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"Hep, büyük bir çavdar tarlasında oyun oynayan çocuklar getiriyorum gözümün önüne. 
Binlerce çocuk, başka kimse yok ortalıkta –yetişkin hiç kimse, yani– benden başka. Ve 
çılgın bir uçurumun kenarında durmuşum. Ne yapıyorum, uçuruma yaklaşan herkesi 

yakalıyorum; nereye gittiklerine hiç bakmadan koşarlarken, ben bir yerlerden çıkıyor, 
onları yakalıyorum. Bütün gün yalnızca bu işi yapıyorum. Ben, çavdar tarlasında 

çocukları yakalayan biri olmak isterdim. Çılgın bir şey bu, biliyorum, ama ben yalnızca 
böyle biri olmak isterdim." 

 

J. D. Salinger 

 

 

 

 

Bu tezi, bize bu soruları sorduran ergenlik yaşlarımıza ve 

yanıtlarını arayan sağlıklı yetişkin yanlarımıza 

-ithaf ediyorum. 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

 

Ergenlik dönemi, çocukluk döneminin bittiği, yetişkinlik dönemine hazırlıkların 

yapıldığı önemli bir gelişimsel evredir (Erikson, 1968). Bu dönemde ergenler, anne 

babalarından ayrılıp, bağımsız bir kimlik geliştirme görevini yerine getirmeye 

çabalamaktadırlar. Daha öncesinde her şeyi bilen ve çocuklarına sunan bireyler olarak 

görülen anne babalar, artık bu dönemde ergeni hayal kırıklığına uğratan, ergenin yoğun 

eleştirilerine maruz kalan bireylere dönüşmektedirler (Blos, 1967). Ancak bu tanımın 

değişmesi, ebeveynlerin ergenin hayatındaki etkisini ortadan kaldırmazken, bazı 

düzenlemelerin yapılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu doğrultuda, anne babaların bir 

yandan ergenin aile dışında kalan çevreyi keşfini desteklemesi, diğer yandan aile içindeki 

sıcak ve güvenli atmosferi sürdürmesi önemli görülmektedir. Bu dönemde ergenler, 

yoğun kırılgan duyguların yanı sıra bu duygularla baş etmek için çeşitli narsisistik 

tepkilerde de bulunabilmektedirler (Blos, 1967). Bunun nedenle anne babaların 

çocuklarının kırılgan duygularını ve onunla baş etme kanallarını fark etmesi, gerçek 

gereksinimlerini keşfetmesi ve çocuğa uygun sınırlar koyması ve bir yandan da aile 

sistemini ergenin değişen gereksinimlerini karşılayacak şekilde yeniden düzenlemesi 

önemli görülmektedir. Bu gereksinimleri karşılayan ebeveynliğin, ergenlerin psikolojik 

sağlığı ve uyumu için önemli olduğu çeşitli araştırmalarda da gösterilmektedir (ör., Liem, 

Cavell, Lusting, 2010; Werner, Graaff, Meeus ve Branje, 2016). 

Öte yandan, kendilerini hayatlarına yön verme becerilerinden yoksun hisseden ve 

ebeveynlerinden kısmi bir kopuş yaşayamayan ergenlerin narsisistik özellikler 

geliştirebildikleri ifade edilmektedir (Bleiberg, 1994). Bu özelliklerin gelişiminde etkisi 
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olan faktörler incelendiğindeyse, empati yapamayan, soğuk, ancak bir yandan da çocuğu 

yüceleştiren anne babaların rolünden söz edildiği görülmektedir (Kernberg, 1975; Kohut, 

1971; Millon, 1981). Diğer bir deyişle, çocuklarının daha yüce olmalarını destekleyen, 

onların özel olduğunu düşünen, ancak duygusal gereksinimleriyle empati yapmakta 

güçlük çeken bir ebeveynlik söz konusudur. Bu ebeveynlik tutum ve davranışlarına maruz 

kalan çocuklarsa empati yapma, eksikliklerini, kırılganlıklarını ve sınırlarını kabullenme 

gibi beceriler geliştirememektedirler (Bardenstein, 2009;  Bleiberg, 1994). Alanyazında 

bu denklemin son yıllarda giderek yaygınlaştığı belirtilmektedir (Twenge, Konrath, 

Foster, Campbell ve Bushman, 2008; Twenge ve Foster, 2010). Özellikle anne babaların 

çocuklarının benlik saygısını geliştirmeye ve özgüvenlerini desteklemeye yönelik yoğun 

çabalarının, dolaylı bir şekilde narsisizmi besleyebildiği ileri sürülmektedir 

(Brummelman ve Sedikides, 2020; Twenge ve Campbell, 2009). Her ne kadar anne 

babaların niyeti, çocuklarının sağlıklı bir benlik saygısı geliştirmesi olsa da narsisizmin 

gelişimini açıklayan ilk kuramcıların da belirttiği gibi, bir yandan çocukları yüceleştirip, 

diğer yandan duygusal gereksinimlerini göz ardı etmenin çocuklarda büyüklenmeci bir 

kendiliğin gelişimine etkisi olabilmektedir (Kernberg, 1975; Kohut, 1971).  

Görüldüğü gibi narsisizmin gelişiminde anne babaların ve ebeveynlik tarzlarının 

etkisinin olabileceği görüşü oldukça eskiye dayanmaktadır (Kernberg, 1975; Kohut, 

1971; Millon, 1981). Sonraki yıllarda, narsisistik kişilik özelliklerinin ölçülebilir hale 

gelmesiyle, bu kuramsal açıklamalar görgül olarak test edilmeye başlanmıştır (örn., 

Otway ve Vignoles, 2006; Wetzel ve Robins, 2016). Ancak bu çalışmaların büyük 

çoğunluğunun yetişkin örneklemlerle yapıldığı görülmektedir. Bu durum, şu an yetişkin 

olan çocukların anne babalarının geçmişteki davranışlarını sistematik önyargıyla 

hatırlama riskini taşıdığından bir kısıtlılık olarak değerlendirilmektedir (Horton, 2011). 

Görece daha az olsa da çocuk ve ergen örneklemle yapılan çalışmalarda, sadece çocuğun 

algıladığı ebeveynlik tarzlarının incelenmesi (ör., Eberly-Lewis, Vera-Hughes ve 
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Coetzee, 2018) ve anneden ve babadan algılanan ebeveynlik tarzlarının tek bir değişken 

(ayrı ayrı ele alınmaması) olarak ele alınması (ör., Mechanic ve Barry, 2015), bu 

çalışmaların sınırlılığı olarak değerlendirilmektedir. Bu sınırlılıkların üstesinden gelmek 

için, mevcut tez çalışmasında ebeveynlik tutum ve davranışları anne, baba ve çocukların 

ayrı ayrı bildirimi değerlendirilerek bütüncül şekilde incelenmiştir.   

 Diğer yandan, narsisistik anne babaların kişilik özellikleri incelendiğinde 

mükemmeliyetçi, farklı bakış açılarına tahammülsüz, kendisi odaklı, çocuğun 

gereksinimlerine duyarsız ve çocuğa yönelik davranışlarının etkisinin farkında olmayan 

bireyleri yansıtan bir tabloyla karşılaşılmaktadır (Rappoport, 2005; Shaw, 2010). Bu 

görüşler, narsisizmin gelişimine neden olan ebeveynlik tarzlarıyla bir arada 

değerlendirildiğinde, narsisistik özelliklere sahip anne babaların çocuklarında da benzer 

özelliklerin gelişebildiğini düşündürmektedir. Diğer bir deyişle, narsisistik özellikleri 

olan anne babaların soğuk, reddedici, diğer yandan da yüceleştirici ebeveynlik tarzlarına 

sahip olabilecekleri, böylece çocuklarının duygusal gereksinimlerini fark edip 

karşılamakta yetersiz kalabilecekleri ve bu yolla çocuklarında da narsisistik özelliklerin 

gelişimini etkileyebilecekleri düşünülmektedir. Alanyazında bu konuyu ele alan tek bir 

çalışmaya ulaşılmıştır. Ancak Coppola ve arkadaşlarının (2020) yaptığı söz konusu 

çalışmada yalnızca büyüklenmeci narsisistik özelliklerin incelendiği ve tek bir bakış 

açısından (biyososyal öğrenme modeli) değerlendirildiği görülmüştür.  Fakat narsisizm 

söz konusu olduğunda, kolaylıkla incinme, eleştiriye duyarlılık, depresif ve öfkeli 

hissetme gibi özelliklerle tanımlanan kırılgan boyutun da göz önünde bulundurulması 

gerekliliğinden söz edilmektedir (Wink, 1991). İşte bu noktada, narsisistik kırılganlığın 

yoğun olarak yaşandığı, diğer yandan büyüklenmeci eğilimlerin de sıkça görüldüğü 

ergenlik döneminin bu kavramı anlamada oldukça önem taşıdığı düşünülmektedir 

(Bleiberg, 1994; Blos, 1967). 
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Aktarılanlardan hareketle, ilk defa mevcut tez çalışmasında hem anne babalar hem 

de ergenlerin narsisistik özellikleri aynı araştırma modelinde, büyüklenmeci ve kırılgan 

narsisizm bağlamında ele alınması planlanmıştır. Buna göre, mevcut çalışmanın 

örneklemi bir yandan anne babadan ayrılarak bağımsız bir benlik geliştirmeye çalışırken, 

diğer yandan anne babayla ilişkisel bağlılığı sürdüren ergenler ve onların anne babaları 

olarak belirlenmiştir. Ayrıca narsisizmin gelişiminde etkisi olduğu düşünülen ebeveynlik 

tutum (duygusal sıcaklık, reddedici tutum, karşılaştırma ve aşırı koruma), davranış 

(psikolojik ve davranışsal kontrol) ve inançları (anne babanın çocuğu yüceleştirmesi) gibi 

diğer bazı değişkenlere ilişkin bilgiler de anne, baba ve ergen bildirimleri ile elde 

edilmiştir. 

Özetle, bu çalışmanın temel amacı, anne babaların narsisistik kişilik özellikleri ile 

ergenlerin narsisistik kişilik özellikleri arasındaki ilişkide ebeveynlik tutum ve 

davranışlarının aracı rolünün olup olmadığının incelenmesidir. Aynı zamanda ulusal 

alanyazında eksikliği hissedilen anne babaların çocuklarını yüceleştirme düzeyini 

değerlendiren Ebeveyn Yüceleştirme Ölçeği’nin (Brummelman, Thomaes, Nelemans, de 

Castro ve Bushman, 2015a) geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması da çalışmanın 

bir diğer amacıdır. Bu ölçeğin Türkçe’ye kazandırılacak olması, biyososyal öğrenme 

kuramı bağlamında narsisizmin gelişiminde rol oynadığı düşünülen (Millon, 1981) 

yüceleştirmenin rolünün incelenmesine olanak sağlaması bakımından önemli 

görülmektedir. Son olarak, mevcut tez çalışması kapsamında yapılacak olan nitel çalışma 

ile de büyüklenmeci narsisistik özellik düzeyi yüksek ergenlerin anne babalarıyla 

ilişkilerinin ve deneyimledikleri ebeveynlik tutum ve davranışlarını nasıl 

anlamlandırdıklarının değerlendirilmesinin de ilgili alanyazına önemli katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.  
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İlerleyen bölümde narsisizm kavramına ilişkin kuramsal açıklamalara ve 

kavramsallaştırmalara yer verilecek, ardından ergenlerde ve anne babalarda narsisistik 

kişilik özellikleri, ebeveynlik tutum ve davranışları bağlamında ele alınacaktır. 

 

1.1. NARSİSİZM KAVRAMI 

1.1.1. Narsisizm Kavramının Tarihçesi 

Narsisizm kavramı Yunan mitolojisindeki Narcissus’a dayanmaktadır. Bu 

mitolojik öyküye göre güzelliği ile herkesi büyüleyen Narcissus, su perisi Echo da dâhil 

olmak üzere kendisine hayran olan pek çok kişiyi reddeder. Narcissus’un bu kayıtsızlığı 

ve kendini beğenmişliği karşısında Tanrılar “Başkalarını sevmeyen kendini sevsin!” 

diyerek onu karşılıksız aşkla lanetleyerek cezalandırırlar. Bir gün sudaki yansımasını 

görerek, kendi yansımasına aşık olan Narcissus bu güzelliğe bakmaya doyamayacağını 

anlar. Bu imgenin hiçbir şekilde doyuramadığı bir özlem duygusu yüzünden sonunda su 

kıyısında tükenip yok olur ve nergis çiçeğine dönüşür (Hamilton, 1942). Bu mitolojik 

öyküden esinlenen ve genellikle kibir, benmerkezcilik ve diğer insanlara karşı kayıtsız 

olma gibi özelliklerle tanımlanan narsisizm kavramının psikoloji alanyazınındaki geçmişi 

1800’lü yılların sonlarına dayanmaktadır.  

Narsisizmin psikanaliz için önemli bir noktaya gelmesi ise yirminci yüzyılın 

başlarında mümkün olmuştur. Sadger’in 1908’de Viyana Psikanaliz Kurumu 

toplantısında bu konuya yer verdiği konuşmasıyla narsisizmin ilk kez psikanalitik bir 

kavram olarak kullanıldığı görülmüştür. Bu toplantıda Freud, Sadger’in narsisizm 

konusundaki görüşlerini “yeni ve ilginç” bulduğunu açıklamıştır (Parman, 2017). Sadger 

(1910) narsisizmi çocuklarda kendini yüceleştirme (overvaluation), yetişkinlerde ise belli 

bir dereceye kadar kendini sevme olarak tanımlamış ve normal bir olgu olduğunu 
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belirtmiştir. Ancak kişinin kendi bedenini yüceleştirmesi, aşırı yatırım yapması gibi uç 

durumlar ve saplanmalar söz konusu olduğunda patolojik bir durum olarak 

değerlendirilerek bu iki durumun birbirinden ayırt edilmesi gerektiğini de ifade etmiştir 

(akt., Levy, Ellison ve Reynoso, 2011; Ronningstam, 2005a). Bu görüşten etkilenen 

Freud, “Cinsellik Üzerine Üç Deneme” (1905/1953) adlı eserine 1910 yılında koyduğu 

dipnotla ilk kez narsisizmden söz etmiştir. Freud hem bu eserde hem de birkaç ay 

sonrasında yaptığı Leonardo da Vinci incelemesinde narsisizmi eşcinsellerdeki nesne 

seçimiyle ilişkilendirerek ele almıştır (Freud, 1910/1957a). Ancak narsisizmin cinsellikle 

ilişkilendirilmesinin Freud’dan önceye dayandığı da görülmektedir. İlk kez Havelock 

Ellis (1898), cinsel duygu ve arzuların kendiliğe yönlendirilmesi sonucu kaybolması 

durumunu “Narcissus gibi” (Narcissus-like) terimini kullanarak Narcissus mitolojisiyle 

ilişkilendirmiştir. Sonrasında Paul Näcke (1899) Ellis’in (1898) bu yaklaşımının Almanca 

özetini sunduğu eserinde kişinin kendi bedenine cinsel bir obje gibi yaklaşmasını 

“narsisizm” terimini kullanarak tanımladığı belirtilmektedir (akt., Levy, Ellison ve 

Reynoso, 2011).  

Öte yandan bu dönemde narsisizm hakkında çalışmalar yapan bir diğer isim olan 

Otto Rank (1911) o güne kadar cinsellikle ilişkilendirilen narsisizm kavramının tanımına 

kibir, kendine hayranlık gibi bileşenleri de ekleyerek bu tanımı geliştirmiş ve narsisizm 

hakkındaki ilk psikanalitik makaleyi yayımlamıştır. Bu yayının ardından Freud 1914 

yılında yayımladığı “Narsisizm Üzerine Bir Giriş” adlı makalesiyle narsisizm kavramını 

çalışmalarının merkezine almıştır. Bu makalesinde narsisizmi diğer tüm canlılarda olduğu 

gibi kendini koruma dürtüsünün libidinal tamamlayıcısı olarak tanımlayan Freud, 

narsisizmin bir saplantı olmadığının, sağlıklı gelişimde normal bir evre olduğunun altını 

çizmiştir (Freud, 1914/1957b). Narsisizm hakkında yazılmış olan bu ilk makaleleri 

inceleyen bir çalışmada, narsisizmin bir bozukluk ya da kişilik yapısı olmaktan çok, 



7 
  

normal kişilik özelliklerinin uç durumları olarak tanımlanmıştır (Levy, Ellison ve 

Reynoso, 2011).  

Diğer yandan DSM’deki patolojik narsisizm tanımına kaynak sağlayan narsisizm 

açıklamalarıyla öne çıkan başka kuramcılar olduğu da görülmektedir. Örneğin Ernest 

Jones (1913) doğrudan narsisizm kavramını kullanmamış olsa da “Tanrı Kompleksi” adlı 

makalesinde büyüklenmeci narsisizmi tanımlayan ilk analist olmuştur (akt. McWilliams, 

1994). Bu makalesinde Jones teşhirci, duygusal açıdan uzak, erişilmez olan, sevilme, 

beğenilme ve ilgi görmeye odaklı, sınırsız güç fantezileri bulunan, kendi yaratıcılığını 

fazla önemseyen ve yargılayıcı bir kişilik yapısını tasvir etmiştir (Jones, 1913; akt. 

McWilliams, 1994). Ancak “narsisistik kişilik” kavramının ilk kez Wälder’in (1925) 

yayımladığı bir vaka öyküsünde kullanıldığı görülmüştür. Wälder (1925) narsisistik 

kişilik yapısına sahip olan bireyleri, diğerlerini küçümseyen, kendini diğerlerinden üstün 

gören, özellikle cinsel yaşantılarda belirgin bir empati eksikliği gösteren bireyler olarak 

tanımlamıştır. Freud “Narsisizm Üzerine Bir Giriş” adlı makalesinde narsisizmin bir 

kişilik yapısı olmadığına dikkat çekmiş olsa da Wälder’in ardından bağımsızlık, 

dışadönüklük, saldırganlık gibi özelliklerle narsisistik kişilik tipini tanımladığı 

görülmektedir (1931/1961). Bunun ardından Wilhelm Reich (1933/1949) Karakter 

Analizi adlı eserinde kendinden emin, kibirli, etkileyici, enerjik, soğuk ve ketum olma 

özellikleri ile fallik-narsisistik kişiliği tanımlamıştır. Reich’e (1933/1949) göre bu kişilik 

özelliklerine sahip bireyler, kendilerine yönelik bir saldırı sezinlediklerinde, saldırıyla 

karşılık verirlerken, incindikleri zamanlarda yine yoğun bir saldırıyla ya da derin bir 

depresyonla tepki vermektedirler. Karen Horney (1939) de narsisizmin bir kişilik özelliği 

olduğunu öne sürerek, sağlıklı benlik saygısı ile patolojik narsisizm arasındaki farka işaret 

etmiştir. Narsisizmi gerçekçi olmayan temellere dayanan şişirilmiş benlik ile tanımlayan 

Horney (1939), narsisistik bireylerin kendilerini çok sevmek gibi bir sorunlarının 

olmadığını, aksine kendileri de dâhil olmak üzere kimseyi sevemediklerini, bu 
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sevgisizliğin yarattığı boşluğu ise saygı ve beğeniyle telafi edebilmek için şişirilmiş 

benliğe başvurduklarını ifade etmektedir.  

Kernberg’in (1967) sınır kişilik yapılanmasının bir parçası olarak “narsisistik 

kişilik yapısı” kavramını alanyazına kazandırması ve Kohut’un (1968) çocuğun 

büyüklenmeciliğinin sağlıklı bir özsaygıya dönüşmesinin engellenmesini “narsisistik 

kişilik bozukluğu” olarak kavramsallaştırmasının büyük ilgi gördüğü belirtilmektedir 

(Levy, Ellison ve Reynoso, 2011). Buraya kadar aktarılanlar, kökleri mitolojiye dayanan 

narsisizm kavramının başlarda normal bir kişilik özelliği ya da olağan bir durum olarak 

açıklandığını, sonrasında belirli bir kişilik yapılanması olarak tasvir edildiğini 

göstermektedir. Narsisizm ve narsisistik kişiliğin karmaşık yapısına ilişkin 

kavramsallaştırmalar ağırlıklı olarak narsisizmin nasıl oluştuğu ve normal/sağlıklı ya da 

patolojik/sağlıksız olup olmadığı üzerinedir. Bu kavramsallaştırmalar ağırlıklı olarak 

psikanalitik kuramcılarından gelse de biyososyal öğrenme kuramı (Millon, 1981) da 

narsisizmin oluşumuna yönelik açıklamalarda bulunmaktadır. Bu kuramcılar narsisizmi 

farklı açılardan ele alsalar da narsisizmin oluşumunda erken dönem ebeveyn çocuk 

ilişkisindeki yetersizlik ya da bozuklukların etkisi olduğu görüşünde hemfikirlerdir. Bu 

nedenle bir sonraki bölümde narsisizm kavramını tanımlayan ve gelişimine yönelik 

açıklamalar sunan kuramsal yaklaşımlar ele alınacaktır. 

 

1.1.2. Narsisizmin Gelişimine İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar 

1.1.2.1.  Psikanalitik Yaklaşımda Narsisizm 

Klasik Psikanalizde Narsisizm 

Freud “Cinsellik Üzerine Üç Deneme” (1905/1953) adlı eserine narsisizm 

hakkında yazdığı ilk dipnottan itibaren bu konudaki görüşlerini güncellemiştir. 
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Narsisizmi ilk olarak eşcinsel bireylerde nesne seçimi olarak açıklayan Freud (1905/1953, 

1910/1957a), 1914 yılında yayımladığı “Narsisizm Üzerine Bir Giriş” adlı eserinde bu 

konudaki görüşlerini ayrıntılı olarak sunmuştur (Freud, 1914/1957b). Freud bu eserinde 

narsisizmi libidinal yatırım çerçevesinde ele alarak, birincil ve ikincil narsisizm olmak 

üzere ikiye ayırmıştır. Buna göre, bebek oto-erotizm döneminde libidinal enerjiyi kendine 

yöneltip, kendi bedenini bir sevgi nesnesi olarak kullanarak doyum sağlamaktadır (Freud, 

1915/1957b). Bu aşamada bebeğin libidinal yatırımı kendiliğe yapması birincil narsisizm 

olarak kavramsallaştırılarak, bütün bebeklerin geçmesi gereken sağlıklı bir gelişim 

dönemi olarak değerlendirilmektedir. Bebeğin sağlıklı ego gelişimi için kendisinden ayrı 

bir dünya olduğunu keşfetmeye başladığı dönemde, birincil narsisizm döneminden 

ayrılması ve libidinal yatırımını dış dünyaya aktarmaya, diğer bir ifadeyle birincil bakım 

veren gibi bir başka kişiye yöneltmeye başlaması gerekmektedir. Ancak bu dönemde 

bebek için büyük bir hayal kırıklığı yaşanırsa bebek dış dünyanın güvenilir olmadığını 

görerek tutarlı ve güvenilir olduğunu bildiği iç dünyasına yani kendiliğe yönelmektedir. 

İkincil narsisizm denilen bu tür narsisizm patolojiktir ve kendilikten dış dünyaya 

yöneltilen libidonun tekrar kendiliğe yatırılması olarak tanımlanmaktadır (Freud, 

1914/1957b).  

Freud (1914/1957b) aynı eserinde anaklitik biçimde (bağlanma tipi) ya da 

narsisistik biçimde nesne seçimi yapılabileceğini açıklayarak, narsisizmi kişinin libidinal 

enerjisini aktaracağı bir nesne seçimi yolu olarak da tanımlamaktadır. Freud’a göre 

narsisistik nesne seçiminde bireyler şimdi ya da geçmişte kendi oldukları şeyi, olmak 

isteyecekleri şeyi ya da kendisinin bir parçası olmuş olan şeyi sevebilmektedirler. Son 

olarak Freud, 1931 yılında yayımladığı eserinde narsisizmi bir kişilik türü olarak da ele 

almıştır. Freud (1931/1961) narsisistik kişilik yapısındaki bireyleri öncelikli olarak 

kendini korumaya odaklanan, bağımsız, yakınlığa açık olmayan, her an saldırıya hazır, 

cinsel yaşamında sevilmektense sevmeyi tercih eden bireyler olarak tanımlamıştır.  
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Özetle Freud’un narsisizm tanımının zaman içerisinde yeniden şekillendiğini 

söylemek mümkündür. İlk zamanlardan bugüne, normal gelişimin bir aşaması olarak, 

çocukluk dönemi gereksinimlerinin karşılanmaması durumunda çevreyle ilişki kurma 

biçimi olarak, nesne seçimi yolu olarak ve bir kişilik türü olarak tanımlamıştır (Freud, 

1915/1957b, 1931/1961).   

Kohut’un Kendilik Psikolojisi Yaklaşımında Narsisizm 

Kohut Kendilik Psikolojisi kuramında psikanalitik bakış açısına bağlı kalarak 

narsisizm kavramı üzerine kapsamlı çalışmalar yapmıştır. Kohut ve Wolf (1978) 

öncelikle kendiliğin bir parçası olarak deneyimlenen ve dolayısıyla üstünde kontrol 

kurulan, önemli diğerlerinin içsel temsilleri olarak tanımladığı kendilik nesnelerinin 

önemine dikkat çekerek, insanın nasıl fizyolojik olarak hayatta kalmak için oksijene 

gereksinimi varsa, psikolojik olarak hayatta kalabilmek için de kendilik nesnelerine 

gereksinim duyduğunu ifade etmiştir. Kohut ve Wolf’a (1978) göre iki tür kendilik 

nesnesi tanımlanmaktadır: Bunlardan ilki çocuğun doğuştan getirdiği canlılık, büyüklük 

ve mükemmelliğini onaylayarak yanıtlayan aynalayıcı kendilik nesnesi, bir diğeri ise 

çocuğun sakinlik, yanılmazlık ve tümgüçlülük imajıyla birleşebileceği idealleştirilmiş 

ebeveyn imagosudur. 

Kohut (1966, 1971) İki Kutuplu Kendilik adını verdiği kuramında narsisistik 

gelişimi birbirine paralel olarak gelişen, “büyüklenmeci kendilik” ve “idealleştirilmiş 

ebeveyn imagosu” olarak kavramsallaştırdığı iki temel hat üzerinden tanımlamıştır.  

Buna göre gelişim hattının ilk yolu olan, çocuğun büyüklenmeciliğini ve 

teşhirciliğini içeren “büyüklenmeci kendilik” hattında çocuk anne babasına “Ben 

mükemmelim” derken onlar tarafından onaylanmayı ve takdir edilmeyi bekler. Anne 

baba da çocuğun büyüklenmeci fantezilerinin narsisistik-teşhirci dışavurumlarına katılıp 

bunlara uygun yanıtlar vererek çocuğu aynalar. Ancak anne baba bazı zamanlarda 
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kaçınılmaz olarak bu gereksinimi karşılayamayıp çocuğu hayal kırıklığına uğratır. Bu 

yolla çocuğun büyüklenmeci kendiliği dönüşmeye başlar ve çocuk gerçekçi sınırlarını 

kabul etmeyi öğrenir. Böylece büyüklenmeci fantezilerinden ve kaba teşhirci 

taleplerinden vazgeçerek erişkin kişiliğiyle bütünleşir ve tutkuların, amaçların, 

etkinliklerden alınan zevkin, kendine saygının içgüdüsel yakıtı olan ihtiraslar (ambitions) 

kutbu oluşur. Ancak eğer çocuk bu gelişim hattında ağır narsisistik örselenmelere maruz 

kalırsa, büyüklenmeci kendilik erişkin kişiliğiyle bütünleşemez ve narsisistik kendilik 

değişmeden kalarak arkaik amaçları elde etmek için çabalar. Bu da kişinin kendilik 

değerini yüceleştirmesi ile kendine güvensizlik ve değer vermeme arasında salınımlarla 

kendini gösterir. Ruh kendine saygıyı düzenleyemeyip normal düzeylerde tutamaz. 

Böylece, bir uçta kaygılı bir büyüklenmeci duygudan, diğer uçta hafif bir mahcubiyet, 

tedirginlik haline ya da şiddetli utanç duygusuna, hipokondriyaya ve depresyona varan 

bir yelpazede çeşitli deneyimler yaşanır (Kohut, 1971, 1977). 

Gelişim hattının ikinci yolu olan “idealleştirilmiş ebeveyn imagosu” hattında 

çocuğun ilgisi anne babasına (daha çok babasına) kayar, onlara hayranlık duyarken bu 

güçlü ve kusursuz nesnenin bir parçası olduğu için kendisini güçlü ve güvenli hisseder. 

Çocuk anne babasına “Sen mükemmelsin ama ben de senin bir parçanım” mesajını 

verirken, bir yandan da bu mesajın anne babası tarafından görülmesine gereksinim duyar. 

Bu gelişimsel hatta sağlıklı gelişimin sürebilmesi için anne babanın çocuğun kendilerini 

yüceleştirmesine izin vermesi ve çocuk kendisini yatıştıramadığında onu 

sakinleştirebilmeleri önemlidir. Bu aşamada da koşullar elverişli olursa çocuğun 

idealleştirmiş olduğu nesne kaçınılmaz olarak bir hayal kırıklığı yaratmaya başlar ve 

çocuğun bu nesneye ilişkin değerlendirmesi gittikçe daha gerçekçi hale gelir. Bu da 

çocuğun narsisistik yatırımlarını idealleştirilmiş kendilik nesnesinin imagosundan geri 

çekerek yavaş yavaş içselleştirmesi ile sonuçlanır. Diğer bir deyişle çocuk daha önce 

idealleştirilmiş kendilik nesnesinin yerine getirdiği yatıştırma, fiziksel ve duygusal 
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sıcaklık gibi işlevleri kendisinin sürdürebileceği kalıcı ruhsal yapılar edinmeye başlar. 

Aynı zamanda amaçlar belirleyerek gerçekleştirmeye çalışma, heves duyma, başkalarına 

hayranlık duyabilme becerilerini kazanmasıyla kendiliğin ülküler (ideals) kutbu oluşur. 

Ancak bu dönemde çocuğun idealleştirmiş olduğu nesneyi örseleyici biçimde kaybetmesi 

ya da nesnenin çocuğu örseleyecek bir şekilde hayal kırıklığına uğratması gelişimi 

sekteye uğratır ve çocuk kendini yatıştırma, narsisistik alandaki gerilemelere tahammül 

edebilme gibi becerilerini geliştiremez. Bu çocuk hayatı boyunca belli nesnelere bağımlı 

olur ve dışardan bakıldığında şiddetli bir nesne açlığı olarak görünen nesne arayışlarıyla 

hayatını sürdürür. Çocukluk döneminde gerekli içsel yapıları geliştiremediği için kişi bu 

nesnelerle eksik parçaları yerine koymaya çabalar (Kohut, 1971, 1977).  

Narsisizmi gelişimsel açıdan ele alan Kohut (1966, 1971, 1977) özetle uygun 

koşullar sağlandığında narsisistik gelişimin yetişkin kişiliğiyle bütünleştiğini ifade 

etmektedir. Ancak çocuğa uygun koşullar sağlanmazsa, çocuğun kendilik nesnesi ile 

kurduğu ilişkide narsisistik yatırımlarını birden çekmesi ve tümgüçlü nesnenin hiçbir 

gücü olmadığını fark etmesi nedeniyle dönüştürerek içselleştirme geliştirememektedir. 

Narsisistik gelişimin erken dönemlerinde meydana gelen sapmalar bu yolla patolojik 

narsisizme neden olmaktadır (Kohut, 1971). 

Kernberg’in Nesne İlişkileri Yaklaşımında Narsisizm  

Kernberg (1975) nesne ilişkileri yaklaşımında narsisist kişilikleri nesne 

ilişkilerindeki bozukluklarla bağlantılı olarak kendilik saygısında bozulmalar yaşayan 

bireyler olarak tanımlamıştır. Kernberg (1967, 1970, 1975) sınır kişilik yapılanmasının 

bir alt grubu olarak tanımladığı bu kişilik türünün, tıpkı sınır kişilik bozukluğu olan 

hastalar gibi bölme, inkâr, yansıtmalı özdeşim, ilkel idealleştirme ve tümgüçlü olma gibi 

ilkel savunma mekanizmalarını kullandığını ifade etmektedir. Ancak bu bireyler sınır 

kişilik bozukluğundan farklı olarak, sosyal olarak iyi işlev gören kendilik yapısına ve 
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görece iyi dürtü kontrolüne sahiptirler. Nesne İlişkileri yaklaşımına göre narsisizm, 

normal ve patolojik narsisizm olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Kernberg, 1975). Bu 

yaklaşıma göre normal narsisizm, iyi ve kötü kendilik imgelerini içine alarak 

bütünleştiren bir yapı olan kendiliğe libidinal yatırım yapma anlamına gelir ve sağlıklı 

kendilik saygısıyla eşdeğerdir. Kişi gerçek hayatla uyumlu, sağlıklı bir özgüvene sahip 

olduğundan, başarılarından gurur duyar ve dışardan bir eleştiri gelmesi durumunda benlik 

algısında bir yıkım yaşamaz. Patolojik narsisizm ise Kohut’un (1971) ifade ettiği gibi 

gelişimsel süreçte bir aksaklık sonucu bebeklik narsisizmine saplanma ya da nesneler 

yerine kendiliğe libidinal yatırım yapma olarak değil, doğrudan patolojik yapıda olan 

kendiliğe libidinal yatırım yapma olarak tanımlanır (Kernberg, 1975).  

