-91(baba) 

  63.72 9.23 64.67 9.92 

KSEe        
Depresyon 0-47 

0-39(anne) 
0-40(baba) 

 
13.46 

 
10.80 

 
10.12 

 
8.80 

 
7.16 

 
7.55 

Anksiyete 0-47 
0-46(anne) 
0-46(baba) 

 
11.99 

 
10.44 

 
8.80 

 
9.03 

 
6.63 

 
8.38 

Somatizasyon 0-30 
0-31(anne) 
0-30(baba) 

 
6.51 

 
7.01 

 
6.67 

 
6.43 

 
4.76  

 
5.78 

Hostilite 0-24 
0-23(anne) 
0-25(baba) 

 
8.01 

 
5.92 

 
5.93 

 
5.25 

 
5.10 

 
4.69 

Olumsuz Ben 0-43 
0-44(anne) 
0-46(baba) 

 
10.97 

 
9.60 

 
7.51 

 
7.77  

 
6.30 

 
7.37  
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3.1.2.3. Ergenlerin Ana Baba  Bağlanma Puanları  

 Ana baba  ve Arkadaşlara Bağlanma Ölçeği’nde anne ve baba bağlanma için 

bir kesme noktası bildirilmemiş, sadece düşük-yüksek puanlar olarak 

nitelendirilmişlerdir. Ortalama puanlar açısından ele alındığında araştırma 

örnekleminde yer alan ergenlerin anne bağlanma puan ortalamaları 68, baba 

bağlanma puan ortalamaları ise 66’dır. Bu doğrultuda ergenlerin %57’si anne 

bağlanmada; %59’u da baba bağlanmada ortalamanın üstünde puan almışlardır.  

 

 
3.1.2.4. Ergenlerin Ana Baba  Tutum Dağılımları 

 Anne Baba Tutum Ölçeği temel olarak, kabul- ilgi, özerklik ve denetim alt 

boyutlarından oluşmaktadır. Bu alt boyutların ortalamalarına ilişkin ikili 

değerlendirmeler sonucunda da demokratik, hoşgörülü, otoriter ve ihmalkar tutum alt 

boyutları belirlenmektedir. Araştırmanın örnekleminde yer alan ergenlerin anne 

tutumlarına bakıldığında annelerin 72’sinin demokratik, 42’sinin hoşgörülü, 47’sinin 

otoriter ve 29’unun da ihmalkar tutumda olduğu bildirilmiştir. Baba tutumlarına 

bakıldığında ise 61’inin demokratik, 47’sinin hoşgörülü, 43’ünün otoriter ve 39’unun 

ihmalkar tutum içinde olduğu değerlendirilmiştir.  

 

3.2. Ergenlere İlişkin Betimleyici Değişkenler ve Araştırma Değişkenlerine 

İlişkin Analizler 

3.2.1. Betimleyici Değişkenlere İlişkin Analizler 

 Bu bölümde ergenlerin aleksitimi puanları ile cinsiyet, yaş ve SED’in 

karşılaştırıldığı analiz sonuçlarına yer verilmektedir. 
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3.2.1.1. Ergenlerin Aleksitimi Puanlarının Yaş, Cinsiyet ve SED’e Göre 

Karşılaştırılması 

 Ergenlere ait aleksitimi puanlarının yaş, cinsiyet ve SED’e göre farklılaşıp 

farklılaşmadığına ilişkin Varyans Analizi (ANOVA) yapılmıştır. Yapılan analiz 

sonuçlarına göre araştırmamızın örnekleminde ergenlerde aleksitimi puanlarının yaş 

(F(2-173) = .96, p< .05), cinsiyet (F(1-173) = 3.13, p< .05)  ve SED’e göre (F(2-173) = 1.13, 

p< .05), farklılaşmadığı yönünde bulgular elde edilmiştir.  Diğer taraftan erkeklerin 

aleksitimi puanlarının (x = 67.03) kızların aleksitimi puanlarından (x = 64.29) daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Analize ilişkin veriler Tablo 3.2’de aktarılmaktadır. 

 

Tablo 3.2. Ergenlerin Aleksitimi Puanları ile Yaş, Cinsiyet ve SED’e İlişkin 

ANOVA Sonuçları 

 Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Ortalama 
Kare 

F p 

SED 217.77 2 108.89 1.13 .32 
Yaş 183.58 2 91.79 .96 .39 

Cinsiyet 299.96 1 299.96 3.13 .08 
SED X Yaş 233.18 4 58.29 .61 .66 

SED X 
Cinsiyet 

35.17 2 17.59 .18 .83 

Yaş X 
Cinsiyet 

439.23 2 219.62 2.29 .11 

SED X Yaş 
X Cinsiyet 

229.76 3 76.59 .79 .49 

Hata 16604.73 173 95.98   
Toplam 832913.00 190    
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3.2.2. Araştırma Değişkenlerine İlişkin Analizler  

Bu bölümde önce ergenlerin aleksitimi puanları ile ergenlerin arkadaş, anne 

ve babaları ile ilişkileri; ardından ergenlerin aleksitimik özellikleri ve puanları ile ana 

babalarının aleksitimik özellikleri ve puanları; üçüncü sırada ergenlerin aleksitimi 

puanları ile ana baba tutumlarının karşılaştırıldığı analiz sonuçlarına yer 

verilmektedir. Ayrıca son olarak da yine ergenlerin aleksitimi puanları ile bağımlılık 

puanları, anne ve baba bağlanma puanları korelâsyonları da aktarılmaktadır. 

 

3.2.2.1. Ergenlerin Aleksitimi Puanlarının Arkadaşları ile İlişkilerine Göre 

Karşılaştırılması 

 Ergenlerin aleksitimi puanlarının arkadaş ilişkilerine göre Tek Yönlü Varyans 

Analizi (ANOVA) yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre ergenlerin aleksitimi puanları 

ile arkadaş ilişkileri arasında anlamlı düzeyde fark saptanmıştır (F(5,184) = 2.58, 

p<.05). Aleksitimi puanları arttıkça arkadaş ilişkisi daha olumsuz olarak 

değerlendirilmektedir. Analize ilişkin sonuçlar Tablo 3.3’te aktarılmaktadır. 

 
Tablo 3.3. Ergenlerin Aleksitimi Puanlarının Arkadaşları İle Olan İlişkilerine Ait 

      ANOVA Sonuçları 
 

 Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Ortalama 
Kare 

F p 

Gruplar 
arası 

1217.36 5 243.47 2.58 .03* 

Hata 17333.95 184 94.21   
Toplam 18551.31 189    
*p<.05 
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3.2.2.2. Ergenlerin Aleksitimi Puanlarının Anneleri ile İlişkilerine Göre  

Karşılaştırılması 

Ergenlerin aleksitimi puanlarının anneleri ile ilişkilerine göre Varyans Analizi 

(ANOVA) yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre ergenlerin aleksitimi puanları ile 

anneleriyle ilişkileri arasında anlamlı düzeyde fark saptanmıştır (F(4,185) = 3.90, 

p<.05). Aleksitimi puanları arttıkça anne ilişkisi de olumsuz olarak 

değerlendirilmektedir. Analize ilişkin sonuçlar Tablo 3.5’te aktarılmaktadır. 

 
 
Tablo 3.4. Ergenlerin Aleksitimi Puanlarının Anneleri ile Olan İlişkilerine Ait 

      ANOVA Sonuçları 
 

 Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Ortalama 
Kare 

F p 

Gruplar 
arası 

1442.78 4 360.69 3.90 .01* 

Hata 17108.54 185 92.48   
Toplam 18551.31 189    
  *p<.05 

 

3.2.2.3. Ergenlerin Aleksitimi Puanlarının Babaları ile İlişkilerine Göre  

Karşılaştırılması 

Ergenlerin aleksitimi puanlarının babaları ile ilişkilerine göre Tek Yönlü 

Varyans Analizi (ANOVA) yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre ergenlerin aleksitimi 

puanları ile babalarıyla ilişkileri arasında anlamlı düzeyde fark saptanmamıştır. 

