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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Doğal afet, savaş, kaza, işkence, tecavüz gibi travmatik yaşantılar hiç kuşkusuz ki 

insanlık tarihi kadar eskidir. Bu türden olaylar var oluşu tehdit edici yanlarıyla 

bireyleri kırılganlıkları ve ölümlülükleri ile yüzleştirmekte; hayatın kontrol edilebilir 

ve iyi bir deneyim olduğuna dair inançlarını sorgulamalarına sebep olmaktadırlar. 

Travmatik yaşantılar psikoloji alanının da ilgisini çekmiş ve geçmişten günümüze 

çeşitli araştırmalarla anlaşılmaya çalışılmıştır. Alanda travma, ilk kez Charcot 

tarafından kadınlarla yaptığı çalışmalarda histeri temelinde ele alınmıştır. Charcot’ya 

göre katlanılması zor psikolojik deneyimler felç, amnezi, duyu kaybı gibi 

semptomlarla seyreden histeriye sebep olmaktadır (Herman, 1992/2007). Daha sonra 

onun öğrencileri olan Janet (1892/1977), Breurer ve Freud da (1893/1964) benzer bir 

şekilde histerinin çocuklukta yaşanan cinsel travmadan kaynaklandığını; dayanılmaz 

olan bu yaşantının bilinçte değişiklikler yarattığını savunmuşlardır. Alana ilişkin bu 

ilk çalışmalardan sonra travma tarihsel ve siyasi iklimin etkisiyle bir müddet rafa 

kaldırılmış olsa da Birinci ve İkinci Dünya Savaşları ile tekrar gün yüzüne çıkmış, 

ancak bu türden yaşantıların uzun süreli etkileri Vietnam Savaşı sonrasına kadar 

çalışılmamıştır (Herman, 1992/2007). Uzun süreli etkileri araştıran literatür gözden 

geçirildiğinde travma ile depresyon (Armenian ve ark., 2002; Boney-McCoy, 

Finkelhor, 1996; Fava, Munari, Pavan, Kellner, 1981; Kendler, Karkowski, Prescott, 

1999; Ursano, Fullerton, Kao, Bhartiya, 1995), anksiyete (Altındağ, Özen, Sır, 2005; 

Ehlers, Mayou, Bryant, 1998; Nolen-Hoeksema, Morrow, 1991; Şalcıoğlu,Başoğlu ve 

Livanou, 2003), psikolojik sağlıkta kötüleşme (Carswell, Blackburn, Barker, 2009; 

Creamer, Burges, McFarlene, 2001; Önder, Tural, Aker, Kılıç, Erdoğan, 2006) gibi 
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sorunlarla bir ilişki olduğu açıkça göze çarpmaktadır. Travmatik yaşantının türü ise bu 

ilişki araştırılırken dikkate alınan önemli bir değişkendir. Teknolojik ve doğal afetler 

karşılaştırıldığında, teknolojik afetlerin daha dirençli bir stres ve kronik duygusal 

sorunlarla ilişkili olduğunu gösteren araştırmalar vardır (Baum, Fleming ve Davidson, 

1983; Titchener ve Kapp, 1976). Meta analiz yöntemi kullanılarak yapılan bir diğer 

çalışmada da benzer şekilde insan eliyle yaratılan travmaların bireyler üzerindeki 

etkilerinin doğa olaylarına göre çok daha ağır olduğu belirtilmektedir (Norris, 

Friedman ve Watson, 2002).  

Kişiyi sıkıntıya sokan bu yaşantılara verilen duygusal tepkiler doğal ve insani kabul 

edilmekle birlikte, sonucunda zihinsel bir rahatsızlık geliştiren travmatize olmuş 

kişilerin tüm yaşamlarını travmaya tepki verir gibi organize ettikleri görülmektedir 

(Van der Kolk, Weisaeth ve Van der Hart, 1996). Bireyin işlevselliğini olumsuz yönde 

etkileyen bu mekanizmanın altında yatan faktörleri belirleyebilmek, alanda çalışan 

psikologlar için önem taşımaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde olaylara verilen 

tepkilerde belirleyici olan değişkenlerden biri zaman yönelimi olmaktadır. Travmatik 

yaşantıların zaman yönelimiyle ilişkili sonuçlar doğurabileceği ve bireylerin zaman 

yönelimindeki yanlılıkların, işlevselliklerini etkileyeceği söylenmektedir (Zimbardo, 

Sword ve Sword, 2012).  Kişinin zamana ilişkin öznel değerlendirmelerini 

belirlemenin, var olan düşüncelerini, duygularını ve çevresinde olup biten olaylara 

verdiği tepkileri anlayabilmek için önemli olduğu belirtilmektedir (Dawson, 2011). 

Benzer şekilde ele alınan bir diğer değişken ise bireyin temel varsayımlarıdır. 

Araştırmalar, travmatik yaşantıların kişilerin dünya görüşüne hasar vermek yoluyla 

işlevselliklerini bozabildiğini ortaya koymaktadır (Everly ve Lating, 2002; 

Gibbs,1989, Horowitz, 1986, Janoff-Bulman, 1989). Travma ve psikolojik sorunlar 
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arasındaki bağı sürdüren değişkenlerden bir diğerinin de olayı tekrarlayıcı biçimde 

düşünme anlamına gelen ruminasyon olduğuna ilişkin bulgular göze çarpmaktadır 

(Ehring, Frank, Ehlers, 2008; Lindstrom, Cann, Calhoun, Tedeschi, 2013; Stockton, 

Hunt, Joseph, 2011). Çalışmalarda da görülebileceği gibi, içerik ve anlamlandırma 

açısından farklılaşan ruminasyonlar çeşitli sorunları devam ettirme ya da travma 

sonrası büyümeye aracılık etmektedir. Yukarıda aktarılan literatür bilgileri temel 

alınarak, bu çalışmada travmatik yaşantı türünün olay etkisini nasıl etkilediği ve bu 

olayların psikolojik sağlık üzerindeki etkilerinde zaman yönelimi, dünyaya ilişkin 

varsayımlar ve ruminasyonun aracı rollerinin araştırılması amaçlanmaktadır. İzleyen 

bölümlerde, öncelikle travmatik olay kavramı ve travmatik olay türlerine ilişkin bilgi 

aktarılacak, ardından travmanın psikolojik sağlığa etkisinde aracılık edebileceği 

düşünülen zaman yönelimi, dünyaya ilişkin varsayımlar ve ruminasyon değişkenlerine 

değinilecektir.  

1.1.Travmatik Olay 

Travmatik olay tanımı çeşitli değişikliklerden geçmiş ve günümüzde kullanılan tanı 

sisteminde (DSM 5) “doğrudan, başkalarının başına gelen olaylara tanıklık etme, aile 

üyesi ya da yakın arkadaşın başına gelen travmatik olayı öğrenme, örseleyici 

yaşantının rahatsız edici ayrıntılarına meslek dolayısıyla sürekli maruz kalma 

yollarından biri ile gerçek ya da göz korkutucu bir ölüm, ağır yaralanma ya da cinsel 

saldırıya uğramış olma” şeklinde ele alınmıştır (APA, 2013). Bu yaşantılar savaşa sivil 

ya da asker olarak maruz kalma, fiziksel saldırı, çocuklukta fiziksel istismar, cinsel 

şiddet, kaçırılma, rehin alınma, terör saldırısı, işkence, doğal ya da insan eliyle ortaya 

çıkan felaketler, ciddi araç kazaları olarak genişletilmiş ve örneklendirilmiştir. Olaya 

verilen korku, dehşet, çaresizlik tepkileri DSM 5’te yer almamakta, ancak olaydan 
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sonra bilişlerde olumsuz değişiklikler (suçluluk, utanç, şaşkınlık, üzüntü vb.) 

görülebileceği belirtilmektedir (APA, 2013). 

Bu çalışmada ise travmatik deneyim, olayın kendisi ve kişinin olaya verdiği anlam 

çerçevesinde değerlendirilecektir. Çalışmanın temel çıkış noktasına göre bu olaylar 

kişi için günlük yaşam içinde beklenmedik şekilde gelişmekte, kişinin fiziksel ya da 

psikolojik bütünlüğüne tehdit oluşturmakta ve olağan yaşantısında kullandığı baş etme 

mekanizmaları yetersiz kalmaktadır. Olaya verilen tepkiler ise kişinin olaya verdiği 

öznel anlam ile şekillenerek olay sonrasında kişinin yaşamını değerlendirmesini kalıcı 

olarak etkileyebilmektedir.  

1.1.1. Travmatik Olay Türleri 

Travmatik olaylar çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. Süre olarak birkaç dakika ya 

da saat devam eden travmatik olaylar (doğal afetler, insan eliyle oluşan afetler, 

kazalar), 1. Tip ya da akut travmatik olaylar olarak adlandırılmaktadır (Terr, 1991). 

Süreğen, tekrarlanan maruziyeti içeren travmatik olaylar, 2. Tip travmatik olaylar 

adlandırılmakta ve salgın hastalık, çocuk istismarı, savaş, soykırım gibi örnekleri 

içermektedir (Volpe, 1996).  

Briere ve Scott (2006) travmatik olayları doğal felaketler, kişilerarası şiddet, büyük 

ölçekli taşıma kazaları, ev yangınları, motorlu araç kazaları, bir yabancıdan kaynaklı 

fiziksel istismar, tecavüz ve cinsel istismar, çocuk istismarı, eş şiddeti, işkence, savaş 

ve yardım çalışanlarının maruziyeti başlıkları altında incelemişlerdir. Dünya Afet 

Raporu’nda bu türden olaylar için kabul edilen sınıflandırma yöntemi olarak doğal afet 

ve insan yapımı afet tanımları esas alınmakla birlikte aslında her tür afette insan etkisi 

olduğu vurgulanmıştır (Cater, River, Sapir ve Walker, 1993). Çalışmada travmatik 
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olaylar doğal-ani (deprem, sel, volkanik patlama), doğal-uzun süreli (salgın hastalık, 

kuraklık, kıtlık), insan yapımı-ani (bina çökmesi, patlamalar, orman yangınları) ve 

insan yapımı-uzun süreli (sivil mücadele, savaş, mültecilik) olmak üzere dört başlık 

altında incelenmiştir.  

Geleneksel sınıflandırmaya bakılacak olursa, deprem, sel, fırtına, tayfun gibi olaylar 

doğal afetler olarak ele alınırken; kıtlık, bir popülasyonun yerinin değiştirilmesi, 

endüstriyel kazalar gibi olaylar teknolojik ya da insan yapımı afetler olarak 

değerlendirilmektedir (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Kurumları Birliği, 2013).  

Oluşturulan kategoriler farklı şekillerde adlandırılmış olsa da, travmatik olayların 

türünü belirlemede doğa-insan ayrımı halen göze çarpmaktadır. Bu çalışmada da 

travmatik yaşantılar araştırılırken elde edilen cevaplar bu ayrım çerçevesinde 

gruplandırılacak ve etkileri araştırma değişkenleri kapsamında incelenecektir. Sonraki 

bölümde ilgili araştırma değişkenleri kapsamında zaman yönelimi konusunda 

kuramsal bilgi aktarılacak,  travma ve psikolojik sağlık ile ilişkisine değinilecektir. 

1.2. Zaman Yönelimi 

Zimbardo ve Boyd (1999) zamanı kapsamlı bir şekilde ele alarak, zaman yöneliminin 

psikolojide pek çok alt alanda merkezi role sahip olduğunu göstermek ve ortak bir dil 

oluşturmak amacıyla Zaman Yönelimi Kuramı’nı (Time Perspective Theory) 

geliştirmişlerdir. Araştırmacılar bu kuramı oluştururken Lewin’in (1997) zaman 

konusundaki görüşlerinden faydalanmışlardır. Lewin’e göre zaman yönelimi, kişilerin 

psikolojik gelecek ve geçmiş hakkında belli bir zamandaki bütüncül 

değerlendirmelerinden oluşmaktadır. Bu görüş, Nuttin (1964)’in geçmişteki 

yaşantıların şu andaki davranışı etkilediği düşüncesi ile benzerlik göstermekte ve 
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zaman yöneliminin şekillenmesinde bilişsel süreçlerin önemli olduğunu 

vurgulamaktadır. Zaman Yönelimi Kuramı’na göre zaman yönelimi, bireyin kişisel ve 

sosyal deneyimleri aralıksız olarak devam ederken gelişen bilinçdışı bir süreçtir. Bu 

bilinçdışı süreç bahsedilen deneyimleri kategorize etmeye, anlamlandırmaya yardımcı 

olmakta; dinamik yapısıyla şu andaki yargılamalara, karar süreçlerine ve davranışlara 

etki etmektedir (Zimbardo ve Boyd, 1999). Geçmiş yönelimi baskın olan kişiler, 

verdikleri kararlarda ve tepkilerde gerçekten yaşadıkları iyi ya da acı verici 

deneyimleri veya bu deneyimlere dair yanlı bakış açılarını referans olarak alırken; 

gelecek yönelimi baskın olan  kişiler ise tepkilerinin ileride sağlayacağı olası kar-zarar 

beklentisine göre karar verme eğilimindedirler. Ancak her iki durumda da geçmişi ve 

geleceği yeniden yapılandıran soyut bilişsel süreçler, verilen tepkilerde önem 

taşımaktadır. Diğer bir deyişle, bireylerin zamana ilişkin değerlendirmeleri kişisel 

yaşantılarından etkilenmektedir ve bu yönüyle öznel bir boyut olma niteliği 

taşımaktadır (Zimbardo ve Boyd, 2008). 

Karar verirken, bu bilişsel çerçevelerden birini daha fazla kullanma eğilimi 

oluştuğunda geçmiş, gelecek ya da şu an yönelimli olmaya sebebiyet veren geçici bir 

bilişsel yanlılık görülmekte; bu yanlılık kronik olarak ortaya çıktığında ise kişilerin 

günlük yaşamdaki tepkilerinin yordayıcısı ve kişilik özelliği haline gelmektedir 

(Zimbardo ve Boyd, 1999). Bir tür zaman yönelimi ile çok fazla meşgul olmak ya da 

ona gereken önemi verememek işlevselliği azaltmaktadır ve uyumcul olarak 

değerlendirilmemektedir (van Beek, Berghuis, Kerkhof ve Beekman, 2011). Örneğin, 

gelecek zaman yöneliminde “yanlı” hale gelen bir birey kendine amaçlar belirlemeve 

bunlara ulaşmada, yeni stratejiler geliştirmede başarılı olmakta, diğer taraftan hırsı 

yüzünden kişisel ve sosyal ilişkilerini ihmal edebilmektedir (Keough, Zimbardo ve 
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Boyd, 1999). Kültür, eğitim, din, sosyal statü gibi çevresel faktörlerin etkisiyle baskın 

hale gelen zaman yöneliminin çok boyutlu ve yarı esnek bir yapı olduğu 

belirtilmektedir (Holman ve Zimbardo, 2009). Uygun bir işlevsellik ve sağlıklı olma 

hali için dengeli zaman yöneliminin (balanced time perspective) önemi 

vurgulanmaktadır (Zimbardo ve Boyd, 1999). Bahsedilen dengeli yönelim, görevin 

gerekliliklerine, durumsal değerlendirmelere ve kişisel kaynaklara uygun olarak 

değişebilecek bilişsel yetiye sahip olmayı içermektedir. Kişinin tüm potansiyelini fark 

edebilmesi için her bir zaman yönelimini karşılaştığı duruma uygun bir biçimde 

kullanması gerekmektedir. Dengeli zaman yöneliminin önemine karşın, kuramda 

kişiler zaman yönelimlerindeki yanlılıklar çerçevesinde değerlendirilmektedir.  İçinde 

yaşanılan zaman için geçmiş, şu an ve gelecek olmak üzere üç psikolojik sınır vardır. 

Kurama göre bu sınırlar kişisel deneyimler ve çevrenin etkisiyle kendi içinde ayrışır 

ve geçmiş-olumlu (past positive), geçmiş-olumsuz (past negative), şimdi-hazcı 

(present hedonist), şimdi-kaderci (present fatalistic) ve gelecek (future) zaman 

yönelimi olmak üzere beş boyutta incelenebilir (Zimbardo, Sword ve Sword, 2012).  

Geçmiş-Olumlu Zaman Yönelimi Bu yönelime sahip olan kişilerin geçmişe dair 

tutumları objektif iyi ya da kötü yaşantıların kayıtlarına göre oluşmamıştır (Zimbardo 

ve Boyd, 1999). Bir başka deyişle, geçmişe karşı olumlu tutumlar, gerçekten 

deneyimlenen olumlu yaşantıların bir yansıması olabileceği gibi olumsuz yaşantıları 

tekrar işlemleyen pozitif bir zihinsel yapının yansıması da olabilir. Kişinin geçmişte 

yaşadığı şeye olan inancı, bugünkü düşünce, davranış ve duygularında gerçekte 

yaşadığından daha önemli hale gelmektedir. Buradan da çıkarılabileceği gibi bir süre 

sonra kişinin olaya ilişkin algılaması ve değerlendirmesi, olayın önüne geçmektedir. 

Örneğin rahatsızlık verici tecrübeleri olan ancak bunları olumlu yönden hatırlayan 
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kişiler daha dayanıklı ve iyimser olma özellikleri göstermektedirler (Zimbardo ve 

Boyd, 2008).  

Geçmiş-olumlu zaman yönelimli kişiler önceki yaşantılarını değerlendirmelerinde 

sıcak, duygusal bir yapıyı yansıtmaktadırlar (Zimbardo ve Boyd, 1999). Zaman 

yönelimi ölçeğinde “Tanıdık çocukluk manzaraları, sesleri ve kokuları bir sürü harika 

anıyı geri getirir”, “Geçmişim hakkında düşünmek beni mutlu eder”, “Çocukluğuma 

özlem duyarım” gibi maddeler geçmiş-olumlu alt boyutunu araştırmaktadır. Literatür 

incelendiğinde geçmiş-olumlu yönelimin istenir sosyal ve psikolojik sonuçlarla 

ilişkilendirildiği görülmektedir. Bu kişiler daha uzun süreli ilişkiler kurmakta, sosyal 

ağlarından daha fazla destek almaktadırlar (Holman ve Zimbardo, 2009). 

Geçmiş-Olumsuz Zaman Yönelimi Geçmiş yaşantıların olumsuz olarak 

değerlendirilmesinde de yukarıda anlatılanlara paralel olarak geçmişte gerçekten de 

yaşanan olumsuz olaylar ya da önceki olayların şimdiki zamanda olumsuz bir şekilde 

yapılandırılması söz konusudur (Zimbardo ve Boyd, 2008). Bu alt boyut, geçmişe 

karşı kötümser, olumsuz ve itici bir yaklaşımı içermektedir (Zimbardo ve Boyd, 1999). 