Kernberg (1975, 2004) patolojik narsisizmin oluşumunda soğuk, reddedici, 

narsisist ancak bir yandan da takdir eden ve aşırı koruyucu olan ebeveynlerin –özellikle 

annelerin- rolü olduğunu öne sürmektedir. Kernberg’e (1975) göre çocuk, soğuk ve 

reddedici olan ebeveynler karşısında tutarlı ve güvenilir olduğunu bildiği tek kaynak olan 

kendi benliğine yönelerek patolojik büyüklenmeci kendiliği oluşturmaktadır. Aynı 

zamanda yaşamın erken dönemlerinde narsisist annenin dünyasına katılmak, çocuğun 

“özel” olması için yatkınlık yaratmaktadır ve çocuğun büyüklenmeci fantezilerinin 

çerçevesini oluşturmaktadır. Çocuğun geliştirdiği bu büyüklenmeci kendilik yapısı 

zaman içinde narsisist kişiliğe dönüşmektedir (Kernberg, 1975). 

Kernberg (1967, 1975) klinik deneyimlerinden yola çıkarak patolojik narsisizme 

ve narsisist kişiliklere ilişkin özellikleri ayrıntılı olarak tanımlamıştır. Kernberg’e göre 

narsisist kişilikler sürekli kendilerine odaklanan, empati yapmakta güçlük yaşayan, 

büyüklenmeci, başkalarının hayranlık ve takdirine yoğun gereksinim duyan, diğer 

insanlarla suçluluk hissetmeden sömürücü ya da asalak ilişkiler kurma eğiliminde olan ve 

bunu kendilerine hak gören bireylerdir. Dış kaynaklardan gelen takdir ve kendi 
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büyüklenmeci fantezileri dışında hayattan keyif almakta güçlük çeken bu bireyler, dış 

kaynaklara ulaşamadıklarında ya da bu kaynaklar tükendiğinde rahatsızlık ve sıkıntı 

hissederler. Diğerlerinin hayranlık ve takdirine olan bu gereksinimleri, bağımlı 

olduklarını düşündürse de aslında derindeki güvensizlikleri ve diğerlerini küçümseme 

eğilimleri nedeniyle kimseye gerçekten bağımlı olamazlar. Görünümleri çekici ve parıltılı 

olsa da arkasındaki soğukluk ve acımasızlık hissedilir. Hayatından memnun ya da kendi 

sahip olmadıklarına sahip olan bireylere yoğun haset hissederler. Narsisistik destek 

bekledikleri kişileri idealleştirirken, genellikle önceden idealleştirdikleri ancak mevcut 

durumda bir şey beklemedikleri kişileri değersizleştirme, onları küçümseme 

eğilimindedirler. Değersizlik ve güvensizlik hisleri ile büyüklenmecilik ve tümgüçlü 

olma fantezisini dönüşümlü olarak yaşarlar (Kernberg, 1967, 1975). 

Kernberg (1975) büyüklenmeci patolojik kendiliğin, ebeveynler tarafından 

pekiştirilen “özel” oluşu temsil eden gerçek kendilik, tümgüçlülük ve kusursuzluğa ilişkin 

imgeleri içeren ideal kendilik ve sıcak, kabul edici ebeveynleri temsil eden ideal nesne 

imgelerinin savunma amaçlı bir araya gelmesiyle oluştuğunu ifade etmektedir. Savunma 

amaçlı bir araya gelen bu yapılar bir kez oluştuktan sonra, sürekli olarak kendine 

hayranlık duymak, başkalarına tepeden bakmak ve gerçek bağımlılığı ortadan kaldırmak 

için işlev görmektedirler.  

Özetle, Kernberg (1975) duygusal olarak mesafeli, empati yapamayan, 

büyüklenmeci kişilikler olarak tanımladığı narsisistik kişiliklerin gelişiminde, yine 

soğuk, reddedici, ancak bir yandan da takdir eden ebeveynlerin etkisini vurgulamaktadır. 
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1.1.2.2. Biyososyal Öğrenme Yaklaşımında Narsisizm 

Biyososyal öğrenme yaklaşımına göre kişilik bozuklukları, anne karnında 

başlayan ve yaşam boyu devam eden biyolojik ve çevresel faktörlerin karşılıklı etkileşimi 

sonucu oluşmaktadır (Millon, 1969, 2011). Millon (1969, 1981) bu kuramsal 

yaklaşımında narsisizmin davranışsal, bilişsel ve kişilerarası tarz gibi açıkça gözlenebilen 

özelliklerinin yanı sıra kendilik değeri, savunma mekanizmaları gibi örtük özelliklerini 

de tanımlamaktadır. Millon’a (1969, 1981) göre narsisistik kişilikler kendine odaklanan, 

abartılı benlik değerine sahip, kibirli, kişilerarası ilişkilerde sömürücü, engellenme ve 

başarısızlıkla baş etmek için telafi edici davranışlarda bulunan ya da fantezi dünyasına 

çekilen bireylerdir.  

Millon (1969,1981) biyososyal öğrenme yaklaşımında narsisizmin oluşumunu 

psikanalitik kuramlardaki gibi libidinal gerileme ya da tümgüçlü olduğuna inanılan 

ebeveyne yönelik hayal kırıklıklarıyla değil, görece daha doğrudan bir yolla formüle 

etmiştir. Buna göre, narsisizmin kökenleri ebeveynlerin çocuğu gerçekçi olamayacak 

derecede yüceltmesine dayanmaktadır. Çocuğun doğumdan itibaren en küçük 

başarılarının bile büyük övgüyle karşılanması, çocukta olağanüstü değerli ve yetkin 

olduğuna ilişkin çarpık bir algının gelişmesine ve gerçekte var olan yetkinlikleri ile 

yarattığı izlenim arasında bir tutarsızlığa neden olmaktadır. Aynı zamanda gerekli 

rehberliği sağlayamayan, sınır koymada başarısız, bu aşırı hoşgörülü ebeveynlik, çocuğun 

sosyal gerçeklikteki sınırları öğrenmesini engellemektedir. Sonuçta çocuğun çaba, 

davranış ya da başarılarından bağımsız olarak diğerlerinden üstün olduğuna ve özel 

muameleyi hak ettiğine inanmasına neden olduğu düşünülmektedir. Bu çocuklar, dış 

dünyada sürdürülemeyecek abartılı bir kendilik imajı geliştirerek, kendini kontrol etme, 

sosyal sorumluluklar gibi içsel denetim mekanizmalarını geliştirememektedirler (Millon 

ve Davis, 1996; Millon, Grossman, Millon, Meagher ve Ramnath, 2012).  
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Buraya kadar aktarılan kuramsal yaklaşımlar bir arada değerlendirildiğinde; 

narsisizmin tanımı ve gelişimsel kökenleri açısından farklı görüşler söz konusu olsa da 

çocukluk döneminde ebeveynle ilişkide yaşanan sorunlara bağlı olarak narsisizmin ortaya 

çıktığı konusunda tüm bu yaklaşımların görüş birliğinde oldukları söylenebilir. Aynı 

zamanda bu kuramcıların görüşlerinin, narsisizmin bir kişilik bozukluğu olarak 

tanımlanmasında da oldukça büyük rol oynadığı belirtilmektedir (Levy, Ellison ve 

Reynoso, 2011; Ronningstam, 2005a). İzleyen bölümde narsisizm kavramıyla ilişkili 

olarak narsisistik kişilik bozukluğu ele alınmıştır.  

 

1.1.3. Narsisistik Kişilik Bozukluğu 

Kohut (1971), Kernberg (1975) ve Millon’un (1969) narsisizme ilişkin kuramsal 

açıklamalarının yanı sıra narsisistik kişilik özelliklerine ilişkin görgül çalışmaların 

artması, patolojik narsisizmin resmi tanı sisteminde yer almasında önemli rol oynamıştır 

(Reynolds ve Lejuez, 2011). Narsisistik kişilik bozukluğu, ilk kez Amerikan Psikiyatri 

Birliği (APA) tarafından yayınlanan Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel 

Elkitabının (DSM) üçüncü sürümünde tanımlanmış (DSM-III: APA, 1980) ve DSM’nin 

hem bu sürümünde hem de sonraki sürümlerinde Eksen II bozuklukları arasında 

sınıflandırılmıştır (DSM-III-R: APA, 1987; DSM-IV: APA, 1994; DSM-IV-TR: APA, 

2000).  

DSM III’te narsisistik kişilik bozukluğu aşağıdaki tanı ölçütleriyle yer almıştır: 

Büyüklenmeci tarzda özel olma duygusuna sahip olma; sınırsız başarı, güç, güzellik veya 

ideal aşk hayallerine odaklı olma; sürekli ilgi ve dikkat çekme gereksinimi duyma; 

ilgisizlik ya da yenilgi karşısında kayıtsızlık, öfke, aşağılanma, utanç veya boşluk 

duyguları yaşama; hak görme, sömürücülük, empati eksikliği ve aşırı idealleştirme ya da 

değersizleştirmeyle tanımlanan ilişki kurma şekillerinden en az ikisine sahip olma (APA, 
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1980). 1994 yılında yayımlanan, kişilik bozukluklarının üç kümede sınıflandırıldığı 

DSM-IV’te ise narsisistik kişilik bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu, antisosyal 

kişilik bozukluğu ve histriyonik kişilik bozukluğuyla birlikte dramatik/duygusal kümede 

(B kümesi) yer almıştır (APA, 1994). 

Son olarak, narsisistik kişilik bozukluğu kategorik yaklaşıma alternatif olarak 

boyutsal yaklaşımın da değerlendirildiği DSM-5’te “erken erişkinlikte başlayan ve 

değişik bağlamlarda ortaya çıkan, büyüklenme (düşlemlerde ya da davranışlarda), 

beğenilme gereksinimi ve empati gösterememe ile giden yaygın bir örüntü” olarak 

tanımlanmıştır (APA, 2013). DSM-5’e göre “Narsisistik (Özsever) kişilik bozukluğu 

tanısı için aşağıdaki dokuz özellikten en az beşinin karşılanması gerekmektedir: 

1. Büyüklenir (örn. başarılarını ve yeteneklerini abartır; gösterdiği başarılarla 

orantısız bir biçimde, üstün biri olarak görülme beklentisi içindedir). 

2. Sınırsız başarı, güç, zekâ, güzellik ya da yüce bir sevgi düşlemleriyle uğraşır 

durur. 

3. ‘Özel’ ve eşi benzeri bulunmaz biri olduğuna ve ancak özel ya da üstün diğer 

kişilerce (ya da kurumlarca) anlaşılabileceğine ve ancak onlarla ilişki kurması 

gerektiğine inanır. 

4. Çok beğenilmek ister. 

5. Hak ettiği duygusu içindedir (özellikle kayırılacak bir tedavi göreceğine ya da 

her ne istiyorsa yapılacağına ilişkin anlamsız beklentiler içinde olma). 

6. Kendi çıkarları için başkalarını kullanır (kendi amaçlarına ulaşmak için 

başkalarından yararlanır). 

7. Eşduyum yapamaz: Başkalarının duygularını ve gereksinmelerini anlamak 

istemez. 

8. Sıklıkla başkalarını kıskanır ya da başkalarının kendisini kıskandığına inanır. 
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9. Başkalarına saygısız davranır, kendini beğenmiş davranışlar ya da tutumlar 

sergiler.” (APA, 2013) 

Narsisizmin geçmişten günümüze resmi tanı sistemindeki yeri incelendiğinde, 

tanı ölçütlerinin büyüklenmeci özelliklerle sınırlı olduğu dikkati çekmektedir. Her ne 

kadar DSM-III’te narsisistik kişilik bozukluğu tanımlanırken verilen örneklerde 

narsisizmin kırılgan boyutundan söz edilmiş olsa da (örneğin, benlik saygısının kırılgan 

olması ve bireylerin ne kadar iyi yaptığına ve diğerlerince ne kadar saygı gördüğüne 

odaklı olması gibi) tanı ölçütlerinde bu boyuta yer verilmemesi, klinik anlamda narsisizm 

profilini tam karşılamaması bakımından eleştirilmektedir (Cain, Pincus ve Ansell, 2008; 

Cooper ve Ronningstam, 1992). DSM’nin sonraki sürümlerindeyse bu eleştiriye ilişkin 

düzenlemelerin yetersiz olduğu, büyüklenmeci narsisizme ilişkin tanı ölçütlerinin sayıca 

artmasıyla bu boyutun daha da vurgulandığı (Cain, Pincus ve Ansell, 2008), DSM-5’te 

ise kırılgan narsisizmin dışarda bırakılmasına yönelik eleştirilerin devam ettiği 

görülmektedir (Skodol, Bender ve Morey, 2014). Bunun yanı sıra narsisizmde işlevsellik 

düzeyinin yüksek olması, içsel olarak sorun yaşansa da bunların belirti olarak dışarıya 

yansımaması, utanç, gurur gibi duyguların tedavi arayışını engellemesi gibi durumlar 

psikiyatri servislerinde DSM tanı ölçütlerini karşılayan bireyleri belirlemeyi 

zorlaştırmaktadır (Ronningstam, 2005a). Bununla paralel olarak, epidemiyolojik 

çalışmalarda da narsisistik kişilik bozukluğunun yaygınlığının %0 (Coid, Yang, Tyrer, 

Roberts ve Ullrich, 2006) ile %6.2 (Stinson ve ark., 2008) arasında değiştiği ve ortalama 

yaygınlığının %1.06 gibi düşük bir oran olarak bulunduğu görülmektedir (Dhawan, 

Kunik, Oldham ve Coverdale, 2010). Bu durum narsisizmin karmaşık doğasının yanı sıra 

narsisistik kişilik bozukluğu tanı ölçütlerinin büyüklenmeci boyutla sınırlı olmasıyla da 

ilişkilendirilmektedir (Cain, Pincus ve Ansell, 2008). Sonuçta, bu tanı ölçütleri koyulan 

tanılarla narsisizme ilişkin kuramsal açıklamalar arasındaki uyumu azaltmaktadır. Bu 

noktada, patolojik narsisizmin anlaşılmasında boyutsal bir yaklaşım kullanan narsisistik 
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kişilik özellikleri çalışmaları önem kazanmaktadır. İzleyen bölümde narsisistik kişilik 

özellikleri ve alt boyutlarına yer verilmiştir. 

 

1.1.4. Narsisistik Kişilik Özellikleri 

Narsisistik kişilik özelliklerini patolojik narsisizmin şiddetinin az olduğu, geçici 

ya da duruma özgü olduğu ve kişisel işlevselliği, mesleki işlevselliği ve kişilerarası 

ilişkileri sınırlı düzeyde etkilediği bir formu olarak tanımlamak mümkündür 

(Ronningstam, 2005a). Ancak yine de bu kavramın daha iyi anlaşılabilmesi için 

narsisistik kişilik bozukluğundan farkının anlaşılması önemli görülmektedir (Miller ve 

Campbell, 2010).  

Daha önce de söz edildiği gibi narsisistik kişilik bozukluğu, klinik psikoloji 

alanyazınında oldukça köklü bir geçmişi olan ve DSM tanı ölçütlerine göre belirlenen 

klinik bir tanıdır (Ronningstam, 2005a). Narsisistik kişilik özellikleri ise klinik 

psikolojinin yanı sıra sosyal/kişilik psikolojisinin de ilgisini çeken ve narsisizmin görgül 

araştırmalarda çalışılmasına olanak sağlayan bir yapı olarak nitelendirilmektedir 

(Dickinson ve Pincus, 2003; Foster ve Campbell, 2007). Narsisistik kişilik bozukluğu 

tanısı için normal ve normal olmayanın kesin sınırlarla ayrılması gerektiğinden kategorik 

yaklaşım kullanılırken, narsisistik kişilik özellikleri keskin bir ayrımın yapılmadığı 

boyutsal yaklaşımla değerlendirilmektedir (Foster ve Campbell, 2007; Miller ve 

Campbell, 2008). Ayrıca narsisistik kişilik bozukluğu tanısı klinik örneklemde yer alan 

bireylere klinik görüşmeler yapılarak konurken, narsisistik kişilik özelliklerine ilişkin 

çalışmalar genellikle normal örneklemle ve öz bildirim ölçekleri kullanılarak 

yapılmaktadır (Pincus ve Lukowitsky, 2010). Bu farklılıklara karşın, narsisistik kişilik 

özellikleri ile narsisistik kişilik bozukluğu benzer yapıları temsil etmektedir. Örneğin 

Miller, Gaughan, Pryor, Kamen ve Campbell (2009) yaptıkları çalışmada narsisistik 

kişilik özelliği puanlarıyla narsisistik kişilik bozukluğuna dair klinik görüşme 
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değerlendirmelerinin ilişkili olduğunu ve iki ölçümün benzer kişilik profiline işaret 

ettiğini saptamışlardır. Özellikle epidemiyolojik çalışmalarda yaygınlığı oldukça düşük 

bulunan (Dhawan ve ark., 2010) ve tanılanmasının oldukça güç olduğu bilinen 

(Ronningstam, 2005a) narsisistik kişilik bozukluğunun anlaşılmasında, narsisistik kişilik 

özellikleri bakış açısının ve dolayısıyla sosyal/kişilik psikolojisine göre narsisizm 

kavramsallaştırmasının göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmektedir (Miller ve 

Campbell, 2010).  

Sosyal/kişilik psikolojisine göre narsisizm, uyumlu ve uyumsuz yönleri bir arada 

barındıran normatif bir kişilik özelliğidir (Wright, Pincus, Thomas, Hopwood, Markon 

ve Krueger, 2013). İçsel süreçler aracılığıyla olumlu kendilik imajını sürdürme kapasitesi 

olarak tanımlanan bu kavram, temelde sosyal çevrede açıkça ya da örtük olarak kendini 

geliştirecek deneyimler yaşayarak onaylanma ve kendini geliştirme gereksinimlerini 

karşılamayla ilişkilendirilmektedir (Pincus ve Lukowitsky, 2010). Bu gereksinimler 

karşılanırken kişilik yapılanmalarının, psikolojik gereksinimlerin ve bunları düzenleme 

mekanizmalarının uyumsal olup olmaması, narsisizmin normal/sağlıklı ya da patolojik 

olmasını belirlemektedir. Benlik saygısını korumak ve yükseltmek amacıyla içsel ve 

kişilerarası stratejiler kullanmak sağlıklı narsisizm olarak ele alınırken; benlik saygısını 

tehdit eden, hayal kırıklığı yaratabilecek durumlarda olumlu kendilik imajını korumak 

için bu mekanizmaları yoğun ve uyumsal olmayacak şekilde kullanmak patolojik olarak 

değerlendirilmektedir (Claudio, 2016; Pincus ve Lukowitsky, 2010). 

Narsisistik kişilik özelliklerinin araştırıldığı çalışmaların neredeyse tümünde 

Raskin ve Hall (1979, 1981) tarafından geliştirilmiş, narsisizmin üstünlük, otorite, 

sömürücülük, hak iddia etme, teşhircilik ve kendine yeterlilik özelliklerini değerlendiren 

Narsisistik Kişilik Envanteri (NKE) kullanılmaktadır. Bu çalışmalar, narsisistik kişilik 

özelliklerinin bazı alanlarda yaşanan zorluklarla ilişkili olduğunu göstermektedir (Miller 

ve Campbell, 2010). Örneğin kişilerarası ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda 
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narsisistik kişilik özelliğine sahip bireylerin saldırganlığa yatkın oldukları (Locke, 2009), 

zorbaca davranışlarda bulundukları (Pincus, Ansell, Pimentel, Cain, Wright ve Levy, 

2009) ve eleştiri karşısında saldırgan yanıtlar verebildikleri (Bushman ve Baumaister, 

1998) belirtilmektedir. Bir çalışmada narsisistik kişilik özelliğine sahip bireylerin 

uyumsal bir özellik olan genel rekabetçi tutumlarının yanı sıra uyumsal olmayan, düşük 

benlik saygısı düzeyini rekabetle yükseltmeye çabalama olarak tanımlanabilecek aşırı 

rekabetçi düzeylerinin de yüksek olduğu saptanmıştır (Luchner, Houston, Walker ve 

Houston, 2011). Narsisistik kişilik özelliğine sahip bireylerin yakın ilişkileri 

incelendiğinde, bu bireylerin ilişkileri bir oyun gibi yaşadıkları, ilişkiden yarar sağlamayı 

gözettikleri, özveride bulunma eğiliminde olmadıkları ve bu ilişkileri sürdürmekte 

zorlandıkları görülmektedir (Campbell ve Foster, 2002; Campbell, Foster ve Finkel, 

2002). Son olarak, narsisistik kişilik özelliklerinin alkol kullanımı (Luhtanen ve Crocker, 

2005), kumar oynama (Lakey, Rose, Campbell ve Goodie, 2008) ve kompulsif alışveriş 

yapma (Harnish ve Bridges, 2015) gibi dışsallaştırma davranışlarıyla ilişkili olabileceği 

araştırmalarda gösterilmektedir. 

Narsisistik kişilik özelliklerinin depresyon, kaygı gibi psikolojik belirtilerle 

negatif yönde (Akıncı, 2015; Brown, Budzek ve Tamborski, 2009; Watson ve Biderman, 

1993), yaşam doyumuyla (Akıncı, 2015) ve benlik saygısıyla pozitif yönde (Brown, 

Budzek ve Tamborski, 2009; Pincus ve ark., 2009) ilişkili olduğu da araştırmalarda 

gösterilmektedir. Bir çalışmada narsisizm ile psikolojik sağlık arasındaki ilişkide benlik 

saygısının aracı rol oynadığı gösterilmiştir (Sedikides, Rudich, Gregg, Kumashiro ve 

Rusbult, 2004). Yanı sıra, narsisizm ve benlik saygısı kavramlarının her ikisinin de 

olumlu kendilik değerlendirmelerini içermeleri ve çalışmalarda tutarlı olarak yüksek 

düzeyde ilişkili bulunmaları bakımından aynı yapıyı ölçüyor olma olasılıkları bazı 

araştırmacılar tarafından tartışılmıştır (Rosenthal ve Hooley, 2010). Ancak benlik 

saygısının bireyin sadece kendisine dair olumlu değerlendirmeleri içermesi ve üstünlük, 
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kendisi odaklılık ve hak görme gibi narsisizme özgü özellikleri içermemesinin bu iki 

yapının farklı olduğuna işaret ettiği düşünülmüştür (Crowe, Sleep, Carter, Campbell ve 

Miller, 2018; Orth, Robins, Meier ve Conger, 2015).  

Bu araştırma sonuçları, narsisistik kişilik özelliklerinin psikolojik sağlık için 

olumlu olduğunu düşündürerek, daha önce aktarılan klinik psikoloji bakış açısından 

narsisizm tanımıyla çelişiyor görünmektedir. Ancak güncel narsisizm kuramları bu 

çelişkiyi aydınlatmaya çalışmaktadırlar. Örneğin narsisizm ile benlik saygısı arasındaki 

bu ilişkiyi aydınlatmak için yapılan çalışmalar, narsisistik bireylerin açık benlik 

saygısının yüksek, örtük benlik saygısının düşük olduğunu bularak benlik saygısındaki 

tutarsızlığa dikkat çekmişlerdir (Gregg ve Sedikides, 2010; Zeigler-Hill, 2006). Morf ve 

Rhodewalt (2001) da geliştirdikleri dinamik benlik-düzenleme süreci modeliyle 

(dynamic self-regulatory processing model), narsisizmin bu çelişkili doğasına ışık 

tutmuşlardır. Modele göre narsisistik bireyler, kırılgan bir zemine dayanan benliklerini, 

kusur ya da zayıflık içermeyen olağanüstü kimlikler olarak inşa etmek için içsel ve 

kişilerarası süreçleri kullanmaktadır. Örneğin sosyal etkileşimlerinde sürekli ilgi ve 

hayranlık ararken olumsuz geribildirimleri reddetmektedirler. Yetenek ve başarılarını 

olduğundan daha olumlu bir şekilde algılamaktadırlar. Olumlu sonuçların övgülerini alıp 

olumsuz sonuçların sorumluluğunu reddederek, geçmişlerini gurur duyacakları şekilde 

yeniden inşa etmektedirler. Aynı zamanda bu büyüklenmeci ama kırılgan benlikleri, 

sürekli olarak dışardan onaylanmayı beklemektedir. Ancak narsisistik bireylerin 

kişilerarası ilişkilerde duyarsız olmaları ve diğer insanları küçümsemeleri, gereksinim 

duydukları olumlu geribildirimi almalarını engelleyerek kendilik-düzenleme çabalarına 

ve dolayısıyla inşa etmeye ve sürdürmeye çalıştıkları kimliğe zarar vermektedir (Morf ve 

Rhodewalt, 2001; Morf, Torchetti ve Schürch, 2011).  

Bu bulgular ve güncel modeller, sosyal/kişilik psikolojisi ile klinik psikoloji 

arasındaki narsisistik kişilik özellikleri tanımı arasındaki çelişkiyi tam anlamıyla ortadan 
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kaldırmasa da narsisizmin duygu, düşünce ve davranış kalıplarının yanı sıra altta yatan 

psikolojik süreçleri de görgül olarak ele alması bakımından oldukça önem taşımaktadır 

(Morf ve Rhodewalt, 2001). Bu noktada, çalışmalarda narsisistik kişilik özelliklerinin 

boyutsal bir yapı olarak ele alınmasının yanı sıra farklı boyutlarının da göz önünde 

bulundurulması önerilmektedir (Miller ve Campbell, 2008). Bu tez çalışmasında da 

narsisizm boyutsal bir kişilik özelliği olarak kavramsallaştırılırken büyüklenmeci ve 

kırılgan yönleri de ele alınmıştır. İzleyen bölümde narsisizmin 

kavramsallaştırılmasındaki farklı yaklaşımlara yer verilerek, kırılgan ve büyüklenmeci 

narsisizm kavramları tanıtılmıştır. 

 

1.1.5. Narsisizm Kavramının Alt Boyutları 

Narsisizm kavramının tarihsel gelişimi boyunca karmaşık doğası nedeniyle farklı 

şekillerde kavramsallaştırıldığı görülmektedir. Örneğin Bursten (1973), “arzulayan” 

(craving), “paranoid” (paranoid), “manipülatif” (manipulative) ve “fallik” (phallic) olmak 

üzere dört narsisistik kişilik türü önermektedir. Bu modele göre arzulayan narsisistik 

kişilik türü kişilerarası ilişkilerde sıklıkla hayal kırıklığına uğrayan, şikâyet eden, talepkâr 

ve bağımlı ilişkiler kurma eğilimindeki bireylere işaret etmektedir. Paranoid narsisistik 

kişilik türü eleştirel, şüpheci, kıskanç ve diğer insanları suçlama eğiliminde olan bireyleri 

tanımlarken, manipülatif kişilik türü insanları kasıtlı olarak aldatmaktan ve aldattıkları 

insanları küçümsemekten haz duyan kişilik türünü ifade etmektedir. Son olarak fallik 

narsisistik kişilik türü ise kişisel zayıflıklarının utancıyla baş etmek için soğuk, teşhirci, 

kibirli ve kendini yücelten tutumlara sahip kişilik türü olarak tanımlanmaktadır.  

Kohut ve Wolf (1978) ise “aynalama açlığı duyan” (mirror-hungry), “idealize 

etme açlığı duyan” (ideal-hungry), “alter-ego” (alter-ego), “birleşme açlığı duyan” 

(merger-hungry) ve “temastan kaçınan” (contact-shunning) olarak adlandırdıkları beş 
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farklı narsisistik kişilik türü tanımlamaktadırlar. Aynalama açlığı duyan kişilik türü, 

değersizlik duyguları ve özgüven eksikliğiyle baş edebilmek için sürekli kendisini 

onaylayacak ve takdir edecek kendilik nesnesi arayışındaki bireylere işaret etmektedir. 

İdealize etme açlığı duyan kişilik türü ise saygınlık, güzellik, güç, zekâ ya da ahlaki olarak 

hayranlık duyabileceği ve ilişkide olduğu için kendini değerli hissedebileceği kendilik 

nesnesi arayışındaki bireyleri tanımlamaktadır. Alter-ego narsisistik kişilik türündeki 

bireyler benliklerinin görünüş, düşünce ve değerlerine uyum sağlayarak, gerçekliğini 

onaylayacak kendilik nesnesi arayışındadırlar. Birleşme açlığı çeken kişilik türünde, 

benliğin kusurlu ya da zayıf olması nedeniyle sürekli olarak diğerlerine bağlanmaya ve 

kendisini diğerleri aracılığıyla tanımlamaya gereksinim duyulmaktadır. Temastan 

kaçınan kişilik türü ise en az dikkat çeken ancak aynı zamanda en sık karşılaşılan kişilik 

türü olarak, davranışlarının beğenilmemesi veya kabul edilmemesi endişesiyle temastan 

kaçınan kişilik türünü tanımlamaktadır. Kohut ve Wolf (1978), aynalama açlığı duyan, 

idealize etme açlığı duyan ve alter-ego narsisistik kişilik türünü kapsayan ilk üç kişilik 

türüyle gündelik hayatta sık karşılaşıldığını ve insan olmanın getirdiği kusurları telafi 

edebilmek için başvurulan bazı tutum ve davranışları yansıttığını ifade etmektedirler. 

Buna karşılık birleşme açlığı çeken ve temastan kaçınan kişilik türlerinde kendilik 

kusurunun yoğun olması nedeniyle bu tutum ve davranışların patolojik narsisizm 

yelpazesinde değerlendirilebileceği öne sürmektedirler (Kohut ve Wolf, 1978). 

 Millon (1969, 1981) ise narsisistik kişilikleri diğer kişilik türlerinin özelliklerini 

de içerecek şekilde ilkesiz (unprincipled), telafici (compensatory), şehvetli (amorous) ve 

elitist (elitist) olmak üzere dört türde tanımlamaktadırlar. İlkesiz narsisistik kişilik türü, 

narsisizm ile antisosyal kişilik örüntüsünün bir araya geldiği, diğerlerini sömürmeye ve 

istismar etmeye hak görme, sahtekârlık ve büyüklenmecilik gibi özelliklerle betimlenen 

bir kişilik türüdür. Telafici narsisistik kişilik türü ise kaçıngan ve narsisistik kişilik 

örüntüsünün davranışlarını gösteren, altta yatan boşluk, güvensizlik ve zayıflık hissini 
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üstünlük yanılsamasıyla telafi etmeye, kendine verdiği değeri başarılarıyla belirlemeye 

çalışan kişilik türüne işaret etmektedir. Bu kişilik türü psikanalitik yaklaşımdaki 

narsisizm tanımına paraleldir. Histriyonik kişilik ile narsisistik kişiliğin özelliklerini bir 

arada barındıran şehvetli narsisistik kişilik türü ise cinsel anlamda baştan çıkartıcı 

davranıp, gerçek yakınlıktan kaçınarak kendilik değerini korumaya çalışan bireyleri 

tanımlamaktadır. Son olarak, narsisizmin temel büyüklenmeci temalarını içeren elitist 

narsisistik kişilik türü ise, statü ve başarılarının kendine ayrıcalık ve yetki tanıdığına 

inanan, sıradan olmaktan korkan, sosyal basamakları tırmanarak kurduğu ilişkilerle 

kendine yer edinen, üstünlük ve hak görme özelliklerine sahip kişilik türü olarak tasvir 

edilmektedir (Millon, 2011; Millon ve ark., 2012). 

Sonraki yıllarda Akhtar ve Thompson (1982), narsisistik kişiliğe sahip bireylerin 

abartılı benlik saygısı, büyüklenmecilik, diğer insanları değersizleştirme, hırslı olma gibi 

dışardan gözlenebilen özelliklerini “açık” (overt) narsisistik özellikler; aşırı duyarlılık, 

değersizlik, yoğun haset, kronik can sıkıntısı gibi dışardan gözlenemeyecek şekilde 

deneyimlenen özelliklerini “gizli” (covert) narsisistik özellikler olarak tasvir etmiştir.   

Gabbard (1989) ise, narsisistik kişilerin ilişki kurarken kullandıkları baskın iletişim 

tarzlarını göz önünde bulundurarak iki ayrı uçta yer alan “kayıtsız” (oblivious) ve 

“tedirgin” (hypervigilant) narsisistik özellikleri tanımlamıştır. Buna göre, kayıtsız 

narsisistik özelliklere sahip bireylerin yalnızca kendileri odaklı olup diğer insanların 

duygu, düşünce, davranış ve gereksinimlerine duyarsız oldukları ifade edilmektedir. Aynı 

zamanda kibirli ve saldırgan tutumları olan, büyüklenmeci tarzda iletişim kuran ve ilgi 

odağı olmayı temel bir gereksinim olarak gören bireyler olarak tanımlanmaktadır. Buna 

karşılık, tedirgin narsisistik özelliklere sahip bireylerin utangaç ve çekingen oldukları, 

sürekli olarak diğer insanların tepkilerine odaklandıkları belirtilmektedir. Bu bireyler 

reddedilme ya da aşağılanma olasılığından dolayı ilgi merkezi olmaktan 

kaçınmaktadırlar. Ancak bir yandan da içten içe kendilerini görkemli bir şekilde 
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sergileme arzusu duydukları için utanç duygusu yaşamaktadırlar (Gabbard, 1989, 1994). 