Analize ilişkin sonuçlar Tablo 3.5’te aktarılmaktadır. 

 

 
 
 
 



 74 

Tablo 3.5. Ergenlerin Aleksitimi Puanlarının Babaları ile Olan İlişkilerine Ait 
      ANOVA Sonuçları 

 

 Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Ortalama 
Kare 

F p 

Gruplar 
arası 

373.09 5 74.62 .76 .58 

Hata 18178.22 184 98.80   
Toplam 18551.31 189    
   

3.2.2.4. Ergenlerin Aleksitimi Puanları ile Ana Babalarının Aleksitimi 

Puanlarının Karşılaştırılması 

Ergenlerin aleksitimi toplam puanları ile ana Babalarının aleksitimi toplam 

puanlarının karşılaştırmak amacıyla Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre ergenlerin aleksitimi puanları ile anne ve 

babalarının aleksitimi puanları arasında anlamlı fark saptanmıştır (F(2,567) = 20.68, 

p<.01). Anne (X = 73.02) ve babaların (X  = 72.25) aleksitimi puanları 

ergenlerinkinden (X = 65.47) anlamlı düzeyde yüksektir. Analize ilişkin sonuçlar 

Tablo 3.6’da aktarılmaktadır. 

 

Tablo 3.6.  Ergenlerin Aleksitimi Puanları ile Ana Babalarının Aleksitimi Puanlarına 

       İlişkin ANOVA Sonuçları  

 Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Ortalama 
Kare 

F p 

Gruplar 
arası 

6583.27 2 3291.64 20.67 .00* 

Hata 90306.35 567 159.27   
Toplam 96889.62 569    
*p<.01 
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3.2.2.5. Ergenlerin Aleksitimik Özellikleri ile Ana Babalarının Aleksitimik 

Özelliklerinin Karşılaştırılması 

 Ergenlerin aleksitimik özellikleri ile ana babalarının aleksitimik özelliklerini 

karşılaştırmak amacıyla da hayal kurmada kısıtlılık, duygu ve bedensel duyumları 

ayırt etmede güçlük, duyguları tanıma ve söze dökme güçlüğü, dış merkezli bilişsel 

yapı alt boyutları açısından ergen ve anne- baba arasında fark olup olmadığını 

belirlemek amacıyla ANOVA yapılmıştır. Analize ilişkin bulgular Tablo 3.7’de 

aktarılmaktadır.  

 

Tablo 3.7. Ergen ve Ana Babalarının Aleksitimik Özelliklerine İlişkin ANOVA 

Sonuçları 

  Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Ortalama 
Kare 

F p Anlamlı 
Fark 

Hayal Kurma 
Kısıtlılığı 

Gruplar 
arası 

51.63 2 25.81 1.53 .22  

 Grup içi 9571.63 567 16.88    
 Toplam 9623.26 569     

Duygu ve 
Duyum 

Ayırt Etmede 
Güçlük 

Gruplar 
arası 

140.97 2 70.48 1.73 .178  

 Grup içi 23056.78 567 40.67    

 Toplam 23197.75 569     

Duyguları 
Tanıma, İfade 

Etmede Güçlük 

Gruplar 
arası 

221.36 2 110.68 9.37 .00* Çocuk- 
Anne 

Çocuk-
Baba 

 Grup içi 6700.29 567 11.82    

 Toplam 6921.65 569     

Dış Merkezli 
Bilişsel Yapı 

Gruplar 
arası 

6596.08 2 3298.04 219.23 .00* Çocuk- 
Anne 

Çocuk- 
Baba 

 Grup içi 8529.95 567 15.04    

 Toplam 15126.04 569     

p < .05 
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Analiz sonuçları ergenlerle ana babaları arasında aleksitimik özelliklerden 

“duyguları tanımada güçlük” (F(2,567) = 9.37, p<.05) ve “dış merkezli bilişsel yapı” 

(F(2,567) = 219.23, p<.05)  açısından fark olduğunu göstermektedir. Yapılan Scheffe 

testinin sonuçlarına göre “duyguları tanımada güçlük” alt boyutunda anne (X=13.17) 

ve babaların (X=13.03) ergenlerden (X=14.42) daha düşük puanlar aldığı; “dış 

merkezli bilişsel yapı” alt boyutunda da anne (X=17.67) ve babaların (X=17.76) 

ergenlerden (X=10.50) daha yüksek puan aldıkları saptanmıştır.  

 

3.2.2.6. Ergenlerin Aleksitimi Puanları ile Ana Baba Tutumlarının 

Karşılaştırılması 

Ergenlerin aleksitimi puanları ile ana babalarının tutumlarını karşılaştırmak 

amacıyla anne ve baba tutumları için ayrı ayrı Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre ergenlerin aleksitimi puanları ile anne tutum 

puanları arasında anlamlı fark saptanırken (F(3,186) = 3.62, p<.05) baba tutum puanları 

arasında fark saptanamamıştır. Analizlere ilişkin veriler Tablo 3.8 ve Tablo 3.9’da 

aktarılmaktadır.  

Tablo. 3.8. Ergenlerin Aleksitimi Puanları ile Anne Tutumlarına İlişkin ANOVA 

       Sonuçları 

 Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Ortalama 
Kare 

F p 

Gruplar 
arası 

1022.41 3 340.80 3.62 .01* 

Hata 17528.90 186 94.24   
Toplam 18551.31 189    

*p<.05 
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Tablo. 3.9. Ergenlerin Aleksitimi Puanları ile Baba Tutumlarına İlişkin ANOVA 

       Sonuçları 

 Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Ortalama 
Kare 

F p 

Gruplar 
arası 

330.18 3 110.06 1.12 .34 

Hata 18221.13 186 97.96   
Toplam 18551.31 189    
 

 

 Yapılan analiz sonucunda anne tutumları tek tek ele alındığında ihmalkar 

anne tutumu (X = 69.74) ile demokratik (X = 63.99), otoriter (X = 65) ve hoşgörülü 

(X = 63.72) anne tutumları arasında ergenlerin aleksitimi puanları açısından anlamlı 

ölçüde fark olduğu görülmektedir.  

 

3.2.2.7. Ergenlerin Aleksitimi Puanları ile Bağımlılık Puanları İlişkisi 

 Ergenlerin aleksitimi puanları ile bağımlılıkları arasındaki ilişkiyi anlamak 

üzere aleksitimi ve bağımlılık puanları arasındaki korelasyona bakılmıştır. Yapılan 

analize göre ergenlerin aleksitimi puanları ile bağımlılık puanları arasında  (r = .24, 

p<.01) pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.  

 

3.2.2.8. Ergenlerin Aleksitimi Puanları ile Ana Baba Bağlanma Puanları İlişkisi  

Ergenlerin aleksitimi puanları ile anne ve baba bağlanma puanları arasındaki 

ilişkiyi anlamak üzere aleksitimi ve anne – baba bağlanma puanları arasındaki 

korelasyona bakılmıştır. Yapılan analize göre ergenlerin aleksitimi puanları ile anne 

ve baba bağlanma puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Ergenlerin 

aleksitimi puanları ile anne bağlanma puanları arasında (r = -.29, p<.01) negatif 



 78 

yönde anlamlı; baba bağlanma puanları arasında da yine (r = -.30, p<.01) negatif 

yönde anlamlı ilişki olduğu izlenmiştir. Ayrca anne ve baba bağlanma puanları 

arasında da (r = .75, p<.01) pozitif yönde ilişki olduğu izlenmiştir.  