Ölçekteki “Eski acı deneyimler kafamda durmadan tekrarlanır durur”, “Olaylar 

nadiren beklediğim gibi gerçekleşir” gibi maddeler bu boyutu temsil etmektedir. Bu 

kişiler, şu anda yaşanan her şeye geçmişteki kötü anıların etkisi ile tepki vermekte, 

yaşadıkları kötü olayların etkisinden bir türlü kurtulamamaktadırlar (Zimbardo, Sword 

ve Sword, 2012). Geçmiş-olumlu yönelimin tam tersine geçmiş-olumsuz yönelimdeki 

puanın artışı depresyon, anksiyete, mutsuzluk, öfke ve düşük benlik saygısı ile ilişkili 

bulunmuştur (Zimbardo ve Boyd, 1999). 
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Şimdi-Hazcı Zaman Yönelimi Şimdi-haz odaklı bireyler haz aldıkları her şeyi yaşama 

ve acıdan kaçınma eğilimi göstermektedirler. Bu nedenle anlık doyuma, bedenlerinden 

gelen içsel uyarıma ve kısa zamanlı başarıya odaklanmakta; yorucu, çok çaba 

gerektiren, sıkıcı durumlardan kaçınmaktadırlar (Zimbardo ve Boyd, 2008). Ölçekteki 

“Kararlarımı, o an kafama estiği gibi alırım”, “Yaşamıma heyecan katmak çok 

önemlidir” gibi maddeler şimdi-hazcı zaman yönelimini araştırmaktadır. Şimdi-haz 

yöneliminin baskın oluşu zayıf ego kontrolü, heyecan ve yenilik arayışı gibi 

değişkenlerle ilişkili görünmektedir (Zimbardo ve Boyd, 1999). Belki de bu sebeple 

literatürde bu zaman yönelimi ile riskli davranışlar arasındaki ilişki daha çok 

çalışılmıştır (Apostolidis, Fieulaine, Simonin ve Rolland, 2006; Henson, Carey, Carey 

ve Maisto, 2006; Keough, Zimbardo ve Boyd, 1999). 

Şimdi-Kaderci Zaman Yönelimi Şimdiyi yaşamanın bir diğer yolunun da her kararın 

kader ya da dışsal güçler tarafından belirlendiğine inanmak olduğu belirtilmektedir 

(Zimbardo, Sword ve Sword, 2012). Şimdi-kaderci zaman yönelimine sahip kişiler 

yaşamları üzerinde bir kontrollerinin olmadığını düşünmektedirler. Bu sebeple 

Zimbardo ve Boyd (2008) bu yönelimi bir çeşit öğrenilmiş çaresizliğe 

benzetmektedirler. “Kader, yaşamımdaki pek çok şeyi belirler”, “Her şey olacağına 

varacağı için benim ne yaptığım pek de önemli değildir” gibi maddeler şimdi-kaderci 

yaklaşımı sorgulamaktadır. Hazcı yönelimdeki heyecan vurgusu veya geçmiş 

yönelimdeki nostalji ya da karamsarlık gibi bir vurgu olmadığı için bu alt boyut, zaman 

yöneliminde bir odak noktası azlığını da yansıtmaktadır (Zimbardo ve Boyd, 1999). 

Bu yönelimdeki kişiler, arzuladıkları sonucu üretecek eylemlerde bulunmak yerine 

şanslarının dönmesini ya da sıralarının gelmesini beklemektedirler (Zimbardo ve 

Boyd, 2008). Sonunda bu teslimiyetçi yapı iyimserliği ve umudu alt etmektedir. Bu alt 
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boyutun öfke, anksiyete ve depresyon ile güçlü bir biçimde ilişkili olduğu görülmüştür 

(Zimbardo ve Boyd, 1999).  

Gelecek Zaman Yönelimi Geçmişten farklı olarak gelecek, umutlar, korkular ve 

beklentiler çerçevesinde psikolojik olarak yapılandırılan bir zihinsel durumdur 

(Zimbardo ve Boyd, 2008). Yazarlara göre gelecek yönelimli olmak, anlık rahatlıktan 

ve doyumdan vazgeçmeyi içermektedir. Ölçekteki “Bir günün, o günün sabahında 

planlanması gerektiğine inanırım”, “Bir şeyi başarmak istediğim zaman, hedefler 

koyar ve o hedeflere ulaşmanın yollarını belirlerim” gibi maddeler gelecek zaman 

yönelimini araştırmaktadır. Gelecek odaklı kişiler, geçmişteki deneyimlerine oldukça 

az önem vermekte ve şimdinin karmaşasından sıyrılabilmektedirler (Zimbardo, Sword 

ve Sword, 2012). Tüm bunlar yerine şimdiki davranışlarının gelecekteki sonuçlarını 

hesaplayan bu bireyler, öngördükleri kazançlar kayıplardan daha fazla olduğunda 

eyleme geçmektedirler. Bu alt boyutun, gelecekteki amaçlar ve ödül vaadi ile 

şekillenmekte olduğu (Zimbardo ve Boyd, 1999) ve kadınların bu ölçekte daha yüksek 

puanlar aldıkları gözlenmiştir.  

1.2.1. Travmatik Yaşantılar Sonrası Zaman Yönelimi ve Psikolojik  Sağlık 

Travmatik bir olay meydana geldiğinde normal düşünce sürecinin işlemediği bir tür 

değişken duruma geçiş söz konusudur (Zimbardo, Sword ve Sword, 2012). Bu 

değişkenlik yanan bir binadan birini kurtarmak için içeriye girmek gerektiğinde ya da 

istismarcı bir eş tarafından şiddete maruz kalındığında hayati olmakla birlikte, 

travmatik yaşantıyı bellekte derin bir yere işlemektedir. Ağır bir stres oluşturan 

travmatik deneyim içten içe defalarca salınır, aynı duygular tekrar tekrar yaşanır; olayı 

yaşayan kişi korkularını yaşadığı her ana yerleştirerek geçmiş, şimdi ve gelecek 
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zamanı bu korkularla boyar (Zimbardo, Sword ve Sword, 2012). Travma sonrasında 

kişilerin geçmişe karşı tutumları olumsuzluk; gelecek ve şimdiye yönelik 

değerlendirmeleri de umutsuzluk temasını içermektedir (Ehlers ve Clark, 2000; 

Holman ve Silver, 1998; Holman ve Silver, 2005).  Travmatik olaydan sonra bireylerin 

geçmişe dair yaşantıları son derece belirginken şimdiki zamanı bir belirsizlik içinde 

yaşamaktadırlar (Herman, 1992/2007). Travmatik yaşantı ile birlikte şimdinin, geçmiş 

ve gelecek zamandan izole hale gelmesi geçmişe odaklanma eğilimini ve takip eden 

sıkıntıları arttırmakta (Holman ve Silver, 1998), buna bağlı olarak farklı türden 

travmatik olaylar yaşayan kişilerden geçmiş yönelimli olan kişiler, olaydan uzun süre 

sonra da psikolojik sıkıntılar yaşamaktadırlar. Zihni sürekli geçmişe dair olumsuz 

yaşantılarla meşgul olan bu kişilerin yakınlarından aldıkları sosyal destek de zamanla 

azalmaktadır (Aldao, Nolen-Hoeksema ve Schweizer, 2010). 

Travmatik yaşantılar kişide bir sıkışmışlık hissi yaratır ve bu his şimdiki zamanı da 

etkiler. Yaşam bütünlüğünü tehdit edici olaylardan sonra insanların bir kısmı şimdiye 

aşırı duyarlı hale gelirken; bir kısmı da hissizleşmektedir. Travma sonrası uyaranlara 

verilen tepkilerde görülen bu iki kutuplu yapı çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Holman 

ve Zimbardo (1999), travma sonrası şimdi hazcı eğilimdeki kişilerin olaya ilişkin stres 

ile baş etmede kaçınmaya yönelik bir tarz kullanıldıklarını söylemektedirler 

(Zimbardo ve Boyd 1999). Stresle baş etme durumunda şimdi hazcı yönelim 

puanlarındaki artışın, algılanan kontrolde azlık, negatif duygulanım, öfke, geri çekilme 

ve çaresizlik gibi uyumcul olmayan mekanizmalar ile pozitif olarak ilişkili olduğu 

görünmektedir (Wills, Sandy ve Yaeger, 2001). Diğer boyut göz önünde 

bulundurulduğunda, travmatik olaylar kişilerin şimdiye ilişkin yönelimlerini 

kısıtlamakta; geçmişe ait olumsuzlukları baskın hale getirmektedir (Holman ve Silver, 
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1998). Şu anda yaşadıklarından keyif almayan, olumsuz bir geçmiş ve beklentilerinin 

olmadığı bir gelecek ile baş etmeye çalışan şimdi-kaderci yönelime sahip kişilerin 

kolaylıkla umutsuzluğa kapılabilecekleri düşünülmektedir. Umutsuzluk ise depresyon 

ve intihar ile birlikte sıklıkla çalışılan bir değişken olup (Dilbaz ve Seber, 1993); 

depresyon söz konusu olduğunda intiharı yordayan önemli değişkenlerden bir tanesidir 

(Baumeister, 1990; Beck, Steer, Beck ve Newman, 1993; Rosembaum Asarnow ve 

Guthrite, 1989). Bununla tutarlı olarak şimdi-kaderci zaman yöneliminin artmış intihar 

düşünceleri ile ilişkili olduğu bulunmuştur (Laghi, Baiocco, D’alessio ve Gurrieri, 

2009). Depresyon ya da anksiyete şikâyetiyle kliniğe başvuran danışanlarda şimdi-

kaderci eğiliminin yüksek olduğu görülmektedir (Zimbardo, Sword ve Sword, 2012). 

Ayrıca bu yönelim baskın olduğunda dışa dönüklük ve farkındalık azalırken, 

nevrotizm artmaktadır ( van Beek, Berghuis, Kerkhof ve Beekman, 2011).  

Zaman yönelimi kuramında gelecek yöneliminde olumlu-olumsuz ayrımı 

yapılmamasına rağmen çalışmalara göre geleceğe ilişkin olumlu değerlendirmeler ruh 

sağlığı açısından koruyucu iken olumsuz değerlendirmeler bir risk faktörü 

oluşturmaktadır. Ehlers ve Clark (2000), geleceğe yönelik olumsuz bir bakış açısının 

iyileşmeyi olumsuz yönde etkilediğini belirtmektedir. Yaşadıkları olumsuz travmatik 

olayın olumsuz etkisine boğulan kişiler için özellikle geleceğe dair planlar yapmak 

zorlaşmaktadır (Van der Kolk, McFarlane ve ark., 1996). Olaya maruziyet derecesi 

arttıkça, kişiler gelecek hakkında daha kötümser düşünme eğiliminde olmaktadırlar 

(Lavi ve Solomon, 2005). Diğer bir deyişle travmatik yaşantı gelecek yöneliminde 

hasara sebep olmaktadır. Bu hasar ise gelecek zaman yönelimi ile birlikte görülen 

olumlu kazançları etkilemektedir. Olumsuz deneyim sonrasında gelecekte olumlu ve 

iyi şeylerin olacağına dair ortalama düzeyde bir inancın varlığı ise kişinin baş etmesini 
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kolaylaştırmakta; korkulan, kaçınılan bir gelecek beklentisi ise duygusal sıkıntılara 

sebep olmaktadır (Zimbardo, Sword ve Sword, 2012). Bu bilgilere paralel olarak 

Holman ve Silver (2005) travmatik yaşantı sonrasında pozitif bir gelecek algısının 

daha az zihinsel probleme ve aktif baş etme stratejilerine işaret ettiğini; gelecek 

tehlikelerle meşgul olmanın ise iyilik haline zarar verdiğini bulmuşlardır.  

Genel olarak değerlendirildiğinde travma sonrası olayın tekrar yaşantılanması ve girici 

düşüncelerin varlığı geçmiş-olumsuz zaman yönelimi; kaçınma semptomları şimdiye 

güvenin hasar görmesi; artmış uyarılmışlık ise gelecekte gerçekleşecek bir travmatik 

olay beklentisi ile ilişkilendirilmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi travmatik 

yaşantıların bireylerin zaman yönelimini etkilemesi olasıdır; iyileşme söz konusu 

olduğunda ise kullanılan zaman yöneliminin ketleyici ya da tam tersi yönde etkileri 

mevcuttur. Zaman yönelimi bireyin kararlarını, baş etme tarzını belirlemede önemli 

görülmekle birlikte olayları nasıl algıladığına ve yorumladığına dair bizlere değerli bir 

bakış açısı sunmaktadır. Kişinin kendi ve dünyaya ilişkin algısını araştırırken temel 

varsayımların bu konuyla yakından ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bu sebeple 

izleyen bölümde temel varsayımlar değişkeni ele alınacaktır. 

1.3. Temel Varsayımlar 

Travma sonrası ortaya çıkabilecek belirtileri anlayabilmenin yollarından biri de olayın 

temel varsayımlar üzerindeki etkisini incelemektir. Nasıl ki bir maddenin ya da 

nesnenin temel özellikleri, o madde ya da nesne aşırı koşullara maruz kaldığında 

belirgin bir şekilde görülebiliyorsa; travma mağdurlarının da bu uçlardaki deneyimlere 

verdikleri tepkiler insanların temel ihtiyaçları, kapasiteleri ve illüzyonları hakkında 

önemli bilgiler vermektedir (Janoff-Bulman, 1992). Travmatik yaşantının, temel 
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varsayımları sarstığı ve olay sonrasında görülen stres tepkileri ile ilişkili olduğu ilgili 

literatürde pek çok kez konu edilmiştir. Bu çalışmada da ilerleyen bölümlerde 

öncelikle dünyaya ilişkin varsayımlar hakkında kuramsal bilgi verilecek daha sonra bu 

değişken travma ve psikolojik iyilik hali çerçevesinde tartışılacaktır.  

Pek çok sosyal bilimci farklı adlandırmalarla temel varsayımlardan bahsetmiştir. 

Bowlby (1969) “dünya modelleri”, Parkes (1971) “varsayımsal dünya” ve Marris 

(1975) “anlamın yapıları isimleriyle benzer ve birbiriyle örtüşen yapılara işaret 

etmektedirler (Janoff-Bulman, 1992). Bowlby’e göre (1973) bebekler yaşamın ilk 

yıllarından başlayarak kendileri ve bağlanma nesneleri hakkındaki beklentileri içeren 

zihinsel temsiller oluşturmaktadırlar. Örneğin ulaşılabilir ve güvenilir bir bağlanma 

nesnesinin varlığında bebek kabul edilebilir ve değerli olduğuna dair ilk temsillerini 

geliştirmektedir. Oluşturulan bu temsiller ilerleyen zaman içinde büyüyen çocuğun, 

dış dünyadaki hangi bilgiye dikkat edeceğine ve bu bilgiyi ne şekilde yorumlayacağına 

etki etmektedir. Dış dünya ve kendimiz hakkındaki beklentilerimizi oluşturan bu yapı, 

bir takım varsayımlar setiyle temsil edilmekte ve dünyayla olan etkileşimimizi 

etkilemekte ve yol gösterici olmaktadır (Janoff- Bulman, 1992).  

Temelinde kendimiz, dış dünya ve bu ikisi arasındaki soyut fikirlerin yattığı 

varsayımsal dünya için üç ana başlık önerilmektedir: dünyanın iyiliği varsayımı, 

dünyanın anlamlılığı varsayımı ve kendilik değeri varsayımı (Janoff-Bulman, 1992). 

Dünyanın İyiliği Varsayımı İnsanlar genellikle dünyanın iyi bir yer olduğuna 

inanmaktadır. Burada belirtilen dünya adlandırması insanlara ve olaylara ilişkin soyut 

bir kavramsallaştırma olarak değerlendirilmektedir. Kişiler karşısındaki insanların iyi 

olduğunu düşündüğünde onların kibar, yardımsever ve ilgili olmalarına atıfta 
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bulunurken; olayların iyi olduğunu düşündüklerinde olumlu çıktıların 

gerçekleşeceğine, olumsuz çıktılar ve kötü talihten daha çok inanmaları söz 

konusudur. Bu inançlar karşılıklı olarak birbirlerini güçlendirmektedir. Bireyler, 

dünyayı iyi bir yer olarak değerlendirme eğilimindedir çünkü kendi sınırlı dünyalarını 

iyi bir yer olarak görürler (Janoff-Bulman, 1992).  

Dünyanın Anlamlılığı Varsayımı Diğer bir varsayım olan dünyanın anlamlılığı 

varsayımında dünyada olayların anlamlı ve mantıklı oluşu söz konusudur (Janof-

Bulman, 1992). Anlama ilişkin varsayım sadece olayların neden gerçekleştiğini değil, 

neden belirli olayların belirli insanların başına geldiğini de içermektedir. Adil dünya 

inancına göre insanlar belli davranışların sonuçlarını hak etmektedirler ve neyi hak 

ederlerse onu almaktadırlar. Bu varsayıma göre sonucu oluşturan bir diğer faktör, 

bireylerin başına gelen olayların kontrol edilebilir olduğudur. Bu bağlamda kişiler 

kaza ya da kötü olayları tedbirler alarak önleyebilirler. Adalet ve kontrol edilebilirlik 

boyutları bir düzen ve anlaşılırlık hissi oluştursa da rastlantısallık olayların 

anlamlılığını reddetmektedir. Belirli olayların belirli insanların başına gelmesinde 

herhangi bir anlam yoktur ve kişi başına gelebilecek kötü olayları engelleyemez 

(Janof-Bulman ve Frieze, 1983). 

Kendilik Değeri Varsayımı Son varsayım kişinin kendine ilişkin iyi, yeterli ve ahlaklı 

boyutlarını içeren genel değerlendirmesini kapsamaktadır. Bu değerlendirmeler adalet 

ve kontrol inancı ile yakından bağlantılı görünmektedir. Kişi, kendi kişiliğini olumlu 

değerlendirdiği sürece adil bir dünyada incinmeyeceğini düşünmektedir. Kendilik 

değerlendirmesinde önem kazanan ikinci boyut olan kontrol, kişinin en iyi sonuçları 

alabilmek için uygun davranışı gerçekleştirip gerçekleştirmediğine ilişkin algısıdır. 

Burada bahsedilen kontrol algısı sonucun değişmesine bağlı değildir. Kişinin sonucu 
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değiştiremeyecek olsa da uygun davranışı yapmaya olan gönüllülüğü 

vurgulanmaktadır. Bazı istisnalar dışında insanlar genel olarak kendilerini olumlu 

olarak değerlendirme eğilimindedirler. Kendilerini kötü şanstan korumak isteyen 

kişiler ise olaylar rastlantısal olarak gerçekleşse de şanslı kişilerin iyi sonuçlar elde 

edeceğini düşünmektedirler (Janoff-Bulman, 1992). 

Erken çocukluktan itibaren zihinsel temsillerle başlayan bu türden olumlu inançlar bir 

tür genellemeyi içermekte ve kişinin varsayımsal dünyasının temelini oluşturarak 

kişiye kendini güvende hissedebileceği bir ortam sağlamaktadır (Janoff-Bulman, 

1992). Ancak kişi, kötü bir olayın kurbanı konumunda olduğunda bilişsel alet 

çantasından çıkarmak istediği, kendine ve dünyaya ilişkin bu varsayımların 

sınandığını görüp artık tutarlı olmadıkları ile yüzleşmektedir (Janoff-Bulman ve 

Frieze, 1983). Travmatik olayla birlikte varsayımsal dünya parçalandığında dünya kişi 

için artık güvenli ve iyi bir yer olmaktan çıkmakta; başına gelen olayları kontrol 

edebileceği hissi kaybolmaktadır (Beder, 2004). Travmatik olaylar kişinin incinmezlik 

varsayımını ve hayatlarını sürdürdükleri “benim başıma gelmez” düşüncesini 

zedelemektedir (Janoff-Bulman ve Frieze, 1983).  