Masterson (1993) ise terk depresyonuna verilen tepkiler temelinde “teşhirci” 

(exhibistionic) ve “gizli” (closet) narsisistik kişilikleri tanımlamıştır. Masterson (1993), 

teşhirci narsisistik kişiliklerin abartılı ve büyüklenmeci bir kendilik algısına duygusal 

yatırım yaptıklarını ve bu görkemlerinin diğer insanlar tarafından aynalanmasını 

beklediklerini belirtmektedir. Ona göre bu kişiler, beklentilerinin karşılanmadığı 

durumlarla kaçınarak ya da beklentisini karşılamayanları değersizleştirerek baş etmekte 

ve kendilerini depresif duygulardan korumaktadırlar. Gizli narsisistik kişilikler ise diğer 

insanları idealize etmekte ve idealize ettikleri tümgüçlü nesneler ışığında büyüklenmeci 

duygular yaşayabilmektedirler. Aynı zamanda yetersizlik, reddedilme, küçümsenme ve 

utanç duygularını yaşamaya yatkın olup savunmalarını da teşhirci narsisistik kişilerdeki 

gibi aktif kullanamamaları nedeniyle daha sık depresif duygular hissedebilmektedirler 

(Masterson, 1993).  

Buraya kadar aktarılan patolojik narsisizm tanımlamalarının her birinin klinik 

değeri biricik ve kıymetli olsa da tanısal sınıflandırmayı ve etkili müdahale modellerinin 

geliştirilmesini zorlaştırabileceğinden narsisizm kavramının iki boyutla değerlendirilmesi 

önerilmektedir (Cain, Pincus ve Ansell, 2008).  Büyüklenmeci narsisizm ve kırılgan 

narsisizm olarak adlandırılan bu iki boyut görgül araştırmalarda da desteklenmektedir 

(Pincus ve ark., 2009; Rathvon ve Holmstrom, 1996; Wink, 1991). Örneğin, bir çalışmada 

altı farklı narsisizm ölçüm aracı kullanılarak yapılan temel bileşenler analizinde, 

narsisizmin büyüklenmecilik-teşhircilik ve kırılganlık-duyarlılık olarak adlandırılabilen, 

birbirinden bağımsız iki faktörden oluştuğu görülmüştür (Wink, 1991). Bu çalışma 

tekrarlandığında da benzer şekilde narsisizmin büyüklenmecilik ve tüketme olarak 

adlandırılan iki faktörden oluştuğu belirlenmiştir (Rathvon ve Holmstom, 1996). 
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Büyüklenmeci narsisizm, DSM’de belirtilen narsisistik kişilik bozukluğu tanı 

ölçütlerini temsil etmektedir (Dickinson ve Pincus, 2003). Narsisizmin bu boyutu 

büyüklenmeci fantezilerine sahip olma, kişilerarası ilişkilerde sömürücülük, dikkat 

çekme arzusu, teşhircilik, yoğun hırs ve kibir duygularına sahip olma gibi özelliklerle 

tanımlanmaktadır (Akhtar ve Thompson, 1982; Wink, 1991). Büyüklenmeci narsisizmde 

bireyler, kendileriyle ilgili olumsuz yönleri baskılayarak ve dışardan gelen olumsuz 

bilgileri çarpıtarak abartılı benlik algısını sürdürmektedirler (Pincus ve Lukowitsky, 

2010). Benzersiz ve özel olduklarına inanmak ve diğerlerini küçümsemek bu bireylerin 

gerçekçi olmayan üstünlük duygularını sürdürmelerini sağlamaktadır (Akhtar ve 

Thompson, 1982; Ronningstam, 2005b). Kırılgan narsisizmde ise kişilerarası ilişkilerde 

çekingenlik, kolaylıkla incinme, eleştiriye hassasiyet, depresif ve öfkeli hissetme, 

güvensizlik ve reddedilme ya da dışlanma endişesiyle sosyal geri çekilme gibi DSM tanı 

ölçütlerinin zıttı özellikler öne çıkmaktadır (Day, Townsend ve Grenyer, 2020; Dickinson 

ve Pincus, 2003; Wink, 1991). Buradaki sosyal geri çekilme, fiziksel olarak geri 

çekilmenin yanı sıra, yaşanan duyguları reddetme ya da duygusal olarak boş hissetme 

gibi bir geri çekilmeyi de içerebilmektedir (Pincus ve ark., 2009). Kırılgan narsisizmde 

de özel ve mükemmel olmaya yönelik büyüklenmeci fanteziler bulunmaktadır; ancak 

büyüklenmeci narsisizmden farklı olarak buradaki fanteziler, içsel olarak yaşanan 

yetersizlikleri telafi edici özelliktedir. Aynı zamanda bu büyüklenmeci fanteziler örtük 

olarak yaşanmaktadır ve yalnızca yakın ilişkilerde kendini göstermektedir (Akhtar ve 

Thompson, 1982; Ronningstam, 2005b; Wink, 1991). Ayrıca, kırılgan narsisizmde bu 

büyüklenmeci fantezilere ve yoğun hırslara sahip olmak yoğun utanç duygusu yaratırken, 

bu duygunun düzenlenmesinde güçlük yaşanabilmektedir (Dickinson ve Pincus, 2003; 

Ronningstam, 2005a).  

Kırılgan ve büyüklenmeci narsisizm yapılarının anlaşılması açısından klinik 

kavramsallaştırmaların yanı sıra görgül araştırma sonuçları da önemlidir (örn., Miller ve 



28 
  

Campbell, 2008; Rose, 2002). Wink (1991), büyüklenmeci narsisizmin dışadönüklük, 

ataklık, kendinden eminlik ve diğer insanlar tarafından takdir edilme gereksinimiyle; 

kırılgan narsisizminse içedönüklük, savunuculuk, kaygı ve yaşam olayları karşısında 

kırılganlıkla ilişkili olduğunu belirtmektedir. Narsisizm ile beş faktör kişilik özellikleri 

arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar büyüklenmeci narsisizmin dışadönüklükle 

olumlu, nevrotiklik ve uyumlulukla olumsuz yönde ilişkili olduğunu (Miller ve Campbell, 

2008; Miller ve ark., 2011); kırılgan narsisizminse nevrotiklikle olumlu, dışadönüklük ve 

uyumlulukla olumsuz yönde ilişkili olduğunu göstermektedir (Miller ve ark., 2011). 

Benzer şekilde kırılgan narsisizm ile psikolojik belirtilerin olumlu yönde ilişkili olduğu 

bulunurken (Akıncı, 2015; Miller ve ark., 2011); büyüklenmeci narsisizmin kaygı, stres 

ve depresyon belirtileri ile olumsuz yönde ilişkili olduğu görülmüştür (Rathvon ve 

Holmstrom, 1996). Narsisizm ile yaşamdan memnuniyet arasındaki ilişkinin incelendiği 

çalışmalarda, büyüklenmeci narsisizmin benlik saygısı ve yaşam doyumuyla olumlu 

yönde ilişkili olduğu, kırılgan narsisizminse olumsuz yönde ilişkili olduğu 

belirtilmektedir (Rohmann, Hanke ve Bierhoff, 2019; Rose, 2002). Aynı zamanda 

narsisizm ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiye benlik saygısının aracılık ettiği; 

büyüklenmeci narsisizm düzeyi arttıkça ve kırılgan narsisizm düzeyi azaldıkça, benlik 

saygısının da yükseldiği ve bu yolla yaşam doyumunun arttığı ifade edilmektedir (Rose, 

2002).  

Narsisizmin kişilerarası ilişkilerdeki etkisinin incelendiği çalışmalar da 

büyüklenmeci ve kırılgan narsisizmin farklı yapılar olduğuna işaret etmektedir. Örneğin 

katılımcıların narsisizm türlerine göre gruplara ayrıldığı bir çalışmada, hem kırılgan 

narsisizm düzeyi yüksek gruptaki hem de büyüklenmeci narsisizm düzeyi yüksek 

gruptaki bireylerin kişilerarası ilişkilerde sorun yaratabilecek davranışları olduğunu 

bildirdikleri bulunmuştur (Dickinson ve Pincus, 2003). Ancak bu gruplardan yalnızca 

kırılgan narsisizmi yüksek olanların kişilerarası ilişkilerde sıkıntı yaşadıklarını ifade 
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ettikleri; büyüklenmeci narsisizmi yüksek olanlarınsa sorun yaşadıklarını reddettikleri 

görülmüştür (Dickinson ve Pincus, 2003). Büyüklenmeci narsisizm düzeyi yüksek olan 

bireyler akranları tarafından açıkça sevilmezken, kırılgan narsisizm düzeyi yüksek 

olanların sadece tercih edilmediği  (Czarna, Dufner ve Clifton, 2014); büyüklenmeci 

narsisizmi yüksek bireylerin ego tehdidini yalnızca öfkeyle, kırılgan narsisizmi yüksek 

bireylerinse öfke, üzüntü, utanç gibi bir dizi olumsuz duyguyla karşıladıkları (Hyatt ve 

ark., 2017) araştırmalarda gösterilmektedir. Ayrıca büyüklenmeci narsisizmin olumlu 

benlik temsillerini yansıttığı düşünülen güvenli ve kayıtsız bağlanma ile kırılgan 

narsisizminse olumsuz benlik temsillerini yansıtan kaygılı ve korkulu bağlanma stilleriyle 

ilişkili olduğu belirtilmektedir (Dickinson ve Pincus, 2003).  

Bu çalışmalarda, büyüklenmeci narsisizmin iyi bir benlik temsilini sürdürmekle, 

kırılgan narsisizminse hassasiyet ve savunuculukla ilişkisi olduğu görülmektedir. Bu iki 

boyut arasındaki farklılıklar açık olsa da büyüklenmeci ve kırılgan narsisizmin narsisistik 

bir madalyonun iki yüzünü yansıttığı, narsisistik kişilerin bu boyutlar arasında dalgalı bir 

şekilde seyrettikleri, anlık duruma göre hangi boyutta olunacağının belirlendiği ifade 

edilmektedir (Gore ve Widiger, 2016; Levy, 2012). Kırılgan narsisistik özelliklere sahip 

bireylerin büyüklenmeci özelliklere sahip olabildiği (Akhtar ve Thompson, 1982), 

büyüklenmeci narsisistik özelliklere sahip bireylerin de kırılgan narsisizmdeki gibi hayal 

kırıklıkları ve başarısızlıklara kendilerini değersizleştirerek yanıt verebildikleri 

belirtilmektedir (Caligor ve Stern, 2020). Bu nedenlerden dolayı narsisistik özelliklere 

sahip kişileri büyüklenmeci ya da kırılgan narsisizme göre ayırmaktansa, iki boyutta da 

özelliklerin olabildiğini kabul etmenin daha önemli olduğu ifade edilmektedir (Day, 

Townsend ve Grenyer, 2020). Buradan hareketle, mevcut çalışmada alanyazında giderek 

daha da kabul gören bir sınıflandırma olan ve narsisizm kavramını tüm boyutlarıyla 

içerdiği düşünülen (Pincus ve Lukowitsky, 2010) büyüklenmeci ve kırılgan narsisizm 

(Wink, 1991) kavramlarının ikisine de yer verilmiştir.  
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1.2. ERGENLERDE NARSİSİZM VE NARSİSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ 

Çocukluk ve ergenlik döneminde gelişimsel açıdan değişikliklerin hızlı olması, 

yaşa uygun kişilik yapılarını belirlemeyi zorlaştırabilmektedir. Ancak bir yandan da 

akademik başarı, kişilerarası ilişkiler, psikolojik sağlık gibi konuları yordaması 

bakımından bu kişilik özellikleri arasındaki bireysel farklılıkların anlaşılması büyük 

önem taşımaktadır (Tackett ve Mackrell, 2011). Bu zorlukların yaşandığı alanlardan biri 

de narsisizmin bir kişilik özelliği olarak ele alındığı çalışmalardır (Thomaes, 

Brummelman, Reijntjes ve Bushman, 2013). Narsisistik kişilik özelliklerinin ilk ne 

zaman belirdiği, yaşam boyu devamlılığı ya da yaşamın bazı dönemlerinde var olmasının 

diğer dönemlerden daha anlaşılır olup olmaması gibi önemli araştırma soruları varlığını 

sürdürmektedir (Thomaes ve ark., 2013). Ancak bir yandan da narsisistik kişilik 

özelliklerinin geç çocukluk döneminden itibaren güvenilir ve geçerli ölçüm araçlarıyla 

değerlendirilebilmesi, ergen örnekleminde narsisizmin incelendiği görgül çalışmaların 

yapılabilmesine olanak sağladığı görülmektedir (örn., Ang ve Raine, 2009; Barry, Frick 

ve Killian, 2003; Barry, Pickard ve Ansel, 2009; Thomaes, Stegge, Bushman, Olthof ve 

Denissen, 2008).  

Ergenlik dönemi yeni rollerin keşfedilip öğrenildiği, yetişkinlik için hazırlıkların 

yapıldığı gelişimsel bir dönemdir (Erikson, 1968). Şiddetli utanç, mahcubiyet 

duygularının hissedildiği, benlik değerine ilişkin acı verici sorgulamaların yapıldığı, diğer 

bir deyişle narsisistik kırılganlığın yoğun olarak yaşandığı bir gelişimsel dönem olan 

ergenlik dönemdeki (Bleiberg, 1994) narsisistik kişilik özelliklerin, yetişkinlik 

dönemindekine benzer bir tablo çizdiği görülmektedir. Örneğin büyüklenmecilik, 

reddedilme karşısında tepkisel davranışlar, olumsuz değerlendirmelere karşı aşırı 

hassasiyet, eksik ve kırılgan yanları kabul etmeme, yakın ilişkilerde daha az bağlanma 

gibi özellikler ergenlik dönemi narsisizminde de görülmektedir (Bardenstein, 2009).  
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Alanyazında ergenlerin narsisistik eğilimlere daha kolay kapıldığı ve bu durumun 

dönemin gelişimsel görevi olan ikinci ayrılma bireyleşme süreciyle ilişkili olduğu ifade 

edilmektedir (Blos, 1967). Ayrılma bireyleşme için ergenin bir yandan anne babasına 

bağımlı olmaktan kurtulup bireyselleşmiş, bağımsız bir benlik geliştirmesi, diğer yandan 

da anne babasıyla ilişkisel bağlılığını sürdürmesi gerekmektedir (Hill ve Lapsley, 2011; 

Lapsley ve Aalsma, 2006). Blos’a (1967) göre daha erken yaşlarda idealize edilmiş olan 

anne baba temsillerini bırakmak, ergenin içinde bir boşluk duygusuna neden olmaktadır. 

Aslında bu dönemde verilen narsisistik tepkiler de bu temsillerin kaybına yönelik yas 

tepkilerini önlemek ve ergeni bu gelişimsel geçişe özgü kırılganlıklara karşı korumak için 

gelişmektedir (Blos, 1967). 

Bleiberg (1994) ergenlik dönemindeki narsisizmi narsisistik kırılganlık 

çerçevesinde, normal narsisizm ve patolojik narsisizm olmak üzere iki boyutlu olarak ele 

almaktadır. Buna göre, normal narsisizmi olan ergenler, kendilerini sınırlarını belirleme 

ve hayatlarına yön verme becerilerinden yoksun hissetmeden, içselleştirdikleri 

ebeveynlerinden kısmi bir kopuş yaşayabilmektedirler. Aynı zamanda bu ergenler, 

yetişkinliğe geçişte kendilerine rehberlik yapabilecek bir ideal kendilik 

oluşturmaktadırlar. Buna karşılık patolojik narsisizmi olan ergenlerin, tümgüçlü kendilik 

duygusuna tutunma, eksiklik ve kırılganlıklarını kabullenmeme, sahiplenemedikleri 

deneyimlerini başkalarına yansıtma ve gerçekçi olmayan güçlerinin diğer insanlarca da 

onaylanmasını bekleme eğiliminde oldukları belirtilmektedir (Bleiberg, 1994).  

Bleiberg (1994) ergenlerdeki patolojik narsisizmi üç türde tanımlamaktadır. Buna 

göre, “histriyonik-teşhirci” (histrionic-exhibitionistic) türdeki ergenlerin benlik algısı 

güzellik ve başarıyla belirlenmektedir. Bu ergenler diğer kişilerin hayranlığını 

hissettiklerinde coşkulu hissederken, görmezden gelindiklerinde ezilmiş hissederek, kin 

duymaktadırlar. Bu kişilik türünün oluşumunda bilinçli ya da bilinçsiz olarak ergenlerin 
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özerklik girişimlerini cezalandıran; pasif ve bağımlı davranışlarını sıcak bir şekilde 

destekleyen annelerin etkisinin olduğu belirtilmektedir. İkinci olarak, “merhametsiz 

psikopatik” (ruthless psychopatic) türdeki ergenlerin çektikleri acıyı, yardım 

gereksinimlerini ve kırılganlıklarını reddetme eğiliminde oldukları ifade edilmektedir. Bu 

ergenler kontrol sahibi olduklarına ve zarar görmediklerine inanarak, diğer bireyleri 

sömürmekte ve manipüle etmektedirler. Bleiberg (1994) bu kişilik türünün oluşumunda 

şiddet içeren, yoksul bir çevrede büyümenin, ihmal, istismar yaşantılarına maruz 

kalmanın, ebeveynlerin tutarlı ve yeterli bakımı sağlayamamasının, ebeveynlerin 

psikiyatrik bozukluklara sahip olmasının etkisinin olduğunu belirtmektedir. Son olarak, 

“kendini mağdur eden mazoşistik” (self-victimizing masochistic) narsisistik türdeki 

ergenlerin benlik algılarının mağdur olma deneyimi etrafında örgütlendiği öne 

sürülmektedir. Buna göre, kendilerini çaresiz, endişeli ve bağımlı olarak gösteren bu 

ergenler, sahip oldukları güç, kontrol ve üstünlük inancını gizlemektedirler. Kronik 

hastalıklara veya fiziksel engellere sahip olmanın da ebeveynlerde kaygı, suçluluk ve 

utanç duygularına neden olabildiği ve ergenlerde dolaylı olarak bu kişilik türünün 

oluşumuna katkıda bulunduğundan söz edilmektedir. Üstesinden gelinemeyen engeli ya 

da hastalığı olan ergenin, dünyanın kendisine borçlu olduğuna inandığı, ebeveynleriyle 

ilişkisini de bu inanç üzerine durduğu belirtilmektedir (Bleiberg, 1994).  

Narsisistik kişilik türleri yalnızca kuramsal açıklamalarla sınırlı değildir. 

Narsisistik kişilik özelliklerinin patolojik ve patolojik olmayan narsisizm, büyüklenmeci 

ve kırılgan narsisizm gibi farklı boyutlarla tanımlanabileceği görgül araştırmalarda da 

belirtilmektedir (Barry, Wallace ve Guelker, 2011; Hill ve Lapsey, 2011). Örneğin bir 

çalışmada, patolojik narsisizm (büyüklenmeci ve kırılgan narsisizm) düzeyi yüksek 

ergenlerin sağlıklı narsisizmi yüksek ergenlerden ayrılma bireyleşme sürecinde daha 

fazla zorluk yaşadıkları, daha depresif ve kaygılı hissettikleri ve kişilerarası ilişkilerde 

daha fazla sorun yaşadıkları bulunmuştur. Aynı çalışmada özellikle kırılgan narsisizm 
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düzeyi yüksek olan ergenlerin benlik saygısı ve aile ilişkileri konusunda en fazla sorun 

yaşayan grup olduğu ifade edilmiştir (Lapsley ve Aalsma, 2006). 

Ergenlerde narsisistik kişilik özelliklerinin anlaşılmasında narsisizmin duygusal, 

davranışsal ve sosyal göstergelerini inceleyen çalışmalar da önemli bir yer tutmaktadır. 

Örneğin, narsisistik kişilik özelliği ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişkiyi inceleyen 

araştırmalar büyüklenmeci narsisizm düzeyi yükseldikçe depresyon, kaygı, intihar 

düşünceleri gibi içe yönelim bozukluklarının azaldığını (Barry ve Kauten, 2014; Barry, 

Loflin ve Doucette; 2015; Barry ve Malkin, 2010); riskli davranışlar, madde kullanımı 

gibi dışa yönelim bozukluklarının arttığını (Aalsma, Lapsley ve Flannery, 2006; Wetzel, 

Atherton ve Robins, 2019) göstermektedir. Buna karşılık büyüklenmeci narsisizmin alt 

boyutu olan teşhircilik düzeyi (Washburn, McMahon, King, Reinecke ve Silver, 2004), 

psikopatiye bağlı narsisizm düzeyi (Barry ve Malkin, 2010) ve kırılgan narsisizm düzeyi 

(Barry, Anderson ve Charles, 2019; Barry, Loflin ve Doucette, 2015) arttıkça içe yönelim 

bozukluklarının arttığını gösteren bulgular da alanyazında yer almaktadır. Yanı sıra, 

kırılgan narsisizm ile sosyal olarak istenir davranışlarda bulunma (Barry, Lui ve 

Anderson, 2016), sosyal zekâ (Kauten ve Barry, 2016), benlik saygısı ve öz şefkat (Barry, 

Loflin ve Doucette, 2015) arasında olumsuz yönde ilişki olduğu görülmektedir. Ergenlik 

döneminde psikolojik uyum açısından oldukça önemli olan saldırganlık düzeyi ile tüm 

narsisizm boyutları arasında olumlu yönde ilişki olduğu vurgulanmaktadır (Ang ve Raine, 

2009; Aydın ve Akgün, 2014; Barry, Kauten ve Lui, 2014). Benzer şekilde, saldırganlık 

düzeyi yüksek olan çocukların düşük olanlara göre daha yüksek narsisizm puanlarına 

sahip oldukları da görülmektedir (Ang ve Yusof, 2005). Yenilikçi bir yaklaşımla, 

narsisistik kişilik özelliklerinin kategorik olarak gruplara ayrıldığı (düşük, orta, yüksek 

düzey patolojik narsisizm) bir çalışmada, patolojik narsisizm düzeyi yüksek olan 

katılımcıların benlik saygılarının daha düşük olduğu; daha kaygılı ve saldırgan bireyler 

oldukları bulunmuştur (Barry, Anderson ve Charles, 2019). 
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İlgili alanyazında büyüklenmeci narsisizm düzeyinin bazı olumlu sosyal ve 

kişilerarası özelliklerle de ilişkili olduğu görülmektedir. Örneğin büyüklenmeci narsisizm 

düzeyi yüksek olan ergenlerin daha olumlu sosyal davranışlarda bulundukları (Barry, Lui 

ve Anderson, 2016; Kauten ve Barry, 2016; Peker, 2015) ve daha empatik oldukları 

(Barry, Kauten ve Lui, 2014) görülmektedir. Büyüklenmeci narsisizm düzeyi yükseldikçe 

ergenlerin kendilerini özel bir otorite ya da güç sahibi olarak gördükleri ve başlarına bir 

şey gelmeyeceğine inandıkları araştırmalarda gösterilmektedir (Aalsma, Lapsley ve 

Flannery, 2006; Barry, Pickard ve Ansel, 2009). Son olarak, ergenlerde patolojik olmayan 

narsisizmin benlik saygısı (Barry ve Kauten, 2014, Barry Loflin ve Doucette, 2015) ve 

ebeveynlerin bildirdiği olumlu sosyal davranışlarla (Kauten ve Barry, 2016) ilişkili 

olduğu bulunmuştur. Ayrıca patolojik olmayan narsisizm ile içe yönelim bozuklukları 

(Barry ve Kauten, 2014; Barry ve Malkin, 2010) ve empati düzeyi (Barry, Kauten ve Lui, 

2014) arasında olumsuz yönde ilişki olduğu da saptanmıştır. 

Yukarıda aktarılan araştırma bulguları bir arada değerlendirildiğinde, ergenlik 

dönemi narsisistik kişilik özelliklerinin ergenlerin psikolojik sağlığı ve uyumu için 

oldukça önemli olduğu görülmektedir. Özellikle patolojik narsisizm, çocukluk 

döneminden çıkıp bağımsız bir birey olmaya doğru ilerlenen bu gelişimsel dönemde 

karşılaşılan zorluklarla baş ederken ergenlerin psikolojik uyumunu olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir (Barry, Anderson ve Charles, 2019; Barry, Loflin ve Doucette, 2015). 

Bu nedenle çalışmalarda ergenlik dönemi narsisizminin de alt boyutlara göre incelenmesi 

gerekmektedir. Diğer yandan, narsisizmin oluşumunda ebeveyn çocuk ilişkisinin rolüne 

ilişkin kuramsal açıklamalar (Kernberg, 1975; Kohut, 1971; Millon, 1981) 

doğrultusunda, bu çocukların yaşamın erken yıllarından itibaren ebeveynlerinin 

beklentilerini karşılamaya ya da algıladıkları duygusal soğukluğu telafi etmeye çabalıyor 

olabilecekleri ifade edilmektedir (Thomaes ve ark., 2008). Bleiberg’in (1994) de 

ergenlerde narsisistik kişilik türlerini gruplandırırken, ebeveynlerle olan yaşantıları 
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merkeze aldığı dikkat çekmektedir. Buradan hareketle, narsisistik kişilik özelliklerinin 

gelişiminde etkisi olduğu düşünülen ebeveynlik tarzlarının da incelenmesi önemli 

görülmektedir. 

 

1.3. NARSİSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİLİ EBEVEYNLİK 

TUTUM VE DAVRANIŞLARI 

Narsisizmin gelişiminde genetik mirasın yanı sıra %36 ila %53 arasında çevresel 

faktörlerin etkili olduğu araştırmalarda gösterilmektedir (Jang ve ark., 1996; Livesly, 

Jang, Jackson ve Vernon, 1993; Luo, Cai, Sedikides ve Song, 2014). Bu başlık altında da 

önemli çevresel faktörlerden olan ebeveynlik tutum ve davranışları ile ebeveyn 

inançlarının rolü ele alınacaktır. Narsisistik kişilik özelliklerinin gelişimi bağlamında 

sırasıyla algılanan ebeveynlik tutum ve davranışları, anne babaların davranışsal ve 

psikolojik kontrol uygulamaları ve çocuklarını yüceleştirmeleri ele alınacaktır. Her başlık 

için önce ilgili kavramlar açıklanacak, sonrasında narsisizm alanyazınında yer alan 

araştırma sonuçlarına yer verilecektir. 

 

1.3.1. Algılanan Ebeveynlik Tutumları 

Anne babaların çocuk yetiştirirken uyguladığı, kendi değer ve inanç sistemlerini çocuğa 

aktarmalarını sağlayan, sonucunda çocuk ve ergenlerin gelişimlerini etkileyen birtakım 

tutum ve davranışları ebeveynlik tarzları olarak tanımlanmaktadır (Darling ve Steinberg, 

1993; Millstein, Holmbeck, Fischer ve Shapera, 2001). Her ne kadar ebeveynlik tarzları 

ve ebeveynlik uygulamaları iç içe geçmiş kavramlar olsa da Darling ve Steinberg (1993) 

bu iki kavram arasındaki farka dikkat çekmiştir. Bu yaklaşıma göre, ebeveynlik 

uygulamaları anne babaların çocuklarını sosyalleştirmek için kullandıkları yöntem ve 
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tekniklerdir (Darling ve Steinberg, 1993). Ebeveynlik uygulamalarıyla, çocukların 

sağlıklı ve güvenli bir şekilde büyümeleri için ortam sağlamak, onları üretken yetişkinler 

olarak hayata hazırlamak ve kültürel değerleri aktarmak hedeflenmektedir (APA, 2020). 

Sözkonusu ebeveynlik uygulamaları sırasında, çocuklara sunulan duygusal iklim ve 

kullanılan disiplin teknikleri ise ebeveynlik tarzları olarak nitelendirilmektedir. 

Ebeveynlik tarzlarının ebeveynlik görevlerini yerine getirirken anne babaların 

sergiledikleri tutumları, yani örneğin anne babaların jest ve mimiklerini, duygularını 

kendiliğinden ifade etmelerini de kapsadığı ifade edilmektedir (Darling ve Steinberg, 

1993).  

 Ebeveynlik tarzları, ilk olarak Baumrind (1971) tarafından, demokratik/dengeli, 

otoriter ve izin verici olmak üzere üç temel boyutta ele alınmıştır. Bu sınıflandırmaya 

göre, çocuğu duygusal olarak destekleyen, yaşına uygun özerklik geliştirmesini sağlayan, 

aile içinde açık ve karşılıklı iletişimi içeren demokratik/dengeli ebeveynlik tarzı en uygun 

ebeveynlik tarzı olarak değerlendirilmektedir (Baumrind, 1980, 1991). Bu ebeveynlik 

tarzını benimseyen anne babalar çocuklarının görüşlerini dikkate alarak, haklarını 

gözetmektedirler. Aynı zamanda müdahaleci olmadan çocuklarına sınır çizip, kurallara 

uymalarını sağlayabilmek için açıklamalar yapmaktadırlar (Baumrind, 1971, 1991). 

Demokratik/dengeli anne babalarla büyümüş çocuk ve ergenlerin psikolojik uyumlarının 

ve psikolojik yeterliklerinin yüksek olduğu, yüksek benlik saygısına, düşük kaygı ve 

depresyon belirtilerine sahip oldukları araştırmalarda gösterilmiştir (Lamborn, Mounts, 

Steinberg ve Dornbusch, 1991; Wolfradt, Hempel ve Miles, 2003; Yazdani ve Daryei, 

2016). Yetkeci ebeveynlik tarzında ise çocukların duygusal olarak desteklenmeden, katı 

bir disiplin altında yetiştirilmeleri söz konusudur. Bu ebeveynlik tarzını benimseyen anne 

babalar, çocuklarına yüksek standartlar koymaktadırlar. Aynı zamanda açıklama 

yapmaksızın çocuklarının söylenenlere uymalarını beklemekte ve gerektiğinde katı 

cezalar uygulamaktadırlar. Yetkeci ebeveynlik tarzı, çocukların kendi becerilerini 
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geliştirmelerini ve kişisel düşünce, duygu ve becerilerini tanımalarını 

engelleyebilmektedir (Baumrind, 1971; 1980; 1991). Yapılan çalışmalarda yetkeci 

ebeveynlerle büyümüş çocuk ve ergenlerin psikolojik uyumlarının daha düşük olduğu, 

düşük benlik saygısı, yüksek kaygı ve depresyon belirtileri gösterdikleri saptanmıştır 

(Baumrind, 1989, 1991; Spera, 2005; Tunç ve Tezer, 2006; Yazdani ve Daryei, 2016). 

Son olarak izin verici ebeveynlik tarzında tıpkı demokratik/dengeli ebeveynlikteki gibi 

sıcaklık ve sevecenlik söz konusudur ancak çocuklara sınır koyma konusunda fazlasıyla 

esnek davranılmaktadır. Okul öncesi çocuklarla yapılan bir çalışmada, izin verici 

ebeveynlerle büyüyen çocukların kendine güven, öz denetim ve öz yeterlikte düşük 

puanlar aldıklarını saptamıştır (Baumrind, 1989). Ergenlerle yapılan bir çalışmada ise izin 

verici ebeveynlik tarzının, davranım bozukluğu ve anne babalara karşı olumsuz 

tutumlarla ilişkili olduğu bulunmuştur (Dwairy, 2004).  

Baumrind’in üç boyutlu sınıflandırmasını inceleyen araştırmacılar, ebeveynlik 

tarzlarının “kabul” ve “kontrol” olmak üzere iki temel boyutun kesişimi ile ortaya çıkan 

dört temel kategoride değerlendirilmesini önermişlerdir (Darling ve Steinberg, 1993; 

Maccoby ve Martin, 1983). Bu sınıflandırmaya göre yüksek kabul ve yüksek kontrolün 

birlikte görülmesi Baumrind’in demokratik/dengeli ebeveynlik tarzına; düşük kabul ve 

yüksek kontrolün birlikte görülmesiyse yetkeci ebeveynlik tarzına karşılık gelmektedir. 

Bu sınıflandırmada izin verici ebeveynlik tarzı iki farklı kategoride ele alınmaktadır. 

Bunlardan yüksek kabul ve düşük kontrolü içeren izin verici-şımartan ebeveynlik tarzında 

anne babalar çocuklarına fazla hoşgörülü yaklaşarak, uygun sınırlar çizmekte 

zorlanmaktadırlar. Tutarsız disiplin uygulayan bu anne babalar, çocuklarından olgun 

davranışlar göstermelerini beklemeyerek bir bakıma bağımlılıklarını beslemektedirler 

(Maccoby ve Martin, 1983; Spera, 2005). İhmalkâr ebeveynlik tarzında ise anne babaların 

çocuklarına sunduğu kabul ve kontrol düşüktür. Bu tarzı benimseyen ebeveynler 

çocuklarıyla duygusal yakınlığa girmeyen, davranışlarını denetlemeyen ebeveynlerdir. 
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Yeterli rehberlik sunmamak çocukları travmalar karşısında incinebilir hale getirme riski 

taşıdığından, sözkonusu ebeveynlik tarzının çocukların sağlıklı gelişimi için olumsuz 

etkileri olabileceği belirtilmektedir (Kernberg, Weiner ve Bardenstein, 2000). Lamborn 

ve arkadaşları (1991) ergenlerle yaptıkları çalışmada, anne babalarını ihmalkâr olarak 

algılayan ergenlerin psikososyal yeterliklerinin düşük olduğunu, psikolojik ve davranışsal 

sorunlar bildirdiklerini; izin verici olarak algılayan ergenlerinse güçlü bir özgüven 

duygusunun yanı sıra okula devam etmeme, madde bağımlılığı gibi sorun davranışlar 

bildirdiklerini bulmuşlardır.  