 

3.3. Regresyon Analizleri 

3.3.1. Bazı Araştırma Değişkenleri Açısından Ergen Aleksitimi Puanlarının 

Yordanmasına İlişkin Regresyon Analizi 

 Ergenlerin aleskitimi puanlarını yordayan değişkenler açısından çoklu 

regresyon analizi yapılmıştır. Bu analize katılan değişkenler; arkadaş ilişkisi, anne ile 

ilişki, baba ile ilişki, kardeş sayısı, kaçıncı çocuk olduğu, bağımlılık, anne ve baba 

bağlanma, anne ve baba aleksitimi puanlarıdır. Yapılan analize ilişkin veriler Tablo 

3.10’da aktarılmaktadır.  

 

Tablo 3.10. Bazı Değişkenlerin Ergen Aleksitimi Puanlarını Yordamasına İlişkin 

       Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken R R2 F Beta t p 
Yordayıcı Değişkenler .46 .21 4.24   .00 

Kardeş sayısı    .12 1.43 .15 
Kaçıncı Çocuk Olduğu    -.04 -.48 .63 

Arkadaş Sayı    .00 .00 .99 
Arkadaş ile İlişki    -.18 -2.57 .01* 

Anne ile İlişki    -.12 -1.12 .26 
Baba ile İlişki    .19 1.71 .09 

Bağımlılık    .19 2.73 .01* 
Anne Bağlanma    -.04 -.28 .78 
Baba Bağlanma    -.28 -2.04 .04* 

Anne Aleksitimi    .05 .72 .47 
Baba Aleksitimi    -.03 -.35 .72 
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Bu analizdeki değişkenler kardeş sayısı, kaçıncı çocuk olduğu, arkadaş sayısı, 

arkadaş ile ilişki, anne ile ilişki, baba ile ilişki ve bağımlılık, anne ve baba bağlanma, 

anne ve baba aleksitimi puanları varyansın %46’sını açıklamıştır (F (11,178) = 4.24, 

p<.01). Söz konusu değişkenlerden arkadaş ile ilişki  (β = - .18, t (178) = - 2.57, 

p<.05), bağımlılık (β = - .19, t (178) = 2.73, p<.05) ve baba bağlanma (β = - .28, t (178) 

= - 2.04, p<.05) puanları ergenlerin aleksitimi puanlarını anlamlı olarak 

yordamaktadır. Standardize edilmiş regresyon katsayısına (β) göre yordayıcı 

değişkenlerin önem sırası; baba bağlanma, bağımlılık ve arkadaş ile ilişki 

şeklindedir.  

 

3.3.2. Her 3 Gruba (Ergen, Anne ve Baba) İlişkin Psikopatoloji Envanteri 

Puanlarının Her Grubun Kendi Aleksitimi Puanlarını Yordamasına İlişkin 

Regresyon Analizleri 

 

3.3.2.1. Ergen Psikopatoloji Puanlarına Göre Ergen Aleksitimi Puanlarının 

Yordanmasına İlişkin Regresyon Analizi  

 

 Ergenlerin psikopatoloji puanlarının ergenin aleksitimi puanlarını 

yordamasına ilişkin çoklu regresyon analizi yapılmış; psikopatoloji puanlarının hep 

birlikte varyansın toplam % 15’ini açıkladıkları görülmüştür (F (562) = 20.48, p<.05). 

Analize ilişkin veriler Tablo 3.11’de aktarılmaktadır. 
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Tablo 3.11. Ergen Psikopatoloji Puanlarına Göre Ergen Aleksitimi Puanlarının 

        Yordanmasına İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken R R2 F Beta t p 
Yordayıcı 
Değişkenler 

.39 .15 20.48   .00 

Depresyon    -.13 -1.56 .12 
Anksiyete    .26 2.65 .01* 
Somatizasyon    .18 2.67 .01* 
Olumsuz Ben    .08 .91 .36 
Hostilite    .03 .42 .67 

 

Psikopatoloji puanlarından anksiyete (β =.26, t (562) = 2.65, p<.05) ve 

somatizasyon (β = .18, t (562) = 2.67, p<.05) puanları ergenlerin aleksitimi puanlarını 

anlamlı olarak yordamaktadır. Standardize edilmiş regresyon katsayısına (β) göre 

yordayıcı değişkenlerin önem sırası; anksiyete ve somatizasyon şeklindedir.  

 

3.3.2.2. Annenin Psikopatoloji Puanlarına Göre Yine Annenin Aleksitimi 

Puanlarının Yordanmasına İlişkin Regresyon Analizi  

 

 Annenin psikopatoloji puanlarının annenin aleksitimi puanlarını yordamasına 

ilişkin çoklu regresyon analizi yapılmış; psikopatoloji puanlarının hep birlikte 

varyansın toplam % 29’unu açıkladıkları görülmüştür (F (182) = 14.85, p<.01). 

Analize ilişkin veriler Tablo 3.12’de aktarılmaktadır. 
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Tablo 3.12. Anne Psikopatoloji Puanlarına Göre Anne Aleksitimi Puanlarının 

        Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken R R2 F Beta t p 
Yordayıcı 
Değişkenler 

.54 .29 14.85   .00 

Depresyon    -.10 -.68 .50 
Anksiyete    .37 2.49 .01* 
Somatizasyon    .06 .53 .60 
Olumsuz Ben    .18 1.31 .19 
Hostilite    .06 .51 .61 

 

Psikopatoloji puanlarından yalnızca anksiyete (β =.37, t (182) = 2.49, p<.05) 

puanları annelerin aleksitimi puanlarını anlamlı olarak yordamaktadır.  

 

3.3.2.3. Baba Psikopatoloji Puanlarına Göre Baba Aleksitimi Puanlarının 

Yordanmasına İlişkin Regresyon Analizi  

 

 Babaların psikopatoloji puanlarının yine babanın aleksitimi puanlarını 

yordamasına ilişkin çoklu regresyon analizi yapılmış; psikopatoloji puanlarının hep 

birlikte varyansın toplam % 19’unu açıkladıkları görülmüştür (F (184) = 8.39, p<.01). 

Analize ilişkin veriler Tablo 3.13’te aktarılmaktadır. 

Psikopatoloji puanlarından hiçbirinin babanın aleksitimi puanlarını anlamlı 

olarak yordamadığı değerlendirilmiştir.  
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Tablo 3.13. Baba Psikopatoloji Puanlarına Göre Baba Aleksitimi Puanlarının 

        Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken R R2 F Beta t p 
Yordayıcı 
Değişkenler 

.43 .19 8.39   .00 

Depresyon    .00 .00 .99 
Anksiyete    .03 .18 .86 
Somatizasyon    .09 .75 .45 
Olumsuz Ben    .19 1.22 .23 
Hostilite    .17 1.63 .11 
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BÖLÜM IV 

 

TARTIŞMA 

 

 Aleksitimi, duyguları anlamlandırma, tanıma ve ifade etme güçlüğü olarak 

tanımlanmıştır (Sifneos, 1972).  Aleksitiminin somatik bozukluklar başta olmak 

üzere (MacLean, 1950; Nemiah ve ark. 1970 ve diğerleri) depresyon, anksiyete gibi 

psikopatolojiler ile de ilişkili olduğu öne sürülmektedir (Örn. Lumley ve ark., 1996; 

Hund ve Espelage, 2005.) Bunun yanı sıra aleksitimik özelliklere ilişkin normal 

popülasyonda yapılan çalışmalarda aleksitiminin görülme sıklığının %9 ile %23 

arasında değiştiği bildirilmiştir (Örn. Loas, 1995; Gürkan, 1996; Mattila ve ark. 