Gündelik olay ve davranışlar için yol gösterici olan bu varsayımlar yeni bilgilerle 

uyuşmadığı için travmatik olay sonrasında kişinin bunları tekrar örgütlemesi 

gerekmektedir (Janoff-Bulman ve Frieze, 1983). Ancak bu örgütleme kişinin temel 

inançlarını tamamen eski haline döndürmeyi değil, travmatik yaşantılarla uyumlu, 

olabildiğince rahat hale getirmeyi amaçlamaktadır. Travma, şemalarda incinebilirlik 

ve yüzleşmeyi de içeren bir değişiklik yaratarak kişinin içsel yaşantısına kodlanır. Bir 

başka deyişle travma sonrasında kişiler dünyayı ve güvende olma durumunu daha 

olumsuz olarak görme eğilimindedirler (Janoff-Bulman, 2004). 
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1.3.1. Travmatik Yaşantılar Sonrası Temel Varsayımlar ve Psikolojik        

           Sağlık 

Travmanın dünyaya ilişkin varsayımlar üzerindeki etkisini konu edinen çalışmalara 

bakıldığında da yukarıdaki ifadeyi doğrulayan sonuçlar görülmektedir. İnsan eliyle 

istemli/istemsiz ya da doğal yollardan gerçekleşen travmatik olayların, dünyaya ilişkin 

varsayımlar teorisinde ele alınan alt boyutları zedelediğine ilişkin bulgular mevcuttur 

(Freh, Chung ve Dallos, 2013; Magwaza, 1999; Matthews ve Marwit, 2004; Solomon, 

Iancu ve Tyano, 1997; Tüfekçi, 2011). Travmatik yaşantılar sonrası zarar gören 

varsayımlar, travma sonrası stres bozukluğu (Dekel, Solomon, Elklit ve Ginzburg, 

2010), depresyon (Lilly, Valdez ve Graham-Bermann, 2011), çeşitli psikolojik 

semptomlar (Solomon, Iancu ve Tyano, 1997) ve psikolojik işlevsellikte azalma 

(Currier, Holland ve Neimeyer, 2009; Floyd, Seltzer, Greenberg ve Song, 2013) ile 

ilişkili görünmektedirler. Özellikle çocukluk döneminde maruz kalınan, cinsel 

saldırılar bireyin kendi kişiliğini olumlu olarak değerlendirmesini negatif olarak 

etkilemektedir (Ullman, 1997). Çocukluk çağında istismarın varlığı, kişinin kendisine 

ve çevresine dair oluşturduğu erken dönem şemaları (otonomi, değerli ve güvende 

hissetme vb.) olumsuz yönde etkilemekte ve bu şemalar aracılığıyla psikolojik 

semptomlara sebep olabilmektedir. (Yiğit ve Erden, 2015). Travmatik yaşantıların 

türünün varsayımlar üzerindeki etkisi incelendiğinde ise insan eliyle yaratılan 

travmaların, doğal yollarla ortaya çıkanlara göre, varsayımsal dünyayı daha olumsuz 

etkilediği belirlenmiştir (Foa, Ehlers, Clark, Tolin ve Orsillo, 1999; Matthews ve 

Marwit, 2004).    



 
 
 

18 
 

Daha önce kuramsal olarak da belirtildiği gibi travmatik yaşantılar kişilerin gündelik 

yaşantısından farklı ve zorlayıcı olma özellikleriyle var olan algılama, açıklama 

tarzlarını bozmakta; onları yeni açıklamalar bulmaya yöneltmektedir. Yeni 

açıklamalar bulmanın bir yolu ise travmatik yaşantılar sonrası görülen ruminasyon 

tarzı düşünceler olmaktadır. Baş etmede olumlu ya da olumsuz etkileri görülebilecek 

bu tür düşünceler ilerleyen bölümde anlatılmaktadır.  

1. 4. Ruminasyon 

Ağır ve zorlayıcı yaşantılar sonrası görülen tepkilerden olan ruminasyon, içinde 

bulunulan sıkıntı verici durumun belirtilerine tekrarlayıcı bir şekilde odaklanma, 

belirtilerin olası sebep ve sonuçları hakkında pasif bir şekilde düşünmeyi 

anlatmaktadır (Nolen-Hoeksema, Wisco ve Lyubomirski, 2008). Bazı araştırmacılar, 

negatif içeriğe odaklanan bu tanımdan farklı olarak, ruminasyonu istemli ve intrusif 

(girici) olarak iki kategoriye ayırmaktadır (Cann ve ark. 2011). Olayı ve olayın 

etkilerini anlamak için kendi isteğiyle, amaca yönelik düşünme tarzı, istemli 

ruminasyon adını almaktadır. İntrusif ruminasyonlar ise kişinin aklına getirmeyi 

bilinçli olarak seçmediği, bir deneyim hakkındaki bilişsel düşüncelerinin istemsiz 

istilası olarak açıklanmaktadır.  

Travmatik bir olayın dünyaya ilişkin olumlu algıyı sarsıcı etkisi olduğundan kişiler 

olayın neden kendi başlarına geldiğini ya da o anda neyi farklı yapsalardı sonucun 

değişik olabileceğini sorgulamaktadırlar. Ancak kompulsif şekilde “neden?” ve “ne 

olurdu?” soruları ile pasif bir şekilde soyut düşünme söz konusu olduğu için 

ruminasyon, özellikle girici tarzda olan, uyumcul bir savunma mekanizması olarak 

değerlendirilmemektedir (Watkins, 2008).  
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1.4.1. Travmatik Olay Sonrası Ruminasyon ve Psikolojik Sağlık 

Ruminasyon ile ilgili takip çalışmaları, trafik kazası geçirenlerde (Ehrink, Frank, 

Ehlers, 2008; Holeva, Tarrier ve Wells, 2001; Murray, Ehlers ve Mayou, 2002), 

deprem mağdurlarında (Nolen-Hoeksema ve Morrow, 1991), saldırıya uğrayanlarda 

(Michael, Ehlers, Halligan ve Clark, 2005) ruminasyonun travma sonrası stres 

bozukluğunu yordadığını ortaya koymaktadır. Olayın hemen ardından görülen 

ruminasyon travma sonrası büyüme gibi olumlu bir değişkenle ilişkilendirilirken, uzun 

süre geçtikten sonra bu düşüncelerin halen intrusif bir şekilde devam ediyor olması 

yüksek düzeyde sıkıntıya işaret etmektedir (Calhoun, Cann, Tedeschi ve Mcmillan, 

2000; Taku, Cann, Tedeschi ve Calhoun, 2009). Kanser tanısı almış hastalarla 

yürütülen bir çalışmada negatif içerikli ruminasyonların (hayatın anlamını sorgulatıcı 

ya da girici) sıkıntı düzeyini artırdığı bulunmuştur (Morris ve Shakespeare-Finch, 

2011). Araştırmalardaki bulguların birbirini destekler nitelikte olduğu görülmektedir. 

İntrusif ruminasyonların daha çok olumsuz yanları göz önünde bulundurulsa da 

bunların iyi ya da kötü yönde büyük değişiklikler yaratan olaylar karşısında doğal 

olduğu; ayrıca istemli ruminasyonları yordadığı belirtilmektedir (Cann ve ark., 2011). 

Başlangıçta otomatik olan ruminasyonlar, etkili bir işlemleme süreci söz konusu 

olduğunda önceki amaç ve varsayımlardan ayrışmayı, yeni duruma uygun açıklamalar 

bulmayı kolaylaştırmaktadır (Tedeschi ve  Calhoun, 2004).  

Yukarıda aktarılan literatür bilgileri çerçevesinde, bu tez çalışmasında,  içerik ve 

işlemlenme şekillerine göre farklı sonuçlar ortaya çıkarabileceği düşünülen 

ruminasyonlar, intrusif ve istemli olmak üzere iki grup şeklinde araştırılacaktır.  
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1.5. Araştırmanın Amacı 

Travmatik yaşantılar ani ve alışılmış yaşam döngüsünden farklı olmaları sebebiyle 

maruz kalan pek çok insanı olumsuz olarak etkilemektedir. İlgili literatürde travma 

sonrası görülebilecek psikolojik sorunlara ilişkin pek çok çalışma mevcuttur (Eustace, 

Macdonald ve Long, 1999; Godeau ve ark., 2005; Norris, Friedman ve Watson, 2002; 

Önder, Tural, Aker, Kılıç ve Erdoğan, 2006; Şalcıoğlu, Başoğlu ve Livanou, 2003). 

Bu psikolojik sorunlara sebep olabilecek değişkenlere araştırma konusu açısından 

bakıldığında ise ruminasyon (Lindstrom, Cann, Calhoun, Tedeschi, 2013; Morris ve 

Shakespeare-Finch, 2011; Ehring, Frank, Ehlers, 2008; Michael, Ehlers, Halligan ve 

Clark, 2005), varsayımlar (Dekel, Solomon, Elklit ve Ginzburg, 2010; Currier, 

Holland ve Neimeyer, 2009; Solomon, Iancu ve Tyano, 1997) ile ilgili araştırmalara 

rastlanmış ancak aradaki ilişkide zaman yöneliminin etkisini araştıran çalışmaların 

(Holman ve Silver, 1998; Zimbardo, Sword ve Sword, 2012) görece az olduğu 

görülmüştür.  

Bu açıdan, travmatik olayın psikolojik sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan 

kalkmasını engelleyebileceği düşünülen bu faktörleri birlikte değerlendirmenin klinik 

uygulamalar açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. Travmatik olay ile birlikte 

dünyayı tehlikeli, adil olmayan ve tahmin edilemeyen bir yer olarak değerlendirmek 

ve olay sonrası zihinsel meşguliyetin devamı, kişinin zaman yönelimini etkileyerek 

günlük işlevsellikte sorunlara yol açabileceği tahmin edilmektedir. Ek olarak yapılan 

diğer çalışmalarda da travmatik olay sonrasında sadece semptomlara odaklanmak 

yerine bireyin temel varsayımlarını daha dengeli bir hale getirmekten 

bahsedilmektedir (Everly ve Lating, 2004; Laufer 1988). Dünyaya ilişkin varsayımları 

görmenin bir diğer yolu da kişinin geçmişi, şimdiyi ve geleceği nasıl yorumladığını 
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belirleyebilmektir. Bu sayede sağaltım çalışmalarında travmatik deneyim ile uyumlu 

bir zaman yönelimi ve dünya algısı oluşturmak mümkün olacaktır. Bu bilgilerden 

hareket ederek, bu çalışmanın temel amacı, travmatik olayın psikolojik sağlık 

üzerindeki etkisinde zaman yönelimi, dünyaya ilişkin varsayımlar ve ruminasyonun 

rolünü incelemektir. Araştırmanın diğer bir amacı da olayın türü ve üzerinden geçen 

sürenin olay etkisi puanlarını nasıl etkilediğini belirlemektir.  

1.5.1. Araştırma Soruları 

Çalışmanın temel amacına  bağlı olarak aşağıdaki araştırma sorularına yanıt 

aranacaktır:  

1) Travmatik olayın türü ve üzerinden geçen süre olayın etkisini nasıl 

etkilemektedir?  

2) Araştırma değişkenleri ile psikolojik belirtiler arasında nasıl bir ilişki vardır? 

3) Travmatik yaşantılar sonrası görülen psikolojik belirtilerde zaman yönelimi, 

temel varsayımlar ve ruminasyon değişkenlerinin aracı etkisi var mıdır? 
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           BÖLÜM II 

YÖNTEM 

2.1. Katılımcılar 

Çalışmanın örneklemini, Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan ve çeşitli travmatik 

yaşantılara maruz kalmış 207 yetişkin oluşturmaktadır. Katılımcıların psikolojik 

bozukluk düzeyinde belirti göstermesi dışlama ölçütü olarak belirlenmiştir. Yaş uzamı 

18-54 (X= 27.45, ss= 6.74) olan katılımcıların 149’u kadın (%72),  58’i erkektir (%28). 

Katılımcılara ilişkin sosyodemografik özellikler Tablo 2.1’de yer almaktadır. 
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Tablo 2.1. Katılımcıların demografik özellikleri 

 

                                                                                           N=207             Yüzde % 

Cinsiyet 

 

       Kadın  

       Erkek 

149 

58 

72 

28 

Medeni durum 

 

       Evli 

       Bekar 

       Boşanmış 

       Eşini kaybetmiş 

39 

162 

4 

2 

18.8 

78.3 

1.9 

1.0 

Eğitim düzeyi 

 

       Okuryazar 

       Lise 

       Üniversite öğrencisi 

       Üniversite mezunu 

       Yüksek lisans 

       Doktora 

2 

13 

45 

90 

44 

13 

1.0 

6.3 

21.7 

43.5 

21.3 

6.3 

Çalışma durumu 

 

       Çalışan 

       Çalışmayan 

123 

84 

59.4 

40.6 

Gelir durumu 

 

       Kesinlikle geçinemiyorum 

       Geçinemiyorum 

       İdare ediyorum 

       Geçinebiliyorum 

       Çok rahat geçinebiliyorum                             

5 

13 

95 

70 

24 

2.4 

6.3 

45.9 

33.8 

11.6 
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2.2. Veri Toplama Araçları 

Çalışmanın verileri, katılımcıların kişisel özelliklerine ilişkin bilgi almak amacıyla 

sorulan soruları içeren demografik bilgi formunun yanı sıra, Travmatik Yaşantı 

Tarama Listesi, Olayların Etkisi Ölçeği (OEÖ), Olay İlişkili Ruminasyon Envanteri 

(OİRE), Dünyaya İlişkin Varsayımlar Ölçeği (DİVÖ), Zimbardo Zaman Perspektifi 

Envanteri (ZZPE) ve Kısa Semptom Envanteri (KSE) kullanılarak toplanmıştır. Bu 

standart ölçeklerin dışında, formun en başında, katılımcılara araştırmanın genel 

amacına ve katılımcı haklarına ilişkin bilgi vermek amacıyla hazırlanmış bir 

bilgilendirilmiş onam formu verilmiştir. Formda çalışmaya katılımın gönüllülük 

esasına dayandığı ve rahatsızlık hissedilmesi durumunda yarım bırakılabileceği 

belirtilmiştir. Ek olarak, katılımcıların verdiği bilgilerin gizli tutulup çalışmanın 

sonuçlarının bilimsel amaçlarla kullanılacağı konusunda da bilgilendirmeye yer 

verilmiştir. Çalışmada yer almak isteyen katılımcılardan, gönüllülük esasına uygun 

olarak söz konusu araştırmada yer aldıklarını kabul ettiklerini ifade eden işaretlemeyi 

yapmaları istenmiştir. Bilgilendirilmiş Onam Formu Ek 1’de yer almaktadır. 

2.2.1. Demografik Bilgi Formu 

Demografik bilgi formunda katılımcıların cinsiyeti, yaşı, eğitim ve gelir durumu, bir 

iş sahibi olma, yaşanılan şehir gibi kişisel bilgilere ek olarak herhangi bir fiziksel ya 

da psikiyatrik rahatsızlık geçirip geçirmediklerinin de öğrenilmesi amaçlanmıştır. 

Katılımcılardan fiziksel ya da psikiyatrik tedavi almaları durumunda tedavinin türünü 

belirtmeleri de istenmiştir. Kullanılan Demografik Bilgi Formu Ek 2’de sunulmuştur.  
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2.2.2. Travmatik Yaşantı Tarama Listesi 

Katılımcıların yaşadıkları travmatik olayları belirleyebilmek amacıyla Travmatik 

Yaşantı Tarama Listesi Kullanılmıştır. Dürü (2006) tarafından oluşturulan listede 

bireylerin başlarına gelebilecek olaylar 13 madde olarak yer almaktadır. Katılımcıların 

belirtmek istedikleri diğer olaylar ek bir madde ile sorulmaktadır. Bu listeden sonra 

katılımcılara en çok hangi olaydan etkilendiklerini ve olayın üzerinden geçen süreyi 

soran ek bir soru yöneltilmiştir. Katılımcılardan onları en çok etkileyen olayı göz 

önünde bulundurarak çalışmaya devam etmeleri istenmiştir.  

Çalışmada kullanılan Travmatik Yaşantı Tarama Listesi Ek 3’te yer almaktadır.  

2. 2. 3.Olayların Etkisi Ölçeği 

Ölçeğin orijinal hali deneyimlenen belirli bir olayın kişisel etkisini ölçmek amacı ile 

geliştirilmiştir (Horowitz, Wilner & Alvarez, 1979). Olayların etkisi ölçeğinin gözden 

geçirilmiş formu (Impact of Event Scale-Revised) ise Weis ve Marmar tarafından 

1997’de geliştirilmiştir. Çalışmada yeniden yaşantılama (α = .87), kaçınma (α = .84) 

ve aşırı uyarılma (α = .79) alt boyutları için yüksek iç geçerlik puanları bulunmuştur.  

Türkiye’de geçerlik güvenirlik çalışması 18-65 yaş arası TSSB tanısı olan ve olmayan 

2 grup ile yapılmıştır (Çorapçıoğlu, Yargıç, Geyran & Kocabaşoğlu, 2006). Ölçeğin 

Türkçe ve İngilizce formunda son bir hafta içindeki belirtiler 5’li likert tipinde 

puanlanmakta ve 22 madde bulunmaktadır. Ölçekteki 1, 2, 3, 6, 9, 14, 16, 20. maddeler 

yeniden yaşama; 5, 7, 8 11, 12, 13, 17, 22. maddeler kaçınma; 4, 10, 15, 18, 19, 21. 

maddeler ise aşırı uyarılma alt boyutlarını oluşmaktadır (Devilly, 2001). Ölçeğin 

geçerlik analizlerinde yeniden yaşama puanı .69, aşırı uyarılma puanı .64,  kaçınma 

puanı .49, olarak bulunmuştur. Toplam puan ise .75’tir. Güvenirlik analizlerinde ise iç 
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tutarlık katsayısı .87-.93 arasında değişmektedir. Mevcut çalışmada ölçeğin Cronbach 

alfa puanı .88 olarak bulunmuştur. 

Kullanılan Olayların Etkisi Ölçeği (OEÖ) Ek 4’te verilmiştir. 

2.2.4. Olay İlişkili Ruminasyon Envanteri 

Bu ölçek travmatik olaylardan sonra görülen intrusif ve istemli ruminasyonları 

ölçebilmek amacıyla geliştirilmiştir ve her 2 ruminasyon türü için toplamda 20 

maddeden oluşmaktadır (Cann, Calhoun, Tedeschi, Triplett, Vishnevsky ve 

Lindstrom, 2011). Ölçeğin ilk kısmında, katılımcılardan travmatik yaşantıyla ilgili 

düşünmemeye çalışmalarına rağmen, olayın onları ne kadar meşgul ettiğini 

belirtmeleri istenen 10 soru bulunmakta ve bu sorular intrusif ruminasyon düzeyini 

ölçmektedir. İkinci kısımdaki sorular ise travmatik yaşantıdan sonra özellikle ve kasıtlı 

olarak olayın ne kadar düşünüldüğüne verilen cevaplar aracılığıyla istemli ruminasyon 

düzeyini belirlemektedir. Ölçek 4’lü likert olarak puanlanmaktadır. Ölçeğin geçerlik 

güvenirlik çalışmasında iç tutarlık puanlarının (intrusif  .94, istemli = .88) güçlü 

olduğu ve varyansın %57’sini açıkladığı belirtilmektedir (Cann ve ark., 2011).  