Görüldüğü gibi, anne babaların bildirdiği ebeveynlik tutum ve davranışları kadar, 

çocukların bu davranışları nasıl algıladığının da önemi büyüktür (Parker, 1984). Buradan 

hareketle, Perris, Jacobson, Lindström, von Knorring ve Perris (1980) yetişkin bireylerin 

geçmişteki çocuk yetiştirme davranışlarına ilişkin algılarını ölçebilecek Çocuk Yetiştirme 

Davranışları Ölçeği’ni (Egna Minnen Barndoms Uppfostran- EMBU) geliştirmişlerdir. 

Sonrasında Arrindell, Gerlsma, Vandereycken, Hageman ve Deaseleire (1999) ölçeğin 

kısa formunu oluşturarak (s-EMBU), ebeveynlik tutumlarını duygusal sıcaklık, 

reddedicilik ve aşırı korumacılık olmak üzere üç boyutta değerlendirmişlerdir. Bu 

boyutlardan duygusal sıcaklık olumlu çocuk yetiştirme tutumlarını, reddedicilik ve aşırı 

korumacılıksa olumsuz çocuk yetiştirme tutumlarını ifade etmektedir. Bu boyutlar 

incelendiğinde, duygusal sıcaklığın, anne babaların çocukları için sağladığı duygusal ve 

maddi kaynakları ifade eden bir kavram olduğu görülmektedir (Grolnick, 2003). 

Ebeveynlerin sıcak ve sevgi dolu bir yaklaşım benimsemelerini, müdahaleci olmadan 

çocuğa yardımcı olabilmelerini, çocuğun kendisini rahat ve değerli hissettiği bir aile 

ortamını betimlemektedir (Arrindell ve ark., 1998). Reddedici tutum ise anne babanın 

çocuğa karşı ilgi, sevgi ve sıcaklıktan yoksun, fiziksel ve duygusal olarak acı verici 

davranışlarına işaret etmektedir (Rohner, 2004). Aşırı korumacılık tutumu da çocuğun 

gelişimsel düzeyini ve gereksinimlerini dikkate almaksızın, anne babalar tarafından 
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verilen aşırı desteği ve çocuğun güvenliği konusunda yoğun kaygılara sahip olmayı ifade 

etmektedir (Hullman ve ark., 2010; Thomasgard, Metz, Edelbrock ve Chonkoff, 1995). 

EMBU’nun Türkçe’ye uyarlaması yapılırken, Türk kültürüne uygun olarak eklenen bir 

alt boyut daha bulunmaktadır (Sümer, Selçuk ve Günaydın, 2006). Karşılaştırma adı 

verilen bu alt boyut, anne babaların çocuklarını diğer çocuklarla karşılaştırarak baskı 

kurması anlamına gelmektedir. Psikolojik kontrol ve baskının bir türü olarak ele alınan 

bu ebeveynlik tutumu, ağırlıklı olarak toplulukçu kültürlerde görülmektedir (Sümer ve 

Kağıtçıbaşı, 2010).  

Anne babaların ebeveynlik tutum ve davranışlarının, çocukların duygusal, bilişsel, 

fiziksel ve sosyal gelişimini etkilemekte ve çocuklarda psikopatolojilerin gelişiminde rol 

oynayabilmektedir (Lamborn ve ark., 1991; Okagaki ve Luster, 2005). Türkiye’de 

yapılmış ebeveynlik tutum ve davranışlarının etkisinin incelendiği bir derleme 

çalışmasında, anne babasından kontrol ve sıcaklığı bir arada algılayan bireylerin kaygı, 

depresyon, madde kullanımı gibi psikolojik belirtileri daha az gösterdiği, benlik saygısı, 

akademik yeterlilik gibi konularda daha iyi durumda oldukları sonucuna ulaşılmıştır 

(Sümer, Gündoğdu Aktürk ve Helvacı, 2010).  Buna karşılık, anne babasından düşük 

duygusal sıcaklık ve kontrol içeren olumsuz ebeveynlik tarzı algılayan ergenlerin uyku 

kalitelerinin düşük olduğu, gün içinde kendilerini daha uykulu hissettikleri, kaygı ve 

depresyon belirtilerinin daha fazla olduğu bulunmuştur (Brand, Hatzinger, Beck and 

Holsboer-Trachsler, 2009). Ebeveynden algılanan çocuk yetiştirme davranışlarının içe 

yönelim ve dışa yönelim belirtileriyle de ilişkili olduğu belirtilmektedir (örn., Muris, 

Meesters, Schouten ve Hoge, 2004). Buna göre, anne babasından düşük duygusal sıcaklık 

ve yüksek reddedici ve aşırı korumacı tutum algılayan ergenlerin psikolojik belirtilerinin 

daha yüksek olduğu (Muris, Meesters ve van den Berg, 2003; Muris ve ark., 2004) ve bu 

çocuk yetiştirme tutumlarının ergenlerin psikolojik belirtilerini yordadığı araştırmalarda 

gösterilmiştir (Saleem, Mahmood ve Subhan, 2015). Yanı sıra, algılanan reddedici ve 
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aşırı koruyucu tutum gibi olumsuz ebeveynlik tarzlarının kişilik bozukluklarıyla da ilişkili 

olduğu saptanmıştır (Cheng, Huang, Liu ve Liu, 2011; Huang ve ark., 2014). Bir 

çalışmada, çocukluk döneminde algılanan çocuk yetiştirme davranışları, yetişkinlik 

döneminde kişilik bozukluğu geliştirmeyle ilişkili bulunmuştur (Johnson, Cohen, Chen, 

Kasen ve Brook, 2006). Xu ve arkadaşları (2016) ergenler ve genç yetişkinlerle yaptıkları 

bir çalışmada, annenin birincil bakım veren olduğu durumlarda annenin çocuğun 

özerkliğini reddetmesinin ve anneden daha az sıcaklık algılanmanın narsisistik kişilik 

bozukluğunu olumlu yönde yordadığı bulmuşlardır. 

 

1.3.1.1. Narsisistik Kişilik Özellikleri ve Algılanan Ebeveynlik Tarzlarına İlişkin 

Çalışmalar  

Daha önce de belirtildiği gibi, narsisizmin gelişimine yönelik kuramlar 

açıklamalar, ebeveyn-çocuk ilişkisine odaklanmaktadır (Kernberg, 1975; Kohut, 1977; 

Millon, 1981). Bu kuramsal açıklamaların, sonraki dönemde yapılan görgül çalışmalara 

zemin oluşturduğu görülmektedir (örn., Horton, Bleau ve Drwecki, 2006; Cramer, 2015). 

Örneğin Kohut (1971) aynalama ve idealize etme sürecinde çocuğun ebeveynleri 

tarafından uygun düzeyde hayal kırıklığına uğratılmasının sağlıklı narsisizmin 

gelişimindeki rolünü vurgulamaktadır. Kohut’un (1971) sağlıklı narsisizmin 

oluşumundaki bu görüşü, Baumrind’in (1967) yüksek kabul ve yüksek kontrolü içeren 

demokratik/dengeli ebeveynlik tarzına benzemektedir (Cramer, 2015). İkisinde de çocuğa 

sıcak bir şekilde yaklaşılmakta ve çocuktan otonomi geliştirebilmesi için belli kurallara 

uyması beklenmektedir (Cramer, 2015). Böylece çocuğun sağlıklı bir özsaygı 

geliştirebilmesi hedeflenmektedir. Ancak çocuğun hayal kırıklığına uğramasının önüne 

geçecek kadar izin verici ve koruyucu, yoğun hayal kırıklığı yaratacak kadar kayıtsız ya 

da bağımsızlığını engelleyecek kadar kontrol edici bir ebeveynlik tarzı karşısında 
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çocuğun öz saygısı normal düzeyde kalamamaktadır ve böylece patolojik narsisizm 

oluşabilmektedir (Kohut, 1971, 1977). 

Kernberg (1975) narsisizmin oluşumunda soğuk, reddedici ancak bir yandan da 

aşırı koruyucu olan ebeveynlerin -özellikle annelerin- rol oynadığını öne sürmüştür. Bu 

görüşün düşük kabul ve yüksek kontrolü içeren yetkeci ebeveynlik tarzıyla (Baumrind, 

1971) paralel olduğu görülmektedir. Son olarak, Millon’un (1981) narsisizmin 

kökenlerini çocuklarına sevgi dolu ve koşulsuz şefkatle yaklaşan ancak sınır koymada 

başarısız olan, aşırı hoşgörülü anne babalara dayandırdığı göz önünde 

bulundurulduğunda, bu görüşün yüksek kabul ve düşük kontrolün olduğu izin verici-

şımartan ebeveynlik tarzıyla (Maccoby ve Martin, 1983) benzerlik gösterdiği dikkat 

çekmektedir. 

Alanyazında bu kuramsal görüşlerden hareketle, ebeveynlik tarzları ile narsisizm 

arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların yalnızca yetişkin ya da yalnızca çocuk ergen 

örnekleminde gerçekleştirildiği görülmektedir. Aşağıda ilk olarak yetişkin katılımcılarla 

yapılmış ve katılımcıların geçmişte algıladıkları ebeveynlik tarzlarını bildirdikleri 

araştırma sonuçlarına yer verilecek, sonrasında çocuk ve ergenlerin mevcut olarak anne 

babalarından algıladıkları ebeveynlik tarzlarını bildirdikleri araştırmaların sonuçları 

aktarılacaktır. 

Alanyazında narsisizm ve ebeveynlik arasındaki ilişkiyi ele alan araştırmaların 

çoğunlukla yetişkin katılımcılarla gerçekleştirildiği görülmektedir (örn., Cramer, 2011; 

Watson, Little ve Biderman, 1992). Bu çalışmalarda, çocuk yetiştirme tarzları arasında 

çocuk için uygun olmayan ebeveynlik tarzlarından olan yetkeci ebeveynliğin patolojik 

narsisizmi pozitif yönde (Capron, 2004; Lootens, 2010; Ramsey, Watson, Biderman ve 

Reeves, 1996), sağlıklı narsisizmi ise negatif yönde yordadığı (Cramer, 2011) 

bulunmuştur. Bir başka ebeveynlik tarzı olan izin verici ebeveynliğin de patolojik 
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narsisizmle ilişkili olduğu (Watson, Little ve Biderman, 1992) ve patolojik narsisizmi 

pozitif yönde yordadığı (Ramsey ve ark., 1996) saptanmıştır. Yüksek kabul ve düşük 

kontrolü içeren izin verici-şımartan ebeveynliğin büyüklenmeci ve kırılgan narsisizmle 

ilişkili olduğu (Thomassin ve ark., 2020) ve büyüklenmeci narsisizmi yordadığını (Barbin 

ve Ocampo, 2017; Capron, 2004) gösteren çalışmalar mevcuttur. Bir başka çalışmada ise 

sadece anneden algılanan izin verici-şımartan ebeveynlik tarzının kırılgan narsisizmi 

yordadığı ortaya koyulmuştur (van Schie, Jarman, Huxley ve Grenyer, 2020).  

Cramer (2015) genç yetişkinlerle yaptığı boylamsal bir çalışmada, katılımcıların 

23 yaşındaki narsisizm puanları ile ebeveynlerinin katılımcılar 18 yaşındayken bildirdiği 

ebeveynlik tarzları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma sonuçları, katılımcıların 

büyüklenmeci narsisizm puanlarını babalarının bildirdiği yetkeci ve kayıtsız ebeveynlik 

tarzlarının pozitif yönde; duyarlı ve izin verici ebeveynlik tarzlarının negatif yönde 

yordadığını ortaya koymuştur. Kırılgan narsisizm puanları ise annelerinin bildirdiği 

yetkeci ebeveynlik tarzıyla pozitif, duyarlı ve izin verici ebeveynlik tarzıyla negatif yönde 

ilişkili bulunmuştur (Cramer, 2015). Ewing (2020) de yetişkin örneklemle yaptığı 

çalışmada, katılımcıların geçmişte anne ve babasından algıladığı izin verici ebeveynliğin 

büyüklenmeci narsisizmle, yetkeci ebeveynliğinse kırılgan narsisizmle ilişkili olduğunu 

bulmuştur.  

Çocuk yetiştirme tarzları arasında çocuk için en uygun ebeveynlik tarzı olan 

demokratik dengeli ebeveynlik tarzunun patolojik narsisizmle negatif yönde ilişkili 

olduğu (Watson, Little ve Biderman, 1992) ve sağlıklı narsisizmi pozitif yönde yordadığı 

bulunmuştur (Cramer, 2011). Bir çalışmada patolojik narsisizmi yüksek olan bireyler, 

geçmişte anne babalarından daha az demokratik dengeli ebeveynlik tarzı algıladıklarını 

bildirmişlerdir (Ramsey ve ark., 1996). Buraya kadar aktarılan araştırma bulguları bir 

arada değerlendirildiğinde, demokratik dengeli ebeveynlik tarzının sağlıklı narsisizmle; 

yetkeci ebeveynlik, izin verici ebeveynlik ve kayıtsız ebeveynlik tarzlarının patolojik 
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narsisizmle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Özellikle anne babadan algılanan yetkeci 

ebeveynlik tarzının hem büyüklenmeci hem de kırılgan narsisizmle ilişkili olduğu 

görülmektedir. 

Narsisizmi yordayan ebeveynlik tutumları arasında duygusal sıcaklık, soğukluk 

ve reddedici tutumun öne çıktığı görülmektedir. Yapılan çalışmalar, geçmişte 

ebeveynlerden algılanan soğukluğun büyüklenmeci narsisizmi (Barbin ve Ocampo, 2017; 

Otway ve Vignoles, 2006; Tam, 2013) ve kırılgan narsisizmi pozitif yönde yordadığını 

göstermektedir (Otway ve Vignoles, 2006; Tam, 2013). Benzer şekilde, Valashjardi, 

MacLean ve Charles (2020a) da ebeveynlerden algılanan sıcaklığın büyüklenmeci ve 

kırılgan narsisizmle negatif yönde ilişkili olduğunu saptamışlardır. Bu araştırma 

sonuçlarıyla benzer şekilde, Huxley ve Bizumic (2017), ebeveynlerden algılanan 

reddedici tutumun büyüklenmeci narsisizmi yordadığını ve algılanan reddedicilik ve 

soğukluğun kırılgan narsisizmle ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Bir başka çalışmada ise 

fiziksel şiddet yoluyla disiplin sağlayan ebeveynlik tarzının kırılgan narsisizmle pozitif 

yönde ilişkisinin olduğu ve bu ebeveynlik tarzına maruz kalmanın büyüklenmeci 

narsisizmi pozitif yönde yordadığı saptanmıştır (Cater, Zeigler-Hill ve Vonk, 2011). 

Horton, Bleau ve Drwecki (2006) alanyazınla tutarlı olarak anne babadan 

algılanan duygusal sıcaklık ile sağlıklı narsisizm arasında pozitif yönde ilişki olduğunu 

bulmuşlardır. Bununla birlikte, ebeveynlerden algılanan soğukluk azaldıkça 

büyüklenmeci narsisizm puanlarının arttığını gösteren (Horton ve Tritch, 2014) ya da 

ebeveynlerden algılanan soğuklukla büyüklenmeci narsisizm arasında ilişki olmadığını 

bulan araştırmalar da alanyazında bulunmaktadır (Miller ve Campbell, 2008). İmamoğlu 

(2018) babadan algılanan reddedici tutumun büyüklenmeci ve kırılgan narsisizmi, 

anneden algılanan sıcaklığınsa yalnızca büyüklenmeci narsisizmi yordadığını bulmuştur. 

Trumpeter ve arkadaşları (2008) anne babanın sevgisinin tutarsız olarak algılanmasının 

sağlıksız narsisizmle ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Bulgular bir arada 
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değerlendirildiğinde, yetişkin örneklemiyle yapılan araştırmaların büyük çoğunluğunun 

narsisizm ile algılanan soğukluk ve reddedici tutum arasında olumlu yönde, duygusal 

sıcaklık arasında olumsuz yönde ilişkiye işaret ettiği görülmektedir (örn., Huxley ve 

Bizumic, 2017; Otway ve Vignoles, 2006; Valashjardi, MacLean ve Charles, 2020a). Bu 

anlamda Kernberg’in  (1975) narsisizmin kökeninde soğuk ve reddedici ebeveynlik 

tarzının yer aldığı görüşünü destekledikleri söylenebilmektedir. 

Yetişkin örneklemle yapılan ebeveynlik çalışmalarında incelenen bir başka 

ebeveynlik tutumuysa aşırı korumacılıktır. Yapılan çalışmalar, anne babadan algılanan 

aşırı korumacı tutumun büyüklenmeci narsisizmle ilişkili olduğunu (Valashjardi, 

MacLean ve Charles, 2020a) ve aşırı korumacı tutumların büyüklenmeci narsisizmi 

yordadığını (Huxley ve Bizumic, 2017; van Schie ve ark., 2020) göstermektedir. Benzer 

şekilde, algılanan aşırı korumacı tutum kırılgan narsisizmle de pozitif yönde ilişkili 

bulunmuş (Huxley ve Bizumic, 2017), ancak sadece anneden algılanan aşırı korumacı 

tutumların kırılgan narsisizmi yordadığı (İmamoğlu, 2018; Valashjardi, MacLean ve 

Charles, 2020a; van Schie ve ark., 2020) gösterilmiştir. Bu bulgular, Kohut’un (1971) 

çocuğun hayal kırıklığına uğramasını engelleyecek kadar fazla koruyucu ebeveynlik 

tarzının patolojik narsisizme neden olabileceği görüşünü destekler niteliktedir. 

Çocuk ve ergen örneklemle yapılmış çalışmalar sayıca kısıtlı olsa da katılımcıların 

mevcut olarak anne babalarından algıladıkları ebeveynlik tarzlarını bildirmeleri açısından 

oldukça önemlidir. Çocuk ve ergen çalışmalarında yetişkin örneklemle yapılmış 

çalışmalara benzer şekilde duygusal sıcaklık ve reddedici tutumun ele alındığı, farklı 

olaraksa algılanan disiplin uygulamalarının narsisizmle ilişkisinin incelendiği 

görülmektedir.  

 Örneğin büyüklenmeci narsisizmin anne ve babadan algılanan duygusal 

sıcaklıkla ilişkili olduğu (Brummelman ve ark., 2015b) ve duygusal sıcaklığın sağlıklı 
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narsisizmi pozitif yönde yordadığı (Horton, Bleau ve Drwecki, 2006) araştırmalarda 

gösterilmektedir. Ayrıca duygusal sıcaklığın bileşenleri olan ebeveyn katılımı, 

ödüllendirme (Mechanic, 2013; Mechanic ve Barry, 2015) ve anne babayla birlikte zaman 

geçirme gibi pozitif ebeveynlik davranışları (Eberly-Lewis, Vera-Hughes ve Coetzee, 

2018) ile büyüklenmeci narsisizm arasındaki ilişki de pozitif yöndedir. Algılanan 

ebeveyn katılımının yanı sıra anne ve babaların bildirdiği katılım davranışı da ergenlerde 

büyüklenmeci narsisizmi yordamaktadır (Mechanic ve Barry, 2015). Ancak buna karşılık, 

büyüklenmeci narsisizm ile duygusal sıcaklık (Lee-Rowland, 2019) ya da olumlu 

ebeveynlik davranışları arasında ilişki olmadığını, fiziksel şiddet gibi olumsuz ebeveynlik 

davranışları arasında pozitif yönde ilişki olduğunu (Barry, Frick, Adler ve Grafeman, 

2007) saptayan çalışmalar da mevcuttur.  

Wetzel ve Robins (2016) büyüklenmeci narsisizm alt boyutlarından olan 

sömürücülük ile algılanan ebeveyn tutumları arasındaki ilişkiyi inceledikleri 

çalışmalarında, katılımcıların 12 yaşındayken ebeveynlerinden algıladıkları düşmanca 

tutumun, 14 yaşındaki sömürücülük puanlarını yordadığını bulmuşlardır. Kırılgan 

narsisizm ise yetişkin örneklemle yapılmış çalışmaların bulgularıyla tutarlı olarak, anne 

babadan algılanan duygusal sıcaklık (Lee-Rowland, 2019) ve ödüllendirme (Mechanic, 

2013) gibi olumlu ebeveynlik tutumları ile negatif yönde ilişkili bulunmuştur. 

Çocuk ve ergenlerle narsisizm çalışmalarında önemli olan bir diğer değişken ise 

disiplin uygulamasıdır. Araştırmalar büyüklenmeci narsisizmin algılanan tutarsız 

disiplinle ilişkili olduğunu (Barry ve ark., 2007; Lee-Rowland, 2019; Mechanic ve Barry, 

2015) göstermektedir. Benzer şekilde kırılgan narsisizmin de tutarsız disiplinle ilişkili 

olduğu ve anne babadan algılanan tutarsız disiplinin ergenlerde kırılgan narsisizmi pozitif 

yönde yordadığı araştırmalarda ortaya koyulmuştur (Lee-Rowland, 2019; Mechanic, 

2013; Mechanic ve Barry, 2015).  
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Türkiye’de ergen örneklemiyle yapılmış narsisizm ve ebeveynlik tarzlarını ele 

alan çalışmalar kısıtlıdır. Ergen katılımcılarla gerçekleştirilen bir çalışmada, anneden ve 

babadan algılanan kabul/ilginin büyüklenmeci narsisizmi pozitif yönde yordadığı 

bulunmuştur (Peker, 2015). Aynı çalışmada, kırılgan narsisizmi ebeveynden algılanan 

sıkı denetim/kontrolün pozitif yönde, babadan algılanan kabul/ilgininse negatif yönde 

yordadığı sonucuna ulaşılmıştır (Peker, 2015).  

Özetle, çocuk ve ergen örneklemi söz konusu olduğunda hem Kernberg’in (örn., 

Wetzel ve Robins, 2016) hem de Milon’un (ör., Eberly-Lewis, Vera-Hughes ve Coetzee, 

2018) kuramsal açıklamalarını destekleyen çalışma bulgularının olduğu görülmektedir. 

Yukarıda da değinildiği gibi, ebeveynlik tarz ve tutumlarının yanı sıra birtakım 

ebeveynlik uygulamaları da çocukların gelişimini şekillendirmede önem taşımaktadır. Bir 

sonraki başlıkta, narsisizmin gelişiminde önemli bir faktör olan psikolojik ve davranışsal 

kontrol uygulamalarına yer verilmiştir. 

 

1.3.2. Anne Babaların Kontrol Uygulamaları: Davranışsal ve Psikolojik Kontrol 

 

Ebeveynlik uygulamaları, anne babaların çocuklarının sağlık ve güvenliklerini sağlayıp, 

uzun erimli gelişimlerini şekillendirirken uyguladıkları davranış denetleme ve düzenleme 

yolları olarak tanımlanmaktadır (APA, 2020; Crockett ve Hayes, 2011; Pettit, Laird, 

Dodge, Bates ve Criss, 2001). Bu uygulamalar genel olarak çocuğa şefkat gösterme, 

ödüllendirme, davranışlarını izleme, denetleme gibi çocuk için olumlu etkileri olan 

davranışları ve çocuğa tokat atma, sahip olduğu ayrıcalıkları geri çekme, utandırma gibi 

olumsuz etkileri olabilecek disiplin yöntemlerini içermektedir (Crockett ve Hayes, 2011). 

Anne babaların ebeveynlik uygulamaları, ergenlik dönemindeki bireylerin akran 

ilişkilerini, öz-düzenleme becerilerini ve kimlik oluşturma süreçlerini etkileyebileceği 

için oldukça önemlidir (Newman ve Newman, 2011). Steinberg (1990) ebeveynlik 
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tarzlarından yola çıkarak, ebeveynlik uygulamalarının sıcaklık, davranışsal kontrol ve 

psikolojik kontrol olmak üzere üç boyutta değerlendirilebileceğini ifade etmiştir. 

Ergenlerle gerçekleştirilen bir çalışmada da bu ebeveynlik uygulamalarının her birinin, 

ergenlerin yaşadığı davranışsal sorunlara, içsel sıkıntılara, psikososyal gelişime ve 

akademik yeterliğe etkisinin farklı olduğu saptanmıştır (Gray ve Steinberg, 1999).  Bu 

ayrıma paralel olarak Barber (1996) da çocuğun psikolojisini kontrol etme ile 

davranışlarını kontrol etmenin farklı uygulamalar olduğuna işaret etmiştir. 

Psikolojik kontrol, çocuğun psikolojik ve duygusal gelişimine müdahale eden ve 

özerkleşmesini, etkili ve yetkin bir birey olarak kimlik geliştirmesini engelleyen kontrol 

girişimleri olarak tanımlanmaktadır (Barber, 1996; Barber, Olsen ve Shagle, 1994). 

Psikolojik kontrol uygulayan ebeveynler utandırarak, eleştirerek, sevgilerini esirgeyerek, 

koşullu sevgi sunarak ya da ailedeki sorunlar için çocuğu suçlayarak çocukların 

kendilerini ifade etmelerinin önüne geçmekte ve böylece nasıl davranacaklarını kontrol 

etmektedirler (Barber, 1996; Barber ve Harmon, 2002; Barber, Maughan ve Olsen, 2005). 

Barber ve Harmon (2002) anne babaların bu uygulamaya başvurmalarının altında, 

sosyalleştirme hedeflerindense çocuklarıyla kurdukları ilişkide psikolojik güçlerini 

koruma gereksinimlerini hatırlatan geçmişlerinin yatıyor olabileceğini belirtmektedirler. 

Yetkeci ebeveynlik ve demokratik/dengeli ebeveynlik arasındaki farkın temel göstergesi 

olan psikolojik kontrol uygulamalarının (Barber ve Xia, 2013) bağımsız bir kendiliğin 

gelişimini engelleyebileceği vurgulanmaktadır (Barber, 1996). Ergenlik döneminde anne 

babadan algılanan psikolojik kontrolün depresif belirtiler (Barber, 1996; Bullock ve ark., 

2018), kaygı belirtileri (Pettit ve ark., 2001; Schleider, Vélez, Krause ve Gillham, 2014), 

yalnızlık (Kındap-Tepe ve Sayıl, 2012; Yaban, Sayıl ve Kındap-Tepe, 2014), düşük 

benlik saygısı (Soenens, Vansteenkiste, Duriez ve Goossens, 2006), düşük benlik değeri 

(Kındap, Sayıl ve Kumru, 2008) gibi içe yönelim belirtileriyle (Barber, Olsen ve Shagle, 

1994; Weitkamp ve Seiffge-Krenke, 2019) ilişkili olduğu araştırmalarda ortaya 
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koyulmuştur. Psikolojik kontrolün dışa yönelim belirtileriyle ilişkili bulunduğu 

çalışmalar mevcut olsa da (Rodríguez-Meirinhos ve ark., 2020; Weitkamp ve Seiffge-

Krenke, 2019) içe yönelim belirtileriyle ilişkisinin daha güçlü olduğu da ifade 

edilmektedir (Barber, Olsen ve Shagle, 1994). Ayrıca ergenlerin algıladığı psikolojik 

kontrolün, iyilik halleriyle negatif yönde ilişkili olduğu da bulunmuştur (Soenens ve ark., 

2006).  

Ergenlerin gelişimi için olumsuz bir yapı olarak kavramsallaştırılan psikolojik 

kontrole karşılık, davranışsal kontrolün olumlu bir uygulama olduğu belirtilmektedir 

(Barber, Stolz ve Olsen, 2005). Davranışsal kontrol, anne babaların uygun davranışlara 

ilişkin beklentilerini açıkça çocuklarına ilettiği, bu beklentileri yerine getirmesi ve 

davranışlarını düzenlemesi için çocuklarının davranışlarını izlediği etkin bir kontrol 

uygulaması olarak tanımlanmaktadır (Barber, Olsen ve Shagle, 1994; Soenens, 

Vansteenkiste, Luyckx ve Goossens, 2006). Bu ebeveynlik uygulamasında anne babaların 

çocuklarına uygun sınırlar koydukları ve çocuklarının ev dışındaki etkinlikleri hakkında 

bilgi sahibi olmak için onları aktif şekilde izledikleri belirtilmektedir (Barber, Maughan 

ve Olsen, 2005). Ancak davranışsal kontrolün çok yüksek olması, çocukların 

davranışlarını kısıtlamaya, şekillendirmeye, sıkı itaat beklemeye, güç ve otorite 

uygulamaya dönüşebileceği için uygun düzeyde tutulmasının önemine dikkat 

çekilmektedir (Barber, 1996; Barber ve Xia, 2013). Ergenlerin anne babalarından 

algıladıkları davranışsal kontrolün suç işleme (Barber, 1996; Pettit ve ark., 2001), alkol 

ve madde kullanımı (Barnes, Hoffman, Welte, Farrell ve Dintcheff, 2006; Kelly, Becker 

ve Spirito, 2017), davranım sorunları (Simons-Morton, Chen, Hand ve Haynie, 2008) gibi 

dışa yönelim belirtilerine (Barber, Olsen ve Shagle, 1994) karşı koruyucu olduğu 

bulunmuştur. Ayrıca anne babadan algılanan davranışsal kontrolün yalnızlık (Kındap-

Tepe ve Sayıl, 2012) ve içe yönelim belirtileriyle (Rodríguez-Meirinhos ve ark., 2020) 

negatif yönde; benlik değeri (Kındap, Sayıl ve Kumru, 2008) ve yaşam doyumuyla 
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(Rodríguez-Meirinhos ve ark., 2020) pozitif yönde ilişkili olduğu araştırmalarda 

gösterilmektedir. Özetle, psikolojik kontrolün yüksek olmasının ergenlerin özerk bir 

kimlik oluşturmasını olumsuz yönde etkileyebildiği, buna karşılık uygun düzeyde 

davranışsal kontrolün uyum sorunlarına karşı koruyucu etkisi olduğu söylenebilir. 

Alanyazında narsisizm ile ebeveynlik uygulamaları arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çalışmaların, Steinberg’in (1990) öne sürdüğü gibi sıcaklık, davranışsal kontrol ve 

psikolojik kontrol olmak üzere üç genel boyutta değerlendirildiği görülmektedir (Horton, 

2011). Sıcaklık boyutuna ilişkin çalışmalar algılanan ebeveynlik tarzları başlığı altında 

ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burada yalnızca psikolojik kontrol ve davranışsal kontrol 

uygulamalarına ilişkin çalışmalar aktarılacaktır.  

Narsisizm ile anne babadan algılanan kontrol uygulamaları arasındaki ilişkiyi 

inceleyen çalışmaların bir bölümü üniversite öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Bu 

çalışmalarda, katılımcıların geçmişte anne babalarından algıladıkları psikolojik kontrolün 

büyüklenmeci narsisizm puanlarıyla ilişkili olduğu (Valashjardi, MacLean ve Charles, 

2020a) ve büyüklenmeci narsisizm puanlarını pozitif yönde yordadığı (Horton, Bleau ve 

Drwecki, 2006; Horton ve Tritch, 2014) bulunmuştur. Benzer şekilde, algılanan 

psikolojik kontrol kırılgan narsisizmle de ilişkili bulunmuştur (Valashjardi, MacLean ve 

Charles, 2020a). Winner ve Nicholson (2018) üniversite öğrencileriyle gerçekleştirdikleri 

bir çalışmada iyi niyetli, ancak fazla ilgili ve müdahaleci bir ebeveynlik tarzı olan 

helikopter ebeveynlik ile narsisizm arasındaki ilişkiyi incelemiş ve katılımcıların 

geçmişte anne babalarından algıladıkları helikopter ebeveynliğin psikolojik kontrol 

aracılığıyla büyüklenmeci ve kırılgan narsisizmi yordadığını bulmuşlardır. Miller ve 

Campbell (2008) ise narsisizmi iki ayrı ölçüm aracıyla değerlendirdikleri çalışmalarında, 

büyüklenmeci narsisizmle geçmişte anne babadan algılanan davranışsal kontrol ve 

psikolojik kontrol arasında ilişki olmadığını; buna karşılık, patolojik narsisizmin 

psikolojik olarak kontrol eden, müdahaleci ebeveynlikle ve rehberliğin düşük olmasıyla 
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ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır (Miller ve Campbell, 2008). Benzer şekilde, Horton 

ve Tritch (2014) de büyüklenmeci narsisizmle davranışsal kontrol arasında ilişki 

olmadığını saptamışlardır. Bu çalışmalar, yetişkin örneklemle yapılan çalışmalarda 

geçmişte hatırlanan psikolojik kontrolün narsisizmle daha tutarlı bir ilişkisinin olduğunu, 

davranışsal kontrol için ise bulguların tartışmalı olduğunu göstermektedir. 