2006). Aile, bireyin geliştiği ilk ve en önemli ortam olarak görülmektedir. Aynı 

zamanda aleksitimik özelliklerin gelişmesi açısından ailenin önemli rol oynadığını 

vurgulayan çalışmalar da dikkati çekmektedir (Lumley ve ark. 1996; Zimmerman, 

2006; Rick ve Vanheule,2006; Gil ve ark. 2008 ve diğerleri). Özetle, yazındaki ilgili 

çalışmalar bu doğrultuda ele alındığında, normal örneklemde çocuğun ana babaları 

ile ilişkilerini de değerlendirmeye alan, aleksitimi çalışmaları önem kazanmaktadır.  

  

Bu araştırmanın temel amacı normal popülasyonda 14-18 yaş arası bir grup 

ergenin ve ana babalarının aleksitimi düzeylerini ve özelliklerini belirlemek, 

karşılaştırmak ve ergenin aleksitimi puanları ile ana baba tutumları, bağlanma ve 

bağımlılık puanları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmanın bu bölümünde, 

araştırmanın temel amacına yönelik yanıt aranan araştırma sorularına ilişkin yapılan 

analizlerden elde edilen bulgular, ilgili yazın çerçevesinde tartışılmaktadır. 
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4.1. Betimleyici Değişkenlere İlişkin Analiz Sonuçlarının Yorumlanması 

4.1.1. Yaş’a İlişkin Betimleyici Analizlerin Yorumlanması 

 Aleksitimi ile ilgili yapılan araştırmaların bir kısmı yaş değişkenine 

değinmektedir. Söz konusu çalışmaların bazılarında aleksitimi ile yaş arasında 

negatif yönde ilişki olduğu bildirilirken (Morrison ve Pihl, 1989; Kench ve Irwin, 

2000); bazı araştırmalar ise pozitif yönde ilişki olduğunu vurgulamaktadır (Pasini ve 

ark.,  1992; Yemez, 1991). Şahin’in (1992) peptik ülserli hastalarda aleksitimik 

özellikleri incelediği araştırmada ise 20-74 yaş arası deneklerle çalışmış ve yaşa 

ilişkin anlamlı bir fark olmadığı belirtilmiştir. Bu araştırmanın bulguları 

değerlendirildiğinde de aleksitimi puanları arasında yaş açısından anlamlı bir fark 

olmadığı yönündeki bu bulgu desteklenmektedir. Ancak bu çalışmada analizler ergen 

grubu üzerinde yapılmıştır. 14-18 yaş aralığı dar bir ranj olduğundan bu çalışmada 

yaşa dayalı fark çıkmaması beklenilen bir bulgu olabilir.  

 

4.1.2. Cinsiyet’e İlişkin Betimleyici Verilerin Yorumlanması 

 Yazında ilgili araştırmaların bir kısmı aleksitimi puanlarının kızlarda daha 

yüksek olduğunu gösterirken (Cooper ve Halmstrom, 1984; Türk, 1992; Aslan ve 

ark. 1996), bir kısım araştırma da erkeklerde daha yüksek olduğunu ifade etmektedir 

(Blanchard ve ark. 1981; Kokkonen ve ark. 2001; Mattila ve ark. 2006). Araştırma 

verilerimizde kız ve erkek ergenlerin aleksitimi puan ortalamaları dikkate 

alındığında, erkeklerin aleksitimi puanlarının (x = 67.03) kızların aleksitimi 

puanlarından (x = 64.29) daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu durum yazında 

erkeklerin aleksitimi puanlarının daha yüksek olduğu yönündeki araştırma 

sonuçlarıyla tutarlı görünmektedir. 
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4.1.3. SED’e İlişkin Betimleyici Verilerin Yorumlanması 

 Aleksitimi ile ilgili yazın incelendiğinde aleksitimi ile SED arasında negatif 

ilişki (Blanchard ve ark. 1981; Smith, 1983; Kokkonen ve ark. 2001) olduğunu 

belirten araştırmalara rastlamak mümkündür. Bu araştırmanın bulguları ele 

alındığında SED dağılımına göre aleksitimi puan ortalamaları üst SED’den alt SED’e 

doğru gidildikçe artmaktadır. Elde edilen bulgular ilgili yazını desteklemektedir. 

 

4.2. Araştırmada Kullanılan Ölçeklere İlişkin Betimleyici İstatistik Sonuçlarının 

Yorumlanması 

4.2.1. Ergen ve Ana Babaların Aleksitimi Puanlarının Yorumlanması (Toronto 

Aleksitimi Ölçeği) 

 Normal örneklemde yapılan çalışmalarda ergenlerin aleksitimi düzeylerine 

ilişkin farklı araştırma bulgularına rastlamak mümkündür (Blanchard ve ark. 1981; 

Loas, 1995; Montreul ve Pedinelli, 1995; Kokkonen ve ark. 2001).  Bu araştırmanın 

örneklemini oluşturan ergenlerin de %19’u aleksitimik olarak nitelendirilecek 

düzeydedir. Yine normal popülasyonda yetişkinlerle yapılan aleksitimi 

çalışmalarında da farklı düzeylerde yaygınlık oranları saptanmıştır (Gürkan, 1996; 

Parker ve ark. 1998; Mattila ve ark. 2006). Araştırma örneklemindeki ana babaların 

de %12.5’i aleksitimik olarak değerlendirilecek düzeyde (Bkz. syf. 63 )olduğu 

görülmüştür. Araştırma bulgularındaki yüzdelik değerler önceki yazın ile benzer 

özellikler göstermektedir. Aleksitimik özelliklerin normal popülasyonda da belli 

oranlarda bulunduğu verisi bu araştırma bulguları açısından da desteklenmektedir. 

Bu bulgu normal örnekleme yönelik çalışmaların önemi de ortaya konmaktadır. 
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4.2.2. Ergenlerin Bağımlılık Puanlarının Yorumlanması (Sosyotropi - Otonomi 

Ölçeği) 

 Bu araştırmanın örneklemini oluşturan ergenlerin %36’sı bağımlı(sosyotropi) 

özellikler gösterirken, %64’ü bağımsız(otonomi) özellikler gösterdiği tespit 

edilmiştir. Bu durum ergenlik çağı görevlerinden ayrılma-bireyleşme (Boyle, ) ile 

uyum göstermektedir. 14-18 yaş aralığı ergenlerin daha çok özerk davranışlar 

sergiledikleri, birey olarak kendilerini ortaya koymaya çalıştıkları bir dönemdir. Bu 

açıdan “bağımsız” özellik gösteren ergenlerin oranının daha çok olması kuramsal 

bilgi ile örtüşmektedir.  

 

4.2.3. Ergenlerin Ana Baba Bağlanma Puanlarının Yorumlanması (Arkadaş ve 

Ebeveynlere Bağlanma Ölçeği) 

 Bağlanma, çocuğun ana babalarıyla kurduğu sağlıklı bağı temsil eder ve 

bağlanmanın ergenlik dönemi krizlerinin atlatılmasında, ilişkilerde ve benlik 

örüntülerinin sağlıklı oluşunda önemli rol oynadığı ileri sürülür (Bowlby, 1989; 

Sprinthall ve Collins, 1995; Carlivatti, 2001 ). Araştırma örneklemini oluşturan 

ergenlerin anne ve babalarına ayrı ayrı bağlanma puanları çoğunlukla ortalamanın 

üzerindedir. Bu güvenli bağlanmayı temsil eder ve sağlıklı bir örüntü olarak 

nitelendirilebilir. Bu durum araştırma örneklemindeki aleksitimi oranının düşük 

olması ile de uyumlu görünmektedir.  
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4.2.4. Ergenlerin Ana Baba Tutum Dağılımlarının Yorumlanması (Ana Baba 

Tutum Ölçeği) 

 Araştırma örnekleminde yer alan ergenlerin annelerinin %72’sinin; babaların 

ise %61’ inin demokratik tutum gösterdiği izlenmiştir. Demokratik tutum 

özelliklerinin araştırma örneklemi içinde en yüksek oranda olduğu söylenebilir. Bu 

durum yine araştırma örnekleminde aleksitimi oranlarının düşük olması, bağımlılık 

oranlarının düşük olması ve bağlanma puanlarının yüksek olması ile uyumlu 

görünmektedir. Aleksitimi, bağımlılık ve düşük bağlanma düzeyleri sorun alanlarıyla 

ilişkilidir. İlgili yazında pek çok araştırma da demokratik ana baba  tutumlarının 

psikososyal yeterlilikle pozitif yönde ilişki gösterdiği (Kurdek ve Fine, 1994), 

bağımlılık ve duygusal – davranışsal problemlerle de negatif yönde ilişkili olduğunu 

ortaya koymaktadır (Sipahioğlu, 2002; Özbaran, 2004). Araştırma örnekleminde 

aleksitimi, bağımlılık ve bağlanma puanlarının düşük olması, sağlıklı psikososyal 

gelişimi destekleyen demokratik ana baba tutumlarının daha yüksek oranda çıkmış 

olması ile de tutarlı görünmektedir. 