Ölçeğin Türkçe geçerlik güvenirlik çalışmaları Çalışır, Tüzün, Piri, Cann, Tedeschi ve 

Calhoun tarafından (devam etmekte) yapılmıştır. Ölçeğin Türkiye’deki örneklem için 

de intrusif ve istemli ruminasyon olmak üzere 2 faktörlü bir yapı gösterdiği 

bulunmuştur. Cronbach alfa değerleri diğer bir çalışmada intrusif ruminasyon için .93, 

istemli ruminasyon için .87 olarak bulunmuştur (Gül, 2014). Mevcut çalışmada 

Cronbach alfa değerleri intrusif ruminasyon için .94, istemli ruminasyon için .90 

olarak bulunmuştur. 
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Çalışmada kullanılan Olay İlişkili Ruminasyon Envanteri (OİRE) Ek 5’te yer 

almaktadır.  

2.2.5. Dünyaya İlişkin Varsayımlar Ölçeği 

Travmatik yaşantının kişilerin temel varsayımlarında yarattığı değişikliği 

belirleyebilmek amacıyla Janoff-Bulman (1989) tarafından World Assumptions Scale 

adıyla geliştirilmiştir. Likert tipi, 1-6 olarak puanlanan ölçek 32 maddeden oluşmakta 

ve 2, 8, 12, 18 ve 31. maddeler ters kodlanmaktadır. Ölçeğin orijinal formunda 

dünyanın iyiliği, adalet, olayların kontrol edilebilirliği, rastlantısallık, kendilik değeri, 

yaşam üzerindeki kişisel kontrol ve şans olmak üzere 7 alt boyut bulunmaktadır. 

Ölçekten alınan yüksek puanlar yanıtlayan kişinin dünyaya ilişkin daha olumlu 

varsayımlarının olduğunu göstermektedir. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama çalışması 

Yılmaz (2008) tarafından yapılmıştır. Geçerlik ve güvenirlik çalışması ile ölçeğin 

iyilik (madde 4, 5, 9, 25, 26, 30) , adalet (madde 7, 11, 14, 19, 20, 22, 23, 29), şans 

(madde 10, 16, 21, 32) rastlantısallık (madde 2, 3, 6, 12, 15, 24) kendilik değeri (madde 

8, 18, 31, 28), kontrol (madde 13, 17, 27) olmak üzere 6 faktörlü bir yapı gösterdiği 

bulunmuştur.  

Ölçeğin uyarlama çalışmasında alt boyutlara ilişkin elde edilen Crobach alfa iç tutarlık 

katsayıları; kişisel talihe inanç için .85, dünyanın iyiliğine inanç için .79, olayların 

önceden kontrol edilebileceğine inanç için .75, yaşamın rastlantılara dayalı olduğuna 

inanç için .77, olumlu benlik için .63 ve dünyanın adil olduğuna inanç için .64 olarak 

bulunmuştur.Tüm ölçeğin  Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı ise .81’dir (Yılmaz, 

2008). Mevcut çalışmada ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .65 olarak 

bulunmuştur. 



 
 
 

28 
 

Çalışmada kullanılan Dünyaya İlişkin Varsayımlar Ölçeği (DİVÖ) Ek 6’da yer 

almaktadır.  

2.2.6. Zimbardo Zaman Perspektifi Envanteri   

Çalışmada katılımcıların zaman yönelimindeki farklılıkları ve bu farklılıkların diğer 

araştırma değişkenleri üzerindeki etkisini incelemek amacıyla Zimbardo ve Boyd 

(1999) tarafından geliştirilen Zimbardo Zaman Perspektifi Envanteri kullanılmıştır. 

Orijinal adı Zimbardo Time Perspective Inventory olan bu ölçek bir uçta “benim için 

hiç doğru değil” (1), diğer uçta “benim için çok doğru” (5) şeklinde likert tipte 

puanlanan 56 maddeden oluşmaktadır. “Geçmiş-olumlu”, “Şimdi-hazcı” “Şimdi-

kaderci” , “Gelecek” olmak üzere 5 faktörlü bir yapı gösteren ölçekteki 9, 24, 25, 41 

ve 56. maddeler ters kodlanmaktadır.   

Ölçeğin geçerlik güvenirlik çalışması Türkiye’de Kışlalı-Erginbilgiç tarafından 

yapılmış olup henüz yayınlanmamıştır. Cronbah alfa puanlarının Türkiye 

örnekleminde geçmiş-olumsuz, şimdi-hazcı, gelecek, geçmiş-olumlu, şimdi-kaderci 

alt boyutları için sırasıyla .81, .76, .72, .60 ve .65  olarak bulunduğu belirtilmiştir 

(Sircova ve ark., 2014). Zimbardo ve Boyd (1999) geçerlik güvenilirlik çalışmasında 

güvenirlik katsayının .70-.80 arasında değiştiğini belirtmiştir. Bahsedilen çalışmada 

Cronbach alfa puanları geçmiş-olumlu için .80, geçmiş-olumsuz için .82, şimdi-hazcı 

için .79, şimdi-kaderci için .74 ve gelecek için .77 olarak bulunmuştur. Mevcut 

çalışmada ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık  katsayısı .76’dır. 

Çalışmada kullanılan Zimbardo Zaman Perspektifi Envanteri (ZZPE) Ek 7’de 

sunulmuştur. 
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2.2.7. Kısa Semptom Envanteri 

Ölçek, kişilerin çeşitli psikolojik semptomlarını belirleyebilmek amacıyla 

Semptom Belirleme Listesini’nin (SCL-90) ayırt ediciliği yüksek 53 maddesi seçilerek 

“Brief Symptom Inventory” adıyla Derogatis (1992) tarafından oluşturulmuştur. 

Kendi bildirime dayanan ölçek 53 madde içermekte ve “Hiç” (0), “Biraz” (1), “Orta 

derecede” (2), “Epey” (3), “Çok fazla” (4) şeklinde 5’li likert tipte yanıtlanmaktadır.  

Ölçeğin geçerlik-güvenirlik çalışması Türkiye’de Şahin ve Durak (1994) tarafından 

yapılmıştır. Ölçeğin uyarlama geçerlik ve güvenirlik çalışmasında Kısa Semptom 

Envanteri’nin uygulandığı üç araştırmanın verileri kullanılmıştır. Verilere göre Kısa 

Semptom Envanteri anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite 

olmak üzere beş faktöre sahiptir.  

Ölçeğin yetişkin örneklemi için iç tutarlık katsayı puanları .75 ile .87 arasında 

değişmektedir. Alınan puanlardaki yükselme, belirti düzeyinin sıklığına işaret 

etmektedir. Mevcut çalışmada ölçeğin Cronbach alfa değeri .97 olarak bulunmuştur. 

Araştırmada kullanılan Kısa Semptom Envanteri (KSE) Ek 8’de yer almaktadır. 

2.3. İşlem 

Çalışmanın verileri,  www.surveey.com adlı web tabanlı veri toplama sitesi üzerinden 

toplanmıştır. Uygulama öncesi katılımcılar, bilgilendirilmiş onam formu aracılığıyla 

araştırmanın amacı ve önemi hakkında bilgilendirilmiş, bahsedilen formda katılımın 

gönüllülük esasına dayandığı, bireysel değerlendirme yapılmayacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca, katılımcıların çalışma ile ilgili bilgi almak istedikleri ya da ölçek sorularının 

sıkıntı verici olması durumunda araştırmacıya ulaşabilecekleri iletişim bilgisi 

verilmiştir. Ölçeklerin uygulanması yaklaşık 20-30 dakika sürmektedir. 

http://www.surveey.com/
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                                              BÖLÜM III 

BULGULAR 

Bu bölümde, araştırmanın temel amacı göz önüne alınarak yapılan istatistiksel 

işlemlerin sonuçlarına yer verilmiştir. Analiz aşamasına geçilmeden önce veriler 

hatalarından arındırılmıştır. Veri setinde kayıp veriye ya da uç değerlere 

rastlanmamıştır. Analizler ortalama değerler üzerinden yürütülmüştür.  

Araştırmanın amacı doğrultusunda sorulan ilk soruya yanıt bulmak amacıyla 

ilk olarak, olay türü ve geçen sürenin olay etkisi üzerindeki temel ve ortak etkileri 

araştırılmıştır. Daha sonra, araştırma değişkenlerinin psikolojik belirtilerle ilişkilerine 

dair bulgular aktarılmıştır. Son olarak, travmatik yaşantılar ve psikolojik belirtiler 

arasındaki ilişkide zaman yönelimi, dünyaya ilişkin varsayımlar ve ruminasyonnun 

aracı rolünü belirlemeye yönelik aracı değişken analizi bulgularına yer verilmiştir.   

3.1. Olay Türü ve Olayın Üzerinden Geçen Sürenin Olay Etkisine Temel ve Ortak 

Etkileri 

Çalışmanın amacı kapsamında yaşanılan travmatik olayın türünün (doğa-

insan), olay etkisi üzerinde etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Yaşanılan olayın 

üzerinden geçen sürenin de olay etkisi üzerinde etkisi olabileceği düşünülüp, 

katılımcıların verdiği cevaplar 1 yıldan daha az, 1-3 yıl arası ve 3 yıldan daha fazla 

şeklinde kategorik olarak gruplanmış ve analizlere dâhil edilmiştir. Olay etkisi 

değişkeni bağımlı değişken olarak ele alınmış, olay türü (2) x geçen süre (3) için çift 

yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Olay etkisi üzerinde, olay türü (F1-201= 

.36, p> .05) ve olayın üzerinden geçen süre (F2-201=2.28, p> .05) değişkenlerinin 

anlamlı temel etkisi olmadığı görülmüştür. Ancak olay türü ve olayın üzerinden geçen 
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sürenin ortak etkisinin (F2-201=6.24, p< .01) anlamlı olduğu bulunmuştur. Analize 

ilişkin bulgular Tablo 3.1’de verilmektedir. 

Tablo 3.1. Olay Türü ve Geçen Süreye Göre Olay Etkisi Puanları 

Varyansın  Kareler sd Kareler             F                  p 

Kaynağı              toplamı                               ortalaması                           

 

Olay Türü              .16                    1                 .16                   .36             .55 

 

Geçen Süre          2.09                    2                1.05                2.28             .10 

 

OxG                     5.74                    2                2.87                6.24             .00** 

 

Hata                   92.487               201                .46 

 

Toplam            570.235               207 

**p< .01 

Ortak etkinin hangi gruplar arasındaki farklılıklardan kaynaklandığını belirleyebilmek 

amacıyla Benferroni testi yapılmıştır. Tablo 3.2 ve Grafik 1’ de de görüldüğü gibi 

genel olarak, doğa yoluyla oluşan travmatik olaylar söz konusu olduğunda 

katılımcıların olay etkisi puanları olayın üzerinden geçen süreye paralel olarak 

azalmaktadır. Gruplar arası fark değerlendirildiğinde, doğal travmaların üzerinden 1 

yıldan az süre geçtiğinde alınan olay etkisi puanları, 3 yıl ve daha fazla süre geçtiğinde 

alınanlara göre anlamlı olarak daha yüksektir. Benzer şekilde olayın üzerinden 1-3 yıl 

arası zaman geçtiğinde alınan olay etkisi puanları, 3 yıl ve daha fazlasına göre anlamlı 

olarak daha yüksektir. İnsan eliyle yaratılan travmalarda ise olayın üzerinden geçen 

süre arttıkça (3 yıl ve daha fazla) olay etkisi puanları anlamlı olarak artmaktadır.  
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Tablo 3.2. Olay Türü (2) x Süre (3) Etkileşim Etkisini Belirleyebilmek Amacıyla 

Yapılan Benferroni Testi Sonuçları 

Olay etkisi  

Doğa 1 yıldan az >  Doğa 3 yıldan fazla 

                             X = 1.88                  X = 1.17 

                           ss = .68                     ss = .65 

                            n =  11                      n = 65 

 

 

 

           p< .01 

Doğa 1-3 yıl arası  >  Doğa 3 yıldan fazla 

X = 1.58                   X = 1.17 

                           ss = .76                      ss = .65 

                            n =  32                       n = 65 

 

 

         p< .05 

İnsan 3 yıldan fazla > Doğa 3 yıldan fazla 

             

             X = 1.70                    X = 1.17 

              ss = .69                       ss = .65 

               n =  56                        n =  65 

 

 

          p< .01 
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3.2. Psikolojik Belirtiler ile Tüm Değişkenler Arasındaki Korelasyonlar 

Araştırmada ele alınan değişkenler ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişkileri 

belirleyebilmek üzere yapılan Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi 

bulguları Tablo 3. 3’ te yer almaktadır.  
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Tablo 3. 3. Psikolojik Belirtiler ile Diğer Tüm Değişkenler Arasındaki Korelasyonlar 

                                                          (1)           (2)          (3)             (4)            (5)             (6)             (7)             (8)             (9)             (10)          (11)        (12)        (13)           (14)           (15) 

 (1)Olay Etkisi                                  1 

OİRE 

(2)Ruminasyon İntrusif                    .60**         1 

(3)Ruminasyon İstemli                     .34**       .51**       1 

ZZPE 

(4)Olumsuz Geçmiş .30**       .26**     .13              1 

(5)Olumlu Geçmiş                          -.29**      -.19**    -.06          -.26** 1 

(6)Şimdi Hazcı                                 .07           .09          .10           .09             .29**         1 

(7)Şimdi Kaderci                             .22**       .07         -.04          .48**        -.04           .28**         1 

(8)Gelecek                                       -.04          .00           .02           .11            .06          -.30**      -.24**          1 

DİVÖ 

(9) İyilik                                          -.23**     -.16**     -.03**     -.36**         .35**        .08         -15*            .07             1 

(10)Adalet                                       -.09         -.04          .05         -.15*          .24**         .04        -.09             .13          .35**           1 

(11)Şans                                          -.23**     -.16*        .09         -.31**        .20**        .17*      -.15*            .04           .38**          .36** 1 

(12)Rastlantı                                     .29**      .11         .01          .29**       -.18**        .09        .32**         -.08          -.23**        -.03           -.12   1 

(13)Kendilik                                     .25**      .16*        .02         .34**       -.16**        .07        .17*           -.07          -.19**          .07           -.11 .32**     1 

(14)Kontrol                                     -.01          .08           .21**     -.04             .03          -.11        -.19**          .13           .10              .22**         .17*       .     06           .02             1  

(15)KSE                                           .51**      .30**       .17*        .46**        -.31**      -.05          .30**          .08          -.32**        -.11            -.29**          .36** .40** .03 1 

*p< .05, **p< .01 
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Tablo 3. 3. incelendiğinde, alt boyutlardan şimdi hazcı, gelecek, adalet, ve kontrol 

dışındakilerin psikolojik belirtiler ile ilişkili olduğu bulunmuştur. 

Psikolojik belirtiler ile olay etkisi arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu 

belirlenmiştir (r= .51, p< .01).  

Olaya ilişkin ruminasyonların alt boyutları göz önünde bulundurulduğunda, intrusif 

ruminasyon (r= .30, p< .01) ve istemli ruminasyon (r= .17, p< .05)  ile psikolojik 

belirtiler arasında arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.  

Zaman yöneliminin alt boyutlarını oluşturan olumsuz geçmiş (r= .46, p< .01), şimdi 

kaderci (r= .30, p< .01) zaman yönelimleri ile psikolojik belirtiler arasında pozitif 

yönde anlamlı bir ilişki görülürken; olumlu geçmiş (r= -.31, p< .01) alt boyutu 

psikolojik belirtiler ile negatif yönde anlamlı olarak ilişkidir. Şimdi hazcı ve gelecek 

alt boyutları ile psikolojik belirtiler arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır. 

Dünyaya ilişkin varsayımlardan iyilik (r= -.32, p< .01) ve şans (r= -.29, p< .01) ve 

psikolojik belirtiler arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Rastlantısallık (r= .36, p< .01) ve kendilik değeri (r= .40, p< .01) ise belirtiler ile pozitif 

yönde anlamlı olarak ilişkilidir. Adalet ve kontrol alt boyutları psikolojik belirtiler 

arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. 

Olay etkisinin diğer değişkenlerle ilişkisine bakıldığında, intrusif ruminasyon (r= .60, 

r< .01) ve istemli ruminasyon (r= .34, p< .01) ile arasında pozitif yönde anlamlı bir 

ilişki olduğu görülmektedir.    

Zaman Yönelimi alt boyutlarından, olumsuz geçmiş (r= .30, p< .01) ve şimdi kaderci 

(r= .22, p< .01) ile olay etkisi arasında pozitif; olumlu geçmiş (r= -.29, p< .01) ile 
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negatif yönde anlamlı bir ilişki vardır. Şimdi hazcı ve gelecek alt boyutlarıyla olay 

etkisi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Dünyaya ilişkin varsayımların alt boyutlarından iyilik (r= .23, p< .01) ve şans (r= -.23, 

p< .01) ile olay etkisi arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Rastlantı 

(r= .29, p< .01) ve kendilik değeri (r= .25, p< .01) alt boyutları ise olay etkisi ile pozitif 

yönde anlamlı ilişki görülmektedir. Olay etkisi ile adalet ve kontrol alt boyutları 

arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır.  

3.3. Travmatik Yaşantılar ile Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide 

Değişkenlerin Aracı Rolünün Değerlendirilmesi 

Çalışmada, yaşanan travmatik olayların etkisi ile psikolojik belirtiler arasındaki 

ilişkide diğer temel değişkenlerin aracı rolünü belirleyebilmek amacıyla Baron ve 

Kenny (1986) tarafından önerilen regresyon analizleri kullanılmıştır. Önerilen bu 

yönteme göre, bir değişkenin aracı rolünün olabilmesi için aşağıda belirtilen dört 

koşulu yerine getirmesi gerekmektedir. 

1. Yordayıcı ve yordanan arasında anlamlı bir ilişki olmalıdır. 

2. Yordayıcı değişken ile aracı değişken arasında anlamlı bir ilişki olmalıdır. 

3. Aracı değişken ve yordanan değişken arasında anlamlı bir ilişki olmalıdır. 

4. Yordayıcı değişken ve aracı değişken eş zamanlı olarak regresyon analizine 

girdiğinde, daha önce yordayıcı ve yordanan değişkenler arasında var olan 

anlamlı ilişki, anlamlı olmaktan çıkmalı ya da önceki anlamlılık düzeyinde 

azalma göstermelidir.  
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Aracı değişken modele girdiğinde yordayıcı ve yordanan arasındaki ilişki anlamlı 

olmaktan çıkıyor ise “tam aracı model”den; yordayıcı ile yordanan arasındaki ilişkinin 

anlamlılık düzeyinde azalma oluyorsa “kısmi aracı model”den söz edilebilir.   