Ergenlerle yürütülen çalışmalar incelendiğinde, davranışsal kontrolün önemli bir 

ebeveynlik uygulaması olarak öne çıktığı görülmektedir.  Örneğin davranışsal kontrol ve 

rehberliğin zayıf olması, büyüklenmeci  (Barry ve ark.,2007;  Mechanic ve Barry, 2015) 

ve kırılgan narsisizmle ilişkili bulunmuştur (Mechanic ve Barry, 2015). Benzer şekilde, 

Mechanic (2013) de anne babadan algılanan davranışsal kontrol ve rehberliğin zayıf 

olmasının büyüklenmeci narsisizmi yordadığı ve kırılgan narsisizmle ilişkili olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Horton, Bleau ve Drwecki (2006) ise lise öğrencileriyle yaptıkları 

çalışmada narsisizm puanlarında benlik saygısının etkisini kontrol ederek sağlıksız 

narsisizm puanlarına ulaşmışlar ve anne babalarından daha az davranışsal kontrol, daha 

fazla psikolojik kontrol algılayan katılımcıların sağlıksız narsisizm puanlarının daha 

yüksek olduğunu bulmuşlardır. Bir başka çalışmada ise 12 yaşındayken anne babasından 

daha az davranışsal kontrol algılayan ergenlerin, 14 yaşındayken narsisizmin bir alt 

boyutu olan sömürücülükten aldıkları puanların daha yüksek olduğu bulunmuştur 

(Wetzel ve Robins, 2016).  

Narsisizm ve algılanan kontrol uygulamaları genel olarak değerlendirildiğinde, 

ebeveynden algılanan davranışsal kontrolün az olmasının, izin verici ebeveynlikle 

paralellik gösterdiği ve bu ilişkinin Millon’un (1981) narsisizm kuramını desteklediği 

söylenebilir. Algılanan psikolojik kontrolün narsisizmle ilişkisi ise Kernberg’in (1975) 

kuramını destekler niteliktedir. Kontrol uygulamalarının yanı sıra Millon’un narsisizm 

kuramında yer alan ve narsisizmin gelişiminde önem taşıyan bir diğer ebeveynlik inancı 
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ise ebeveynin çocuğunu yüceleştirmesidir. Bir sonraki bölümde bu konu ayrıntılı olarak 

aktarılmıştır.   

 

1.3.3. Anne Babaların Çocuğu Yüceleştirmesi 

 

Anne babaların çocuklarına değer vermesi oldukça doğal ve istenilen bir durumdur. 

Ancak bazı anne babalar kendi çocuklarının diğer çocuklardan daha özel olduğuna ve her 

şeye daha fazla hakkı olduğuna inanarak onlara aşırı değer vermekte, diğer bir deyişle 

çocuklarını yüceleştirmektedirler (Brummelman, 2015a). Anne babaların çocuklarına 

ilişkin gerçekçi olmayacak düzeyde olumlu görüşleri olabileceğine ilişkin kuramsal 

açıklamaların oldukça eskiye dayandığı görülmektedir. İlk olarak Freud (1914/ 1957b), 

“Narsisizm Üzerine Bir Giriş” adlı makalesinde bu kavramı ortaya koyarak, ebeveynlerin 

çocukları olduğunda, her türlü mükemmeliyeti çocuklarına atfetme ve çocuklarının bütün 

kusurlarını gizleyip unutma eğiliminde olduklarını öne sürmüştür. Freud’a (1914/ 1957b) 

göre çocuklarıyla birlikte kendi narsisizmleri yeniden canlanmış olan bu anne babalar, 

çocuklarını yüceleştirerek, kendileri için istemeyi çok önceden bırakmış oldukları 

ayrıcalıkları onlar için talep etmeye başlamaktadırlar. Bu durumda çocukların göreviyse 

anne babalarının gerçekleştiremediği rüyaları gerçekleştirmek ve başka türlü 

başaramayacakları hedeflere ulaşma şansını sunmak olarak belirlenmektedir (Freud, 

1914/ 1957b). Yüceleştirmeye yönelik başka bir açıklama da sosyal öğrenme kuramından 

gelmektedir. Millon (1969, 1981), narsisizmin sosyalleştirilerek gelişebileceğini 

açıklarken anne babaların yüceleştirmesinin rolünden söz etmektedir. Millon’a (1969, 

1981) göre ebeveynler çocuklarını gerçekçi olmayacak bir şekilde överek ve 

yüceleştirerek, dış dünyada sürdüremeyecekleri bir kendilik imajı geliştirmelerine neden 

olabilmektedir. Çocuklar kendilerini anne babalarının gözünden gördükleri için, eğer 
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anne babaları çok özel olduklarını ve her şeyi hak ettiklerini düşünürse çocukta üstünlük 

duygusu oluşabilmektedir (Brummelman ve ark., 2015b; Coppola ve ark., 2020).  

Tüm anne babalar çocuklarını aynı derecede yüceleştirmemektedirler. Narsisistik 

ebeveynlerin çocuklarını benliklerinin uzantısı olarak gördükleri ve kendilerine 

atfettikleri üstün özellikleri çocuklarına da atfedebilecekleri göz önünde bulundurularak, 

büyüklenmeci narsisistik özellikleri olan ebeveynlerin çocuklarını daha fazla 

yüceleştirdikleri belirtilmektedir (Brummelman ve ark., 2015a). Yüceleştiren anne 

babalar, çocuklarının kalabalıktan sıyrılıp özel olmasını beklemektedirler (Thomaes ve 

Brummelman, 2018). Bunun için çocuklarının bilgi birikimlerini, zihinsel becerilerini ve 

performanslarını abartıp, fazlaca överken bir yandan da alışılmadık bir isim vererek 

çocuklarının göze çarpmasına yardımcı olmaktadırlar (Brummelman ve ark., 2015a). 

Ancak çocukları beklentileri yerine getirmekte başarısız olduklarında ve öne 

çıkamadıklarında, bu ebeveynler yoğun hayal kırıklığına uğrayabilmekte, hatta zaman 

zaman çocuklarına sert ve düşmanca davranabilmektedirler (Thomaes ve Brummelman, 

2018; Wetzel ve Robins, 2016).  

Alanyazında ebeveyn yüceleştirmesi ve narsisizm ilişkisini ele alan çalışmaların 

iki farklı hatta ilerlediği görülmektedir. Bu hatlardan ilkinde, şimdi yetişkin olan 

çocukların geçmişte ebeveynleri tarafından yüceleştirilmelerine ilişkin algılarını 

değerlendirebilmeleri için  Çocukluk Hatıraları Ölçeği’nin (Otway ve Vignoles, 2006) 

yüceleştirme alt boyutunun kullanıldığı  çalışmalar yer almaktadır (örn., Horton ve Tritch, 

2014; Nguyen ve Shaw, 2020). İkinci hatta ise anne babaların kendi yüceleştirme 

inançlarını değerlendirmeleri için Brummelman ve arkadaşları (2015a) tarafından 

geliştirilmiş Ebeveyn Yüceleştirme Ölçeği’nin kullanıldığı çalışmalar bulunmaktadır 

(örn., Brummelman ve ark., 2015b; Coppola, 2020)  
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Yetişkin örneklemle yapılan çalışmaların çoğu geçmişe dönük olarak algılanan 

ebeveyn yüceleştirmesinin büyüklenmeci narsisizmi yordadığına (Barbin ve Ocampo, 

2017; Nguyen ve Shaw, 2020; Otway ve Vignoles, 2006; Tam, 2013), ancak kırılgan 

narsisizmi yordamadığına (Nguyen ve Shaw, 2020; Otway ve Vignoles, 2006) işaret 

etmektedir. Bu bulgularla çelişir şekilde, anne babadan algılanan yüceleştirmenin kırılgan 

narsisizmi yordadığını (Tam, 2013) ancak büyüklenmeci narsisizmi yordamadığını 

(Horton ve Tritch, 2014) gösteren çalışmalar sayıca kısıtlı olsa da mevcuttur. Buraya 

kadar aktarılan çalışmalarda, çocukların algıladıkları yüceleştirmeyi “ebeveyn 

yüceleştirmesi” başlığı altında değerlendirdikleri, anne ve babalardan algıladıkları 

yüceleştirmeyi ayrı ayrı değerlendirmedikleri görülmektedir. Son dönemde yapılan bir 

çalışmada, önceki çalışmalardan farklı olarak, katılımcıların anne ve babalarından 

algıladıkları yüceleştirmeyi ayrı ayrı değerlendirmeleri istenmiştir (van Schie ve ark., 

2020). Araştırma sonucunda, alanyazınla tutarlı olarak gençlerin annelerinden 

algıladıkları yüceleştirmenin büyüklenmeci narsisizmi yordadığı bulunmuştur. Ancak 

babalardan algılanan yüceleştirme söz konusu olduğunda, yüceleştirmenin tek başına 

değil, yüceleştirme-aşırı hoşgörü ve yüceleştirme-yakınlık kombinasyonlarının 

katılımcıların büyüklenmeci ve kırılgan narsisizmini yordadığı sonucuna ulaşılmıştır (van 

Schie ve ark., 2020).  

Son yıllarda, algılanan ebeveyn yüceleştirmesine ek olarak ebeveynlerin 

çocuklarını yüceleştirmelerine ilişkin kendi inançları da çalışılmaya başlanmıştır. Bu 

çalışmalar ebeveyn yüceleştirmesinin hem çocukların narsisistik özellikleri (örn., Lee-

Rowland, 2019) hem de anne babaların narsisistik özellikleriyle (örn., Coppola ve ark., 

2020) ilişkisini incelemektedir. Örneğin, Brummelman ve arkadaşları (2015b), 7-11 yaş 

arası çocuklar ve anne babalarıyla yaptıkları boylamsal bir çalışmada, ebeveyn 

yüceleştirmesinin çocuğun büyüklenmeci narsisizmini yordadığını, ancak benlik 

saygısını yordamadığını bulmuşlardır. Benzer şekilde, Lee-Rowland (2019) da 12-14 yaş 
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arası ergenler ve anne babalarıyla yaptığı çalışmada, ergenlerin ebeveynlerinden 

algıladıkları yüceleştirmenin büyüklenmeci ve kırılgan narsisizm puanlarıyla ilişkili 

olduğunu ve patolojik narsisizmi yordadığını bulmuştur. Ayrıca, ebeveynleri tarafından 

yüceleştirilen ergenler karşılaştırıldığında, benlik saygısı düşük olan ergenlerin patolojik 

narsisizm düzeyinin benlik saygısı yüksek ergenlerden daha yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır (Lee-Rowland, 2019). Coppola ve arkadaşları (2020) ise 9-11 yaş çocuklar 

ve anne babalarıyla yaptıkları çalışmada anne ve babaların büyüklenmeci narsisistik 

özellikleriyle çocuklarının narsisistik özellikleri arasında ilişki olduğunu, ancak sadece 

babalar ve çocukların büyüklenmeci narsisistik özellikleri arasındaki ilişkiye 

yüceleştirmenin aracılık ettiği sonucuna ulaşmışlardır. Araştırmacılar, bu bulguyu 

tartışırken anne ve babaların çocuk yetiştirirken üstlendikleri roller arasındaki farka 

dikkat çekerek, annelerin daha çok ev içi bakımı sağladığı, babaların ise çocukların sosyal 

dünyaya katılımında rol aldıklarını ifade etmişlerdir. Babaların, çocuklarının sosyal 

dünyada var olmalarını desteklerken kendi narsisistik davranışlarını öğretiyor ya da 

çocuklarının narsisistik tutumlarını pekiştiriyor olabileceklerini öne sürmüşlerdir 

(Coppola ve ark., 2020). Araştırmalarda çocuklarının yüce olduğuna inanan anne 

babaların çocuklarını sıkça överek bunu davranışa döktükleri (Brummelman ve ark., 

2015b) ve sık övgü almanın çocukların büyüklenmeci narsisizmini yordadığı 

(Brummelman, Nelemans, Thomaes ve Castro, 2017) da gösterilmektedir. 

Bulgular bir arada değerlendirildiğinde, hem anne babanın bildirdiği hem de bir 

yetişkin olarak geçmişte ebeveynden algılanan yüceleştirmenin narsisizmi yordayan 

önemli bir değişken olduğu görülmektedir. Aynı zamanda büyüklenmeci narsisistik 

kişilik özellik düzeyi yüksek olan ebeveynlerin çocuklarını daha fazla yüceleştirme 

eğiliminde oldukları da alanyazında belirtilmektedir. Buradan hareketle, çocuklardaki 

narsisistik kişilik özelliklerinin anlaşılmasında anne babaların da kişilik özelliklerinin ve 

ebeveynlik tutumlarının anlaşılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. 
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1.4. ANNE BABALARDA NARSİSİZM VE NARSİSİSTİK KİŞİLİK 

ÖZELLİKLERİ 

1.4.1. Anne Babalarda Narsisizm ve Ebeveynlik Tutumları Arasındaki İlişki 

Daha önce de belirtildiği gibi, narsisizm alanyazınında ebeveynliğin rolüne verilen önem 

oldukça büyüktür. Ancak anne babaların, ebeveyn-çocuk ilişkisine zarar verebilen bu 

ebeveynlik tutumlarını neden geliştirdiklerini belirlemeye yönelik çalışmalar görece 

kısıtlıdır (Hart, Bush-Evans, Hepper ve Hickman, 2017). Araştırmalar, anne babada 

kişilik bozukluğunun olmasının zarar verici ebeveynlik davranışlarına etkisinin 

olabileceğini göstermektedirler (Laulik, Chou, Browne ve Allam, 2013). Bu nedenle 

narsisistik anne babaların özelliklerine ve ebeveynlik tutumlarına ilişkin derin bir anlayış 

geliştirebilmek önemli görülmektedir.  

Narsisistik anne babalar, kişilerarası ilişkilerinde katı, kolaylıkla incinebilen, 

kendine odaklanmış, suçlayıcı bir şekilde iletişim kuran, empati yapmakta güçlük çeken, 

benlik saygılarını korumak için diğerlerinin görüşlerini ve davranışlarını kontrol eden ve 

çocuklarının gereksinimlerini fark edemeyen bireyler olarak tanımlanabilmektedir 

(Rappoport, 2005). Bazı uygulamacılar klinik deneyimlerinden yola çıkarak, narsisistik 

anne babaların çocuklarını kendi uzantıları olarak görebildiklerini, çocuklarının 

gereksinimlerini fark etmede başarısız olabildiklerini ve zaman zaman çocuklarını kendi 

özgüvenlerini destekleyecek yardımcılar olarak kullanabildiklerini ifade etmektedirler 

(Elkind, 1991; Espasa, 2004). Örneğin Elkind (1991) araçsal narsisizm kavramıyla, 

narsisistik anne babaların çocuklarını kendi çabalarıyla bir dâhiye dönüştürebilecekleri 

narsisistik yatırımlar olarak gördüklerini öne sürmektedir. Bu ailelerde çocukların 

yetenekleri değersizleştirilirken, ebeveynlerin kendilerine dair algıladıkları güçler 

abartılmaktadır (Elkind, 1991). Golomb (1992) da narsisistik annelerin çocuklarını 

oldukları gibi değil, kendi bilinçdışı gereksinimlerine göre algıladıklarını belirtmektedir. 
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Bu anneler, çocuklarının olağanüstü yeteneklere sahip olduklarını düşündüklerinde 

çocuklarını kendi büyüklenmeci benliklerinin bir parçası olarak algılarken; çocuklarının 

kişiliklerinin kabul edilemez olduğunu düşünüp onlara karşı olumsuz duygular 

hissettiklerindeyse kendi sevmedikleri yanlarını çocuklarına yansıtmaktadırlar (Golomb, 

1992). Bu şekilde sürekli olarak değerlendirildiklerini hisseden çocuklar ise bir süre sonra 

sevilebilmek için bir şeyler yapmaları gerektiğini, yalnızca koşullu olarak 

sevilebileceklerini öğrenmektedirler (Golomb, 1992). Narsisistik ebeveynlerle büyümek, 

çocukların yeterince kabul gördüklerini hissetmemelerine ve kendi kişiliklerini ortaya 

koyduklarında eleştiri ve öfkeyle karşılaşmalarına neden olabilmektedir (Elkind, 1991). 

Böyle ailelerde çocuklar anne babalarının narsisizmi karşısında gerçek benliklerini feda 

ederek, boyun eğici sahte bir benlik geliştirebilmektedirler (Gardner, 2004).  Bu çocuklar, 

diğerlerini memnun etmek için çok çabalayan, diğerlerinin kendisi hakkındaki duygu ve 

düşünceleri konusunda tedirginlik yaşayan, ilişkilerinde ortaya çıkan sorunlarda suçu 

üstüne alan, genellikle depresif ve kaygılı bireyler olarak tanımlanmaktadır (Rappoport, 

2005). 

Narsisistik ebeveynlerin tutarsız davranışları çocukları için kafa karıştırıcı 

olabilmektedir (Mahoney, Rickspoone ve Hull, 2016). Örneğin çocuklarını kendilerinin 

bir uzantısı olarak gören narsisistik ebeveynler, çocuklarının eksikliklerini de kendi 

başarısızlıkları olarak algıladıklarında yoğun duygular yaşayabilmektedirler (Mahoney, 

Rickspoone ve Hull, 2016). Bu durumda sözkonusu narsisistik ebeveynler, zedelenen 

kendilik değerlerini koruyabilmek ve onarabilmek için çocuklarından uzaklaşmakta ve 

çocukların duygusal olarak terk edilmiş ve karmaşık hissetmelerine neden 

olabilmektedirler. Böyle zamanlarda sıklıkla ebeveynlik görevlerini yerine getirmeyi 

bırakabildikleri için çocuklar da genellikle güvenli bağlanma örüntüleri 

geliştirememektedirler (Mahoney, Rickspoone ve Hull, 2016). Narsisistik ebeveynler, 

uzantı olarak gördükleri çocuklarının bağımsız olarak gelişmelerini destekleyemeyerek 
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güçsüzleşmelerine de neden olabilmektedirler (Cooper ve Maxwell, 1995). Espasa (2004) 

narsisistik bireylerin geçmişte yeterince karşılanmamış olan gereksinimlerini ebeveyn 

olduklarında yeniden hatırlayarak çocuklarına yansıtabildiklerini, çocuklarının da bu 

yansıtmalı senaryoyu tamamlayabildiklerini ifade etmektedir. Ancak yansıtmalı 

özdeşimin çok güçlü ve katı olduğu durumlarda, ebeveynlerin çocuğun gerçek 

gereksinimlerini anlamaları ve empati yapmaları engellenebilmekte ve çocuklarda çeşitli 

psikopatolojilerin gelişmesine neden olabilecek stresli ortamlar oluşabilmektedir 

(Espasa, 2004).  

Çocukların sağlıklı gelişiminde risk faktörü olabilecek ebeveynlik davranışlarını 

belirlemeye yardımcı olabileceğinden ebeveynlerin narsisistik kişilik özelliklerini ele 

almak önemli görülmektedir (Hart ve ark., 2017). Alanyazında bu konudaki çalışmalar, 

anne babaların narsisistik kişilik özellikleri ile ebeveynlik tarzları arasında ilişki olduğunu 

göstermektedir. Hart ve arkadaşları (2017) anne babalarla gerçekleştirdikleri 

çalışmalarında katılımcıların büyüklenmeci narsisizm düzeyinin çocuk için en uygun 

(optimal) ebeveynlik tarzı olduğu belirtilen demokratik dengeli ebeveynliği negatif 

yönde; çocuk için uygun olmayan (non-optimal) ebeveynlik tutumları olan yetkeci ve izin 

verici ebeveynliği pozitif yönde yordadığını bulmuşlardır. Aynı çalışmada, narsisizm-

ebeveynlik arasındaki ilişkinin altında yatan model de aydınlatılmaya çalışılmış ve sıralı 

aracılık modeli gerçekleştirilmiştir. Bu modele göre, anne babaların büyüklenmeci 

narsisizminin düşük düzeyde empatiyi, düşük düzeyde empatinin ise yakınlık, duyarlık 

ve işbirliğini içeren bakım verme davranışlarını olumsuz yönde yordayarak, çocuk için 

uygun olmayan ebeveynlik davranışlarını yordadığı ortaya koyulmuştur (Hart ve ark., 

2017). Ortaokul öğrencilerinin anneleriyle yapılmış başka bir çalışmadaysa annelerin 

büyüklenmeci narsisizminin çocuklarına yönelik duygusal yakınlık, aşırı koruma ve aşırı 

müdahaleci tutumlarıyla olumlu yönde ilişkili olduğu; kırılgan narsisizmininse duygusal 

yakınlıkla olumsuz, aşırı koruma, reddedici tutum ve yoğun cezalandırmayla olumlu 
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yönde ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Gao, Yang ve Li, 2011). Ehrenberg, Hunter 

ve Elterman (1996) boşanma sonrası eski eşler arasındaki işbirliği ve anlaşmayı öngören 

faktörleri araştırdıkları çalışmalarında, yüksek düzeyde narsisistik özelliklere sahip 

katılımcıların daha az empati yapabildiklerini; ebeveynlik tutumlarının çocuğun 

gereksinimlerini karşılamaktansa kendi gereksinimlerini karşılamaya yönelik olduğunu, 

yani diğer bir deyişle ebeveynlikte kendi önemlerine odaklandıklarını bulmuşlardır. 

Anne babaların narsisistik kişilik özellikleri, ebeveynlik tutumları aracılığıyla 

çocuklarının psikolojik sağlığını da yordamaktadır. Dentale ve arkadaşları (2015) 

üniversite öğrencileri ve anne babalarıyla yaptıkları çalışmada, anne babaların 

bildirdikleri büyüklenmeci narsisizminin çocukların anne babalarından geçmişte 

algıladıkları ilgi, aşırı koruma, utandırma ve diğer kardeşlerine karşı kayırmacı 

(favoritism) davranışlar aracılığıyla çocuklardaki depresyon ve kaygı belirtilerini 

yordadığını bulmuşlardır. Benzer şekilde, Leggio (2018) da birincil bakımverenlerini 

narsisistik algılayan katılımcıların, narsisistik algılamayanlara kıyasla benlik saygılarının 

daha düşük, depresif belirtilerinin daha yüksek olduğunu saptamıştır. Yetişkin 

örneklemle yapılmış başka bir çalışmada ise katılımcıların geçmişte annelerinden 

algıladıkları narsisistik özellikler ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişkiye kişilerin 

kendilerini yetersiz hissederek ya da kendilerinden nefret ederek eleştirmelerinin aracılık 

ettiği bulunmuştur (Alpay, 2020). Horne (1998) ise anne babaların büyüklenmeci 

narsisizminin ergen çocuklarının benlik saygısı ve empati düzeyiyle olumsuz yönde 

ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.  

Anne babaların narsisistik kişilik özellikleri ile çocuklarını istismar etme riskleri 

arasındaki ilişkiyi destekler araştırma sonuçları da yer almaktadır. Wiehe (2003) çocuk 

istismarı failleri ile koruyucu aileleri karşılaştırdığı çalışmasında, istismar faili olan anne 

babaların daha fazla narsisistik özellikler gösterdiklerini, koruyucu ailelere göre otorite 
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ve üstünlük alt boyutlarından daha düşük, teşhircilik alt boyutundan ve kırılgan 

narsisizmden daha fazla yüksek puan aldıklarını göstermiştir. Benzer şekilde, Crouch ve 

arkadaşları (2015) anne baba örneklemiyle yaptıkları bir çalışmada kırılgan narsisizm ve 

büyüklenmeci narsisizmin uyumsal olmayan iki alt boyutu olan sömürücülük ve hak 

görme ile çocuğun fiziksel istismarı riski arasında ilişki olduğunu bulmuşlardır. Ancak 

araştırma sonuçları, yalnızca kırılgan narsisizmin çocuk fiziksel istismarı riskini 

yordadığını ve bu ilişkiye depresyon, kaygı ve stres gibi olumsuz duygulanımların 

aracılık ettiğini ortaya koymuştur.  

Alanyazında anne babalarını narsisistik olarak tanımlayan katılımcılarla yapılmış 

nitel araştırma sonuçları da yer almaktadır. Örneğin Crocker (2009) narsisistik anne 

babalarla büyüdüğü için otantik benliklerini geliştirememiş, diğer bir deyişle varoluşsal 

travma yaşamış yetişkin katılımcılarla yaptığı nitel bir çalışmada katılımcıların 

yaşadıkları ebeveynlik deneyimlerini araştırmıştır. Bulgular, katılımcıların çocukluk 

anılarını hatırlamadıklarına, geçmişte anne babalarıyla olumlu ve anlamlı iletişimlerinin 

ve etkileşimlerinin olmadığına, anne babalarının hayatlarına dâhil olmadığına, anne 

babaları tarafından fiziksel ve/veya duygusal olarak terk edildiklerine, fiziksel ve/veya 

cinsel istismara maruz kaldıklarına, travmatize olduklarına, utanç ve var olmama hislerini 

yaşadıklarına işaret etmiştir (Crocker, 2009).  Narsisistik annelerin yetişkin kızlarıyla 

gerçekleştirilmiş bir başka çalışma ise katılımcıların çocukluk döneminde yetersiz, yalnız 

ve reddedilmiş hissettiklerini ve sağlıklı ayrılma bireyleşme sürecini 

tamamlayamadıklarını ortaya koymuştur (Määttä ve Uusiautti, 2020). Bulgular 

incelendiğinde, yetersiz çocuk olmaya ilişkin öykülerin, annelerin çocuklarına karşı 

gücünü kullanmasına, aşağılayıcı tavırlarla yaklaşmasına ve çocuklarını yok saymasına; 

yalnız çocuk olmaya ilişkin öykülerinse annelerin çocuklarını günah keçisi ilan ederek ve 

diğer insanları kendilerinden uzak tutarak çocuklarını kontrolü altına almalarına ve 

çocuklarıyla yakın ilişkiyi sürdürme çabalarına işaret ettiği görülmektedir. Son olarak 
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reddedilmiş çocuk olmaya ilişkin öykülerde ise annelerin yeterli bakım 

sağlamamalarının, fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamalarının ve çocuklarını ihmal 

etmelerinin yer aldığı görülmektedir (Määttä ve Uusiautti, 2020).  

 

1.4.2. Anne Baba ve Çocukların Narsisistik Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki 

Klinik uygulamacılar, ebeveynlerin narsisistik özelliklerinin çocuklarının 

narsisistik özelliklerini etkileyebileceğini öne sürmektedir (Kernberg, 1975, 2004; 

Rappoport, 2005; Shaw, 2010). Daha önce de belirtildiği gibi ilk narsisizm 

kuramcılarından olan Kernberg (1975, 2004) patolojik narsisizmin oluşumunda soğuk, 

katı, çocuktan yüksek beklentileri olan ve sadece çocuk bu beklentileri karşıladığında 

çocukla ilgilenen ve takdir eden, karşılamadığındaysa bu ilgiyi geri çeken narsisistik 

ebeveynlerden söz etmektedir. Rappoport (2005) böyle durumlarda çocukların, 

narsisistik ebeveynlerle yaşama uyum sağlayabilmek için narsisizm ya da eş-narsisizm 

(co-narcissism) geliştirdiklerini belirtmektedir. Eş-narsisistik davranışlar, ebeveynlerin 

narsisistik davranışlarını besleyen, teşvik eden davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Bu 

durumda çocuklar üç şekilde hareket edebilmektedirler: Anne babalarıyla ilişkilerini 

koruyabilmek ve çatışmadan kaçınmak için onların isteklerine boyun eğerek görüşlerini 

kabul etmek, anne babalarının zorladığı davranışların tam tersini yaparak isyan etmek ya 

da kendisini uzantıları olarak gören anne babalarıyla özdeşim kurarak narsisistik 

özellikler geliştirmek (Rappoport, 2005). Shaw (2010) da narsisistik ebeveynler 

tarafından yetiştirilmenin bir sonucu olarak, çocukların bilinçli ya da bilinçsiz şekilde bu 

davranışları miras alarak ebeveynle özdeşim kurabileceklerini belirtmektedir. Sosyal 

öğrenme kuramcıları, narsisistik anne babaların, çocuklarını yücelterek de narsisizmini 

sosyalleştirebildiklerini öne sürmektedir (Millon, 1969). Çocukların kişiliklerini inşa 

ederken anne babalarını model aldıkları göz önünde bulundurulduğunda, bu narsisistik 
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özellikleri öğrenmesi de beklenebilmektedir (Jabeen, Gerritsen ve Treur, 2020). Ancak 

Paulina Kernberg (1989), narsisistik anne babalarla büyümenin kaçınılmaz olarak 

narsisistik özellikler geliştirmekle sonuçlanmayabileceğini de belirtmektedir. Buna göre, 

soğuk, mesafeli tarzda ebeveynlik yapan narsisistik ebeveynler, eş zamanlı olarak iç 

temsil dünyalarından da çocuklarını uzak tutabilmektedir (Kernberg, 1989). Böylece 

çocuklarının narsisistik kişilik bozukluğunun gelişimi açısından daha az risk taşımasını 

sağlayabilmektedirler. Ancak anne babaların iç temsil dünyalarını çocuklarına 

yansıtmaları durumunda bu risk çok daha fazla olabilmektedir (Kernberg, 1989). 

Alanyazında bu kuramsal açıklamalarla tutarlı olarak, anne babaların narsisistik 

kişilik özellikleri ile çocuklarının narsisistik kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin 

araştırıldığı çalışmalar dikkat çekmektedir. Örneğin Horne (1998) ergen katılımcılar ve 

anne babalarıyla gerçekleştirdiği çalışmasında, çocukların büyüklenmeci narsisistik 

kişilik özellikleriyle annelerinin bildirdikleri büyüklenmeci narsisistik kişilik 

özelliklerinin ilişkili olduğunu, ancak baba katılımcılar için bu ilişkinin bulunmadığını 

ortaya koymuştur. Coppola ve arkadaşları (2020) ise geç çocukluk dönemindeki 

çocukların büyüklenmeci narsisistik kişilik özelliklerinin anne ve babalarının her ikisinin 

büyüklenmeci narsisizmiyle de ilişkili olduğunu bulmuştur. Benzer şekilde, yetişkin 

örneklemiyle yapılan çalışmalarda da katılımcıların büyüklenmeci narsisizminin 

geçmişte ebeveynlerinden algıladıkları narsisizm düzeyiyle ilişkili olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır (Leggio, 2018; Sukenick, 2001). Ülkemizde yetişkin örneklemle yapılmış bir 

çalışmada katılımcıların geçmişte annelerinden algıladıkları narsisistik özelliklerin 

katılımcıların kırılgan narsisizmini yordadığı, ancak büyüklenmeci narsisizmi ile ilişkili 

bulunmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır (Türker, 2018).  

Özetle, kuramsal olarak narsisistik kişilik özelliklerine sahip anne babaların etkili 

olmayan ebeveynlik tutumlarına sahip olabileceği ve çocuklarının narsisistik kişilik 
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özelliklerini etkileyebileceğini söylemek mümkündür. Bunun yanı sıra, bu kuramsal 

görüşün incelendiği görgül çalışmalarda, ebeveynlerin narsisistik özelliklerinin çocuk 

yetiştirme tutumlarını etkileyebildiği bulgusuna hem kendi bildirimlerinden hem de 

çocuklarının bildirimlerinden ulaşılması bakımından önemli görülmektedir. 

 

1.5. ARAŞTIRMANIN AMACI  

Kendilik psikolojisi (Kohut, 1971), nesne ilişkileri (Kernberg, 1975) ve biyososyal 

öğrenme kuramlarına (Millon, 1981) göre narsisistik kişilik özelliklerinin gelişmesinde 

ebeveynlik tutum, davranış ve inançlarının rolü bulunmaktadır. Bu bağlamda, soğuk, 

reddedici (Kernberg, 1975; Kohut, 1971), çocuğun hayal kırıklığına uğramasına izin 

vermeyecek kadar korumacı ya da yoğun hayal kırıklığı yaratacak kadar kayıtsız 

ebeveynlerle (Kohut, 1971), çocuğa aşırı değer verip yüceleştiren ebeveynlere (Millon, 

1981) vurgu oldukça fazladır. Diğer yandan, bu ebeveynlik tarzlarında çocuğun 

gereksinimlerine empatik olarak yaklaşılmadığı; çocuğun sıcaklık, rehberlik, otonomi, 

gerçekçi sınırlar gibi sağlıklı gereksinimlerini karşılamaya odaklanan esnek bir 

ebeveynliğin sağlanmadığı görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, çocuklarına bu 

şekilde yaklaşan anne babaların da narsisistik özelliklerinin olabileceği; katı, empatik 

olmayan, çocuklarının gereksinimlerini fark edemeyen ebeveynlik tarzının bu kişilik 

özelliklerinden etkilenebileceği düşünülmektedir. Ancak alanyazında bu kuramsal 

görüşün görgül olarak incelendiği araştırmalara ulaşılmamış olması, mevcut tez 

çalışmasının konusu belirlemede önemli bir etken olmuştur.  