 

4.3. Ergenlere İlişkin Betimleyici Değişkenler ve Araştırma Değişkenlerine 

İlişkin Analizlerin Yorumlanması 

 

4.3.1. Betimleyici Değişkenlere İlişkin Analizlerin Yorumlanması 

4.3.1.1. Ergenlerin Aleksitimi Puanlarının Yaş, Cinsiyet ve SED’e Göre 

Karşılaştırılmasına İlişkin Yorumlar 

 Yazında yaş, cinsiyet ve SED’e araştırmalar ve farklı sonuçlara 

rastlanmaktadır. Örneklemimiz açısından her üç koşul için de anlamlı farklar elde 
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edilememiştir. Bu durum öncelikle yaşa ilişkin olarak ergenlerin 14-18 yaş aralığında 

olması ve bu aralığın benzer özellikler gösteren bir gruptan oluşmasına bağlı bir 

durum olarak nitelendirilebilir. Yaş aralıklarının daha geniş olduğu örneklemlerde de 

araştırma yapılması önerilebilir. Cinsiyet ve SED’e göre anlamlı farkların elde 

edilmemesi ise örneklemimizdeki erkeklerde daha yüksek olmakla birlikte genel 

olarak aleksitimi oranlarının düşük olması, SED açısından da örneklemimizin daha 

çok orta SED’den oluşması, diğer SED oranlarının düşük olması ile de 

ilişkilendirilebilir. Bu açıdan SED’ e ilişkin dengelenmiş gruplarda araştırma 

yapılmasının önemli olacağı düşünülmektedir. 

 

4.3.2. Araştırma Değişkenlerinin Analizlerine İlişkin Yorumlar 

  

4.3.2.1. Ergenlerin Aleksitimi Puanları ve Arkadaşları ile İlişkileri 

 Bu araştırmanın bulguları ergenlerin aleksitimi puanları ile arkadaş 

ilişkilerine ilişkin anlamlı fark bulunduğu yönündedir. Aleksitimik özelliklere sahip 

kişiler düşük ego gücüne sahip, düşüncesiz ve kaba olma eğilimi göstermektedirler 

(Taylor ve ark,, 1992) Ayrıca aleksitimik bireyler duygusal kararlarında ve duyguları 

ifade etmede de güçlük yaşamaktadırlar(Suslow ve Junghanns, 2002). Bu doğrultuda 

aleksitimik özellikler gösteren kişilerin ilişkileri de daha yüzeysel veya sorunlu olma 

eğilimi gösterebilmekte, aleksitimik özellikler ilişkileri olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir. Ebeling ve arkadaşları (2001), yaptıkları çalışmada aleksitimik 

özellikler gösteren ergenlerin okulda akran ilişkilerinde de sorunlar yaşadıklarını 

ortaya koymuşlardır. Arkadaş ilişkilerini daha olumlu değerlendiren ergenler ile daha 



 89 

olumsuz değerlendiren ergenler arasında aleksitimi düzeyleri açısından farklılıklar 

olması ilgili yazını destekler görünmektedir. 

 

4.3.2.2. Ergenlerin Aleksitimi Puanları ve Anneleri ile İlişkileri 

 İlgili yazında ergenlerin aleksitimi puanları ile anneleri ile ilişkilerini 

karşılaştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır. Araştırmamız açısından anne ile 

ilişkilerini daha olumlu ve daha olumsuz olarak nitelendiren ergenlerin aleksitimi 

puanlarının farklılaştıkları yönünde bulgular elde edilmiştir. Bu durum aleksitiminin 

ilişkiler üzerindeki olumsuz etkisiyle ilişkilendirilebilmekle birlikte, ana baba 

tutumları ve annenin duygu tanıma, ifade etme gibi aleksitimik özellikleri ile de 

ilişkilendirilebilir.  

 

4.3.2.3. Ergenlerin Aleksitimi Puanları ve Babaları ile İlişkileri  

 Rick ve Vanheule(2006), alkolik hastalarda yaptıkları çalışmada bilişsel 

düzeyde aleksitimik özeliklerin çoklukla baba ile yakın bir ilişkinin olmayışı ile 

ilişkili olduğunu saptamışlardır. Araştırma örneklemindeki ergenlerin aleksitimi 

puanlarının ise babalarıyla ilişkilerini değerlendirme düzeylerine göre farklılaşmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

 

4.3.2.4. Ergenlerin Aleksitimi Puanları ve Ana Babalarının Aleksitimi Puanları 

 Aleksitimik özellikler gösteren bireylerin aile ortamlarını inceleyen 

çalışmalarda (Halberstad, 1986), aleksitimik özellik gösteren ergenlerin ana 

babalarının de duyguları ifade etmede yetersiz oldukları (Ebeling ve ark. 2001) 

vurgulanmaktadır. Bu araştırmanın örneklemini oluşturan ergenlerin aleksitimi 
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puanları ile ana babalarının aleksitimi puanları arasında anlamlı fark olduğu 

saptanmıştır. Ana babaların aleksitimi puanlarının yüksek olması yazın bulguları ile 

uyumludur. Yazında yetişkinlerin aleksitimi puanlarının daha yüksek olduğu,  yaşa 

bağlı değişim olduğundan söz edilmektedir (Pasini ve ark.,  1992; Yemez, 1991). Bu 

araştırmada da ergenlerin daha düşük aleksitimi puanları almış olmaları yine yazınla 

uyumlu görünmektedir. Ergenlerin düşük aleksitimi puanları vermesinin ergenlik 

dönemine özgü aileden uzaklaşma, arkadaş çevresi ile daha çok vakit geçirme, 

ailenin tutum ve davranışlarını sergilemek yerine akran tutum ve davranışlarını 

göstermeye çalışmaları (Havighurst,1972) ile ilişkilendirilebilir. Ergenlik dönemi, 

ergenin aileye bağlılığının devam etmesiyle beraber sosyal açıdan daha dışa dönük 

olduğu bir dönemdir.  

 Bu çalışmada özgün olarak ergen ve ana baba aleksitimi düzeyleri birlikte ele 

alınmaktadır. Bu bağlamda aleksitimik özelliklerin aile içinde şekillenebileceği 

varsayımını sunan davranışçı yaklaşımdan uzaklaşılmış gibi gösteren bu bulgunun 

sadece ergenlik dönemine özgü olup olmadığı, geç ergenlik döneminde de ana 

babaların aleksitimik özelliklerini sergileyip sergilemediklerinin araştırılmasının 

ileride yapılacak ilgili çalışmalar açısından önemli olabileceği düşünülmüştür.  