Bahsedilen adımların ardından dolaylı aracılık etkisinin istatistiksel olarak anlamlı 

şekilde sıfırdan farklı olup olmadığı, Preacher ve Hayes (2008) tarafından öne sürülen 

bootstrap yöntemi ile belirlenmiştir. Bootstrap, araştırma örnekleminden hareket 

ederek yer değiştirme yöntemi ile pek çok defa (örneğin 99 1000; 5000 kez) yeniden 

örneklemeye dayanan ve parametrik olmayan bir yöntemdir. Yeniden örnekleme 

yapıldıktan sonra aracılık etkisinin anlamlılığı, tipik güven aralığı hesaplanarak ve bu 

aralıkta sıfırın bulunup bulunmamasına göre saptanmaktadır. Sıfırın güven aralığı 

içinde yer almaması, dolaylı etkinin anlamlı olduğuna işaret etmektedir. 

Bootstrap yöntemi (a) küçük örneklemlerde Sobel’e kıyasla daha doğru sonuçlar 

vermesi; (b) normal dağılım varsayımını karşılamayı gerektirmemesi; (c) çokyönlü 

aracı değişkenlerin etkisini hem ayrı ayrı hem de eşzamanlı değerlendirmeye olanak 

sağlaması; (d) çokyönlü aracı değişkenlerin etkilerini tek bir modelde 

karşılaştırabilmesi; (e) aracı değişkenlerin birbirlerinden bağımsız şekilde işlev 

gösterip göstermediklerini belirleyebilmesi (Preacher ve Hayes, 2004; 2008) gibi 

nedenlerle bu çalışmada değişkenlerin aracı rolünün değerlendirilmesinde seçilmiştir. 

Travmatik yaşantılar ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişkide diğer temel 

değişkenlerin aracı rolünü belirlemek amacıyla daha önce yapılan korelasyon analizi 

sonuçlarından (Tablo 3. 3) yola çıkılmış,  Olayların Etkisi Ölçeği ve Kısa Semptom 

Envanteri’nden elde edilen puanlar temel alınmıştır.  

İlk aşamada, şimdi hazcı ve gelecek alt boyutları psikolojik belirtiler ile ilişki 

göstermediğinden analize dâhil edilmemiştir. Belirtilen alt boyutlar dışındaki tüm 
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zaman yönelimleri psikolojik belirtiler ile ilişkili oldukları için aracı rolleri test 

edilmiştir. 

İkinci aşamada, adalet ve kontrol varsayımlarının psikolojik belirtilerle ilişkisi 

olmadığı göz önünde bulundurulup aracı rolleri test edilmemiştir. İyilik, şans, 

rastlantısallık ve kendilik varsayımlarının psikolojik belirtilerle anlamlı ilişkisi 

görüldüğü için aracı rolleri test edilmiştir.  

Üçüncü aşamada, psikolojik belirtiler ile ruminasyon tarzları arasında ilişki görüldüğü 

için aracı rolleri test edilmiştir. 

Travmatik yaşantılar ile psikolojik belirtiler arasında aracı rolü incelenen değişkenler 

Tablo 3. 4’de yer almaktadır. 
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Tablo 3.4. Travmatik Yaşantılar ile Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide 

Aracı Rolü İncelenen Değişkenler 

  Yordayıcı Değişken     Aracı Değişken    Yordanan Değişken 

(Zaman Yönelimi) 

   Travmatik Yaşantı                     Olumsuz Geçmiş                  Psikolojik Belirtiler 

                                                      Olumlu Geçmiş 

                                                       Şimdi Kaderci 

  Yordayıcı Değişken Aracı Değişken     Yordanan Değişken 

(Dünyaya İlişkin Varsayımlar) 

   Travmatik Yaşantı           İyilik                              Psikolojik Belirtiler 

                                                              Şans 

                                                       Ratlantısallık 

                                                           Kendilik 

  Yordayıcı Değişken          Aracı Değişken                 Yordanan Değişken 

(Ruminasyon) 

   Travmatik Yaşantı                  Ruminasyon İntrusif        Psikolojik Belirtiler 

                                                    Ruminasyon İstemli  
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3. 3. 1. Travmatik Yaşantılar ile Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide     

            Zaman Yöneliminin Aracı Rolü 

Daha önce de belirtildiği gibi çalışmanın amaçlarından biri travmatik yaşantılar ve 

psikolojik belirtiler arasındaki ilişkide zaman yönelimi değişkenin aracı rolünü test 

etmektir. Bu amaçla Zimbardo Zaman Perspektifi Envanteri alt boyutları olan olumlu 

ve olumsuz geçmiş, şimdi kaderci değişkenlerinin aracı rolü Baron ve Kenny (1986) 

tarafından önerilen bir dizi regresyon analizi ile incelenmiştir. 

Yapılan korelasyon analizi (Tablo 3.3) göz önünde bulundurularak, zaman yönelimi 

alt boyutlarından şimdi hazcı ve gelecek ile psikolojik belirtiler arasında anlamlı ilişki 

olmadığı için aracı rolleri test edilmemiştir. Ancak travmatik yaşantılar ile psikolojik 

belirtiler arasındaki ilişkide zaman yönelimlerinden olumlu geçmiş, olumsuz geçmiş 

ve şimdi kaderci alt boyutlarının aracı rolü PROCESS Multiple Mediation Model 4 

(Hayes ve Preacher, 2012) kullanılarak incelenmiştir. 

Araştırılarılan değişkenlerin aracı etkilerine ilişkin bulgular Şekil 3.1’de yer 

almaktadır. 
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Zaman Yönelimi 

.  

   .28***          .34*** 

         -.27***      -.17*    

          -.23 

                                                 

                                           19***                     13  

        

     

.61*** (.44***) 

Şekil 3.1    Olumlu Geçmiş, Olumsuz Geçmiş ve Şimdi Kaderci Zaman Yönelimlerinin 

                 Travmatik Yaşantılar ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide Aracı  

                  Rolleri 
                     Şekilde standardize olmayan betalara yer verilmiştir.  

                     *p<.05, ***p<.001 

 

Şekil 3. 1’de görüldüğü gibi travmatik yaşantıların yordanan değişken olan psikolojik 

belirtiler üzerinde anlamlı doğrudan etkisi (B= .61, t=  8.61, p< .001) vardır (Adım 1). 

Ayrıca travmatik yaşantılar, aracı değişkenler olan olumsuz geçmiş (B= .28, t= 4.49, 

p< .001), olumlu geçmiş (B= -.27, t= -4.26, p< .001) ve şimdi kaderci (B= .19, t= 3.24, 

p< .001) zaman yönelimleri üzerinde anlamlı doğrudan etki göstermektedir (Adım 2). 

Aracı değişkenlerin psikolojik belirtiler üzerindeki yordayıcı etkisine bakıldığında 

olumsuz geçmiş (B= .34, t= 4.16, p< .001) ve olumlu geçmiş (B= -.17, t= -2.26, p< 

.05) zaman yönelimlerinin anlamlı doğrudan etkisinin olduğu; şimdi kaderci (B= .13, 

t= 1.52, p> .05) zaman yöneliminin anlamlı düzeyde doğrudan etkisinin olmadığı 

görülmektedir (Adım 3). Travmatik yaşantılar ile tüm aracı değişkenler denkleme 

eşzamanlı girdiğinde (Adım 4), travmatik olaylar ile psikolojik belirtiler arasındaki 

 

Şimdi 

Kaderci 

 

Travmatik 

Yaşantılar 

 

Olumlu 

Geçmiş 

 

Olumsuz 

Geçmiş  

 

 Psikolojik 

Belirtiler 
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ilişkinin azaldığı ve anlamlılık düzeyinin düştüğü görülmektedir (B= .44, t= 8.62, p< 

.001). Buradan hareketle, aracı değişkenlerin travmatik yaşantılar ile psikolojik 

belirtiler arasındaki ilişkide “kısmi aracılık” etkileri olduğu sonucuna varılmıştır. 

Ayrıca, tüm modelin anlamlı olduğu (F4-202= 32.06, p< .001) ve varyansın %39’unu 

açıkladığı görülmektedir. 

Aracı değişkenlerin kısmi aracılık etkisinin anlamlı olup olmadığı 1000 kişilik 

bootstrap örneklemi üzerinde incelenmiş ve sonuçlar Tablo 3. 5’ te verilmiştir. Buna 

göre üç aracı değişkenin toplam dolaylı etkisi anlamlı bulunmuştur (nokta tahmini= 

.17 ve %95 BCa GA [ .0972, .2646]). Yani, zaman yönelimi değişkenleri, travmatik 

yaşantılar ile psikolojik belirtiler arasında ilişkiye kısmi aracılık etmektedir. Ek olarak, 

her değişken ayrı ayrı ele alındığında, olumsuz geçmiş (nokta tahmin= .10 ve %95 

BCa GA [ .0449, .1747]) ve olumsuz geçmiş (nokta tahmin= .05 ve %95 BCa GA [ 

.0072, .0999]) zaman yönelimlerinin olay etkisi ile psikolojik belirtiler arasında 

anlamlı kısmi aracılık etkisi olduğu ancak şimdi kaderci zaman yöneliminin (nokta 

tahmin= .02 ve BCa GA [ -.0047, .0793]) kısmi aracılık etkisinin anlamlı olmadığı 

görülmektedir. 

Tablo 3. 5. Psikolojik Belirtiler Üzerinde Toplam ve Spesifik Dolaylı Etki için 

Nokta Tahminleri, Bias-Corrected and Accelerated (BCa) Güven Aralıkları  

Değişken 

Katsayılar Çarpımı 

(Product of coefficients) 

%95 BCa Güven 

Aralığı 

Nokta 

Tahmini 
SE z P Düşük Yüksek 

Toplam .17 .04  4.22 .00 .0972 .2646 

Olumsuz Geçmiş      .10 .03  3.10 .00 .0449 .1747 

Olumlu Geçmiş 

Şimdi Kaderci                                                                                

.05 

     .02                        

.02 

 .03 

 2.02 

1.39 

.04 

.16 

 .0072 

 -.0047 

.0999 

.0793 
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3.3.2. Travmatik Yaşantılar ile Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide   

          Dünyaya İlişkin Varsayımların Aracı Rolü                  

Çalışmanın bir diğer amacı ise travmatik yaşantılar ve psikolojik belirtiler arasındaki 

ilişkide varsayımların alt boyutlarının aracı rolünün araştırılmasıdır. DİVÖ alt 

boyutlarının aracı rolü Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen bir dizi regresyon 

analizi ile incelenmiştir.  

Daha önce yapılan korelasyon analizinde (Tablo 3.3) adalet ve kontrol alt boyutları ile 

psikolojik belirtiler arasında anlamlı ilişki bulunmadığı bu değişkenlerin aracı rolüne 

bakılmamıştır. Bahsedilen korelasyon analizi dikkate alınarak travmatik yaşantılar ile 

psikolojik belirtiler arasındaki ilişkide iyilik, şans, rastlantısallık ve kendilik alt 

boyutlarının aracı rolü PROCESS Multiple Mediation Model 4 (Hayes ve Preacher, 

2012) kullanılarak incelenmiştir.  

Yapılan analizler doğrultusunda travmatik yaşantılar ile psikolojik belirtiler arasındaki 

ilişkide varsayım alt boyutlarının aracı etkileri Şekil 3.2’de gösterilmektedir. 
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                                               Dünyaya İlişkin Varsayımlar 

      

   

  

 

 

    

     

  

                        .24*** 

        

   

         .62*** (.43***) 

 

 

Şekil 3.2. İyilik, Şans, Rastlantısallık, Kendilik Varsayımlarının Travmatik Yaşantılar  

                ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide Aracı Rolleri 
                   Şekilde standardize olmayan betalara yer verilmiştir.  

                   ***p<.001 

 

Şekil 3. 2’ de görüldüğü gibi, travmatik yaşantıların yordanan değişken üzerinde 

anlamlı doğrudan etkisi (B= .62, t= 8.62, p< .001) vardır (Adım 1). Ek olarak olay 

travmatik yaşantılar, aracı değişkenler olan iyilik (B= -.31, t= -3.47, p< .001), şans (B= 

-.35, t= -3.49, p< .001), rastlatısallık (B= .33, t= 4.38, p< .001) ve kendilik (B= .29, t= 

3.76, p< .001) üzerinde anlamlı doğrudan etki göstermektedir (Adım 2). Aracı 

değişkenlerin psikolojik belirtiler üzerindeki yordayıcı etkisine bakıldığında 

rastlantısallık (B= .15, t= 2.37, p< .001) ve kendiliğin (B= .24, t= 3.90, p< .001) 
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Yaşantılar 

 

 

 

 

Psikolojik 
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İyilik 

Şans 

Rastlantısalllık 

Kendilik 

 -.35*** 

 

-.09 

 
.33*** 

.29*** 

.15*** 

-.11  -.31*** 
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anlamlı düzeyde doğrudan etkisinin olduğu ancak iyilik (B= -.11, t= -1.99, p> .05) ve 

şansın (B= -.09, t= -1.88, p> .05) anlamlı düzeyde doğrudan etkisinin bulunmadığı 

görülmektedir (Adım 3). Travmatik yaşantılar ile tüm aracı değişkenler denkleme 

eşzamanlı girdiğinde (Adım 4), olay etkisi ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişki 

azalmış; anlamlılık değerinde azalma olmasına rağmen .001 düzeyinde kalmaya 

devam etmiştir (B= .43, t= 6.07, p< .001). Buradan hareketle, aracı değişkenlerin 

travmatik yaşantılar ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişkide “kısmi aracılık” etkileri 

olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca tüm modelin anlamlı olduğu (F5-201= 26.95, p< 

.001) ve varyansın %39’unu açıkladığı görülmüştür.  

Aracı değişkenlerin kısmi aracılık etkisinin anlamlı olup olmadığı 1000 kişilik 

bootstrap örneklemi üzerinde incelenmiş ve sonuçlar Tablo 3. 6’da verilmiştir. Buna 

göre dört aracı değişkenin toplam dolaylı etkisinin anlamlı olduğu bulunmuştur (nokta 

tahmin= .18 ve %95 BCa GA [ .1101, .2798]). Diğer bir deyişle, dünyaya ilişkin 

varsayım değişkenleri, travmatik yaşantılar ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkiye 

kısmi aracılık etmektedir. Her değişken ayrı olarak ele alındığında, rastlantısallık 

(nokta tahmin= .05 ve %95 BCa GA [ .0095, .1065]) ve kendilik (nokta tahmin= .07 

ve %95 BCa GA [ .0255, .1454]) travmatik yaşantılar ile psikolojik belirtiler arasında 

kısmi aracılık etmektedir. Ancak, iyilik (nokta tahmin= .03 ve %95 BCa GA [ .0061, 

.0854]), şans (nokta tahmin= .03 ve %95 BCa GA [ .0005, .0781]) dünya 

varsayımlarının kısmi aracılık etkisinin anlamlı olmadığı görülmektedir. 
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Tablo 3. 6. Psikolojik Belirtiler Üzerinde Toplam ve Spesifik Dolaylı Etki için 

Nokta Tahminleri, Bias-Corrected and Accelerated (BCa) Güven Aralıkları 

Değişken 

Katsayılar Çarpımı 

(Product of coefficients) 

%95 BCa Güven 

Aralığı 

Nokta 

Tahmini 
SE z P Düşük Yüksek 

Toplam .18 .04  4.46 .00 .1101 .2798 

İyilik      .03 .02  1.74 .08 .0061 .0854 

Şans      .03 .02  1.67 .09 .0005 .0781 

Rastlantısallık 

Kendilik                                                                                  

.05 

     .07                        

.02 

 .03 

 2.10 

2.73 

.03 

.00 

 .0095 

0255 

.1065 

.1454 

 

3.3.3. Travmatik Yaşantılar ile Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide  

          Ruminasyonların Aracı Rolü                                                                    

Olaya İlişkin Ruminasyon Envanteri’nin alt boyutları olan intrusif ve istemli 

ruminasyonların aracı rolü Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen bir dizi 

regresyon analizi ile incelenmiştir. 

Daha önce yapılan korelasyon analizi (Tablo 3.3)  göz önünde bulundurularak, 

travmatik yaşantılar ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkide ruminasyon türlerinin 

aracı rolü PROCESS Multiple Mediation Model 4 (Hayes ve Preacher, 2012) 

kullanılarak incelenmiştir.  

Analizler doğrultusunda travmatik yaşantılar ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişkide 

ruminasyon türlerinin aracı etkileri Şekil 3.3’te gösterilmektedir. 
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Ruminasyon Türleri 

 

   .70***           -.      -.01 

          

          -.23 

 .38***        -.01     

        

.62*** (.63***) 

 

 

Şekil 3.3.  İntrusif Ruminasyon ve İstemli Ruminasyonun, Travmatik Yaşantılar ve 

Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide Aracı Rolleri.  
Şekilde standardize olmayan betalara yer verilmiştir.    

***p<.001 

 

Şekil 3.3’te görüldüğü gibi, travmatik yaşantıların yordanan değişken olan psikolojik 

belirtiler üzerine anlamlı doğrudan etkisi (B= .62, t= 8.62, p< .001) vardır (Adım 1). 

Travmatik yaşantılar, aracı değişkenler olan intrusif ruminasyon (B= .70, t= 10.88, p< 

.001) ve istemli ruminasyon (B= .38, t= 5.23, p< .001) üzerinde anlamlı doğrudan etki 

göstermektedir (Adım 2). Aracı değişkenlerin psikolojik belirtiler üzerindeki doğrudan 

yordayıcı etkisine bakıldığında, intrusif ruminasyon (B= -.01, t= -.14, p> .05) ve 

istemli ruminasyonun (B= -.01, t= -.11, p> .05) anlamlı doğrudan etkilerinin 

bulunmadığı görülmektedir (Adım 3). Travmatik yaşantılar ile tüm değişkenler 

denkleme eşzamanlı girdiğinde (Adım 4), travmatik yaşantılar ile psikolojik belirtiler 

arasındaki ilişkinin arttığı ve anlamlılık düzeyinin düştüğü görülmektedir (B= .63, t= 

6.99, p< .001). Ancak 3. adımda aracı değişkenlerin yordayıcı değişken üzerinde 

doğrudan etkisi görülmediği için aracılık etkileri olduğu sonucuna ulaşılamamaktadır. 
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Bölüm IV 

TARTIŞMA 

Bu çalışmada ilgili literatür bilgisinden yola çıkılarak travmatik yaşantılara bağlı olay 

etkisinde, travmatik olayın türünün (doğa ve insan) etkisinin belirlenmesi; travmatik 

olay ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkinin doğasında zaman yönelimi (geçmiş 

olumsuz/olumlu, şimdi hazcı/kaderci ve gelecek) ve dünyaya ilişkin varsayımlar 

(iyilik, adalet, şans, rastlantılsallık, kendilik ve kontrol) ve ruminasyon (intrusif ve 

istemli) değişkenlerinin aracı rollerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda, 

araştırma değişkenlerinin psikolojik belirtiler ile ilişkisini belirleyebilmek amacıyla 

korelasyon analizi yapılmıştır.  