Buradan hareketle, mevcut tez çalışmasının temel amacı ebeveynlerin narsisistik 

kişilik özellikleri ile çocuklarının narsisistik kişilik özellikleri arasında ebeveynlik tutum 

(duygusal sıcaklık, reddedici tutum, aşırı korumacılık ve karşılaştırma), davranış 

(psikolojik ve davranışsal kontrol) ve inançlarının (yüceleştirme) aracı rollerini 
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incelemektir (Bkz. Şekil 1). Bu çalışmada narsisistik kişilik özelliklerinin hem 

büyüklenmeci hem de kırılgan boyutları ele alınarak; ebeveynlik tutum ve davranışlarında 

anne, baba ve çocuk bildirimleri bir arada değerlendirilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırmanın Temel Amacı 

 

Bu çalışmada araştırılan değişkenler arasındaki ilişkiler üzerinde, ergen 

katılımcıların gurur, utanç, suçluluk duygularının da etkili olabileceği düşünülerek bu 

değişkenlerin etkileri kontrol edilecektir. Bu duyguların, araştırmadaki değişkenler 

arasındaki ilişkileri çeşitli nedenlerden etkileyebileceği düşünülmüştür. Öncelikle 

ergenlik dönemi, doğası gereği utanç (Parman, 2017) ve kibir duygusunun yoğun olarak 

yaşandığı bir gelişim dönemi olarak nitelendirilmektedir (Orth, Robins ve Soto, 2010). 

Bu dönemde ebeveynle bağı sürdürürken bir yandan da ayrılma arasında kalmanın utanca 

yatkınlığı arttırdığı belirtilmektedir (Demir, 2014),  Alanyazında yer alan pek çok 

çalışmada bu duyguların mevcut araştırmanın değişkenleri  olan narsisizmle (ör., Czarna, 

2014; Tracy, Cheng, Robins ve Trzesniewski, 2009) ve aile iklimiyle (Valdés-Cuervo, 

Alcántar-Nieblas, Martínez-Ferrer ve Parra-Pérez, 2018; Walter ve Burnaford, 2006) 

ilişkisi olduğu görülmektedir. Özbilinçlilik duyguları olarak da adlandırılan bu duygularla 
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ebeveynlik tarzları arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar, suçluluk ve utanç 

duygularıyla soğuk, reddedici ve terk eden ebeveynler arasında ilişki olduğunu 

göstermektedir (örn., Claesson ve Sohlberg, 2002; Han ve Kim, 2012). Geç çocukluk 

döneminde oluşmaya başlayan bu duygulara yatkınlığın gelişimsel kökenleri 

incelendiğinde, genetik faktörlerin yanı sıra anne babaların bu duygulara model olması 

ya da çocukta bu duyguları tetikleyecek şekilde davranmalarının da önem taşıdığı 

görülmektedir (Tangney, 2002; Tangney ve Dearing, 2002). Buradan hareketle, bu tez 

çalışmasının temel amacı olan aracı değişken analizinde ergen katılımcıların gurur, utanç 

ve suçluluk düzeylerinin etkisi kontrol edilerek araştırma bulgularının 

genellenebilirliğinin arttırılması hedeflenmektedir. 

Bu aracı değişken analizi yapılırken, narsisistik kişilik özellikleri arasındaki 

ilişkinin biyososyal öğrenme kuramı çerçevesinde de incelenebilmesi için anne babaların 

çocuklarını yüceleştirmelerini değerlendirecek bir ölçme aracına gereksinim 

duyulmuştur. Bu doğrultuda, anne babaların çocuklarına aşırı değer vermelerini, 

övmelerini ve yüceleştirmelerini görgül olarak değerlendirebilecek ve alanyazındaki bu 

açığı kapatabilecek Ebeveyn Yüceleştirme Ölçeği’nin (Parental Overvaluation Scale- 

POS) Türkçe adaptasyon, geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır.  

Son olarak, büyüklenmeci narsisistik özellik düzeyi yüksek olan ergen bireylerle 

yapılan nitel çalışma ile bu katılımcıların anne babalarıyla ilişkileri ve ebeveynlik tutum 

ve davranışlarına ilişkin duygu ve deneyimlerini incelemek, mevcut tez çalışmasının bir 

başka amacını oluşturmuştur. 
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1.6. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

 

Narsisistik kişilik özelliklerinin yaygınlığının günden güne artması (Twenge ve ark., 

2008), bu kişilik özelliklerinin şekillenmesinde etkisi olan faktörlerin belirlenmesinin 

önemine işaret etmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi, narsisizmin hem kuramsal 

geçmişinde hem de görgül çalışmalarda ele alınan faktörlerden biri ebeveynlik tutum ve 

davranışlarıdır. Ancak bu çalışmaların büyük çoğunluğunda, yetişkin çocukların geçmişe 

dönük hatırlanan ebeveynlik tutumlarının incelenmesi, bu çalışmaların kısıtlılığı 

olmuştur. Bu tez çalışmasında, söz konusu ebeveynlik tutum ve davranışlarının geçmişe 

dönük hatırlananları değil, halen sürmekte olan ebeveynlik uygulamalarını yansıtması, 

otobiyografik anıların güvenirlik ve geçerliğinin düşük olma ihtimalini ortadan 

kaldırmaktadır (Brewin, Andrews ve Gotlib, 1993). Yanı sıra, ergenlerden ve anne 

babalarından aynı ebeveynlik tutum ve davranışları hakkında bilgi almak, anne baba 

çocuk ilişkisine çok yönlü bir bakış sağlaması açısından önemlidir. Bu tez çalışmasının 

en önemli yönlerinden biri, kuramsal olarak narsisizmin gelişiminde etkisi olduğu 

düşünülen ebeveynlik biçimlerinin narsisistik ebeveynler tarafından uygulanıyor 

olabileceği görüşünün (Kernberg, 1975; Kohut, 1971) görgül olarak test edilecek 

olmasıdır. Bu yolla, hem narsisistik kişilik özelliklerinin gelişiminde etkisi olan 

ebeveynlik tutum ve davranışları hem de narsisistik kişilik özelliklerine sahip anne 

babaların ebeveynlik uygulamaları hakkında alanyazına katkı sağlanacağı 

düşünülmektedir. 

Ergenlerde narsisistik kişilik özelliklerinin saldırganlık, alkol ve madde kullanımı, 

depresyon, kaygı, kişilerarası ilişkilerde yaşanan sorunlar gibi psikolojik uyumu 

zorlaştıracak pek çok sorunla ilişkili olduğu belirtilmektedir (ör., Lapsley ve Aalsma, 

2006). Klinik uygulama bağlamında değerlendirildiğinde, bağımsız bir birey olma 

yolculuğunda anne babayla ilişkinin sürdürülmesinin de bir gereklilik olduğu ergenlik 
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döneminde, hem çocukların hem de anne babaların narsisistik özelliklere sahip olmasının 

birbirlerini anlamalarında ve ortak bir yol çizmelerinde engel oluşturabilmektedir. Bu 

durumda, ergenlerin anne babaları tarafından anlaşılmasının, gereksinimlerinin fark 

edilmesinin ve desteklenmesinin zorlaşabileceği düşünülmektedir. Öte yandan, çocuğun 

yaşadığı sorunlar için psikolojik destek başvurusunda bulunulduğunda, narsisistik 

özelliklere sahip anne babaların eleştiriye hassasiyetleri (Wink, 1991) ebeveynlik tutum 

ve davranışlarındaki düzenlemeleri bir tehdit olarak algılamalarına neden olarak, 

danışmanlık sürecine uyumu zorlaştırabileceği ve süreci bırakma riskini beraberinde 

getirebileceği düşünülmektedir (Ogrodniczuk, Piper, Joyce, Steinberg ve Duggal, 2009). 

Tüm bu nedenlerden, narsisistik özelliklere sahip çocukların, anne babalarında da benzer 

özellikler olabileceğinin belirlenmesinin, klinik uygulayıcılara önemli bilgiler sunacağı 

ve ebeveynlere yönelik öz-farkındalık programlarının geliştirilmesinin önünü açacağı 

düşünülmektedir.  

Öte yandan, narsisistik kişilik özelliklerinin gelişiminde önemli rolü olan, anne 

babaların çocuklarının yüceliğine ilişkin inançlarını değerlendiren Ebeveyn Yüceleştirme 

Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının bu tez çalışması kapsamında yapılmasıyla, narsisizm 

çalışmalarının gelişmesine katkı sağlanabilecektir.  

Son olarak, narsisizm ve ebeveynlik tutumları arasındaki ilişki nicel çalışmalarla 

ya da vaka sunumlarıyla değerlendirilse de alanyazında narsisistik özelliklere sahip 

bireylerin, ebeveynlik tutum ve davranışlarını nasıl deneyimlediklerini ve 

anlamlandırdıklarını araştıran nitel çalışmaya rastlanmamıştır. Bu tez çalışması 

kapsamında, narsisistik özelliklere sahip ergenlerin bu konudaki deneyimlerinin 

derinlemesine incelenmesiyle, narsisizm ve ebeveynlik alanyazınına önemli katkılar 

sunulacağı düşünülmektedir. 
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1.7. ARAŞTIRMA SORULARI 

Nicel çalışmanın temel amaçları doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt 

aranacaktır: 

1. Ergen katılımcıların kırılgan ve büyüklenmeci narsisistik kişilik özellikleri 

üzerinde cinsiyet ve gelir düzeyinin etkisi var mıdır?  

2. Anne ve baba katılımcıların bildirdiği ve ergen katılımcıların ebeveynlerinden 

algıladığı çocuk yetiştirme davranışları puanları birbirlerinden anlamlı olarak 

farklılaşmakta mıdır? 

3. Anne katılımcıların büyüklenmeci narsisistik kişilik özellikleri ile ergen 

katılımcıların büyüklenmeci narsisistik kişilik özellikleri arasındaki ilişkide 

annelerin bildirdiği ve ergenlerin annelerinden algıladıkları ebeveynlik 

tarzlarının aracı rolü var mıdır? 

4. Baba katılımcıların büyüklenmeci narsisistik kişilik özellikleri ile ergen 

katılımcıların büyüklenmeci narsisistik kişilik özellikleri arasındaki ilişkide 

babaların bildirdiği ve ergenlerin babalarından algıladıkları ebeveynlik 

tarzlarının aracı rolü var mıdır? 

5. Anne katılımcıların kırılgan narsisistik kişilik özellikleri ile ergen 

katılımcıların kırılgan narsisistik kişilik özellikleri arasındaki ilişkide 

annelerin bildirdiği ve ergenlerin annelerinden algıladıkları ebeveynlik 

tarzlarının aracı rolü var mıdır? 

6. Baba katılımcıların kırılgan narsisistik kişilik özellikleri ile ergen 

katılımcıların kırılgan narsisistik kişilik özellikleri arasındaki ilişkide 
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babaların bildirdiği ve ergenlerin babalarından algıladıkları ebeveynlik 

tarzlarının aracı rolü var mıdır? 

Nitel çalışmanın amaçları doğrultusunda ele alınan araştırma sorusu şu şekildedir: 

“Narsisistik kişilik özellik düzeyi yüksek olan ergenler anne babalarıyla mevcut 

ilişkilerini nasıl algılıyorlar ve anne babalarının ebeveynlik tutum ve davranışlarına dair 

duygu ve deneyimlerini nasıl anlamlandırıyorlar?” 
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BÖLÜM II 
 

EBEVEYN YÜCELEŞTİRME ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK 
ÇALIŞMASI 

 

Bu bölümde, araştırma kapsamında Türkçe adaptasyon, güvenirlik ve geçerlik çalışması 

yapılan Ebeveyn Yüceleştirme Ölçeği’nin psikometrik özelliklerini belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilen ön çalışma yer almaktadır. Ön çalışmanın yöntemi, bulguları ve 

bulguların alan yazın ışığında tartışılması ilerleyen alt bölümlerde sunulmuştur. 

 

2.1. YÖNTEM 

Ön çalışmanın katılımcıları, çalışmada kullanılan veri toplama araçları ve işlemle ilgili 

bilgiler bu bölümde yer almaktadır. 

 

2.1.1. Örneklem 

Araştırmanın örneklemini, Türkiye’nin çeşitli illerinde (Ankara, Adana, İstanbul, İzmir, 

Manisa, Kırıkkale ve Hatay) ikamet etmekte olan, kolaylıkla bulunabileni örnekleme 

(convenience sampling) tekniği (Erkuş, 2013) ile ulaşılmış 13-18 yaş arasında çocuğu 

olan anne ve babalar oluşturmaktadır. Araştırmaya katılım ölçütü, 8, 9, 10, 11 veya 12. 

sınıfa devam eden çocuğun anne veya babası olmak olarak belirlenmiştir. 2018 yılı Nisan-

Ekim ayları arasında çalışmanın veri toplama aşaması gerçekleştirilmiştir. 
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Tablo 1. Ön Çalışmaya Katılan Katılımcıların Demografik Özellikleri  

Demografik Değişken N Yüzde % 

Cinsiyet 
Kadın 

Erkek 

250 

192 

%56.6 

%43.4 

Yaş 

Ort. = 43.53 

SS = 5.78 

29-65 yaş 

Belirtilmemiş 

 

428 

14 

 

%96.8 

%3.2 

Eğitim Düzeyi 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Yüksekokul 

Üniversite 

Lisansüstü 

Belirtilmemiş 

146 

58 

114 

32 

85 

6 

1 

%33.1 

%13.1 

%25.8 

%7.2 

%19.2 

%1.4 

%0.2 

Çalışma Durumu  

Çalışıyor 

Çalışmıyor 

Emekli  

265 

150 

27 

%60.0 

%33.9 

%6.1 

Ailenin Aylık Geliri 

Ort. = 3627 TL 

SS = 2171  

2000 TL altı 

2000 TL – 4999 TL 

5000 TL ve üstü 

Belirtilmemiş 

79 

193 

83 

89 

%17.9 

%43.7 

%18.8 

%19.7 

Toplam Çocuk Sayısı 

1 çocuk 

2 çocuk 

3 çocuk 

4 çocuk ve üzeri 

Belirtilmemiş 

33 

197 

132 

66 

14 

%7.5 

%44.6 

%29.9 

%14.9 

%3.2 

ANKETİ DOLDURURKEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURDUĞU ÇOCUĞUN; 

Çocuğun Cinsiyeti 
Kız 

Erkek 

267 

175 

%60.4 

%39.6 

Çocuğun Sınıfı 

8. sınıf 

9. sınıf 

10. sınıf 

11. sınıf 

12. sınıf 

115 

95 

107 

71 

54 

%26.0 

%21.5 

%24.2 

%16.1 

%12.2 
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Çalışmanın örneklemini oluşturan 442 katılımcının 250’si (%56.6) kadın, 192’si 

(%43.4) erkektir. Katılımcıların yaş ortalaması 43.53 (SS = 5.78 min.-max. = 29-65) olup, 

146’sı (%33.0) ilkokul, 58’i (%13.1) ortaokul,  114’ü (%25.8) lise, 32’si (%7.2) yüksek 

okul, 85’i (%19.2) üniversite ve 6’sı (%1.4) lisansüstü eğitim düzeyine sahiptir. 

Katılımcılardan 1’i (%0.2) eğitim düzeyini belirtmemiştir. Katılımcıların 267’si (%60.4) 

kız çocuğa, 175’i (%39.6) erkek çocuğa sahiptir ve çocukların yaş ortalaması 15.07’dir 

(SS = 1.24, min.-max. = 13-18). Bu çocukların 115’i (%26) 8. sınıf, 95’i (%21.5) 9. sınıf, 

107’si (%24.2) 10. sınıf, 71’i (%16.1) 11. sınıf ve 54’ü (%12.2) 12. sınıfa devam 

etmektedir. Katılımcılara ilişkin sosyodemografik özelliklere Tablo 1’de ayrıntılı olarak 

yer verilmektedir. 

 

2.1.2. Veri Toplama Araçları  

 

2.1.2.1. Demografik Bilgi Formu:  

Araştırmada katılımcılara ait çeşitli sosyodemografik bilgilere (örn., cinsiyet, yaş, eğitim 

düzeyi, aylık gelir miktarı, psikiyatrik tanı ve tedavi alıp almadığına) ve anketi 

doldururken göz önünde bulundurulan çocuğa ilişkin sosyodemografik bilgilere (örn., 

çocuğun cinsiyeti, yaşı, devam ettiği sınıf düzeyi) ulaşılması amacıyla aşağıda tanıtılacak 

ölçeklere ek olarak hazırlanmış kısa bir formdur. Çalışmada kullanılan Demografik Bilgi 

Formu Ek 3.3’te yer almaktadır. 

 

2.1.2.2. Narsistik Kişilik Envanteri (NKE):  

Ölçek, DSM-III narsisizm ölçütleri göz önünde bulundurularak bireylerdeki narsisistik 

kişilik özelliklerinin düzeyini belirlemek amacıyla ilk olarak Raskin ve Hall (1979) 
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tarafından geliştirilmiştir. Ölçek maddeleri narsisizmle uyuşan ve uyuşmayan iki ifadeden 

oluşmaktadır ve her madde için katılımcılardan kendilerine uygun olan ifadeyi 

işaretlemeleri istenmektedir. İkili ifadelerden narsisistik kişilik özelliklerini yansıtan 

puanların toplanmasıyla ölçeğin toplam puanı elde edilmektedir. Ölçeğin 16 maddelik 

kısa formundan alınabilecek puanlar 0-16 arasında değişmektedir. Ölçekten alınan 

yüksek puanlar, narsisistik kişilik özelliklerindeki artışa işaret etmektedir. 

NKE ilk olarak 220 maddeden oluşturulmuş olup, sonrasında yapılan çalışmalarda 

40 maddeye düşürülmüştür (Raskin ve Terry, 1988). Ames ve arkadaşları (2006) 

tarafından tekrar gözden geçirilen NKE, hem katılımcılardan kaynaklanan hataları 

azaltmak hem de daha kısa sürede tamamlanmasını sağlamak amacıyla 16 madde olarak 

yeniden düzenlenmiştir. Ölçeğin kısa formunun güvenirlik ve geçerlik çalışmalarında, iç 

tutarlılık katsayısının .65 ile .72 arasında olduğu, beş haftalık test-tekrar test 

güvenirliğinin .85 olduğu görülmüştür (Ames ve ark., 2006). Türkçe’ye uyarlaması Atay 

(2009) tarafından yapılan ölçeğin pilot çalışmada iç tutarlık katsayısı .57 olarak 

hesaplanmıştır. İkinci çalışmadaysa, ilk uygulama sonrasında ölçekle korelasyon 

göstermeyen dört maddenin gözden geçirilip düzeltilmesiyle iç tutarlık katsayısının .63’e 

yükseldiği gözlenmiştir. Ölçeğin geçerliğini belirlemek için faktör analizi yapıldığında, 

maddelerin orijinal formdaki gibi “üstünlük” (ölçek maddeleri: 1,3,16), “teşhircilik” 

(ölçek maddeleri: 2,7,11), “otorite” (ölçek maddeleri: 4,12), “sömürücülük” (ölçek 

maddeleri: 5,9,14), “hak iddia etme” (ölçek maddeleri: 6,10) ve “kendine yeterlilik” 

(ölçek maddeleri: 8,13,15) olmak üzere 6 faktöre dağıldığı saptanmıştır. 4., 5., 6, 8., 10., 

11. 13. ve 15. maddeler tersine puanlanmaktadır. 

Mevcut örneklemde ölçeğin Cronbach alfa değerleri üstünlük alt ölçeği için .32, 

teşhircilik alt ölçeği için .59, otorite alt ölçeği için .39, sömürücülük alt ölçeği için .21, 

hak iddia etme alt ölçeği için .27, kendine yeterlik alt ölçeği için .20 ve tüm ölçek için .69 
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olarak hesaplanmıştır. Çalışmada kullanılan Narsisistik Kişilik Envanteri (NKE)  Ek 

3.4’te yer almaktadır. 

 

2.1.2.3. Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (BSÖ):  

Rosenberg (1965) tarafından geliştirilmiş olan bu ölçek, bireylerin benlik saygısını 

ölçmeyi hedefleyen 63 madde ve 12 alt ölçekten oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçe’ye 

uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Çuhadaroğlu (1986) tarafından yapılmıştır. 

Mevcut tez çalışmasında, ölçeğin 10 maddeden oluşan “benlik saygısı” alt ölçeği 

kullanılmıştır. Bu alt ölçek 1 (tamamen katılıyorum) ile 4 (kesinlikle katılmıyorum) 

arasında 4’lü Likert tipi puanlanmaktadır ve ölçekten alınan yüksek puanlar, yüksek 

benlik saygısına işaret etmektedir. 

Ölçeğin mevcut çalışmadaki Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .82 olarak 

hesaplanmıştır. Çalışmada kullanılan Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (BSÖ) Ek 3.8’de 

yer almaktadır.  

 

2.1.2.4. Ebeveyn Yüceleştirme Ölçeği (EYÖ): 

Brummelman ve arkadaşları (2015a) tarafından geliştirilmiş olan Ebeveyn Yüceleştirme 

Ölçeği (Parental Overvaluation Scale), 7 maddeden ve tek faktörden oluşan, anne 

babaların kendi çocuklarının diğer çocuklardan daha özel ve daha hak sahibi olduklarına 

ilişkin inançlarını ölçmek için geliştirilmiş bir ölçüm aracıdır. Örneğin “Çocuğum diğer 

çocuklardan daha özeldir” ya da “Çocuğum özel muameleyi hak eder” ölçeğin bazı 

maddelerindendir. Katılımcıların çocuklarına nasıl değer biçtikleri dörtlü Likert tipi bir 

derecelendirme (0=hiç doğru değil, 3= tamamen doğru) üzerinden puanlanmaktadır. 

Ölçekten alınan yüksek puanlar, anne babaların çocuklarını yüceleştirmelerine ve aşırı 

değer vermelerine işaret etmektedir.  
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Ölçeğin orijinal güvenirlik ve geçerlik çalışmaları 7-12 yaş arası çocukların anne 

babalarıyla yürütülen altı farklı çalışmayı içermektedir (Brummelman ve ark., 2015a). Bu 

çalışmalarda ölçeğin iyi bir iç tutarlılığa sahip olduğu, Cronbach alfa değerinin .72 ile .81 

arasında değiştiği saptanmıştır. Ölçeğin zamana göre tutarlılığını değerlendirmek 

amacıyla 6, 12 ve 18 aylık test-tekrar test güvenirlik katsayısı hesaplanmış ve bu 

değerlerin .56 ile .80 arasında değiştiği bulunmuştur.  Tek faktörlü olduğu saptanan yapı, 

varyansın %46’sını açıklamaktadır. Geçerlik çalışmalarının sonuçları, yüceleştirme 

puanlarının, anne babaların beş faktör kişilik özelliklerinden, benlik saygısı düzeyinden, 

diğer ebeveynlik boyutlarından (örn., sıcaklık, kontrol) ve çocukların zekasından, ders 

başarısından, mizaç özelliklerinden bağımsız olduğunu ortaya koymaktadır. Anne 

babaların yüceleştirme puanları, narsisizm puanlarıyla ilişkili olduğu görülmüştür. 

Yüceleştiren ebeveynlerin, çocuklarının bilgilerini gerçekte olandan fazla olduğunu iddia 

ettikleri, çocuklarını gerçekte sahip oldukları zihinsel değerlendirme puanlarından daha 

üstün algıladıkları, çocuklarını gerçek yaşam ortamında daha sık övdükleri ve çocuklarına 

nadir karşılaşılan bir isim verme eğiliminde oldukları saptanmıştır (Brummelman ve ark., 

2015a). 

Ölçeğin orijinal güvenirlik ve geçerlik çalışması sonuçları tatmin edici düzeyde 

psikometrik özelliklere sahiptir. Aynı zamanda bu ölçek, çocuklarının yetenek ve 

başarılarından bağımsız olarak, anne babaların çocuklarına değer biçerken sahip oldukları 

genel bir eğilimi ölçme gücüne sahiptir. Buradan hareketle bu ölçüm aracının bu 

çalışmada ele alınmasına karar verilmiştir. Çalışmada kullanılan Ebeveyn Yüceleştirme 

Ölçeği (EYÖ) Ek 3.5’te yer almaktadır.  
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2.1.3. İşlem 

Çalışma için Ankara Üniversitesi Etik Kurul Daire başkanlığına başvuru yapılmıştır. 

Ankara Üniversitesi Sosyal Etik Kurulunun 12.03.2018 tarihli toplantısının 4/59 sayılı 

kararıyla araştırmanın uygulanmasının etik açıdan uygun olduğuna karar verildiği 

85434274-050.04.04/72870 sayılı yazıyla bildirilmiştir. Etik Kurul onayının alınması ile 

çalışmada kullanılacak ölçekler bir araya getirilmiştir. Bilgilendirilmiş Onam Formu ve 

Demografik Bilgi Formu başta olmak üzere farklı sıralarda katılımcılara verilerek sıra 

etkisi kontrol edilmiştir. Onam formunda araştırmanın amacı ve önemi hakkında bilgi 

verilmiş, çalışmaya katılımın gönüllülük esasına dayandığı, istenildiğinde çalışmanın 

yarıda bırakılabileceği, kimlik bilgilerinin gizli tutulacağı ve bilgilerin sadece bilimsel 

araştırma için kullanılacağı belirtilmiştir. Ek olarak, çalışma ile ilgili bilgi almak 

istendiğinde ulaşılabilecek iletişim bilgisine yer verilmiştir. Araştırma kapsamında veri 

toplama araçları, katılımcıların bir kısmına doğrudan araştırmacı tarafından, bir kısmına 

da öğrenciler (katılımcıların çocukları) aracılığıyla kapalı zarflar içinde ulaştırılmıştır. 

EYÖ’nün test-tekrar test güvenirlik analizi için, ilk uygulamadan dört hafta sonra 

ölçekler, yine öğrenciler aracılığıyla katılımcılara ulaştırılmıştır.  

Ebeveyn Yüceleştirme Ölçeği’nin geçerlik güvenirlik çalışması için ilk olarak 

ölçek maddeleri üç klinik psikolog tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Daha sonra bu üç 

çeviride ortaklaşan ve ortaklaşmayan maddeler bir araya getirilerek üç bağımsız yargıcıya 

sunulmuştur. Bağımsız yargıcıların özgün form ile yaptıkları karşılaştırma sonunda 

getirdikleri öneriler doğrultusunda düzeltmeler yapılmış ve sonrasında bir klinik psikolog 

tarafından ölçeğin geri çevirisi yapılmıştır. Brummelman’in geribildirimleri ve önerileri 

doğrultusunda ölçeğe son hali verilmiştir (kişisel iletişim, 4 Nisan 2018). Ölçeğin 

psikometrik özelliklerine ilişkin analizler, bu maddeler üzerinden gerçekleştirilmiştir.  
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2.1.4. İstatistiksel Analiz 

 

Verilerin analizi Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 21 üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. İlk olarak çalışmadaki değişkenlere ilişkin betimsel istatistikler, 

sonrasında EYÖ’nün psikometrik (güvenirlik ve geçerlik) özelliklerini değerlendirmek 

amacıyla açımlayıcı faktör analizi ve güvenirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. 
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2.2. BULGULAR 
 

Araştırmanın amacı kapsamında toplam 469 katılımcıdan veri toplanmıştır. Araştırmaya 

katılmış ancak çocuğu 5,6 ya da 7. Sınıfa devam ettiği tespit edilmiş 10 katılımcıya ait 

veriler araştırma örnekleminden çıkarılmıştır. Araştırmaya dâhil edilen katılımcıların boş 

maddeleri için %10 barajı korunarak, ölçeklerin %10’undan fazlasını boş bırakan 8 

katılımcı araştırma dışı bırakılmıştır. Geriye kalan 451 katılımcıdan oluşan veri setinin 

normallik dağılımı kontrol edildiğinde, tek değişkenli aşırı uç değerlere (|z| ≥ 3.29) 

(Tabachnick ve Fidell, 2013) sahip 9 katılımcının değerleri sonuçları etkileyebileceği 

sebebiyle veri setinden çıkarılmıştır. Sonuç olarak veri setinin normal dağılım sayıltısını 

karşıladığı tespit edilerek, analizler toplam 442 katılımcı üzerinden yürütülmüştür.  

 

2.2.1. Araştırma Değişkenlerine İlişkin Betimsel İstatistikler 

Araştırmada yer alan değişkenlere ilişkin betimleyici istatistikler Tablo 2’de yer 

almaktadır.  

Tablo 2. Ön Çalışma Araştırma Değişkenlerinden Alınan Puanların Betimsel 

İstatistikleri. 

Değişken Ort. SS Min. Maks. 

EYÖ 1.48 .62 0 3 

NKE (Toplam Puan) .28 .17 0 .94 

BSÖ 3.21 .40 1.8 4 
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2.2.2. Ebeveyn Yüceleştirme Ölçeği Geçerlik Bulguları 

 

2.2.2.1. Yapı Geçerliği (Açımlayıcı Faktör Analizi) 

Ebeveyn Yüceleştirme Ölçeği’nin faktör yapısını belirleyebilmek için açımlayıcı faktör 

analizi (AFA) yapılmıştır. Verilerin faktör analizine uygun olup olmadığını belirlemek 

için faktör analizi öncesinde Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri kontrol edilmiş ve bu 

değerin .76 olduğu görülmüştür. Faktör analizine devam edilebilmek için KMO değerinin 

.60’ın altına düşmemesi gerekmektedir (Worthington ve Whittaker, 2006). Ayrıca, 

Bartlett Sphericity testi yapıldığında verilerin anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir 

(χ2 = 380.11, sd = 21, p < .001). Böylece, temel bileşenler yöntemi ve varimax 

dönüştürmesine göre faktör analizi uygulanmıştır. Herhangi bir faktör sayısı 

belirlemeksizin yapılan ilk analiz sonucunda, özdeğeri 1’in üzerinde olan ve toplam 

varyansın %48.91’ini açıklayan 2 faktör bulunmuştur. Aynı analizden elde edilen 

özdeğerlerin grafik dağılımı (scree-plot) incelenerek ve ölçeğin orijinalinin tek faktörlü 

yapıdan oluştuğu göz önünde bulundurularak bu iki faktörün tek faktör altında 

toplanabileceği görülmüş ve tek faktörlü çözüme gidilmiştir. Tüm katılımcılar için 

ölçeğin faktör yükü, açıkladığı varyans, özdeğeri ve Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 

Tablo 3’te verilmektedir. Tablo 3’te de görüldüğü gibi, bütün maddelerin faktör yükleri 

.38 ile .74 arasında değişmektedir. Belirlenen tek faktörlü yapı toplam varyansın 

%33.97’sini açıklamaktadır.  

AFA’da elde edilen tek faktörlü modelin doğrulanıp doğrulanmadığını belirlemek 

amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ana çalışma örnekleminde yapılmıştır (bkz. 

Tablo 9). 
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Tablo 3. EYÖ Faktör Yapısı  

 

Faktör 

Yükleri 

Madde- 

Toplam 

r 

5. Çocuğum diğer çocuklardan daha özeldir. .74 .69*** 

2. Çocuğum özel muameleyi hak eder. .71 .68*** 

7. Çocuğum diğer çocuklar için harika bir 

örnektir. .65 .60*** 

6. Çocuğum, diğer çocukların hak ettiğinden 

fazlasını hak eder. .64 .62*** 

4. Çocuğum sadece “sıradan” bir çocuk olsaydı, 

hayal kırıklığına uğrardım. .45 .48*** 

3. Çocuğumun sıra dışı yetenek ve becerileri 

olduğunu öğrenmek beni şaşırtmaz. .38 .45*** 

1. Çocuğumun olmadığı bir sınıf, daha az 

eğlenceli bir sınıftır. .38 .46*** 

Açıklanan varyans (%) 33.97 

Özdeğer 2.38 

Cronbach alfa .66 

***p < .001. EYÖ: Ebeveyn Yüceleştirme Ölçeği 

 

2.2.2.2. Yakınsak Geçerlik 

EYÖ’nün yakınsak geçerliğini belirlemek amacıyla EYÖ ile NKE ve BSÖ arasındaki 

korelasyon katsayılarına bakılmıştır. Sonuçlar Tablo 4’te yer almaktadır. 

Tablo 4. EYÖ ile NKE ve BSÖ Puanları Arasındaki Korelasyonlar 

 1 2 3 Ort. SS 

1. EYÖ  1   1.48 .62 

2. NKE  .22*** 1  .28 .17 

3. BSÖ  .12* .24*** 1 3.21 .40 

*p < .05, **p < .01, ***p < .001 

EYÖ: Ebeveyn Yüceleştirme Ölçeği, NKE: Narsisistik Kişilik Envanteri, BSÖ: Benlik 

Saygısı Ölçeği 
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Tablo 4’te de görüldüğü gibi, EYÖ ile NKE (r = .22, p < .001) ve BSÖ  (r = .12, 

p < .05) arasında olumlu yönde anlamlı ilişki vardır. 

Ölçeğin geçerliğine ait daha fazla bilgi elde edebilmek amacıyla narsisistik kişilik 

özelliği puanları düşük ve yüksek puan olan bireylerin çocuklarını yüceleştirme 

puanlarının (EYÖ puanlarının) karşılaştırıldığı uç grup analizleri yapılmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda ilk olarak, NKE puan ortalamasının (.28) bir standart sapma (.17) üstünde 

puan alanlar "narsisistik kişilik özelliği puanı yüksek" (.45); bir standart sapma altında 

puan alanlar ise "narsisistik kişilik özelliği puanı düşük" (.11) olarak adlandırılmıştır. 

Tüm örneklem için yapılan t-testi analizi sonuçları  

Tablo 5’te görülmektedir. 