 

4.3.2.5. Ergenlerin ve Ana Babalarının Aleksitimik Özellikleri 

 Aleksitimik özellikler aile içindeki ilişki biçimleri ve ailedeki davranış 

özelliklerinden etkilenebilmektedir (Lumley ve ark. 1996; Kench ve Irwin, 2000; 

Zimmerman, 2006). Aleksitimik özellikleri etkileyen aile içi pek çok faktör 

olmasıyla birlikte ana babaları ile ergenlerin aleksitimik özelliklerini bir arada ele 

almanın önem kazandığı görülmektedir. Halberstad (1986), aile ortamında 
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duyguların pek vurgulanmadığı, paylaşılmadığı durumlarda bu ortamda büyüyen 

kişilerin de duygularını ifade etmede güçlük yaşadıklarını belirtmektedir. Bu 

çalışmada yapılan analizler sonucunda “duyguları tanıma ve ifade etmede güçlük” ile 

“dış merkezli bilişsel yapı” alt boyutları açısından ana babaları ile ergenlerin 

farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Ergenlerin duyguları tanıma güçlüğü alt 

boyutunda ana babalarından daha yüksek puanlar aldıkları izlenmiştir. Bu durum 

yaşa bağlı olarak duyguları tanıma ve ifade etme becerilerinin gelişmesi yönünde 

değerlendirilebilir. Elde edilen bu bulgu ilgili yazında duyguları tanıma ve ifade etme 

yetisinin yaşla birlikte arttığını gösteren araştırma bulguları (Boyatzis, 1992) ile 

uygunluk göstermektedir. Dış merkezli bilişsel yapı genel olarak uyum sağlamaya 

yönelik, işlevsel düşünme tarzını yansıtmaktadır.  Ergenler ve ana babaları arasında 

dış merkezli bilişsel yapıya ilişkin farklılık ise yine yaşa ve toplumsal öğrenmelere 

bağlı olarak, ana babaların, birer yetişkin olarak daha çok uyuma yönelik davranma 

eğilimleri ile açıklanabilmektedir.  

  “Hayal kurma kısıtlılığı”  ve “duygu ve bedensel duyumları ayırt etmede 

güçlük“ alt boyutlarında ergenler ve ana babaları arasında farklılaşma olmadığı 

izlenmiştir.  

 

4.3.2.6. Ergenlerin Aleksitimi Puanları ve Ana Baba Tutumları 

 Yapılan analizler sonucunda ergenlerin aleksitimi puanları anne tutumları 

açısından farklılık gösterirken, baba tutumları ile herhangi bir ilişki saptanmamıştır. 

Anneleri ihmalkar tutum özellikleri gösteren ergenlerin aleksitimi puanları diğer 

gruplara göre daha yüksek bulunmuştur. Ana babaları ile duygu paylaşımı, duygu 

aktarımı olmayan ergenlerin aleksitimik özellikler göstermesi beklenebilir. Bu durum 
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ihmalkar ana baba tutumundaki bir ana babanın çocuklarına karşı ilgisiz, daha 

mesafeli olduğu; paylaşımın da daha az olduğu verisiyle açıklanabilir. Kooiman ve 

arkadaşları (2004) da yetişkinlerle yaptıkları çalışmada olumlu ana baba tutumlarının 

aleksitimi üzerinde olumsuz etki yaptığını, aleksitimi üzerinde koruyucu etkisi 

olduğunu ortaya koymuşlardır. Araştırma bulgusu bu çalışmayı destekler yöndedir  

 

 

 

4.3.2.7. Ergenlerin Aleksitimi Puanları ve Bağımlılık  

 Öztürk(1990), hem kız hem de erkek öğrencilerin bağımsızlık ve duyguları 

anlama düzeylerinin birbiri ile ilişkili olduğunu vurgulamaktadır. Bu araştırmanın 

örneklemindeki ergenler açısından da aleksitimi ve bağımlı kişilik özellikleri ilişkili 

görünmektedir. Bu araştırmaya ilişkin bulgu Öztürk’ün çalışması ile paralellik 

göstermektedir. Duyguları tanıma, anlamlandırma ve ifade etmede güçlük 

yaşamayan ergen kendine daha güvenli, olumlu psikososyal gelişimde ve bağımsızlık 

özellikleri gösterme eğiliminde olacaktır.  

 

4.3.2.8. Ergenlerin Aleksitimi Puanları ve Ana Baba Bağlanma  

 Fukunishi ve arkadaşları (1997), çalışmalarında anneden sağlanan bakım ve 

desteğin aleksitimi ile negatif yönde ilişkili olduğunu belirtirken; Carpenter ve 

Addis(2000) de araştırmalarında aleksitimi ile arkadaş veya ana babalardan yardım 

arama davranışları arasında negatif yönde ilişki bildirmişlerdir. Söz konusu veriler 

ana babalara bağlanma özelliklerini içermektedir. Diğer taraftan Rick ve Vanheule 

(2006) da araştırmalarında kaçınan bağlanma tarzının aleksitimik özellikler açısından 
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anlamlı olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu araştırma sonucunda da ergenler 

açısından aleksitimi ile ana baba bağlanma arasında ilişki olduğu ortaya konmuştur. 

Güvenli bağlanmaya işaret eden bağlanma puanları arttıkça aleksitimik özellikler 

azalmaktadır. Bu durum yazında yer alan önceki verileri destekler görünmektedir. 

Duyguları tanıma ve ifade etme ile ana babalarla kurulan güvenli ilişkinin etkileşim 

içinde olduğu söylenebilir.  

 

 

4.4. Regresyon Analizi Yorumları 

4.4.1. Bazı Araştırma Değişkenleri Açısından Ergen Aleksitimi Puanları 

 Araştırma problemi açısından ele alınan değişkenlerden sırasıyla baba 

bağlanma, bağımlılık ve arkadaş ile ilişki değişkenleri ergenlerin aleksitimi 

puanlarını anlamlı düzeyde yordadığı saptanmıştır. Baba bağlanmanın ergenin 

aleksitimi düzeyleri üzerinde yordayıcı oluşu, yine ergenlik dönemi içinde güvenli 

aile ortamının kritik oluşuna (Allen ve ark. 1994) dikkat çekmektedir. Ergenlik 

dönemindeki en önemli gelişimsel problemlerden biri bağımsızlığın kazanılmasıdır 

(Blos, 1967). Ayrıca aleksitimik özellikler ile bağımsızlık arasında negatif ilişki 

belirten araştırmalar da yazında mevcuttur. Bağımlılığın bu anlamda aleksitimi için 

yordayıcı olması araştırmamız açısından beklendik bir sonuçtur. Diğer taraftan 

arkadaş ilişkilerinin de yordayıcı oluşu aleksitimik özellikler ile ilişkiler arasındaki 

bağlantıyı ortaya koymaktadır. Ergenlik döneminde çocuğun hayatında arkadaş 

ilişkileri öne çıkmaktadır. Araştırma bulguları yazındaki bilgilerle bu doğrultuda 

örtüşmektedir.  
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4.4.2. Her 3 Gruba (Ergen, Anne ve Baba) İlişkin Psikopatoloji Envanteri 

Puanlarının Her Grubun Kendi Aleksitimi Puanlarını Yordaması 

 

4.4.2.1. Ergen Psikopatoloji Puanlarına Göre Ergen Aleksitimi Puanlarının 

Yordanması 

 Kısa Semptom Envanteri ile değerlendirilen psikopatolojilerden sırasıyla 

kaygı ve somatizasyonun ergenlerde aleksitimi puanlarını yordayıcı oldukları 

izlenmiştir. Aleksitimi kavramına ilişkin ilk çalışmalar da somatik bozukluklarla 

aleksitimi ilişkisinden hareketle yapılmıştır (Reusch, 1948;  Blanchard, Arena ve 

Pallmayer, 1981; ve diğerleri). Aleksitimi kavramı psikosomatik rahatsızlıklarla 

ilişkilendirilmiştir. Süreç içerisinde bu durum somatik bozukluklarla aleksitimi 

arasındaki belirti benzerlikleri şeklinde nitelendirilmiştir(Beach,1994). Yazında 

aleksitimi ile kaygı belirtilerini ilişkilendiren çalışmalara da sıklıkla rastlanmaktadır 

(Örn. Burba ve ark., 2006)  

 

4.4.2.2. Annenin Psikopatoloji Puanlarına Göre Yine Annenin Aleksitimi 

Puanlarının Yordanması 

 Anne örnekleminden elde edilen psikopatoloji puanlarından yalnızca kaygının 

aleksitimi puanları üzerinde anlamlı yordayıcı etkisi bulunduğu saptanmıştır. Martin 

ve Phil (1986) normal popülasyonda yaptıkları araştırmalarında, bu çalışmayla aynı 

doğrultuda aleksitimik özellikleri yüksek olan normal bireylerin kaygı düzeylerinin 

de diğerlerinden yüksek olduğunu ifade etmektedir. Hem anne hem de ergen 

örnekleminde kaygının aleksitimi puanları üzerinde yordayıcı etki göstermesi, 
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yazında bu konunun sıklıkla ele alınmasına destek sağlamaktadır (Karlıdağ ve ark. 