Çalışmanın bu bölümünde, araştırmanın amacı doğrultusunda uygulanan analizlere 

ilişkin bulgular, ilgili literatür çerçevesinde tartışılacak; daha sonra araştırmanın 

sınırlılıkları ve gelecekteki araştırmalar için önerilerden bahsedilecektir. 

4.1. Olay Etkisinde Olayın Türü ve Üzerinden Geçen Sürenin Temel ve Ortak 

Etkilerine İlişkin Bulgular 

Daha önce de belirtildiği gibi analiz gerçekleştirilirken olay türünün yanı sıra, olayın 

üzerinden geçen sürenin de algılanan etkide rol oynayacağı düşünülerek ilgili değişken 

analize dâhil edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre olayın türü ya da üzerinden geçen 

süre, olay etkisi üzerinde anlamlı bir temel etki göstermemekle birlikte; ortak etkileri 

anlamlı olmaktadır. Ortak etkinin hangi gruplar açısından farklılaştığını belirlemek 

amacıyla yapılan analizlerde ise, üzerinden uzun süre geçmiş doğal travmatik 

yaşantıların (deprem, sel, yangın, vb), olay etkisi puanlarını anlamlı olarak düşürdüğü 

görülmektedir. İnsan eliyle oluşturulan travmatik yaşantılarda (istismar, şiddet, taciz 

vb.) olayın üzerinden geçen süre 3 yıl ve daha fazlası olduğunda, olay etkisi puanları 
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anlamlı olarak artmaktadır. Bu bulgu, doğal travmatik olaylardan sonra olayın 

etkisinin zamanla azaldığını; insan eliyle yaratılan travmaların ardından ise olay 

etkisinin zamanla arttığını işaret etmektedir.  

Elde edilen bulgu, konuyla ilgili başka araştırmalarla desteklenmektedir. Marmara 

depremi sonrası Türkiye’de yapılan takip çalışmalarında, olayın üstünden bir yıl 

geçtiğinde travma sonrası stres (Altındağ, Özen, Sır, 2005) ve depresyon (Şalcıoğlu, 

Başoğlu ve Livanou, 2003; Önder, Tural, Aker, Kılıç ve Erdoğan, 2006)  oranının 

azaldığı belirtilmektedir. Doğa ve insan ayrımı temel alınarak travmatik olayların 

karşılaştırıldığı bir meta analiz çalışmasına göre de, insan eliyle yaratılan olayların 

üzerinden geçen bir yıllık sürede travma sonrası stres bozukluğu sıklığı %25 ve %75 

arasında değişirken, doğal olaylar sonrası bu oran azalmaktadır (Galea, Nandi ve 

Vlahov, 2005). Bahsedilen oranlar, hem Türkiye’deki çalışmalarda hem de yurt 

dışındaki araştırmalarda doğa olayları ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek rakamları 

işaret etmektedir. Mevcut çalışmada tanı gruplarıyla çalışılmamış olsa da olay etkisi 

ölçeğindeki yeniden yaşantılama, kaçınma ve aşırı uyarılma alt boyutlarının TSSB 

kriterlerine benzerliği göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların diğer araştırma 

sonuçlarına paralel olduğu söylenebilir. Bunlara ek olarak, sosyal destek ağlarındaki 

azalmanın uzun dönemde TSSB için risk faktörü olduğu belirtilmektedir (Brewin, 

Andrews ve Valentine, 2000; Campbell, Ahrens, Sefl, Wasco ve Barnes 2001; 

Andrews, Brewin ve Rose; 2003). İnsan eliyle oluşan travmalarda diğerlerinin 

mağduru suçlama eğilimi (Janoff-Bulman, 1992) ya da bu tür olaylara nasıl tepki 

vermeleri gerektiğini kestiremeyip travma mağduruyla konuşmaktan kaçınmaları 

sosyal destekten uzaklaşma ve izolasyon yoluyla TSSB belirtileri ortaya çıkarabilir 

(Ehlers ve Clark, 2000). Bireysel farklılıkları göz önünde bulundurmakla birlikte bu 
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açıdan bakıldığında, insan eliyle yaratılan travmalarda olayı başkalarıyla paylaşmanın 

daha zor olmasının ve zamanla sosyal desteğin azalmasının uzun dönemde olayın 

etkisini arttırıyor olabileceği düşünülmektedir. 

4.2. Araştırma Değişkenleri ile Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkilere Dair 

Bulgular 

Çalışma bulgularında olayların etkisi ile psikolojik belirtiler arasında olumlu yönde 

anlamlı bir ilişki  görülmektedir. Kişilerin yaşadıkları olaydan etkilenme düzeyleri 

arttıkça psikolojik sorunlarının da arttığı bulunmuştur. Benzer bir şekilde, travmatik 

olay sonrası yaşam standartları daha kötüye giden bireylerin TSSB puanlarının anlamlı 

olarak yükseldiği ayrıca bu grupta tekrarlayıcı imajlar ve düşünceler, somatik 

yakınmalar, uyku güçlüğü, dikkat güçlüğü gibi belirtilerin daha fazla yaşandığı 

görülmüştür (Fukuda, Morimoto, Mure ve Maruyama, 1999). Türkiye’de yapılan 

çalışmalarda da özellikle olaya ilişkin algılanan sıkıntının travma sonrası pskolojik 

sorunları tahmin ettiği (Başoğlu ve Paker, 1995); travmatik stres ve depresyon 

belirtilerinin olay esnasında yaşanan korkunun şiddeti (Başoğlu, Şalcıoğlu ve Livanou, 

2002) ve tehdit algısı (Lavi ve Solomon, 2005) ile yakından ilişkili olduğu 

belirtilmektedir. 

Psikolojik sağlık ile diğer değişkenler arasındaki ilişki incelendiğinde; değişkenlerden 

intrusif ve istemli ruminasyonun, psikolojik belirtilerle pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

gösterdiği görülmüştür. Diğer bir deyişle, travmatik olay sonrası tekrarlayan 

düşünceler ve olayı anlamlandırma çabaları olarak değerlendirilen ruminasyonların 

yaşanmasındaki artışa paralel olarak, psikolojik belirtiler de artmaktadır. Benzer 

çalışmalarda, intrusif ruminasyon ve psikolojik belirtilerin ilişki yönü ile tutarlı olarak, 

olaylara olumsuz ruminatif tepkiler söz konusu olduğunda katılımcıların depresif 
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semptomlarının şiddetlendiği (Nolen-Hoeksema ve Davis, 1999; Nolen-Hoeksema ve 

Larson, 1999) ve bu tarz ruminasyonların psikolojik sorunlarla ilişkilendirildiği 

görülmektedir (Morris ve Shakespeare-Finch, 2011; Michael, Ehlers, Halligan ve 

Clark, 2005). İntrusif ruminayonların kişilerin hayatlarında “şimdi” ve “burada” 

algısını azalttığı, onları var oldukları bağlamdan kopardığı (Michael, Ehlers, Halligan 

ve Clark, 2005) göz önünde bulundurulduğunda ilişkinin doğası anlamlı 

görünmektedir. Ancak istemli ruminasyon içeriği, literatürde travma sonrası büyüme 

gibi istenen, olumlu değişkenlerle ilişkilendirilmektedir (Calhoun, Cann, Tedeschi ve 

Mcmillan, 2000; Taku, Cann, Tedeschi ve Calhoun, 2009). Bu açıdan bakıldığında, 

istemli ruminasyon ve psikolojik belirtiler arasındaki pozitif yöndeki ilişki alandaki 

çalışmalarla tutarlı görünmemektedir. Ölçeğin maddelerindeki olayın anlamı, bireyi 

nasıl etkilediği ve bireyin olaydan bir şey öğrenilip öğrenmediğine ilişkin 

sorgulamaların bireyi yeni ve anlamlı bir sonuca götürmemiş olabileceği 

düşünülmektedir. Bireyin olayla ilgili istemli düşünceleri ve hayata dair anlam 

çıkarma çabaları nihai bir sonuca varmadığında artan psikolojik sorunları beraberinde 

getirdiği şeklinde yorumlanabilir.   

Psikolojik belirtiler ile zaman yöneliminin alt boyutları arasındaki ilişki 

değerlendirildiğinde, olumsuz geçmiş ve şimdi kaderci için pozitif yönde, olumlu 

geçmiş için ise negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Elde edilen 

bulgular, travmatik yaşantılar sonrası bireylerin geçmişe dair tutumları kötümser 

olduğunda ya da bireylerin şimdiki zamana ilişkin tutumları kontrolsüzlük temasında 

yoğunlaştığında psikolojik belirtilerin arttığını göstermektedir. Diğer taraftan, 

travmatik yaşantılar sonrası geçmişe yönelik olumlu değerlendirmelerdeki artışın 

psikolojik belirtilerdeki azalmayla birlikte görülmektedir. Türkiye’de konu ile ilgili 
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çalışmalara rastlanmamıştır. Yurt dışında konu ile birebir örtüşen pek fazla çalışma 

olmamasına rağmen, tedavi protokolü oluşturmak için yürütülen bir çalışmaya katılan 

travma mağdurlarında; şimdi kaderci ve olumsuz geçmiş zaman yönelimi 

puanlarındaki artışın TSSB, depresyon ve anksiyete ile pozitif olarak ilişkili olduğu 

bulunmuştur (Zimbardo, Sword ve Sword, 2012).  Olumsuz geçmişe sıkışıp kalmanın 

ve şimdi algısındaki bozulmaların travmaya bağlı stresi artırdığı Holman ve Silver  

(1998) tarafından da gösterilmiştir. Geçmişi olumlu olarak değerlendiren 

katılımcıların, çalışmanın bulgularına benzer bir şekilde, anksiyete düzeylerinin 

düşük, enerji düzeylerinin yüksek olduğu söylenmektedir (Zimbardo ve Boyd, 2008). 

Bahsedilen çalışma travma grubu ile yapılmamış olsa da araştırma bulgularının 

literatür ile benzer sonuçlar ortaya çıkardığı görülmektedir.  

Bu bulgular literatür bilgileri çerçevesinde değerlendirildiğinde, travma sonrası 

olumsuz geçmiş zaman yönelimi yüzünden belleğin travmatik olayla ya da diğer 

olumsuz olaylarla dolması; şimdi kaderci zaman yöneliminin baskın oluşuyla kontrol 

yeteneğinin azalması ve çaresizlik hisleriyle psikolojik belirtilerin artışına katkıda 

bulunuyor olabilir (Zimbardo ve Boyd, 2008).  

Dünyaya ilişkin varsayımlar ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkilere ait bulgulara 

bakıldığında, varsayımların alt boyutları olan iyilik ve şans ile psikolojik belirtiler 

arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Diğer bir deyişle, bireyin 

dünyanın iyi bir yer olduğu şeklindeki varsayımlarının zayıflamasının ve şanslı 

olduğuna dair inancının zedelenmesinin psikolojik belirtilerdeki artmaya eşlik ettiği 

söylenebilir. Literatür gözden geçirildiğinde, elde edilen bulguların diğer çalışmalarla 

uyumlu olduğu görülmektedir. Araştırma bulgularına benzer bir şekilde doğal afete 

maruz kalan kişilerde şans ve iyilik alt boyutları ile depresyon, anksiyete, 
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somatizasyon gibi psikolojik belirtiler arasında negatif ilişki bulunmuştur (Foa, Ehlers, 

Clark ve Tolin ve Orsillo, 1999; Solomon, Ianchu ve Tyano, 1997). Tam tersi yönde, 

rastlantı ve kendilik alt boyutları ile psikolojik belirtiler arasında pozitif yönde anlamlı 

bir ilişki bulunmuştur. Travmatik olayla birlikte dünyadaki olayların rastlantısallığına 

olan inancın pekişmesi ve kendiliğe ilişkin olumsuz değerlendirmelerin artışı ile 

psikolojik belirtilerden alınan yüksek puanların birlikte görüldüğü şeklinde 

yorumlanabilir. İlgili literatür incelendiğinde, çocuklarını bir hastalık yüzünden 

kaybeden ebeveynlerde kendini değersiz görme eğilimi arttıkça psikolojik sorunların 

arttığı belirtilmektedir (Currier ve Holland, 2013; Matthews ve Marwit, 2004). Savaş 

sonrası TSSB tanısı alan ve almayan gruplar arası karşılaştırma yapıldığında, tanı 

alanların kendilerini daha olumsuz, dünyayı daha rastlantısal olarak değerlendirdikleri 

ve bulunmuştur (Dekel, Solomon, Elklit ve Ginzburg, 2004).  

4.3. Travmatik Yaşantılar ile Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide Aracı 

Değişkenlerin Rollerine İlişkin Bulgular 

4.3.1. Travmatik Yaşantılar ile Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide  

            Zaman Yöneliminin Aracı Rolü 

Travmatik yaşantılar ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişkide zaman yönelimi alt 

boyutlarının aracı etkisi olabileceği düşünülerek yapılan aracı değişken analizlerinde 

geçmiş olumlu ve geçmiş olumsuz yönelimin kısmi aracılık etkileri olduğu 

bulunmuştur. Daha önceki bölümlerde de bahsedildiği üzere bireyin geçmişi olumlu 

ya da olumsuz olarak değerlendirmek hem gerçek yaşantılara hem de yorumlama 

farkına dayanabilir (Zimbardo ve Boyd, 2008); ancak bu farklılıklar bireylerin şu anda 

hissettikleri iyilik halini çeşitli yönlerden etkilemektedir. 
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İlgili literatürde doğrudan bu ilişkiyi araştıran çalışmalar bulunmamasına rağmen; 

geçmişe yönelik olumsuz bakış açısının şiddetli intihar düşünceleri olan ve olmayan 

gruplar arasında önemli bir ayırıcı faktör olduğu belirtilmektedir (Laghi, Baiocco, 

D’Alessio ve Gurrieri, 2009). Bahsedilen çalışmada ciddi intihar düşünceleri olan 

bireylerin geçmişi daha olumsuz ve kötü, intihar düşünceleri olmayan bireylerin ise 

geçmişi iyimser bir şekilde hatırladıkları görülmüştür. Ek olarak, geçmiş-olumlu 

yönelimde alınan puanlar arttığında depresyon, anksiyete ve öfke puanlarının anlamlı 

olarak düştüğü bulunmuştur (Zimbardo ve Boyd, 1999). Geçmiş olumsuz zaman 

yönelimi puanları arttığında ise belirtilen bağımlı değişken puanları anlamlı olarak 

artmaktadır.  

Diğer çalışmalarda, geçmiş olumlu zaman yönelimi baskın kişilerin etraflarındaki 

sosyal ağlardan daha fazla destek aldıkları belirtilmektedir (Aldao, Nolen-Hoeksema 

ve Schweizer, 2010; Holman ve Zimbardo, 2009). Sosyal desteğin psikolojik iyilik 

haline olumlu etkileri (Cole ve McPherson, 1993; Herman-Stahl ve Peterson, 1999) 

göz önünde bulundurulduğunda; bireylerin olumsuz geçmiş değerlendirmelerine 

saplanmaları sonucu var olan sosyal destek kaynaklarından faydalanamıyor 

olmalarının da, psikolojik sağlıktaki olumsuz sonuçlara katkıda bulunabileceği 

düşünülmektedir.  

Önceki bölümlerde de bahsedilen literatür bilgileri dikkate alındığında, bireylerin şu 

anda yaşadıkları durumları ve düşünceleri ile geçmişi süzgeçten geçirerek 

değerlendiklerini söylemek mümkündür. Gerçeklik payı olan ya da olmayan bu türden 

değerlendirmeler olumsuz temalar içerdiğinde, kişilerin yaşamları boyunca aynı kısır 

döngü içinde olduğu, başlarına hep kötü şeyler geldiği algısını pekiştirerek psikolojik 

belirtilerin artışına aracılık ettikleri düşünülebilir. Geçmişe yönelik değerlendirmeler 
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olumlu olduklarında ise, pozitif sonuçlara odaklanma, daha dayanıklı olma gibi istenir 

sonuçlarla birlikte psikolojik belirtilerin azalmasına aracılık ettikleri söylenebilir. 

4.3.2. Travmatik Yaşantılar ile Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide  

          Dünyaya İlişkin Varsayımların Aracı Rolü 

Dünyaya ilişkin varsayımların, travmatik yaşantılar ve psikolojik belirtiler arasındaki 

ilişkide aracı rolünü belirlemek amacıyla gerçekleştirilen analiz sonucunda alt 

ölçeklerden rastlantısallık ve kendilik boyutlarının kısmi aracılık etkileri olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir deyişle dünyaya ilişkin varsayımlardan rastlantısallık 

ve kendilik değeri inançları zarar gördüğünde, travmatik yaşantılar ile psikolojik 

belirtiler arasındaki ilişki güçlenmektedir. 

Bulgular literatür bilgileri çerçevesinde değerlendirildiğinde diğer araştırma 

sonuçlarıyla uyumlu görünmektedir. Janoff-Bulman (1992) travmatik olayların, 

kişilerin kendiliğin değerli olduğuna dair içsel temsillerine hasar verdiğini 

belirtmektedir. Olumsuz içsel temsiller ise daha çok psikolojik sorunun varlığına işaret 

etmektedir (Goldenberg ve Matheson, 2005).  Daha önceki bölümlerden de 

hatırlanacağı gibi kendine ilişkin iyi ve ahlaklı olma boyutlarını kapsayan kendilik 

değerinin, travmatik olaylar sebebiyle olumsuz olarak etkilendiğinde travma sonrası 

stres (Lim, Adams ve Lilly, 2012) ve depresyon belirtilerine (Lilly ve Pierce, 2012) 

aracılık ettiği bulunmuştur. 

Travma ve psikolojik belirtiler arasında rastlantısallığın aracı rolünü araştıran bir 

çalışmaya rastlanmamış olsa da, bu değişkenin genellikle zayıf bir psikolojik iyilik 

hali ile ilişkilendirildiği belirtilmektedir (Solomon, Iancu ve Tyano, 1997; Elklit, 

Shevlin, Solomon ve Dekel, 2007; Dekel, Solomon, Elklit ve Ginzburg, 2004).  
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Travmatik yaşantılar sebebiyle olayların rastlantısal bir şekilde gelişiyor olduğunu fark 

etmek, kişileri kendi kırılganlıklarıyla yüzleştirmektedir. Aşırı uçlar olan travmatik 

durumlar sonrası, bu rastlantısallık algısıyla baş edebilmek için sıklıkla kendini 

suçlama gibi davranışlar görülmektedir. Kendini suçlamak, rastlantısallık algısını 

azaltıyor olsa bile kişinin kendilik değerini olumsuz olarak yorumlamasına sebep 

olmaktadır (Janoff-Bulman ve Lang-Gunn, 1989). Bu açıklama ile uyumlu olarak, 

kişilerin travmatik olayla birlikte dünyayı daha rastlantısal, anlamsız bir yer olarak 

görmelerinin ve bir savunma mekanizması olarak kendilik değerini düşürücü 

suçlamalar kullanmalarının psikolojik belirtilerine aracılık ettiği düşünülebilir.  