 

Tablo 5.Narsisistik Kişilik Özelliği Puanları Düşük ve Yüksek Bireylerin EYÖ Puanları 
Açısından Karşılaştırılması 

 
NKE<.11 

n=54 
NKE>.45 

n=55 

 
 
 

 
Ort. SS Ort. SS t 

EYÖ 1.28 .63 1.65 .58 -3.22** 

**p < .01 
EYÖ: Ebeveyn Yüceleştirme Ölçeği, NKE: Narsisistik Kişilik Envanteri 

 

 

Tablo 5’ten anlaşılacağı gibi, narsisistik kişilik özelliği puanı yüksek olan bireyler 

EYÖ’nün toplam puanından (Ort.= 1.65; SS = .58) narsisistik kişilik özelliği puanı düşük 

olan bireylere (Ort.= 1.28; SS = .63) göre anlamlı düzeyde daha yüksek puan almışlardır 

(t(107)= -3.22, p < .01). Bu değerler, anne babaların çocuklarını yüceleştirme düzeyini 

belirlemede EYÖ’nün geçerli olduğunu göstermektedir. 
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2.2.3. Ebeveyn Yüceleştirme Ölçeği Güvenirlik Bulguları 

EYÖ’nün güvenirlik düzeyini belirlemek amacıyla iç tutarlık katsayısı, test- tekrar test ve 

iki yarım güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. EYÖ’nün iç tutarlık katsayısı .66 olarak 

belirlenmiştir. Ölçek maddelerinin seçkisiz olarak iki yarıya ayrılması sonucunda 

hesaplanan Guttman iki yarım güvenirliği tüm örneklem için .70; 4 maddeden oluşan ilk 

yarının Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .45, 3 maddeden oluşan ikinci yarının 

güvenirlik katsayısı .47 olarak hesaplanmıştır. 

EYÖ’nün zaman içindeki tutarlığını belirlemek amacıyla test-tekrar test 

uygulaması yapılmıştır. Bu kapsamda, uygulamanın yapıldığı gruptan 79 katılımcıya 

ortalama dört hafta sonra tekrar uygulama yapılmıştır. Test-tekrar test uygulaması yapılan 

grubun  41’i (%51.9) kadın, 38’i (%48.1) erkektir. Katılımcıların yaş ortalaması 43.01’dir 

(SS = 5.20 min.-max. = 35-56). Her iki uygulamada da tüm maddelere cevap veren 79 

katılımcıdan alınan bilgilere göre, ölçeğin tüm örneklem için test-tekrar test güvenirliği 

.77 olarak belirlenmiştir.  

Son olarak, ölçeğin madde-toplam korelasyonları 0.46 (p < .001) ile 0.69 (p < 

.001) arasında değiştiği bulunmuştur (bkz. Tablo 3). 
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2.3. TARTIŞMA 

 

Bu araştırmada ön çalışma kapsamında Brummelman ve arkadaşlarının (2015a) anne 

babaların çocuklarına aşırı değer verme ve onları yüceleştirme düzeylerini ölçmek için 

geliştirdikleri Ebeveyn Yüceleştirme Ölçeği’nin (EYÖ) Türkçe adaptasyon çalışması 

yapılmıştır. Bulgular, EYÖ’nün orijinal ölçekle benzer faktör yapısına sahip olduğuna, iç 

tutarlılık ve test-tekrar test katsayısının kabul edilebilir düzeyde olduğuna işaret 

etmektedir. Ayrıca yakınsak geçerlik analizleri sonuçları EYÖ’nün geçerli bir ölçme aracı 

olduğunu göstermektedir. 

Ölçeğin yapı geçerliğine ait bulgular, ön çalışma kapsamında yapılan açımlayıcı 

faktör analizi ve ana çalışma örnekleminde test edilen doğrulayıcı faktör analizinden (bkz. 

sf. 103) elde edilmiştir. Faktör analizi sonuçları, orijinal ölçekteki yedi maddeden oluşan 

tek faktörlü yapının (Brummelman ve ark., 2015a) ölçeğin Türkçe formu için de uygun 

olduğuna işaret etmektedir. Ana çalışma örnekleminde yürütülen DFA sonuçları 

incelendiğinde, tek faktörlü yapının model uyumunun tüm değerler açısından kabul 

edilebilir düzeyde olduğu görülmektedir.  

Ölçeğin Türkçe formunun yakınsak geçerliğini belirleyebilmek için yüceleştirme 

ile narsisistik kişilik özellikleri ve benlik saygısı arasındaki korelasyon değerleri 

incelenmiştir. Mevcut çalışma bulguları, ebeveyn yüceleştirmesinin büyüklenmeci 

narsisistik özelliklerle ilişkisi olduğuna işaret etmektedir. Buna göre, anne babaların 

çocuklarını yüceleştirme düzeyleri arttıkça, büyüklenmeci narsisistik özellikleri de 

artmaktadır. Bu bulgu, hem orijinal ölçek çalışmasıyla (Brummelman ve ark., 2015a) hem 

de ölçek çalışması dışındaki çalışmalarla tutarlılık göstermektedir (Coppola ve ark., 

2020).  
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Mevcut tez çalışmasında, ebeveyn yüceleştirmesinin büyüklenmeci narsisistik 

kişilik özelliklerinin yanı sıra, benlik saygısıyla da ilişkili olduğu bulunmuştur. Ancak bu 

bulgu orijinal ölçek çalışmasındaki bulgularla tutarlılık göstermemektedir. Yazarlar, 

yüceleştirmenin büyüklenmeci narsisistik kişilik özellikleriyle ilişkili olup, benlik 

saygısıyla ilişkili bulunmamasını narsisizm-yüceleştirme arasında, benlik saygısını 

içermeyen bağımsız bir ilişkinin olmasıyla açıklamışlardır (Brummelman ve ark., 2014a). 

Daha önce de belirtildiği gibi, bu ölçek ebeveynlerin çocuklarının yetenek ve 

başarılarından bağımsız olarak onları yüceleştirmelerini ölçen, ebeveynlerin 

büyüklenmeci narsisistik özellikleriyle ilişkili olan ancak benlik saygısıyla ilişkili 

bulunmayan bir ölçektir (Brummelman ve ark., 2015a). Alanyazında benlik saygısı ile 

yüceleştirme arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir çalışmaya ulaşılamadığı için, bu ilişki 

büyüklenmeci narsisizm bağlamında tartışılmıştır. Mevcut tez çalışmasında, ebeveyn 

yüceleştirmesinin benlik saygısıyla ilişkili bulunmasında benlik saygısı ile büyüklenmeci 

narsisizm arasındaki ilişkinin etkisi olabileceği düşünülmektedir.  

Alanyazında büyüklenmeci narsisizm ile benlik saygısının aynı yapıyı 

değerlendirip değerlendirmediği konusunda çeşitli görüşler yer almaktadır (Rosenthal ve 

Hooley, 2010; Zeigler-Hill, 2006). Bazı araştırmacılar benlik saygısının üstünlük, kendi 

odaklı olma, kendine hak görme gibi narsisistik özellikleri içermemesinden dolayı bu iki 

yapının farklı olduğuna işaret ederek (Crowe ve ark., 2018; Orth ve ark., 2016), çok 

yüksek benlik saygısının narsisizm anlamına gelmediğini belirtilmektedirler 

(Brummelman, Thomaes ve Sedikides,2016). Diğer yandan büyüklenmeci narsisizm ve 

benlik saygısı kavramlarının her ikisinin de olumlu kendilik değerlendirmelerini 

içermelerinin ve çalışmalarda tutarlı olarak ilişkili bulunmalarının aynı yapıyı ölçme 

olasılıkları konusunda tartışmalara neden olabilmektedir (Rosenthal ve Hooley, 2010). 

Ayrıca, büyüklenmeci narsisistik özelliklerle benlik saygısının ilişki olduğunu gösteren 

çalışmalar da alanyazında mevcuttur (ör., Bogart, Benotsch ve Pavlovic, 2010; Campbell, 
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Rudich ve Sedikides, 2002). Bu açıdan değerlendirildiğinde, mevcut çalışmada benlik 

saygısı ile yüceleştirme arasındaki düşük düzeydeki anlamlı ilişkinin (r = .12, p < .05) 

büyüklenmeci narsisizm ve benlik saygısında ortak olan yapıyla ilişkili olabileceği 

anlaşılır görülmektedir. 

Ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde, benlik saygısı yüksek olan 

bireylerin büyüklenmeci narsisistik özelliklerinin de yüksek olduğu (Karakuş, 2017) ve 

benlik saygısının büyüklenmeci narsisistik özellikleri yordadığı (Uçar ve Konal, 2018) 

sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu açıdan benlik saygısı ile büyüklenmeci narsisistik özelliklerin 

Türk kültüründe ilişkili yapılar olabileceği düşünülebilir. Bu bulgular bir arada 

değerlendirildiğinde, narsisizme özgü olduğu düşünülen ebeveyn yüceleştirmesinin, Türk 

kültüründe benlik saygısıyla düşük düzeyde anlamlı ilişki göstermesi anlaşılır 

görülmektedir.  

Bu ön çalışma kapsamında, ölçeğin geçerliğine ilişkin daha fazla bilgi elde 

edebilmek için uç grup analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda narsisistik kişilik özellik 

düzeyi yüksek olan bireylerin, düşük olan bireylere göre EYÖ puanlarının anlamlı 

derecede yüksek olduğu, diğer bir deyişle çocuklarını daha fazla yüceleştirdikleri 

bulunmuştur. Buradan hareketle, EYÖ’nün narsisistik kişilik özellik düzeyi düşük ve 

yüksek olan bireyleri ayırt edebildiği ve bu bulguların EYÖ’nün geçerliğini desteklediği 

söylenebilmektedir.  

Mevcut çalışmada, ölçeğin güvenirlik düzeyini belirlemek amacıyla hesaplanan 

Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .66 olarak bulunmuştur. Orijinal ölçek çalışmasında 

gerçekleştirilen bir dizi çalışmada bu değerin .70 ile .84 aralığında değiştiği 

görülmektedir (Brummelman ve ark., 2015a) Bu çalışmada bulunan, orijinal ölçek 

çalışmasındaki değerlerden daha düşük olsa da psikoloji araştırmalarında önerilen 

Cronbach alfa güvenirlik katsayısının .60 olduğu göz önünde bulundurulduğunda (Aron 
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ve Aron, 2003; Field, 2013), EYÖ’nün tatmin edici iç tutarlılık katsayısına ulaştığı 

görülmektedir. Ek olarak, ölçeğin iki yarım testi arasındaki korelasyon katsayısının ve 

dört haftalık test-tekrar test korelasyon katsayısının da ölçeğin güvenirliğine destek 

sağladığı görülmektedir. Son olarak, ölçeğin her bir maddesi ile toplam puan arasındaki 

korelasyonun hesaplanmasıyla elde edilen madde-toplam korelasyon katsayıları da 

EYÖ’nün güvenirliğine katkı sağlamaktadır. İlgili alanyazında bu korelasyon 

değerlerinin en az .30 (Field, 2013; Nunally ve Bernstein, 1994) olması gerektiği 

belirtilmektedir. EYÖ’den elde edilen katsayılar, bu değerin üzerindedir. Tüm güvenirlik 

bulguları bir arada değerlendirildiğinde, EYÖ’nün güvenilir bir ölçüm aracı olduğu 

düşünülmektedir. 

Sonuç olarak, ülkemizde anne babaların çocuklarına aşırı değer vermeleri ve 

yüceleştirmelerini değerlendirmek için 7 maddeden oluşan tek faktörlü Ebeveyn 

Yüceleştirme Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğuna ve yeterli 

psikometrik özelliklere sahip olduğuna işaret etmektedir. Bu ön çalışmayla, Türkiye’de 

ebeveynlerin çocuklarının yüceliklerine ilişkin inançlarının görgül olarak çalışılmasının 

özellikle narsisizm alanyazınına katkı sağlayacak çalışmalara katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.  
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BÖLÜM III 

NİCEL ÇALIŞMA 

 

NARSİSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ANNE BABADAN ÇOCUĞA 

AKTARIMINDA EBEVEYNLİK BİÇİMLERİNİN ROLÜNÜN İNCELENMESİ 

 

Bu bölümde, araştırma kapsamında nicel verilere dayanarak yürütülen ikinci aşaması yer 

almaktadır. Nicel çalışmanın yöntemi, bulguları ve elde edilen bulguların ilgili alan yazın 

ışığında tartışılması ilerleyen alt bölümlerde yer almaktadır. 

 

3.1. YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmanın örneklemine, araştırmada kullanılan veri toplama araçlarına, 

veri toplamada izlenen yönteme ve istatistiksel yönteme ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

 

3.1.1. Örneklem 

Araştırmanın örneklemini 14-17 yaş arası ergenler ve bu ergenlerin anne ve babaları 

oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında Ankara ve Adana illerindeki beş farklı lisede 

öğrenim gören öğrencilere ve onların anne ve babalarına ulaşılmıştır. Veri toplama 

aşamasında 950 öğrenciye ailelerine ulaştırmaları için anket bataryaları dağıtılmış, 534 

aileden geri dönüş gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların araştırmaya dâhil edilme ölçütleri, 

ergenlerin 14-18 yaş arasında olması 9, 10 veya 11. sınıf öğrencisi olması, anne ve 

babasının birlikte yaşıyor olması ve kendisinin ve anne babasının psikiyatrik tanı almamış 
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olması olarak belirlenmiştir. Geri dönüş sağlanan ailelerde anne babanın boşanmış olması 

ya da birlikte yaşamaması, anne ya da babanın vefat etmiş olması, araştırmaya katılan aile 

üyelerinden herhangi birinin psikiyatrik tanı almış olması nedenlerinden 46 aile verisi, 

bunun yanı sıra baba formlarının boş olması nedeniyle 90 aile verisi araştırmaya dâhil 

edilmemiştir. Geriye kalan 398 ailenin verileri ile veri seti oluşturulmuştur. Çalışmanın 

veri toplama aşaması, Ekim 2018 ile Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın örneklemini oluşturan ergen katılımcıların yaş ortalaması 15.10 olup             

(SS = 0.96), 246’sı (%61.8) kız, 152’si (%38.8) erkektir.  Katılımcıların %37.4’ü 9. sınıf, 

%26.4’ü 10. sınıf ve %36.2’si 11. sınıf öğrencisidir. Anne ve baba katılımcılara ilişkin 

demografik bilgiler incelendiğinde, annelerin yaş ortalaması 42.17 (SS = 5.16, min.-max. 

= 31-59), babaların yaş ortalaması ise 46.13 (SS = 5.31, min.-max. = 34-68) olarak 

bulunmuştur. Ayrıca anne katılımcıların 114’ü (%28.6) ilkokul, 40’ı (%10.1) ortaokul,  

133’ü (%33.4) lise, 28’i (%7.0) yüksekokul, 73’ü (%18.3) üniversite ve 8’i (%2.0) 

lisansüstü eğitim düzeyine sahip olduğunu bildirirken, 2 katılımcı (%0.5) eğitim düzeyini 

belirtmemiştir. Baba katılımcıların ise 76’sı (%19.1) ilkokul, 51’i (%12.8) ortaokul, 

127’si (%31.9) lise, 26’sı (%6.5) yüksekokul, 96’sı (%24.1) üniversite ve 22’si (%5.5) 

lisansüstü eğitim düzeyine sahip olduğunu bildirmiştir. Katılımcılara ilişkin 

sosyodemografik özelliklere Tablo 6’da ayrıntılı olarak yer verilmektedir. 
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Tablo 6. Katılımcıların Demografik Özellikleri   

Demografik Değişken 

 

N 

 

Yüzde % 

 

ERGEN KATILIMCI   

Cinsiyet 
Kız 

Erkek 

246 

152 

%61.8 

%38.2 

Yaş 

Ort. = 15.10 

SS = 0.96 

14-17 yaş 398 %100 

Sınıf Düzeyi 

9. sınıf 

10. sınıf 

11. sınıf 

149 

105 

144 

%37.4 

%26.4 

%36.2 

Doğum Sırası 

1. çocuk 

2. çocuk 

3. çocuk 

4. çocuk ve sonrası 

210 

132 

40 

16 

%52.8 

%33.2 

%10.1 

%4 

Kardeş Sayısı 

Tek çocuk 

1 kardeşe sahip 

2 kardeşe sahip 

3 ve daha fazla kardeşe 

sahip 

33 

201 

127 

36 

%8.3 

%50.5 

%31.9 

%9 

ANNE KATILIMCI   

Yaş 

Ort. = 42.17 

SS =5.16 

31-59 yaş 

Belirtilmemiş 

376 

22 

%94.5 

%5.5 

Eğitim Düzeyi 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Yüksekokul 

Üniversite 

Lisansüstü 

Belirtilmemiş 

114 

40 

133 

28 

73 

8 

2 

%28.6 

%10.1 

%33.4 

%7.0 

%18.3 

%2.0 

%0.5 

Çalışma Durumu 

Çalışıyor 

Çalışmıyor 

Emekli 

Belirtilmemiş 

124 

254 

18 

2 

%31.2 

%63.8 

%4.5 

%0.5 

BABA KATILIMCI   

Yaş 

Ort. = 46.13 

SS =5.31 

34-68 yaş 

Belirtilmemiş 

376 

32 

%92.0 

%8.0 
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Eğitim Düzeyi 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Yüksekokul 

Üniversite 

Lisansüstü 

76 

51 

127 

26 

96 

22 

%19.1 

%12.8 

%31.9 

%6.5 

%24.1 

%5.5 

Çalışma Durumu 

Çalışıyor 

Çalışmıyor 

Emekli 

332 

16 

50 

%83.4 

%4.0 

%12.6 

AİLE    

Aylık Gelir 

Ort. =4322 TL 

SS = 3168  

2000 TL altı 

2000 TL – 4999 TL 

5000 TL ve üstü 

Belirtilmemiş 

90 

138 

113 

57 

%22.6 

%34.7 

%28.4 

%14.3 

 

 

3.1.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırma verileri, hem ergenlere hem de onların anne ve babalarına uygulanan ölçek 

formlarından elde edilmiştir. Ergen katılımcılara Çocuklar için Narsisistik Kişilik Ölçeği 

Gözden Geçirilmiş Form (ÇNKÖ), Kırılgan Narsisizm Ölçeği (KNÖ), Çocuk Yetiştirme 

Davranışları Ölçeği (s-EMBU), Psikolojik Kontrol Ölçeği (PKÖ), Ebeveyn Bilgisi: 

İzleme Ölçeği (İÖ) ve Sürekli Utanç ve Suçluluk Ölçeği (SUTÖ) uygulanmıştır. Anne ve 

baba katılımcılara ise Narsisistik Kişilik Envanteri (NKE), Kırılgan Narsisizm Ölçeği 

(KNÖ), Çocuk Yetiştirme Davranışları Ölçeği (s-EMBU), Ebeveyn Yüceleştirme Ölçeği 

ve Ebeveyn Bilgisi: İzleme Ölçeği (İÖ) uygulanmıştır. Veri toplama araçlarının 

özelliklerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
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3.1.2.1. Ergen Formları 

3.1.2.1.1. Demografik Bilgi Formu: 

Ergen katılımcıların cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, aylık gelir miktarı, kardeş sayısı, doğum 

sırası, psikiyatrik tanı ve tedavi alıp almadığı gibi bilgilerine ulaşılması amacıyla aşağıda 

tanıtılacak ölçeklere ek olarak hazırlanmış kısa bir formdur (bkz. Ek 2.2) 

 

3.1.2.1.2. Çocuklar için Narsisistik Kişilik Ölçeği- Gözden Geçirilmiş Form (ÇNKÖ) 

Çocuk ve ergenlerde narsisistik kişilik özelliklerinin düzeyini belirlemek amacıyla Ang 

ve Yusof (2006) tarafından geliştirilen 18 maddelik ölçek, Ang ve Raine (2009) 

tarafından yeniden gözden geçirilerek 12 maddelik form haline getirilmiştir. Çocuk ve 

ergenlerin narsisistik kişilik özellikleri düzeyi beşli Likert tipi bir derecelendirme (1= 

Beni hiç tanımlamıyor, 5= Beni çok iyi tanımlıyor) üzerinden puanlanmaktadır. Ölçekten 

alınan yüksek boyutlar, narsisistik kişilik özelliklerindeki artışı göstermektedir.  

Bu ölçeğin ilk formu, “üstünlük” (superiority), “sömürü” (exploitativeness), 

“kendine yönelme” (self-absorption) ve “liderlik” (leadership) alt boyutlarını 

içermektedir (Ang ve Yusof, 2006) Ancak bu çalışmada kullanılmış olan gözden 

geçirilmiş formu “üstünlük” ve “sömürü” olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır (Ang 

ve Raine, 2009). Ölçeğin ilk altı maddesi üstünlük alt boyutunu, sonraki altı maddesi 

sömürü alt boyutunu oluşturmaktadır. Ölçeğin güvenirlik ve geçerlik çalışmalarında 

Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı tüm ölçek için .84 ve .85, üstünlük alt boyutu için .79, 

sömürü alt boyutu için .77 ve .73 olarak bulunmuştur. 

Ölçeğin gözden geçirilmiş formunun kültürümüze uyarlama çalışması Aydın ve 

Akgün (2014) tarafından 11-17 yaş aralığında bulunan öğrencilerle yapılmış olup, faktör 
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analizi sonuçlarında gözden geçirilmiş formdaki gibi iki faktörlü yapıya işaret ettiği ve 

ölçeğin ilk 7 maddesinin üstünlük, son 5 maddesinin sömürü alt boyutuna yüklendiği 

saptanmıştır. Diğer bir deyişle, “Eğer dünyayı ben yönetseydim dünya daha iyi bir yer 

olurdu.” maddesi, ölçeğin orijinalinde üstünlük alt boyutuna yüklenirken, Türk kültürüne 

uyarlama çalışmasında sömürü alt boyutuna yüklenmiştir. Ölçeğin Türkçe formunun alt 

boyutlarının Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı üstünlük alt boyutu için .80, sömürü alt 

boyutu için .79 olarak hesaplanmıştır. 

Sömürücülük ve yönlendiricilik (manipülatiflik) narsisizm ölçüm araçlarında sık 

karıştırılan, birbiriyle ilişkili olan ancak eş anlamlı olmayan iki ayrı kavramdır (Brunell 

ve ark., 2013). İnsanları kendi çıkarları için kullanmak ve daha az özgeci olmak 

sömürücülük anlamına gelirken, yönlendiricilik kavramı diğer insanların duygu ve 

düşüncelerini etkilemek, şekillendirmek, değiştirmek ve daha az dürüst olmak anlamında 

kullanılmaktadır (Glover, Miller, Lynam, Crego ve Widiger, 2012). Diğer bir deyişle, 

sömürücülük kavramıyla diğer insanlara zarar vermek ve onlardan çıkar sağlamanın altı 

çizilirken, yönlendiricilikte önemli olan kişinin kendi çıkarlarını gözetmesidir. Buradan 

hareketle, mevcut çalışmada, ölçeğin sömürü alt boyutuna düşen maddeler incelenmiş ve 

bu maddelerin sömürüdense “yönlendiricilik” olarak kavramsallaştırılmasının daha 

uygun olduğuna karar verilmiştir. Yönlendiricilik alt boyutun örnek maddeleri “İnsanlara 

istediğimi yaptırmada başarılıyımdır.” ve  “Diğer insanları kontrol etmek benim için 

kolaydır.” şeklindedir. Mevcut çalışma için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı tüm ölçek 

için .81; üstünlük alt boyutu için .79, yönlendiricilik alt boyutu için .76 olarak  

bulunmuştur. Çalışmada kullanılan Çocuklar için Narsisistik Kişilik Ölçeği (ÇNKÖ) Ek 

2.3’te yer almaktadır. 
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3.1.2.1.3. Kırılgan Narsisizm Ölçeği (KNÖ)  

Narsisizmin kırılgan ve aşırı duyarlı özelliklerini değerlendirmek için Hendin ve Cheek 

(1997) tarafından geliştirilmiş bir ölçektir. Ölçek, 10 maddeden oluşan ve 1 (hiç 

tanımlamıyor) ile 5 (oldukça tanımlıyor) arasında puanlanan 5’li Likert tipi kendini 

değerlendirme ölçeğidir. Ölçek puanlarındaki artış, narsisizmin kırılgan özelliklerine 

eğilimdeki artışa işaret etmektedir. Üç farklı araştırmadan oluşan ölçek çalışmasında, 

Cronbach alfa iç tutarlık katsayısının .62 ile .75 arasında değiştiği saptanmıştır.  

Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması Şengül ve arkadaşları (2015) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmasında, orijinalinde 

bulunan iki madde (1. ve 4. maddeler), ölçeğin basit faktör yapısına uymaması nedeniyle 

ölçekten çıkarılmıştır. Kırılgan Narsisizm Ölçeğinin 8 maddelik formunun “aşırı 

duyarlık” denilen tek bir boyuttan oluştuğu ve Cronbach alfa iç tutarlık katsayısının .66 

olduğu saptanmıştır. 

Mevcut çalışmada, ergen katılımcılar için ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik 

katsayısı .51 olarak bulunmuştur. Çalışmada kullanılan Kırılgan Narsisizm Ölçeği (KNÖ) 

örnek maddeleri Ek 2.4’de yer almaktadır. 

 

3.1.2.1.4. Çocuk Yetiştirme Davranışları Ölçeği (s-EMBU) 

Bu ölçek, ebeveynlerin çocuk yetiştirme davranışlarını ölçmek için geliştirilmiş olan 

“The Egna Minnen av Barndoms Uppfostran-My memories of Upbringing (EMBU)” 

ölçeğinin 22 maddelik kısa formudur (Arrindell ve ark., 1999). Ölçeğin orijinal formu 

duygusal sıcaklık, reddetme ve aşırı koruma olmak üzere üç alt ölçekten oluşmaktadır. 

Her bir alt ölçekten alınan yüksek puanlar, çocukların/ergenlerin algıladığı söz konusu 

çocuk yetiştirme davranışının fazla olmasına işaret etmektedir. Ölçeğin toplam puanı 
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alınmamaktadır. Duygusal sıcaklık alt ölçeği ebeveynden algılanan kabul ve desteği; 

Reddetme alt ölçeği ebeveynden algılanan eleştirel tutumları ve Aşırı koruma alt ölçeği 

çocuğun güvenliğini aşırı korumayı ifade etmektedir. 

Ölçeğin çocuk ve ebeveyn formlarının Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 

Sümer, Selçuk ve Günaydın (2006) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada duygusal 

sıcaklık ve reddetme alt ölçekleri aynı yapıda korunurken, aşırı koruma alt ölçeğine yeni 

maddeler eklenmiştir (örn., “Sokakta oynarken annesi/babası tarafından en çok çağırılan 

ben olurdum”). Son olarak, karşılaştırma alt ölçeği eklenmiştir. Ölçek maddeleri 1 (hiçbir 

zaman) ile 6 (her zaman) arasında 6’lı Likert tipi puanlanmaktadır. Ölçeğin “duygusal 

sıcaklık” alt ölçeği 9 maddeden (ölçek maddeleri: 1, 3, 6, 7, 13, 17, 20, 24 ve 26), 

“reddetme” alt ölçeği 8 maddeden (ölçek maddeleri: 5, 9, 10, 12, 16, 21, 22 ve 28), “aşırı 

koruma” alt ölçeği 7 maddeden (ölçek maddeleri: 4, 8, 14, 15, 19, 23 ve 25) ve 

“karşılaştırma” alt ölçeği 5 maddeden (ölçek maddeleri: 2, 11, 18, 27 ve 29) oluşmaktadır. 

Alt ölçeklerin Cronbach alfa iç tutarlık katsayılarının çocuk formu için .49 ile .69 arasında 

değiştiği saptanmıştır. 

Bu çalışmada ergen katılımcılar, anne ve babalarının çocuk yetiştirme 

davranışlarını değerlendireceği iki ayrı form doldurmuşlardır. İfadeler, içeriği 

değiştirilmeden ergen katılımcıların anne ve babalarının çocuk yetiştirme davranışlarını 

değerlendireceği şekilde düzenlenerek kullanılmıştır (örn., “Annem sıkıntılı olduğumu 

söylemeden anlar.”, “Babam sıkıntılı olduğumu söylemeden anlar.”) Mevcut çalışmada 

ergenlerin anne ve babalarından algıladıkları çocuk yetiştirme davranışlarını 

değerlendirdikleri anne ve baba formlarının Cronbach alfa güvenirlik katsayıları Tablo 

7’de sunulmuştur. Çalışmada kullanılan Çocuk Yetiştirme Davranışları Ölçeği (s-EMBU) 

Ek 2.5’te yer almaktadır. 
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Tablo 7. Mevcut Çalışmadaki Ergen Örnekleminin s-EMBU Güvenirlik Katsayıları 

 Ergen- Anne formu Ergen- Baba formu 

Duygusal Sıcaklık .90 .92 

Reddetme .77 .81 

Aşırı Koruma .78 .80 

Karşılaştırma .86 .86 

 

3.1.2.1.5. Ebeveyn Bilgisi- İzleme Ölçeği (İÖ) 

Ergenlerin okul dışındaki hareket ve etkinlikleriyle ilgili anne babaların sahip olduğu 

bilgiyi değerlendirmek için Kerr ve Stattin (2000) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek hem 

ergenler hem de soru tarzında yapılan küçük değişikliklerle ebeveynler tarafından 

doldurulabilmektedir. 5’li likert tipi derecelendiren (1= Hiçbir zaman haberi olmaz, 5= 

Her zaman haberi olur) 9 maddeden oluşan ölçek tek faktörlü bir ölçektir. Ölçekten alınan 

yüksek puanlar, anne babadan algılanan davranışsal kontrolün yüksek olmasına işaret 

etmektedir. Orijinal ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı ergen bildirimi için .86, 

ebeveyn bildirimi için .89 olarak saptanmıştır. Ergen bildirimine ilişkin test-tekrar test 

güvenirliği ise .83 olarak bulunmuştur (Kerr ve Stattin, 2000). 

Ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi Sayıl ve 

arkadaşları (2012) tarafından 9-11. sınıfa giden ergenlerle yapılmıştır. Ölçekteki “Geçen 

ay/gece nerede olduğunu bilmediği oldu mu?” maddesi lise grubu örneklemi için uygun 

olmadığı için ölçekten çıkartılmıştır. Sekiz maddelik ölçeğin tek faktörlü bir yapıya işaret 

ettiği ve ergen örneklemi için Cronbach alfa güvenirlik katsayısının .86 olduğu 

bulunmuştur.   

Bu çalışmada ergen formu uygulanırken ergene anne ve babasını ayrı ayrı 

değerlendireceği şekilde iki ayrı form uygulanmıştır. Mevcut çalışmadaki ergen 

örnekleminin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı anne formu için .85, baba formu için .86 
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olarak bulunmuştur. Çalışmada kullanılan Ebeveyn Bilgisi: İzleme Ölçeği (İÖ) Ek 2.6’da 

yer almaktadır. 

 

3.1.2.1.6. Psikolojik Kontrol Ölçeği (PKÖ)  

Anne babaların ergenlere uyguladığı psikolojik kontrolü belirlemek amacıyla Barber 

(1996) tarafından geliştirilmiş bir ölçektir. Ölçek maddeleri, kuramsal temelden hareketle 

oluşturulmuş 8 eski madde ve Barber ve arkadaşları (2007) tarafından yapılmış 

kültürlerarası bir çalışmada ergenlerin görüşleriyle oluşturulmuş 8 yeni maddeyi 

içermektedir. Toplam 16 maddeden oluşan ölçek 4’lü likert tipinde (1- annemin/babamın 

özelliklerine hiç benzemiyor, 4- annemin/babamın özelliklerine çok benziyor) 

derecelendirilen öz bildirim ölçeğidir. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve 

güvenirlik çalışmaları Sayıl ve Kındap (2010) tarafından yapılmış ve Barber ve 

arkadaşlarının (2007) elde ettiği faktör yapısına benzeyen ve çoğunlukla kültürlerarası 

maddelerden oluşan yeni bir boyut elde edilmiştir. Ölçekten alınan yüksek puanlar, anne 

ya da babadan algılanan psikolojik kontrolün yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin 

ergen bildirimine göre Cronbach alfa güvenirlik katsayısı anne formu için .85, baba formu 

için .89 olarak bulunmuştur. 