1997; Honkalampi ve ark. 2000; Şentürk ve ark. 2000; Taylor, 2000; Aksu ve ark. 

2004; Gençöz ve Motan, 2007).    

 

4.4.2.3. Baba Psikopatoloji Puanlarına Göre Baba Aleksitimi Puanlarının 

Yordanması 

 Araştırma örneklemindeki babalara ait psikopatoloji puanlarından hiçbirisinin 

aleksitimi puanları üzerinde anlamlı yordayıcı etkisi saptanmamıştır.  
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4.4. Sonuç ve Öneriler 

 Günümüzde aleksitimi, ilgili yazın ışığında bir tanı olmaktan öte, normal 

örneklemde de belli düzeylerde bulunan özellikler olarak ele alınmaktadır. Bu 

çalışmada da aleksitimi aynı bakış açısıyla değerlendirilmeye alınmıştır. 

 

Bu araştırmanın temel amacı ergenlerin ve ana babalarının aleksitimik 

özellikleri ve düzeylerini karşılaştırmak, ana baba tutumları, bağlanma ve bağımlılık 

açısından da aleksitimik özellikleri değerlendirmektir. Araştırmanın amacı ve ilgili 

değişkenler belirlenirken ergenlik süreci gelişimsel özellikleri, hem ergenin yetiştiği 

ortam olarak hem de aleksitimik özellikler açısından ergeni etkileyebileceği 

düşünülen “aile ortamı” göz önüne alınmış; ana baba tutumları ve bağlanma 

düzeyleri bu bağlamda araştırmaya dahil edilmiştir.   

  

 Birey çocukluk çağından itibaren "öğrenme süreçlerini" pek çok özelliği ile 

aile içinde geçirmektedir. Ergenlik de ana babayla olan ilişkilerin akranlara doğru 

kaydığı, bağımsızlık çabalarının yeniden ortaya çıktığı bir dönem olmakla birlikte, 

aileye bağımlılık ve bağlılığın da devam ettiği önemli bir süreçtir.  

  

 Bu araştırmanın sonuçları açısından ergenlik döneminde normal örneklemde 

izlenen aleksitimi düzeyleri ile ana babaların aleksitimi düzeyleri farklı olmakla 

birlikte, ergenler ve ana babalarının aleksitimik özelliklerden duyguları tanıma ve 

ifade etme güçlüğü ile dış merkezli bilişsel yapı açısından da fark olduğu 

bulunmuştur. Ergenlerin aleksitimi düzeyleri açısından özellikle ana babaların 

demokratik tutumu ve ana baba bağlanmanın önemli olduğu dikkati çekmektedir. 
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Aleksitimi açsından akranlarla ilişkilerin önemli olduğu; ayrıca yine ergen grubunda 

somatizasyon ve kaygının aleksitimik özellikler ile ilişkili patolojiler olduğu 

izlenmektedir. 

  

 Bu araştırma aleksitimi yazınında ilk kez ergenler ile ana babalarının 

aleksitimi düzeylerinin karşılaştırılması bakımından yazına yeni bir katkı 

sağlamaktadır. Aleksitimiye nöropsikolojik, bilişsel, davranışçı ve sosyal öğrenme 

kuramları açısından açıklama getirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma sosyal öğrenme 

kuramı açısından aile ile etkileşimlerin önem taşıdığına dikkati çekmekte, 

aleksitiminin henüz ergenin bağlarının kopmadığı aile ilişkileri ve bu dönemde daha 

çok ön plana çıkan arkadaş ilişkileri açısından da değerlendirilmesine olanak 

sağlamaktadır. Bu durum aleksitimi ile ilişkili ailesel faktörleri inceleyen yazına 

katkı sağlamaktadır.  

 

 İleriye dönük yapılacak çalışmalarda daha geniş popülasyonda veri 

toplanması, demografik değişkenler açısından grupların eşitlenmesi, psikopatolojik 

gruplarda da çocuk- ana baba aleksitimi düzeylerinin karşılaştırılmasının önem 

taşıdığı düşünülmektedir. Diğer taraftan yapılacak çalışmalarda aleksitimik özellikler 

açısından ana baba -çocuk ilişkisinin ergenlik dönemi dışında da incelenmesi, ergen 

grupları ile diğer grupların özelliklerinin karşılaştırılması, ergenlik dönemine özgü 

özelliklerin belirlenmesinde daha aydınlatıcı olabilecektir.  
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ÖZET 
 
 

 
Bu araştırmanın amacı, 14-18 yaş arası bir grup ergen ve ana babalarının 

aleksitimik özelliklerini ve aleksitimi puanlarını incelemek, aleksitimi düzeylerini ve 

puanlarını karşılaştırmak ve bunun ana baba tutumları, bağlanma özellikleri ve 

ergenlerin bağımlılık özellikleri ile ilişkisini incelemektir.   

 

Bu doğrultuda 190 ergen ve ana babalarına demografik bilgi formları, 

Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ), Kısa Semptom Envanteri (KSE) ve bunlara ek 

olarak sadece ergenlere Ana Baba ve Arkadaşlara Bağlanma Ölçeği (EABÖ), 

Sosyotropi-Otonomi Ölçeği (SOSOTÖ), Anne-Baba Tutum Envanteri (ABTÖ) 

uygulanmıştır. Elde edilen ölçek puanları açısından ANOVA ve regresyon analizleri 

yapılmıştır.  

 

Yapılan analizler sonucunda ana babaların aleksitimi puanları ile ergenlerin 

aleksitimi puanları arasında anlamlı düzeyde fark saptanmakla beraber “duyguları 

tanımada güçlük” ve “dış merkezli bilişsel yapı” alt boyutları açısından da anlamlı 

fark olduğu izlemiştir. Ergenlerin bağımlılık ve bağlanma özellikleri ile aleksitimi 

puanları arasında da anlamlı düzeyde ilişki elde edilmiştir. Ana baba tutumlarından 

demokratik tutum ile aleksitimi puanları arasında anlamlı düzeyde ilişki saptanmıştır. 

Mevcut analizlere ilişkin sonuçlar tartışma kısmında ilgili yazın doğrultusunda ele 

alınmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Aleksitimi, ergenlik, anne baba tutumları, bağlanma, bağımlılık. 
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SUMMARY 

  

 

  

 The aim of this study was to investigate the alexithymia points of a group of 

adolescent (14–18 years) and their parents, compare the alexithymia and also 

investigate parenting style, attachment and sociotrophy points. ANOVA and 

regression analysis are carried out.  