4.3.3. Travmatik Yaşantılar ile Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide 

          Ruminasyonların Aracı Rolü 

Ruminasyonların travmatik yaşantılar ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkide aracı 

rolünü test edebilmek için yapılan analizlerde intrusif ve istemli ruminasyonların 

aracılık etkileri bulunmamıştır. Bulgulardan hareketle, geçmişteki olaya yönelik 

kendiliğinden oluşan ya da olayın anlamını araştırmaya hizmet eden ruminasyonların 

travma ile psikolojik sağlık arasındaki ilişkide belirleyici olmadığı söylenebilir.  

Ruminatif düşünce tarzı ile ilgili literatür incelendiğinde daha önce de belirtildiği gibi 

yeni bir anlam oluşturmaya yarayan istemli ruminasyonların travma sonrası büyüme 

(Morris, Shakespeare-Finch, 2010; Cann ve ark., 2011), intrusif ruminasyonların ise 

psikolojik sorunlar (Ehrink, Frank, Ehlers, 2008; Holeva, Tarrier ve Wells, 2001; 

Michael, Ehlers, Halligan ve Clark, 2005) ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Bu 

açıdan bakıldığında çalışmanın sonuçları var olan bilgilerle uyumlu görünmemekle 

birlikte Amerika ve Japon örneklemini karşılaştıran bir başka çalışmada; Japon 
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örnekleminde hem olayın hemen ardından hem de yakın zamanda var olan istemli 

ruminasyonlar psikolojik iyilik haliyle ilişkilendirilmiştir (Taku, Cann, Tedeschi, 

Calhoun, 2009). Mevcut çalışmada ise katılımcıların olaydan hemen sonra 

yaşantıladıkları ruminasyonlar araştırılmıştır. Katılımcıların verdikleri cevaplarda 

maruz kaldıkları olaylardan sonra yaşamlarına dair yeni bir anlam çıkarıp 

çıkarmadıkları ya da halen intrusif ruminasyonları olduğu kesin değildir.  

4.4. Çalışmanın Klinik Doğurguları 

Çalışmada elde edilen bulgular travmatik yaşantılar söz konusu olduğunda 

ruminasyon, zaman yönelimi ve dünyaya ilişkin varsayımların psikolojik sağlık ile 

ilişkili olduğunu göstermektedir. Çalışma sonuçlarına göre olay türü ve olayın 

üzerinden geçen sürenin algılanan olay etkisine ortak katkısı anlamlı olmaktadır. 

Ayrıca,  travmatik yaşantı ile psikolojik sağlık arasındaki ilişkide zaman yönelimi ve 

dünyaya ilişkin varsayımlar değişkenlerinin aracı rolleri olduğu bulunmuştur.  

Bu bulgular göz önünde bulundurulduğunda, ruh sağlığı alanında çalışan 

profesyonellerin psikolojik belirtileri ele alırken bireylerin bozulan varsayımlarını ve 

yanlı olarak kullandıkları zamana ilişkin yönelimlerini de değerlendirmeleri önemli 

olabilir. Kişilerin zarar görmüş varsayımlarının travmatik olay çerçevesinde uyumcul 

olarak yeniden düzenlenmesi var olan tedavi yöntemleri içinde sıklıkla kullanılmasına 

rağmen, zaman yönelimi değerlendirmesi alan için görece yeni bir kavramdır. Mevcut 

araştırma bulgularının, oluşturulan yeni tedavi protokollerini desteklediği 

görülmektedir (Zimbardo, Sword ve Sword, 2012). Travma mağduru bireylerde 

tedavinin etkililiğinin artırılması için özellikle geçmiş olumsuz, şimdi kaderci zaman 
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yönelimi boyutlarının araştırılmasının ve bunların makul bir gelecek beklentisi 

oluşturmada kullanmasının önemli olduğu düşünülmektedir.  

Ayrıca tedavi planı oluşturmadan önce travmatik olayın türünün ve olayın üzerinden 

geçen sürenin değerlendirilmesinin var olan durumun şiddeti ve tedavi sonucuna 

ilişkin beklentiler hakkında yol gösterici olabileceği görülmektedir.  

4.5. Sınırlılıklar ve Öneriler 

Çalışmada psikolojik sağlık ile ilişkili olabilecek değişkenlerin değerlendirilmesi, 

olayın türünün bireyler açısından etkisi ve travma ile psikolojik sağlık arasındaki 

ilişkide araştırma değişkenlerinin aracı rollerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 

amaçla katılımcılara internet üzerinden ulaşılmasının, örneklemin homojen özellikler 

göstermesini engellemiş olabileceği sınırlılıklar kapsamında değerlendirilebilir. 

Ayrıca çalışmada geniş bir örneklem grubuna ulaşılmış ve kişilerin yaşadıklarını 

belirttikleri travmatik olaylar doğa-insan olarak gruplandırılmıştır. Daha sonra 

yapılacak çalışmalarda özgün travma gruplarına gitmenin, sonuçların 

genellenebilirliği açısından daha sağlıklı olabileceği düşünülmektedir. Çalışmanın bir 

başka sınırlılığı ise, travmatik yaşantının doğası gereği bireylerin duygu ve 

düşüncelerini açığa vurmada çekinceli hissetmeleri olabilir. Kullanılan öz-bildirim 

tarzı ölçeklerin bireylerin oldukça mahrem anılarına dair sorular içermesi kendilerini 

daha iyi gösterme yönünde bir yanlılık potansiyelini de beraberinde getirmiş olabilir.  

Literatür bilgileri ve mevcut çalışmanın sonuçları doğrultusunda, Türkiye’de 

travmatik olayların etkileri araştırılırken türlere dayalı karşılaştırma içeren 

çalışmaların gerçekleştirilmesinin alan için faydalı olacağı düşünülmektedir. Ek 

olarak, araştırma değişkenlerinin aracı rolleri test edilirken bireylerin kullandıkları 
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stresle baş etme yöntemlerinin ve sahip oldukları sosyal destek ağının da göz önünde 

bulundurulmasının daha açıklayıcı sonuçlar verebileceği düşünülmektedir.  
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ÖZET 

Bu çalışmada travmatik olaylara maruziyet ve psikolojik sağlık arasındaki ilişkide 

ruminasyon, zaman yönelimi ve dünyaya ilişkin varsayımlar değişkenlerinin aracı 

rolleri test edilmiştir. Ayrıca, travmatik olayın türünün algılanan olay etkisi üzerinde 

belirleyici olup olmadığı sorusu araştırılmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda 

www.surveey.com aracılığıyla 207 katılımcıya ulaşılmıştır. Çalışma örneklemini 

oluşturan 149 kadın (%72) ve 58 erkek (%28) katılımcının yaş ortalaması 27.45’dir. 

Veri toplama aşamasında, katılımcıların genel özelliklerini belirleyebilmek için 

Demografik Bilgi Formu, ne türden olaylara maruz kaldıklarını öğrenebilmek 

amacıyla Travmatik Yaşantı Tarama Listesi, olaya ilişkin değerlendirmelerini 

değerlendirmek amacıyla Olayların Etkisi Ölçeği (OEÖ), olay sonrası yaşadıkları 

ruminasyonları belirlemek amacıyla Olay İlişkili Ruminasyon Envanteri (OİRE), 

zamana ilişkin algılarını belirlemek amacıyla Zimbardo Zaman Perspektifi Envanteri 

(ZZPE), dünyaya ilişkin varsayımlarını öğrenebilmek amacıyla Dünyaya İlişkin 

Varsayımlar Ölçeği (DİVÖ) ve psikolojik belirtilerini değerlendirmek amacıyla Kısa 

Semptom Envanteri (KSE) kullanılmıştır. Çalışma sonuçları, olay türünün ve olayın 

üzerinden geçen sürenin olay etkisi üzerindeki temel etkilerinin değil, ortak etkilerinin 

anlamlı olduğunu göstermektedir. Katılımcıların psikolojik semptomları ile ZZPE’nin 

alt boyutları olan şimdi-hazcı, gelecek ve DİVÖ’nin alt boyutları olan şans ve kontrol 

dışında tüm değişkenler anlamlı ilişki göstermektedir. Travmatik yaşantılar ve 

psikolojik sağlık arasındaki ilişkide geçmiş olumlu, geçmiş olumsuz zaman 

yönelimleri ile kendilik ve rastlantısallık varsayımlarının aracı rolleri olduğuna 

ulaşılmıştır.  

http://www.surveey.com/
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Anahtar Sözcükler: travma, zaman yönelimi, ruminasyon, varsayımlar, psikolojik 

belirtiler 
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ABSTRACT 

In recent study, meadiator role of rumination, time perspective and world assumptions 

were tested  in the relationship between being exposed to traumatic events and 

psychological health. In addition, the question of whether type of traumatic events 

make a difference on perceived impact of events or not is investigated. With the aim 

of this purposes, 207 participants are reached through www.surveey.com. The sample 

consisted of 149 females (%72) and 58 males (%28) whose mean age was 27.45. The 

research instrument contained a Sociodemographic Information Form, Traumatic 

Events Scan List, Impact of Event Scale-Revised (IES-R), Event Related Rumination 

Inventory (ERRI), Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI), World Assumptions 

Scale (WAS) and Brief Symptom Inventory (BSI). According to results, type of the 

event and the time passed after event do not have a main effect while participants 

interpreting the impacts of events. On the other hand, these two variables together, had 

a interaction effect on impacts of events. The correlelation results yielded that all 

subscales, except from present hedonistic, future in ZTPI and luck, controllabity in 

WAS, had a significant relationship with psychological symptoms. Past positive, Past 

negative time perspectives and self-worth, randomness world assumptions found to 

have a mediator role in the relationship between trauma experience and psychological 

health.  

Key Words: trauma, time perspective, ruminations, world assumptions, psychological 

symptoms 
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EKLER 

EK 1. BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 

Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu 

 

Bu araştırma travmatik yaşantıların bireylerin zaman algısına ve çeşitli psikolojik 

değişkenlere etkisini incelemek amacıyla tasarlanmıştır. Çalışma Ankara Üniversitesi 

Psikoloji Bölümünden bir öğretim üyesi ve klinik psikoloji yüksek lisans öğrencisi 

tarafından yürütülmektedir.  

Araştırmaya katılım tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Katılmayı reddetme 

ya da formu doldurmaya başlayıp daha sonra vazgeçme hakkınız vardır. Ancak 

formları sonuna kadar doldurmanız çalışmanın sağlıklılığı açısından önemlidir.  

Araştırmaya katılmanız durumunda size verilen formlardaki soruları cevaplamanız 

gerekmektedir. Bunun için en fazla 30 dakikanızı ayırmanız yeterli olacaktır. Bu 

soruları cevaplamak size herhangi bir fiziksel ya da duygusal rahatsızlık 

yaşatmayacaktır.  

Formda kimliğinize ilişkin hiçbir bilgi sorulmamaktadır. 

Doç. Dr. Banu Yılmaz             Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Öğrencisi İrem Eker 

                    Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü  

                                                İletişim: iremeker89@gmail.com 

 

Katılımcının Beyanı: 

 

Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Banu Yılmaz ve klinik 

psikoloji yüksek lisans öğrencisi İrem Eker tarafından yapılacak olan “Travmatik 

Yaşantıların Psikolojik Sağlığa Etkisi: Travmanın Türü, Zaman Perspektifi ve 

Dünyaya İlişkin Varsayımlar Açısından bir İnceleme” başlıklı çalışma hakkında 

yeterli düzeyde bilgi aldım. Araştırmaya katılarak formdaki soruları yanıtlarsam, bana 

ait bilgilerin gizliliğine özen ve saygı ile yaklaşılacağı konusunda bana güvence 

verildi.  

 

Çalışmaya katılmayı kabul ediyorum (   )      

(Çalışmaya katılmayı kabul ediyorsanız lütfen parantez içine işaret koyunuz. Katılmak 

istemiyorsanız formu iade ediniz) 

 

mailto:iremeker89@gmail.com
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EK 2. DEMOGRAFİK BİLGİ FORMU 

 

Kişisel Bilgiler 

 

Cinsiyet: Kadın (   ) Erkek (   )   Yaş:  …………. 

Medeni durum:   Evli (   )        Bekâr (   )    Boşanmış (   )     Eşini Kaybetmiş (  )            

Eğitim düzeyi: Okuryazar (   )   İlköğretim (   )    Lise (   )  Üniversite  öğrencisi (   ) 

Üniversite mezunu (   ) Yüksek Lisans (   )      Doktora (   ) 

Gelir durumunuz: Kesinlikle geçinemiyorum   (   )       Geçinemiyorum (   )  

İdare ediyorum (  )Geçinebiliyorum (   )    

Çok rahat geçinebiliyorum (   )   

Şu anda çalışıyor musunuz?                    Evet (   )           Hayır (   ) 

Yaşadığınız şehir: …………. 

Herhangi bir bedensel rahatsızlığınız var mı? Evet         Hayır     

Evet ise belirtiniz : …………………….. 

Herhangi bir psikiyatrik rahatsızlığınız var mı? Evet         Hayır    

Evet ise belirtiniz: …………………….. 

Daha önce psikiyatrik tedavi gördünüz mü? Evet         Hayır    

Evet ise belirtiniz (ne tür bir tedavi aldınız? Örneğin, psikoterapi, ilaç tedavisi vb.):  

…………………………………………………………………………………….........

.........................................
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EK 3. TRAVMATİK YAŞANTI TARAMA LİSTESİ 

Travmatik Yaşantı Tarama Listesi 

Birçok kişinin başından, yaşamının herhangi bir döneminde, oldukça stresli ve travmatik bir olay geçmiş ya da 

böyle bir olaya tanık olmuştur. Aşağıda belirtilen olaylar içinde, başınızdan geçen ya da tanık olduğunuz 

olaylarınHEPSİNİyanındaki kutuyu işaretleyerek belirtiniz. 

(1)  Ciddi bir kaza, yangın ya da patlama olayı (örneğin, trafik kazası, iş kazası, çiftlik kazası, araba, 

uçak ya da tekne kazası,) 

(2)  Doğal afet (örneğin, hortum, kasırga, sel baskını ya da büyük bir deprem) 

(3)  Aile üyelerinden biri ya da tanıdığınız bir kişi tarafından cinsel olmayan bir saldırıya maruz kalma 

(örneğin, saldırıya uğrayıp soyulma, fiziksel bir saldırıya maruz kalma, silahlı saldırı, bıçaklanma ya 

da silahla rehin alınma) 

(4)  Tanımadığınız biri tarafından cinsel olmayan bir saldırıya maruz kalma (örneğin, saldırıya uğrayıp 

soyulma, fiziksel bir saldırıya maruz kalma, silahlı saldırı, bıçaklanma ya da silahla rehin alınma 

gibi) 

(5)  Aile üyelerinden biri ya da tanıdığınız bir kişi tarafından cinsel bir saldırıya maruz kalma (örneğin, 

tecavüz ya da tecavüze teşebbüs gibi) 

(6)  Tanımadığınız bir kişi tarafından cinsel bir saldırıya maruz kalma (örneğin, tecavüz ya da tecavüze 

teşebbüs gibi) 

(7)  Askeri bir çarpışma ya da savaş alanında bulunma 

(8)  18 yaşından daha küçük olduğunuz bir dönemde kendinizden 5 ya da daha büyük yaşta biriyle cinsel 

temas (örneğin, cinsel organlarla, göğüslerle temas gibi) 

(9)  Hapsedilme (örneğin, cezaevine düşme, savaş esiri olma, rehin alınma gibi) 

(10)  İşkenceye maruz kalma 

(11)  Yaşamı tehdit eden bir hastalık 

(12)  Sevilen ya da yakın birinin beklenmedik ölümü 

(13)  Bunların dışında bir travmatik olay 

(14) 13. Maddeyi işaretlediyseniz aşağıda bu travmatik olayı kısaca anlatınız: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 Bu olaylar arasında sizi en fazla etkilediğini düşündüğünüz hangisidir? (Madde numarasını belirtiniz): 

………… 

 Yaşadığınız bu olayın sizi olumsuz etkileme düzeyini (ciddiyetini) aşağıdaki ölçek üzerinde işaretleyiniz. 

 

0               1  2         3   4 

Hiç etkilenmedim    Biraz etkilendim           Kararsızım                  Etkilendim                Çok etkilendim 

 Bu olayın üzerinden ne kadar süre geçti?  ……………………. 

 

BUNDAN SONRAKİ BÖLÜMLERDE SORULAN SORULARI SİZİ EN FAZLA ETKİLEDİĞİNİ 

BELİRTTİĞİNİZ BU OLAYI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK YANITLAYINIZ 



 
 
 

82 
 

EK 4. OLAYLARIN ETKİSİ ÖLÇEĞİ 

OEÖ 

Aşağıda, stresli bir yaşam olayından sonra insanların yaşayabileceği bazı zorlukların bir listesi 

sunulmuştur. Her cümleyi dikkatlice okuyunuz. GEÇTİĞİMİZ YEDİ GÜN İÇERİSİNDE, yukarıda 

sizi en çok etkilediğini belirttiğiniz travmatik olayı düşünerek, bu zorlukların sizi ne kadar rahatsız 

ettiğini cümlelerin sağındaki beş kutucuktan yalnızca birini işaretleyerek belirtiniz. 

 

 h
iç

 

b
ir

az
 

o
rt

a 

d
ü

ze
y

d
e 

  

fa
zl

a 

  

ço
k

 

fa
zl

a 

1.Benzeyen her şey olayla ilgili duygularımı aklıma getiriyor ve 

hatırlatıyor. 

0 1 2 3 4 

2. Uykumu sürdürmekte, kesintisiz ve derin bir uyku uyumakta 

zorlanıyorum, uykum bölünüyor. 

0 1 2 3 4 

3. Olayla ilgisiz ve farklı şeyler dahi bana olayı hatırlatıyor, aklıma 

getiriyor ve düşündürüyor. 

0 1 2 3 4 

4. Kendimi huzursuz ve öfkeli hissediyorum. 0 1 2 3 4 

5. Olayı düşündüğümde, olayı hatırlatan şeylerle karşılaştığımda 

keyfimin kaçmasına canımın sıkılmasına izin vermiyorum. 

0 1 2 3 4 

6. İstemediğim halde olay aklıma geliyor ve onu düşünmek zorunda 

kalıyorum. 

0 1 2 3 4 

7. Sanki olayı yaşamamışım, olmamış ve gerçek değilmiş gibi 

hissediyorum. 

0 1 2 3 4 

8.Olayı hatırlatan durum, yer ve koşullardan uzak duruyorum, 

kaçınıyorum. 

0 1 2 3 4 

9. Olayla ilgili görüntüler fotoğraf gibi, film gibi gözümün önünde 

canlanıyor. 

0 1 2 3 4 

10. Ani ses, görüntü ve hareketlerden çabuk irkiliyorum ve abartılı 

tepkiler veriyorum. 

0 1 2 3 4 
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11. Olayı düşünmemeye çalışıyorum. 0 1 2 3 4 

12. Olayla ilgili birçok duyguyu hala taşıdığımı fark ettim fakat bunların 

üzerinde durmuyorum ve çözmeye çalışmıyorum. 

0 1 2 3 4 

13. Sanki bütün duygularımı kaybetmiş gibi hissediyorum Kendimi 

hissizleşmiş ve donuklaşmış gibi algılıyorum. 

0 1 2 3 4 

14. Zaman zaman olay sırasındaki duygularımı yeniden hatırlıyorum ve 

sanki o anı yeniden yaşıyormuş gibi tepkiler gösteriyorum. 

0 1 2 3 4 

15. Uykuya dalmakta zorluk çekiyorum. 0 1 2 3 4 

16. Olayla ilgili yaşadığım duyguları o kadar canlı hatırlıyorum ki, sanki 

dalga dalga üzerime geliyorlar. 

0 1 2 3 4 

17. Olayı hafızamdan silmeye ve unutmaya çalışıyorum. 0 1 2 3 4 

18. Dikkatimi toplamada ve yoğunlaşmada zorluk çekiyorum. 0 1 2 3 4 

19. Olayı hatırlatan şeylerle karşılaştığımda, terleme, kızarma, titreme, 

çarpıntı, nefes alma güçlüğü, göğüste baskı hissi gibi bedensel belirtiler 

yaşıyorum. 

0 1 2 3 4 

20. Olayla ilgili rüyalar görüyorum. 0 1 2 3 4 

21. Kendimi tetikte ve diken üstünde hissediyorum, güvenliğimle ilgili 

endişeler duyuyorum. 

0 1 2 3 4 

22. Olay hakkında konuşmamaya çalışıyorum. 0 1 2 3 4 
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EK 5. OLAY İLİŞKİLİ RUMİNASYON ENVANTERİ 

OIRE 

Bilgi Formunda belirttiğinize benzer bir yaşantıdan sonra, her zaman olmasa da, 

bazen insanlar, BU DENEYİM HAKKINDA DÜŞÜNMEYE 

ÇALIŞMAMALARINA RAĞMENkendilerini onunla ilgili düşünceler içinde 

bulurlar. Aşağıda yer alan maddeleri olayın hemen ardındaki haftalarda ne 

sıklıkla yaşadığınızı belirtin. 

        0                                   1        2                3 

Hiç olmadı / Hiç /Asla    Nadiren    Bazen       Sık sık Sıklıkla 

 

1. İstemediğim halde olayı düşündüm.                                                                        0     1     2   3  

2. Olayla ilgili düşünceler aklıma geldi ve onlar hakkında 

düşünmeden duramadım.   

0     1     2   3 

3. Olayla ilgili düşünceler dikkatimi dağıttı ya da beni konsantre 

olmaktan alıkoydu. 

0     1     2   3 

4. Olayla ilgili görüntü ya da düşüncelerin zihnime girmesine 

engel olamadım. 

0     1     2   3 

5. Olaya ait düşünceler, anılar ya da görüntüler istemesem de 

aklıma geldi.                    

0     1     2   3 

6. Olayla ilgili düşünceler deneyimimi yeniden yaşamama neden 

oldu.                        

0     1     2   3 

7. Olayı hatırlatan şeyler, yaşadığım deneyimimle ilgili 

düşünceleri geri getirdi.     

0     1     2   3 

8. Kendimi otomatik olarak ne olmuş olduğu ile ilgili düşünürken 

buldum.        

0     1     2   3 

9. Diğer şeyler beni, yaşadığım deneyimle ilgili düşünmeye 

yönlendirip durdu. 

0     1     2   3 

10. Olayla ilgili düşünmemeye çalıştım ama düşünceleri 

aklımdan çıkaramadım. 

0     1     2   3 
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Belirttiğinize benzer bir yaşantıdan sonra, her zaman olmasa da, bazen insanlar, 

ÖZELLİKLE VE KASITLI olarak bu deneyim hakkında düşünerek vakit 

geçirirler. Aşağıda yer alan maddeler için, olayın hemen ardındaki haftalarda eğer 

olduysa ne sıklıkla, belirtilen konular ile ilgili olarak düşünmek için özellikle vakit 

geçirdiğinizi belirtin. 

          0                                    1                  2               3 

Hiç olmadı / Hiç /Asla      Nadiren            Bazen            Sık sık / Sıklıkla 

 

1. Yaşadığım deneyimden anlam bulup bulamayacağımla ilgili 

düşündüm.            

0     1     2     3 

2. Yaşamımdaki değişikliklerin deneyimimle uğraşmaktan kaynaklanıp 

kaynaklanmadığını düşündüm.                                                                                                             

0     1     2     3 

3. Kendimi, yaşadığım deneyimle ilgili duygularım hakkında düşünmeye 

zorladım. 

0     1     2     3 

4. Yaşadığım deneyimin sonucunda bir şey öğrenip öğrenmediğimle ilgili 

düşündüm. 

0     1     2     3 

5. Bu deneyimin dünya ile ilgili inançlarımı değiştirip değiştirmediği 

hakkında düşündüm. 

0     1     2     3 

6. Bu deneyimin geleceğim için ne anlama gelebileceği hakkında 

düşündüm.       

0     1     2     3 

7. Diğerleri ile olan ilişkilerimin, yaşadığım deneyimin ardından değişip 

değişmediği hakkında düşündüm.               

0     1     2     3 

8. Kendimi olayla ilgili duygularımla baş etmeye zorladım. 0     1     2     3 

9. Olayın beni nasıl etkilemiş olduğu hakkında özellikle düşündüm. 0     1     2     3 

10. Olay hakkında düşündüm ve ne olduğunu anlamaya çalıştım. 0     1     2     3 
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EK 6. DÜNYAYA İLİŞKİN VARSAYIMLAR ÖLÇEĞİ 

DİVÖ 

Lütfen, aşağıdaki ölçekte yer alan ifadelere ne kadar katıldığınızı ya da karşı olduğunuzu belirtiniz.  

Her bir ifadeyi okuduktan sonra, o ifadeye ne kadar katıldığınızı ya da karşı olduğunuzu, yanında yer alan 

bölmedeki uygun rakamı seçerek işaretleyiniz. 

1 = kesinlikle katılmıyorum – 2 - 3 - 4 - 5 – 6 = tamamen katılıyorum 

1. İnsanlar doğaları gereği arkadaşlık ve nezaketten uzaktır. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2. Kötü olaylar insanlara tesadüfî olarak denk gelir. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

3.İnsan doğası temelde iyidir. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

4. Bu dünyada kötü olaylardan çok daha fazla iyi şey yaşanır.  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

5. Hayatımızın gidişatı büyük ölçüde tesadüflere bağlıdır. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

6. İnsanlar genellikle yaşadıklarını hak ederler.  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

7. Sık sık, aslında iyi bir insan olmadığımı düşünürüm. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

8. Dünyada kötülükten çok iyilik vardır. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

9. Temelde şanslı bir insanımdır. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

10. İnsanların kötü kaderleri yaptıkları hatalardan kaynaklanır.  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

11. İnsanlar, bir başka insana ne olduğunu umursamazlar. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

12. Genellikle benim yararıma olan sonuçları çoğaltacak şekilde 

davranırım. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

13. İnsanlar eğer kendileri de iyiyse iyi bir talihe sahip olurlar.  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

14. Yaşam tesadüflere bağlı belirsizliklerle doludur. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

15. Çok şanslı bir insan olduğumu düşünürüm. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

16. Hemen her zaman başıma kötü şeylerin gelmesini engellemek için 

çaba harcarım. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

17. Kendime ilişkin olumsuz düşüncelere sahibim. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

18. İyi insanlar bu dünyada hak ettiklerini yaşarlar. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

19. Kendi davranışlarımızla başımıza kötü şeylerin gelmesini 

engelleyebiliriz. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

20. Hayatıma baktığımda şansın yüzüme güldüğünü fark ediyorum. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
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21. Eğer insanlar tedbirli davranırlarsa pek çok talihsizliğin önüne 

geçilebilir.  

(1) (2) (3) (4)  (5) (6) 

22. Kendimi talihsizliklerden korumak için gerekli olan önlemleri 

alırım. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

23. Genel olarak yaşam bir kumardır. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

24. Dünya iyi bir yerdir. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

25. İnsanlar temelde nazik ve yardımseverdir.                      (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

26. Genellikle benim için en iyisi olacak şekilde davranırım. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

27. Kendim olmaktan son derece memnunum. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

28. Kötü şeyler olduğunda bunun nedeni tipik olarak insanların 

kendilerini korumak için gerekenleri yapmamasıdır. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

29. Eğer yeterince yakından bakarsan dünyanın iyiliklerle dolu 

olduğunu görürsün. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

30. Kişisel özelliklerimden utanmak için nedenim var. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

31. Pek çok insandan daha şanslıyım. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
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EK 7. ZİMBARDO ZAMAN PERSPEKTİFİ ENVANTERİ  

ZTPI 

Lütfen aşağıdaki her bir maddeyi okuyunuz ve “bu benim için ne kadar geçerli?” sorusunu, ölçek üzerinde uygun 

kutucuğu işaretleyerek yanıtlayınız. Lütfen hiçbir maddeyi atlamayarak maddelerin tümünü işaretleyiniz. 

(1)Benim için hiç doğru değil  (2)Benim için doğru değil   (3)Kararsızım   (4)Benim için Doğru   (5)Benim için çokdoğru 

 1 2 3 4 5 

1. Kişinin, arkadaşlarıyla eğlenmek üzere bir araya gelmesinin, yaşamdaki en keyifli olaylardan 

birisi olduğuna inanıyorum. 

     

2. Tanıdık çocukluk manzaraları, sesleri ve kokuları bir sürü harika anıyı geri getirir.      

3. Kader, yaşamımdaki pek çok şeyi belirler.      

4. Yaşamda neleri farklı yapmalıydım diye sık sık düşünürüm.      

5. Kararlarım, çoğunlukla etrafımdaki insanlardan ve olaylardan etkilenir.      

6. Bir günün, o günün sabahında planlanması gerektiğine inanırım.      

7. Geçmişim hakkında düşünmek beni mutlu eder.      

8. İçimden geldiği gibi davranırım.      

9. Eğer işler zamanında hallolmazsa, bunu dert etmem.        

10. Bir şeyi başarmak istediğim zaman, hedefler koyar ve o hedeflere ulaşmanın yollarını belirlerim.      

11. Geçmişime baktığımda hatırlanacak iyi şeylerin kötü şeylerden daha fazla olduğunu görüyorum.      

12. Sevdiğim bir müziği dinlerken zamanın farkına varmam.      

13. Yarına hazır olması gereken işleri ve gerekli diğer şeyleri yapmak, bu gece eğlenmekten önce 

gelir. 

     

14. Her şey olacağına varacağı için benim ne yaptığım pek de önemli değildir.      

15. Eskiden yaşamın nasıl olduğuna ilişkin öykülere bayılırım.      

16. Eski acı deneyimler kafamda durmadan tekrarlanır durur.      

17. Yaşamımı olabildiğince dolu dolu ve günü gününe yaşamaya çalışırım.      

18. Randevularıma geç kalmaktan rahatsız olurum.      

19. Mümkün olsaydı her günümü sanki son günümmüş gibi yaşardım.      

20. Geçirdiğim iyi zamanların mutlu anıları hemen aklıma gelir.      

21. Dostlarıma ve yetkililere karşı olan sorumluluklarımı zamanında yerine getiririm.      

22. Geçmişte, reddedilmeye ve kullanılmaya ilişkin payıma düşeni aldım.      

23. Kararlarımı, o an kafama estiği gibi alırım.      

24. Planlamaktansa, her günü olduğu gibi yaşarım.      

25. Geçmişim, düşünmek istemediğim hoş olmayan hatıralarla dolu.      

26. Yaşamıma heyecan katmak çok önemlidir.      

27. Geçmişte, bugün silebilmeyi istediğim hatalar yaptım.      
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28. Yaptığın işten keyif almanın, işin zamanında bitirilmesinden daha önemli olduğunu 

düşünüyorum. 

     

29. Çocukluğuma özlem duyarım.      

30. Bir karar vermeden önce, artılarla eksileri tartarım.      

31. Risk almak yaşamımı sıkıcı olmaktan kurtarır.      

32. Yaşamın nereye gittiğine odaklanmaktansa, yaşam yolculuğunun kendisinin tadını çıkarmak 

benim için daha önemlidir. 

     

33. Olaylar nadiren beklediğim gibi gerçekleşir.      

34. Gençliğimin tatsız görüntülerini unutmak, benim için çok zordur.      

35. Eğer amaçlara, sonuçlara ya da ürünlere odaklanmak zorunda kalırsam, yaptığım işin sürecinden 

ve akışından keyif alamam. 

     

36. Bugünümden keyif alırken bile, kendimi benzer geçmiş deneyimlerimle karşılaştırmalar 

yaparken bulurum. 

     

37. Her şey o kadar çok değişiyor ki, gelecek için gerçekten bir plan yapılamaz.      

38. Yaşamım, benim dışımdaki şeyler tarafından kontrol ediliyor.      

39. Nasıl olsa elimden bir şey gelmeyeceği için, gelecek hakkında kaygılanmanın âlemi yok.      

40. İstikrarlı şekilde ilerleyerek, işleri zamanında bitiririm.      

41. Aile üyeleri eskiden yaşamın nasıl olduğundan bahsettiklerinde sıkılırım.      

42. Yaşamıma heyecan katmak için risk alırım.      

43. Yapılacak işler listesi hazırlarım.      

44. Aklımın sesinden çok, kalbimin sesini dinlerim.      

45. Yapılması gereken işler varsa, beni yolumdan ayıracak şeylere karşı koyabilirim.      

46. Anın heyecanıyla sürüklenir giderim.      

47. Yaşam bugün çok karmaşık; geçmişin basit yaşamını tercih ederdim.      

48. Davranışlarını tahmin edebildiğim arkadaşlardan çok, anlık ve içten geldiği gibi davranan 

arkadaşları tercih ederim. 

     

49. Aile geleneklerini ve düzenli olarak tekrarlanan aile toplantılarını severim.      

50. Geçmişte başıma gelen kötü şeyler hakkında düşünürüm.      

51. Eğer ilerlememe yardım edecekse, zor ve ilgimi çekmeyen işleri yapmaya devam ederim.      

52. Kazandığımı, yarının güvenliği için saklamaktansa bugünün keyfi için harcamak daha iyidir.      

53. Genellikle şans, sıkı çalışmaktan daha çok kazandırır.      

54. Yaşamımda hep kaçırdığım güzellikleri düşünürüm.      

55. Yakın ilişkilerimin tutkulu olmasını isterim      

56. Her zaman çalışmalarımı tamamlamaya yetecek zamanım olacaktır.      

  



 
 
 

90 
 

EK 8. KISA SEMPTOM ENVANTERİ 

KSE 

Aşağıda insanların bazen yaşadıkları sıkıntılar ve yakınmaların bir listesi verilmiştir. Lütfen listedeki her bir 

maddeyi dikkatle okuyun. Daha sonra o belirtilerin sizi bugün dahil, son bir haftadır ne kadar rahatsız ettiğini 

yandaki bölmede uygun olan yerde işaretleyin. Her belirti için sadece bir yeri işaretlemeye ve hiçbir maddeyi 

atlamamaya özen gösterin. Eğer fikir değiştirirseniz ilk yanıtınızı silin. 

Aşağıdakiler sizi ne kadar rahatsız ediyor? Hiç Biraz Orta  

Derece 

Epey Çok 

Fazla 

1. İçinizdeki sinirlilik ve titreme hali      

2. Baygınlık, baş dönmesi      

3. Bir başka kişinin sizin düşüncelerinizi kontrol edeceği fikri      

4. Başınıza gelen sıkıntılardan dolayı başkalarının suçlu olduğu duygusu      

5. Olayları hatırlamada güçlük      

6. Çok kolayca 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 hissetme      

15. İşleri bitirme konusunda kendini engellenmiş hissetme      

16. Yalnızlık hissetme      

17. Hüzünlü, kederli hissetme      

18. Hiçbir şeye ilgi duymama      

19. Ağlamaklı hissetme      

20. Kolayca incinebilme, kırılma      

21. İnsanların sizi sevmediğine, kötü davrandığına inanma      

22. Kendini diğerlerinden daha aşağı görme      

23. Mide bozukluğu, bulantı      

24. Diğerlerinin sizi gözlediği ya da hakkınızda konuştuğu duygusu      

25. Uykuya dalmada güçlük      

26. Yaptığınız şeyleri tekrar tekrar doğru mu diye kontrol etme      

27. Karar vermede güçlükler      



 
 
 

91 
 

28. Otobüs, tren, metro gibi umumi vasıtalarla seyahatlerden korkma      

29. Nefes darlığı, nefessiz kalma      

30. Sıcak, soğuk basmaları      

31. Sizi korkuttuğu için bazı eşya, yer ya da etkinliklerden uzak kalmaya 

çalışma 

     

32. Kafanızın “bomboş” kalması      

33. Bedeninizin bazı bölgelerinde uyuşmalar, karıncalanmalar      

34. Günahlarınız için cezalandırılmanız gerektiği      

35. Gelecekle ilgili umutsuzluk duyguları içinde olmak      

36. Dikkati bir şey üzerine toplamada) güçlük / zorlanma      

37. Bedenin bazı bölgelerinde zayıflık, güçsüzlük hissi      

38. Kendini gergin ve tedirgin hissetme      

39. Ölme ve ölüm üzerine düşünceler      

40. Birini dövme, ona zarar verme, yaralama isteği      

41. Bir şeyleri, kırma, dökme isteği      

42. Diğerlerinin yanındayken kendinin çok fazla farkında olmak      

43. kalabalıklardan rahatsızlık duymak      

44. Bir başka insana hiç yakınlık duymamak      

45. Dehşet ve panik nöbetleri      

46. Sık sık tartışmaya girme      

47. Yalnız bırakıldığında/kalındığında sinirlilik hissetme      

48. Başarılarınız için diğerlerinden yeterince takdir görmeme      

49. Yerinde duramayacak kadar tedirgin hissetme      

50. Kendini değersiz görme/değersizlik duyguları      

51. Eğer izin verirseniz insanların sizi sömüreceği duygusu      

52. Suçluluk duyguları      

53. Aklınızda bir bozukluk olduğu fikri      
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EK 9. KATILIMCILARIN ÖLÇEK VE ALT ÖLÇEKLERDEN ALDIKLARI 

PUANLARIN ORTALAMALARI 

 

Değişken X  
SS Alınabilecek 

Puan Ranjı 

Olayların Etkisi (OEÖ) 1.5 .71 0-88 

İyilik Varsayımı 3.33 .93 6-36 

Adalet Varsayımı 3.25 .75 8-48 

Şans Varsayımı 3.38 1.04 4-24 

Rastlantısallık Varsayımı 3.37 .80 6-36 

Kendilik Değeri Varsayımı 3.13 .81 4-24 

Kontrol Varsayımı 4.00 .77 3-12 

Psikolojik Belirtiler (KSE) 2.38 .85 0-212 

Geçmiş Olumlu Zaman Yönelimi 3.48 .68 1-5 

Geçmiş Olumsuz Zaman Yönelimi 3.34 .66 1-5 

Şimdi Kaderci Zaman Yönelimi 2.89 .61 1-5 

Şimdi Hazcı Zaman Yönelimi 3.55 .56 1-5 

Gelecek Zaman Yönelimi 3.46 .51 1-5 

İntrusif Ruminasyon 1.85 .82 0-30 

İstemli  Ruminasyon 1.79 .79 0-30 

 

 