    

 In this way Toronto Alexithymia Scale (TAS), Brief Symptom Inventory  

(BSI) are performed to 190 adolescents (108 girs, 82 boys) and their parents, 

additionally to them Parent and Peers Attachment Scale (PPAS), Sociotropy-

Autonomy Scale (SAS), Parenting Styles Inventory (PSI) are performed to only 

adolescents. 

  

 Findings revealed that the difference at the meaningful level has been 

established between the parents’ and adolescents’ alexithymia, and with this, it has 

been observed that there has been a meaningful difference in the respect of beneath 

dimensions “difficulty identifying feelings” and “externally oriented thinking”. A 

meaningful relation has been established between the alexithymia and democratic 

parenting style. In the respective sections, the findings were discussed with respect to 

relevant literature and suggestions were made for future research.  

  

Keywords: Alexithymia, adolescents, parent attitudes, attachment, sociotropy. 
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Ek-3      EABÖ 
 
 Aşağıda anne ve babanıza ilişkin 12 ‘şer maddelik 2 form yer almaktadır. Her 
iki formdaki ifadeler aynı olup, anne ve babanız için ayrı ayrı değerlendirerek size en 
uygun tek bir seçeneği işaretlemeniz istenmektedir 

 
 
 
 
.  

 

Anne Formu 
 1 
Asla 

2 3 4 5 6 7 
Daim

a 
1. Annem duygularıma saygı gösterir.        
2. Annem başka biri olsun isterdim.        
3. Annem beni olduğum gibi kabul eder.        
4. Sorunlarım hakkında annemle konuştuğumda 

kendimden utanırım ya da kendimi kötü hissederim. 
       

5. Evde kolayca keyfim kaçar.        
6. Annemin kendi problemleri olduğundan, onu bir de 

kendiminkilerle sıkmak istemem. 
       

7. Kim olduğumu daha iyi anlamamda annem bana yol 
gösterir. 

       

8. Bir sorunum olduğunda ya da başım sıkıştığında 
bunu anneme anlatırım. 

       

9. Anneme kızgınlık duyuyorum.        
10. Annemden pek ilgi görmüyorum.        
11. Kızgın olduğumda annem anlayışlı olmaya çalışır.        
12. Annem bir şeyin beni rahatsız ettiğini hissederse, 

bana nedenini sorar. 
       

Baba Formu 
 1 
Asla 

2 3 4 5 6 7 
Daim

a 
1. Babam duygularıma saygı gösterir.        
2. Babam başka biri olsun isterdim.        
3. Babam beni olduğum gibi kabul eder.        
4. Sorunlarım hakkında babamla konuştuğumda 

kendimden utanırım ya da kendimi kötü hissederim. 
       

5. Evde kolayca keyfim kaçar.        
6. Babamın kendi problemleri olduğundan, onu bir de 

kendiminkilerle sıkmak istemem. 
       

7. Kim olduğumu daha iyi anlamamda babam bana yol 
gösterir. 

       

8. Bir sorunum olduğunda ya da başım sıkıştığında 
bunu babama anlatırım. 

       

9. Babama kızgınlık duyuyorum.        
10. Babamdan pek ilgi görmüyorum.        
11. Kızgın olduğumda babam anlayışlı olmaya çalışır.        
12. Babam bir şeyin beni rahatsız ettiğini hissederse, 

bana nedenini sorar. 
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Ek-4  
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Ek-5       KSE 
 

 Aşağıda, insanların bazen yaşadıkları belirtilerin ve yakınmaların bir listesi 
verilmiştir. Listedeki her maddeyi lütfen dikkatle okuyun. Daha sonra o belirtin 
SİZDE, BUGÜN DE DAHİL, SON 1 HAFTADIR NE KADAR VAROLDUĞUNU 
yandaki bölmede uygun olan yere işaretleyin. Her belirti için sadece bir yeri 
işaretlemeye ve hiçbir maddeyi atlamamaya özen gösterin. Yanıtlarınızı kurşun 
kalemle işaretleyin. Eğer fikir değiştirirseniz ilk yanıtınızı silin. 
 
Yanıtlarınızı aşağıdaki ölçeğe göre değerlendirin: 
Bu belirtiler son bir haftadır sizde ne kadar var? 
 

0. Hiç yok  3. Epey var 
1. Biraz var  4. Çok fazla var 
2. Orta derecede var     Bu belirtiler son 1 haftadır  

sizde ne kadar  
var? 

 
 Hiç    Çok 

fazla 

 0 1 2 3 4 
1. İçinizde sinirlilik ve titreme hali      
2. Baygınlık, baş dönmesi      
3.Bir başka kişinin sizin düşüncelerinizi kontrol edebileceği fikri      
4. Başınıza gelen sıkıntılardan dolayı başkalarının suçlu olduğu 
duygusu. 

     

5. Olayları hatırlamada güçlük.      
6. Çok fazla kızıp öfkelenme.      
7. Göğüs (kalp) bölgesinde ağrılar.      
8. Meydanlık (açık) yerlerden korkma duygusu.      
9. Yaşamınıza son verme düşünceleri.      
10. İnsanların çoğuna güvenilemeyeceği hissi      
11. İştahta bozukluklar.      
12. Hiçbir nedeni olmayan ani korkular.      
13. Kontrol edemediğiniz duygu patlamaları.      
14. Başka insanlarla beraberken bile yalnızlık hissetmek      
15. İşleri bitirme konusunda kendini engellenmiş hissetmek      
16. Yalnızlık hissetme      
17. Hüzünlü, kederli hissetmek      
18. Hiçbir şeye ilgi duymamak      
19. Ağlamaklı hissetmek      
20. Kolayca incinebilmek, kırılmak      
21. İnsanların sizi sevmediğine, kötü davrandığına inanmak      
22. Kendini diğerlerinden aşağı görme      
23. Mide bozukluğu, bulantı      
24. Diğerlerinin sizi gözlediği ya da hakkınızda konuştuğu duygusu 
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Hiç    Çok 
fazla 

 0 1 2 3 4 
25.Uykuya dalmada güçlük       
26. Yaptığınız şeyleri tekrar tekrar doğru mu diye kontrol etmek      
27. Karar vermede güçlükler      
28. Otobüs, tren, metro gibi umumi vasıtalarla seyahatten korkmak      
29. Nefes darlığı, nefesiz kalmak      
30. Sıcak soğuk basmaları      
31. Sizi kokuttuğu için bazı eşya, yer ya da etkinliklerden uzak 
kalmaya çalışmak 

     

32. Kafanızın bomboş kalması      
33. Bedeninizin bazı bölgelerinde karıncalanmalar uyuşmalar      
34. Günahlarınız için cezalandırılmanız gerektiği      
35. Gelecekle ilgili umutsuzluk duyguları      
36. Konsantrasyonda(dikkati bir şey üzerinde toplama) 
güçlük/zorluk  

     

37. Bedenin bazı bölgelerinde zayıflık, güçsüzlük hissi      
38. Kendini gergin, tedirgin hissetmek      
39. Ölme ve ölüm üzerine düşünceler      
40. Birini dövme, ona zarar verme, yaralama isteği      
41. bir şeyleri kırma, dökme isteği      
42. Diğerlerinin yanındayken yanlış bir şeyler yapmamaya 
çalışmak 

     

43. Kalabalıklarda rahatsızlık duymak      
44. Bir başka insana hiç yakınlık duymamak      
45. Dehşet ve panik nöbetleri      
46. Sık sık tartışmaya girmek      
47. Yalnız bırakıldığında/kaldığında sinirlilik hissetmek      
48. Başarılarınız için diğerlerinden yeterince takdir görmemek      
49. Yerinde duramayacak kadar tedirgin hissetmek      
50. Kendini değersiz görmek / değersizlik duyguları      
51. Eğer izin verirseniz insanların sizi sömüreceği duygusu      
52. Suçluluk duyguları      
53. Aklınızda bir bozukluk olduğu fikri      
 
 
 
 
 

 
 

 