Bu çalışmada, 8 maddeden oluşan ölçeğin yeni boyutu kullanılmıştır. Bu 

boyuttaki maddeler, “Eğer onu kıracak bir şey yaparsam, gönlünü alıncaya kadar benimle 

konuşmaz.”, “Yapmamam gerektiğini düşündüğü bir şeyi yaptığımda kendimi suçlu 

hissettirir.” gibi maddelerden oluşmaktadır.  Ölçeğin anne formu ve baba formu ayrı ayrı 

puanlanmaktadır.  Mevcut çalışmadaki Cronbach alfa güvenirlik katsayısı anne formu 

için .77, baba formu için .79 olarak bulunmuştur. Çalışmada kullanılan Psikolojik Kontrol 

Ölçeği (PKÖ) Ergen Formu Ek 2.7’de yer almaktadır. 
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3.1.2.1.7. Sürekli Utanç ve Suçluluk Ölçeği (USÖ) 

Bireylerin durumluk hissettikleri suçluluk, utanç ve gurur duygularını ölçmek amacıyla 

Marschall ve arkadaşları (1994) tarafından oluşturulmuş Durumluk Utanç ve Suçluluk 

ölçeğinin ifadelerinde yapılan değişiklikler sonucu, bireylerin son bir aydır bu duyguları 

ne sıklıkla hissettiklerini ölçmek amacıyla Rohleder ve arkadaşları (2008) tarafından 

oluşturulmuş bir ölçektir. “Gurur” (ölçek maddeleri: 1, 4, 7, 10 ve 13), “utanç” (ölçek 

maddeleri: 2, 5, 8, 11 ve 14)  ve “suçluluk” (ölçek maddeleri: 3, 6, 9, 12 ve 15) olmak 

üzere 3 alt ölçekten oluşan, 15 maddelik öz bildirim ölçeğidir. Alt ölçeklerden alınan 

yüksek puanlar, o duyguyu hissetme sıklığının fazla olması anlamına gelmektedir.  

Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Bugay ve 

Demir (2011) tarafından üniversite öğrencileriyle yapılmıştır. Çalışmada, ölçeğin orijinal 

formdaki gibi üç alt ölçekte  toplanan 15 maddeden oluştuğu, alt ölçekler için Cronbach 

alfa iç tutarlık katsayısının utanç için .83, suçluluk için .81 ve gurur için .87 olduğu 

bulunmuştur. 

Mevcut çalışmada alt ölçekler için Cronbach alfa güvenirlik katsayıları, gurur için 

.85, utanç için .85 ve suçluluk için .79 olarak hesaplanmıştır. Çalışmada kullanılan 

Sürekli Utanç ve Suçluluk Ölçeği (SUTÖ) Ek 2.8’de yer almaktadır. 

 

3.1.2.2. Anne Baba Formları 

3.1.2.2.1.Demografik Bilgi Formu  

Anne baba katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, aylık gelir miktarı, psikiyatrik tanı 

ve tedavi alıp almadığına dair dair bilgilerine ulaşmak amacıyla aşağıda tanıtılacak 

ölçeklere ek olarak hazırlanmış kısa bir formdur (Ek 3.3).   
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3.1.2.2.2. Narsisistik Kişilik Envanteri (NKE)   

Anne babaların büyüklenmeci narsisistik kişilik özelliklerini belirlemek amacıyla 

kullanılmış olan ölçeğe ilişkin ayrıntılı bilgiler, ikinci bölümde 2.1.2.2 başlığında (Ek 3.4) 

yer almaktadır. Bu çalışmada ölçeğin toplam puanı kullanılmıştır. Mevcut çalışmada 

Cronbach alfa güvenirlik katsayıları anne örneklemi için .63, baba örneklemi için .71 

olarak hesaplanmıştır.  

 

3.1.2.2.3. Kırılgan Narsisizm Ölçeği (KNÖ) 

Anne babaların kırılgan narsisistik kişilik özelliklerini belirlemek amacıyla kullanılmış 

olan bu ölçeğe ilişkin ayrıntılı bilgiler, ergen katılımcılar için hazırlanmış olan formlar 

bölümünde 3.1.2.1.3 başlığında (Ek 2.4) yer almaktadır. Mevcut çalışmadaki Cronbach 

alfa güvenirlik katsayısı anne örneklemi için .53, baba örneklemi için .57 olarak 

bulunmuştur. 

 

3.1.2.2.4. Çocuk Yetiştirme Davranışları Ölçeği (s-EMBU) 

Anne babaların, kendi çocuk yetiştirme davranışlarını değerlendirmesi için kullanılmış 

olan bu ölçeğe ilişkin bilgiler, ergen katılımcılar için hazırlanmış olan formlar bölümünde 

3.1.2.1.4 başlığında yer almaktadır. Türkçe’ye Sümer ve arkadaşları (2006) tarafından 

uyarlanan, duygusal sıcaklık, reddetme, aşırı koruma ve karşılaştırma alt ölçeklerinden 

oluşan ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısının ebeveyn formu için .75 ile .82 

arasında değiştiği bulunmuştur. 

Bu çalışmada ifadeler, içeriği değiştirilmeden katılımcı anne ve babalarının çocuk 

yetiştirme davranışlarını değerlendireceği şekilde düzenlenerek kullanılmıştır (örn., 
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“Annem sıkıntılı olduğumu söylemeden anlar.”, “Babam sıkıntılı olduğumu söylemeden 

anlar.”, “Çocuğumun sıkıntılı olduğunu o söylemeden anlarım.”). Mevcut çalışmada anne 

ve baba katılımcılarının çocuk yetiştirme davranışlarını değerlendirirken doldurdukları 

anne ve baba formlarının Cronbach alfa güvenirlik katsayıları Tablo 8’de sunulmuştur. 

Çalışmada kullanılan Çocuk Yetiştirme Davranışları Ölçeği Anne Baba Formu Ek 3.6’da 

yer almaktadır.  

 

Tablo 8. Mevcut Çalışmadaki Anne ve Baba Örnekleminin s-EMBU Güvenirlik 

Katsayıları 

 Anne formu Baba formu 

Duygusal Sıcaklık .81 .84 

Reddetme .77 .80 

Aşırı Koruma .67 .69 

Karşılaştırma .78 .75 

 

3.1.2.2.5. Ebeveyn Bilgisi- İzleme Ölçeği (İÖ) 

Anne babaların çocuklarının okul dışındaki hareket ve etkinlikleriyle ilgili sahip oldukları 

bilgiyi değerlendirmeleri için kullanılmış olan bu ölçeğe ilişkin ayrıntılı bilgiler, ergen 

katılımcılar için hazırlanmış olan formlar bölümünde 3.1.2.1.5 başlığında yer almaktadır. 

Mevcut çalışmada anne ve baba katılımcılarının çocuklarına yönelik davranışsal 

kontrolünü değerlendirirken doldurdukları ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayıları 

anne örneklemi için .84, baba örneklemi için .89 olarak hesaplanmıştır. Çalışmada 

kullanılan Ebeveyn Bilgisi: İzleme Ölçeği Anne Baba Formu Ek 3.7’de yer almaktadır. 

 

3.1.2.2.6. Ebeveyn Yüceleştirme Ölçeği (EYÖ) 

Anne babaların, kendi çocuklarının diğer çocuklardan daha özel ve daha yetkin 

olduklarına ilişkin inançlarını ölçmek için kullanılmış olan bu ölçeğe ilişkin ayrıntılı 
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bilgiler ikinci bölümde 2.1.2.4 başlığında (Ek 3.5) yer almaktadır.  

Ebeveyn Yüceleştirme Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik 

çalışması bu tez çalışması kapsamında yapılmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik 

katsayısı .66, dört haftalık test-tekrar test güvenirlik katsayısı .54, Guttman iki yarım 

güvenirlik katsayısı .70 olarak hesaplanmıştır. Mevcut çalışmanın Cronbach alfa 

güvenirlik katsayısı anne ve baba örneklemi için .71 olarak hesaplanmıştır. 

 

3.1.3. İşlem 

Veri toplama aşamasından önce, Ankara Üniversitesi Etik Kurul Daire başkanlığına 

başvuru yapılarak Etik Kurul onayı alınmıştır. Etik Kurul onayının alınması ile çalışmada 

kullanılacak ölçekler bir araya getirilirken sıra etkisini kontrol etmek için, 

Bilgilendirilmiş Onam Formu ve Demografik Bilgi Formu ilk sırada tutulmuş, diğer 

ölçekler farklı sıralarda düzenlenmiştir. Onam formunda araştırmanın amacı ve önemi 

hakkında bilgi verilmiş, çalışmaya katılımın gönüllülük esasına dayandığı, istenildiğinde 

çalışmanın yarıda bırakılabileceği, kimlik bilgilerinin gizli tutulacağı ve bilgilerin sadece 

bilimsel araştırma için kullanılacağı belirtilerek, katılımcıların çalışma ile ilgili bilgi 

almak istemeleri durumunda ulaşabilmeleri için araştırmacının iletişim bilgilerine yer 

verilmiştir. 

Oluşturulan ölçek formlarıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim 

Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak Ankara ve Adana illerindeki 

liselerde uygulama yapmak için izin alınmıştır. İzin alındıktan sonra okulların müdür ve 

müdür yardımcıları ile görüşülüp araştırma hakkında bilgi verilmiş ve uygulama için 

planlamalar yapılmıştır. Veri toplama süreci okulların psikolojik danışmanlık ve rehberlik 

servisiyle işbirliği içerisinde yürütülmüştür. Uygulamada ilk olarak öğrencilere velilerine 

ulaştırmaları için araştırma izin formu ve anne ve baba ölçek formları kapalı zarflar 
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içerisinde dağıtılmış, geri getirmeleri gereken tarih belirtilmiştir. Daha önce belirlenen 

gün ve ders saatinde öğrencilerin devam ettiği sınıflara gidilerek bu formlar toplanmış ve 

aynı ders saatinde velisi tarafından araştırmaya katılmasına izin verilen öğrencilerden veri 

toplanmıştır. Ergen katılımcıların anket uygulaması bir ders saati içinde tamamlanmıştır.  
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3.2. BULGULAR 

Bu bölümde çalışmanın amacı doğrultusunda yapılmış olan analizlerin bulguları yer 

almaktadır. Analiz aşamasına geçilmeden önce araştırmada yer alan sürekli değişkenlerin 

hem normallik hem doğrusallık varsayımlarını karşıladığı saptanmıştır (Tabachnick ve 

Fidell, 2013). Verilerin analizi Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 21 ve 

Analysis of Moment Structures (AMOS) 21 üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

Bu bölümde ilk olarak Ebeveyn Yüceleştirme Ölçeği’nin psikometrik özelliklerini 

değerlendirmek amacıyla yürütülen doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına yer 

verilecektir. Sonrasında, ergenlerin narsisizm puanlarının sosyo-demografik değişkenlere 

göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan İki Faktörlü ANOVA, anne 

baba ve ergen katılımcıların çocuk yetiştirme davranışlarına ilişkin anketlerden aldıkları 

puanları karşılaştırmak amacıyla uygulanan Bağımlı Örneklem t-testi sonuçları ve 

araştırma değişkenleri arasındaki korelasyon katsayılarını hesaplamak amacıyla 

gerçekleştirilen Pearson Korelasyon Analizi bulgularına yer verilecektir. Daha sonra 

ergen katılımcıların narsisistik özelliklerini yordayan değişkenlerin belirlenmesi için 

yapılan Hiyerarşik Regresyon Analizi bulguları paylaşılacaktır. Son olarak, anne 

babaların narsisistik kişilik özellikleri ile ergenlerin narsisistik kişilik özellikleri 

arasındaki ilişkide anne babanın ebeveynlik tarzları ve ergenin algıladığı ebeveynlik 

tarzlarının aracı rolünü belirlemek için yürütülen aracı değişken analizi sonuçları 

aktarılacaktır. 
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3.2.1. Ebeveyn Yüceleştirme Ölçeği’nin Faktör Yapısının Doğrulanması 

Ön çalışmada Ebeveyn Yüceleştirme Ölçeği’nde elde edilen tek faktörlü modelin 

doğrulanıp doğrulanmadığını belirlemek amacıyla ana çalışma kapsamında anne ve baba 

katılımcılardan toplanmış olan veriler (N =  796) kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi 

(DFA) yapılmıştır. 

DFA’da, modelin veriye ne derece uyumlu olduğunu belirlemek amacıyla çeşitli 

göstergeler (indeks değerleri) kullanılmaktadır ve modelin doğrulanıp doğrulanmadığına 

karar verilirken göstergelerin yalnızca birine bakılmasındansa birden fazla indekse 

bakılmasının daha doğru olacağı belirtilmektedir (Sümer, 2000). Bu çalışmada yaygın 

olarak kullanılan χ2 (Ki-kare), χ2/df (Chi-Square/Degrees of Freedom- Ki-Karenin 

Serbestlik Derecesine Oranı), GFI (Goodness of Fit Index- Uyum İyiliği İndeksi), AGFI 

(Adjustment Goodness of Fit Index- Düzeltilmiş Uyum İyiliği İndeksi), CFI 

(Comparative Fit Index- Karşılaştırmalı Uyum İndeksi) ve RMSEA (Root Mean Square 

Error of Approximation- Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü) uyum indeksleri 

kullanılmıştır. CFI için .90 ve üzeri; GFI ve AGFI için .85 ve üstü; RMSEA için .08 ve 

altı; χ2/df için 5’ten küçük değerler iyi ya da kabul edilebilir uyum indeksi değerleri 

olarak belirlenmiştir (Byrne, 2010; Hu ve Bentler, 1999; Schermelleh-Engel ve ark., 

2003). 

Mevcut çalışmada, Ebeveyn Yüceleştirme Ölçeği’ne ilişkin DFA sonuçları, tek 

faktörlü modelin veriye uyumunun tüm değerler açısından kabul edilebilir düzeyde 

olduğunu göstermektedir (χ2 (14, N = 796) = 47.85, p < .001, χ2 /df = 3.42, CFI = .96, 

GFI = .98, AGFI = .97, RMSEA = .05). 7 maddenin her birinin kendi faktörlerine anlamlı 

olarak yüklendiği gözlenmiştir (p < .001). EYÖ’nün tek faktörlü yapı için uyum 

indeksleri sonuçları Tablo 9’da, oluşturulan model ve modele ilişkin hata varyansları ve 

standardize edilmiş faktör yükleri Şekil 2’de yer almaktadır.  
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Tablo 9. EYÖ’nün Tek Faktörlü Yapı için Uyum İndeksi Değerleri 

 χ2 df χ2/df CFI GFI AGFI RMSEA 

Model 1        

Tek Faktörlü Model 47.85 14 3.42 .96 .98 .97 .05 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Ebeveyn Yüceleştirme Ölçeği’ne ilişkin DFA sonuçları 

 

3.2.2. Araştırmadaki Değişkenlere İlişkin Betimleyici İstatistikler 

Araştırmada ergen örneklemine ait değişkenler olan Çocuklar için Narsisistik Kişilik 

Ölçeği toplam puanı ve üstünlük ve yönlendiricilik alt ölçekleri; Kırılgan Narsisizm 

Ölçeği, Çocuk Yetiştirme Davranışları Ölçeği (EMBU) alt ölçekleri olan duygusal 

sıcaklık, reddetme, aşırı koruma ve karşılaştırma alt ölçeklerinin anne ve baba formları; 

İzleme Ölçeği ve Psikolojik Kontrol anne ve baba formları ve Sürekli Utanç ve Suçluluk 

Ölçeği alt boyutları olan gurur, suçluluk ve utanç alt boyutlarına ilişkin ortalama, standart 

sapma, minimum ve maksimum değerler Tablo 10’da sunulmaktadır. 

Araştırmada anne ve baba örneklemine ait değişkenler olan Narsisistik Kişilik 

Envanteri; Kırılgan Narsisizm Ölçeği, Çocuk Yetiştirme Davranışları Ölçeği (EMBU) alt 

EYÖ 

EYÖ_1 

EYÖ_6 

EYÖ_7 

EYÖ_5 

EYÖ_4 

EYÖ_3 

EYÖ_2 
.28 

.66 

.31 

.36 

.69 

.71 

.58 

.08 

.10 

.43 

.13 

.48 

.50 

.34 
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ölçekleri olan duygusal sıcaklık, reddetme, aşırı koruma ve karşılaştırma alt ölçeklerinin 

anne ve baba bildirimleri; İzleme Ölçeği’nin anne ve baba bildirimleri ve Ebeveyn 

Yüceleştirme Ölçeği’ne ilişkin ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum 

değerler Tablo 11’de sunulmaktadır. 

Tablo 10. Ergen Örnekleminin Araştırma Değişkenlerinden Aldıkları Puanların 
Betimsel İstatistikleri 

Değişken Ort. SS Min. Maks. 

ÇNKÖ     

  Üstünlük 3.42 .79 1 5 

  Yönlendiricilik 3.03 .91 1 5 

  Toplam 3.26 .70 1.25 5 

KNÖ 2.82 .57   

EMBU (Anne formu)     

  Duygusal Sıcaklık 4.65 1.08 1.33 6 

  Reddetme 2.11 .90 1 6 

  Aşırı Koruma 3.55 1.10 1 6 

  Karşılaştırma 2.95 1.44 1 6 

EMBU (Baba formu)     

  Duygusal Sıcaklık 4.34 1.27 1 6 

  Reddetme 1.92 .91 1 5.71 

  Aşırı Koruma 2.80 1.14 1 6 

  Karşılaştırma 2.43 1.35 1 6 

Davranışsal Kontrol     

  İÖ-Anne formu 3.96 .77 1 5 

  İÖ- Baba formu 3.36 .94 1 5 

Psikolojik Kontrol     

  PKÖ- Anne formu 2.13 .62 1 3.88 

  PKÖ- Baba formu 1.94 .63 1 3.75 

SUTÖ     

  Gurur 3.40 .99 1 5 

  Utanç 2.07 1.04 1 5 

  Suçluluk 2.55 1.02 1 5 

Ort.= Ortalama, SS = Standart Sapma, Min.= Minimum değer, Maks.= Maksimum değer, 

ÇNKÖ = Çocuklar için Narsistik Kişilik Ölçeği, KNÖ = Kırılgan Narsisizm Ölçeği, 
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EMBU = Çocuk Yetiştirme Davranışları Ölçeği, İÖ = Ebeveyn Bilgisi- İzleme Ölçeği, 

PKÖ = Psikolojik Kontrol Ölçeği, SUTÖ = Sürekli Utanç ve Suçluluk Ölçeği 

Tablo 11. Anne ve Baba Örnekleminin Araştırma Değişkenlerinden Aldıkları Puanların 
Betimsel İstatistikleri 

Ort.= Ortalama, SS = Standart Sapma, Min.= Minimum değer, Maks.= Maksimum değer, 

NKE = Narsisistik Kişilik Envanteri, KNÖ = Kırılgan Narsisizm Ölçeği, EMBU = Çocuk 

Yetiştirme Davranışları Ölçeği, İÖ = Ebeveyn Bilgisi- İzleme Ölçeği, EYÖ = Ebeveyn 

Yüceleştirme Ölçeği 

 

3.2.3. Ergen Katılımcıların Narsisistik Kişilik Özelliklerinin Sosyodemografik 

Değişkenler Açısından İncelenmesine İlişkin Bulgular 

Bu çalışmadaki temel bağımlı değişken olan ergen katılımcıların büyüklenmeci 

narsisistik kişilik özelliği (ÇNKÖ- toplam puan) ve kırılgan narsisistik kişilik özelliği 

Değişken Ort. SS Min. Maks. 

ANNE 

NKE (Toplam Puan) 1.28 .16 1 1.81 

KNÖ 2.71 .63 1 5 

EMBU     

  Duygusal  Sıcaklık 5.18 .73 2 6 

  Reddetme 1.81 .63 1 4.38 

  Aşırı Koruma 3.54 1.08 1.43 6 

  Karşılaştırma 2.49 1.14 1 6 

İÖ 4.36 .61 1.88 5 

EYÖ 1.48 .64 0 3 

BABA 

NKE (Toplam Puan) 1.30 .18 1 1.94 

KNÖ 2.72 .66 1 5 

EMBU     

  Duygusal Sıcaklık 4.99 .80 1.63 6 

  Reddetme 1.79 .65 1 4.71 

  Aşırı Koruma 3.22 1.08 1 6 

  Karşılaştırma 2.37 1.09 1 6 

İÖ 3.91 .77 1 5 

EYÖ 1.45 .63 0 3 



106 
  

(KNÖ- toplam puan) puanlarının cinsiyet ve gelir düzeyi değişkenlerine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek için bağımsız gruplar için iki faktörlü varyans analizi (iki 

faktörlü ANOVA) yürütülmüştür. Analizlerdeki gelir düzeyi değişkeni, anne 

katılımcıların doldurduğu demografik bilgi formunda yer alan bilgiler doğrultusunda 

düşük (0-2000 TL arası), orta (2001- 5000 TL arası) ve yüksek (5000 TL ve üzeri) olmak 

üzere üç gruba ayrılmıştır. Sonuçta iki ayrı 2 (cinsiyet) X 3 (gelir düzeyi) ANOVA 

yürütülmüştür.  

İlk olarak, ergen katılımcıların büyüklenmeci narsisistik kişilik özelliği 

puanlarının (ÇNKÖ- toplam puan) bağımlı değişken olarak ele alındığı 2 (cinsiyet) X 3 

(gelir düzeyi) iki faktörlü varyans analizi yapılmıştır. Tablo 12’den de takip edilebileceği 

gibi analiz sonucunda, cinsiyet (F1-335  = 4.54, p < .05, η2 = .01) değişkeninin 

büyüklenmeci narsisistik kişilik özelliği puanı üzerinde temel etkisinin anlamlı olduğu, 

ancak gelir düzeyi (F2-335 = 1.73, p > .05, η2 = .01) ile ortak etkinin (F2-335 = 1.16, p > .05, 

η2 = .01) anlamlı olmadığı saptanmıştır. Buna göre erkek katılımcıların (Ort.= 3.32; SS = 

.66) büyüklenmeci narsisistik kişilik özelliği puanları kızlardan (Ort.= 3.19; SS = .74) 

yüksek bulunmuştur.  

 

Tablo 12. Ergen Katılımcıların Cinsiyet ve Gelir Düzeyi Değişkenlerine Göre ÇNKÖ 
Puanlarının Karşılaştırılması 

 
Kareler 

toplamı 
sd 

Kareler 

ortalaması 
F η2 

Cinsiyet 2.294 1 2.294 4.54* .01 

Gelir düzeyi 1.751 2 .876 1.73 .01 

Cinsiyet*Gelir düzeyi 1.176 2 .588 1.16 .01 

Hata 169.293 335 .505   

*p < .05, **p < .01. 
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Ergen katılımcıların kırılgan narsisistik kişilik özelliği puanlarının (KNÖ- toplam 

puan) bağımlı değişken olarak ele alındığı 2 (cinsiyet) X 3 (gelir düzeyi) iki faktörlü 

varyans analizi sonucunda hem cinsiyet (F1-335 = .77, p > .05, η2 = .002) hem de SED (F2-

335 = .08, p > .05, η2= .00) değişkenlerinin ergenlerin kırılgan narsisistik kişilik özelliği 

puanları üzerinde herhangi bir temel etkisinin veya ortak etkisinin (F2-335 = .13, p > .05, 

η2 = .001) bulunmadığı belirlenmiştir. 

3.2.4. Anne ve Baba Katılımcılar ile Ergen Katılımcıların Ebeveynlerinden 

Algıladığı Çocuk Yetiştirme Davranışları Puanlarının Karşılaştırılması 

Bu bölümde, anne ve babaların bildirdiği çocuk yetiştirme davranışları ile ergenlerin 

algıladığı çocuk yetiştirme davranışları (duygusal sıcaklık, reddetme, aşırı koruma, 

karşılaştırma ve davranışsal kontrol) karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda öncelikle anne ve 

ergen örnekleminden alınan, sonrasında baba ve ergen örnekleminden alınan EMBU ve 

İÖ puanları karşılaştırmak amacıyla Bağımlı Örneklem t-testi analizleri yürütülmüştür. 

Analiz bulgularına ilişkin değerler Tablo 13 ve Tablo 14’te yer almaktadır.  

Tablo 13. Ergen ve Annelerden Alınan Çocuk Yetiştirme Davranışları Puanlarının 
Karşılaştırıldığı Bağımlı Örneklem t-Testi Değerleri 

 ERGEN 
N=398 

ANNE 
N=398 

  

 Ort. SS Ort. SS sd t 

EMBU       
Duygusal Sıcaklık 4.65 1.08 5.18 .73 397 -10.87*** 

Reddetme 2.11 .90 1.81 .63 397 6.78*** 

Aşırı Koruma 3.55 1.10 3.54 1.08 397 .02 

Karşılaştırma 2.95 1.44 2.49 1.14 397 7.19*** 

Davranışsal Kontrol 3.96 .77 4.36 .61 397 -11.29*** 

* p < .05,  ** p < .01,*** p < .001. 

Tablo 13’ten de takip edileceği gibi, ergenler (Ort. = 4.65; SS = 1.08) duygusal 

sıcaklık alt boyutundan annelerden (Ort .= 5.18; SS = .73) anlamlı düzeyde daha düşük 
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puan almışlardır (t[397] = -10.87, p < .001). Reddetme alt boyutundansa ergenler (Ort = 

2.11; SS = .90), annelerden (Ort.= 1.81; SS = .63) anlamlı düzeyde daha yüksek puan 

almışlardır (t[397] =6.78, p < .001). Aşırı koruma alt boyutu açısından 

karşılaştırıldığında, ergenler (Ort.= 3.55; SS = 1.10) ile annelerin (Ort.= 3.54; SS = 1.08) 

puanlarının farklılaşmadığı görülmektedir (t[397] = .02, p > .05). Karşılaştırma alt 

boyutundan ergenler (Ort.= 2.95; SS = 1.44) annelere göre (Ort.= 2.49; SS = 1.14) anlamlı 

düzeyde daha yüksek puan almışlardır (t[397] = 7.19, p < .001). Son olarak, ergenlerin 

davranışsal kontrol puanları (Ort.= 3.96; SS = .77), annelerin aynı ölçekten aldığı 

puanlardan (Ort.= 4.36; SS = .61) anlamlı olarak daha düşüktür (t[397] = -11.29, p < 

.001).  

Tablo 14. Ergen ve Baba Katılımcılardan Alınan Çocuk Yetiştirme Davranışları 
Puanlarının Karşılaştırıldığı Bağımlı Örneklem t-Testi Değerleri 

 ERGEN 

N=398 

BABA 

N=398 

  

 Ort. SS Ort. SS sd t 

EMBU       

Duygusal Sıcaklık 4.34 1.27 4.99 .80 397 -10.69*** 

Reddetme 1.92 .91 1.79 .65 397 2.90** 

Aşırı Koruma 2.80 1.14 3.22 1.08 397 -6.86*** 

Karşılaştırma 2.43 1.35 2.37 1.09 397 .97 

Davranışsal Kontrol 3.35 .94 3.91 .77 397 -11.86*** 

* p < .05,  ** p < .01,*** p < .001. 

Tablo 14’te görüldüğü gibi, ergenler (Ort.= 4.34; SS = 1.27) duygusal sıcaklık alt 

boyutundan babalardan (Ort.= 4.99; SS = .80) anlamlı düzeyde daha düşük puan 

almışlardır (t[397] = -10.69, p < .001). Reddetme alt boyutundansa ergenler (Ort.= 1.92; 

SS = .91), babalardan (Ort.= 1.79; SS = .65) anlamlı düzeyde daha yüksek puan 

almışlardır (t[397] = 2.90, p < .01). Ergenlerin aşırı koruma puanları (Ort.= 2.80; SS = 

1.14), babaların aynı alt ölçekteki puanlarından (Ort.= 3.22; SS = 1.08) anlamlı olarak 

daha düşüktür (t[397] = -6.86, p < .001). Karşılaştırma alt boyutu açısından 
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karşılaştırıldığında, ergenler (Ort.= 2.43; SS = 1.35) ile babaların (Ort.= 2.37; SS = 1.09) 

puanlarının farklılaşmadığı görülmektedir (t[397] = .97, p > .05). Son olarak, ergenlerin 

davranışsal kontrol puanları (Ort.= 3.35; SS = .94), babaların aynı ölçekten aldığı 

puanlardan (Ort.= 3.91; SS = .77) anlamlı olarak daha düşüktür (t[397] = -11.86, p < 

.001).  

3.3.5. Anne, Baba ve Ergenlerin Araştırma Değişkenlerinden Aldıkları Puanlar 

Arasındaki Korelasyonlar 

Bu bölümde, ilk olarak ergen katılımcıların annelerinden algıladıkları ve anne 

katılımcıların bildirdikleri ebeveynlik tutum ve davranışlarına karşılık gelen araştırma 

değişkenleri arasındaki korelasyon değerlerine, sonrasında ergen katılımcıların 

babalarından algıladıkları ve baba katılımcıların bildirdikleri araştırma değişkenleri 

arasındaki korelasyon değerlerine yer verilmiştir. Korelasyon analizleri sonuçları Tablo 

15 ve Tablo 16’da yer almaktadır. Korelasyon analizlerinde korelasyon katsayısı 20 ve 

üzerinde olan ilişkiler raporlanmıştır. 

Tablo 15’te görüldüğü üzere, ergenlerin büyüklenmeci narsisizm puanları 

(ÇNKÖ-Toplam) ile kırılgan narsisizm (r = .22, p < .001), gurur (r = .41, p < .001) ve 

anne katılımcıların çocuklarını yüceleştirme puanları (r = .20, p < .001) arasında pozitif 

yönde anlamlı ilişki bulunmaktadır. Ergenlerin kırılgan narsisizm puanları ile anne 

katılımcıların kırılgan narsisizm puanları arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişki olduğu 

bulunmuştur (r = .26, p < .001). Yine ergenlerin kırılgan narsisizm puanlarının 

annelerinden algıladıkları reddedici (r = .35, p < .001), karşılaştırıcı tutumla (r = .26,        

p < .001) ve psikolojik kontrolle (r = .33, p < .001) anlamlı yönde ilişkili olduğu 

görülmektedir. Son olarak, ergenlerin kırılgan narsisizmi ile utanç (r = .27, p < .001)  ve 

suçluluk (r = .28, p < .001) duyguları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu 

gözlenmektedir. 
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Tablo 15. Ergen ve Anne Katılımcıların Araştırma Değişkenlerinden Aldıkları Puanlar Arasındaki Korelasyon Katsayıları 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Ergen Narsisistik Kişilik Özellikleri 

1)ÇNKÖ Toplam 1                     
2)ÇNKÖ-Üstünlük .86*** 1                    
3)ÇNKÖ-Sömürü .79*** .37*** 1                   
4)KNÖ Toplam-E .22*** .13* .26*** 1                  
Anne Narsisistik Kişilik Özellikleri 

5)NKE Toplam .17** .08 .21*** .10 1                 
6)KNÖ Toplam-A  .13* .08 .15* .26*** .26*** 1                
Anne Yüceleştirme                       
7) Anne Yüceleştirme .20*** .16** .17** .19*** .29*** .26*** 1               
Çocuk Yetiştirme Davranışları (EMBU- Anne bildirimi) 

8)Duygusal sıcaklık .05 .10* -.05 -.05 -.04 .01 .10 1              
9)Aşırı koruma .11* .08 .11* .12* .16** .28*** .17** .10 1             
10)Reddetme .03 -.05 .12* .17** .19*** .27*** .10* -.35*** .29*** 1            
11)Karşılaştırma .12 .07 .15** .19*** .22*** .23*** .18*** -.27*** .33*** .52*** 1           
Anneden Algılanan Çocuk Yetiştirme Davranışları (EMBU- Ergen bildirimi) 

12)A.Duygusal sıcaklık .13** .23*** -.04 -.12* -.08 -.02 -.05 .47*** -.02 -.26*** -.18*** 1          
13)A.Aşırı koruma .10* .06 .12* .15** .15** .08 .07 .02 .50*** .19*** .21*** -.01 1         
14)A.Reddetme .14** .03 .23*** .35*** .13** .09 .02 -.32*** .11* .38*** .28*** -.51*** .30*** 1        
15)A.Karşılaştırma .13* .07 .15** .26*** .17** .16** .06 -.26*** .11* .23*** .54*** -.34*** .24*** .55*** 1       
Davranışsal Kontrol Anne ve Ergen Bildirimi 

16)Davranışsal kontrol -.01 .06 -.10* -.07 -.07 -.06 .06 .55*** .12* -.24*** -.23*** .41*** .11* -.27*** -.17** 1      
17)A.Davranışsal kontrol .05 .17** -.11* -.09 .01 -.03 -.04 .27*** .09 -.11* -.10* .57*** .15** -.22*** -.14** .51*** 1     
Psikolojik Kontrol Ergen Bildirimi 

18)A.Psikolojik kontrol .10 -.03 .22*** .33*** .21*** .11* .06 -.26*** .13* .37*** .33*** -.46*** .27*** .67*** .56*** -.23*** -.23*** 1    
Ergen Özbilinçlilik Duyguları  

19)Utanç -.20*** -.34*** .06 .27*** .01 .02 -.01 -.15** .07 .13* .05 -.31*** .12* .30*** .15** -.11* -.22*** .30*** 1   
20)Suçluluk -.14** -.25*** .04 .28*** .03 -.03 -.02 -.12* .05 .10* .04 -.23*** .13** .28*** .13* -.08 -.17** .32*** .72*** 1  
21)Gurur .41*** .51*** .13* -.06 .01 .03 .04 .21*** .03 -.12 .01 .40*** -.01 -.24*** -.16** .21*** .30*** -.25*** -.51*** -.36*** 1 

* p <.05,  ** p <.01,*** p <.001. ÇKNÖ Toplam= Çocuklar İçin Narsisistik Kişilik Envanteri Toplam Puanı, KNÖ Toplam= Kırılgan Narsisizm Ölçeği Toplam Puanı, 
NKE Toplam= Narsisistik Kişilik Envanteri Toplam Puan, A.Duygusal Sıcaklık= Ergenin Anneden Algıladığı Duygusal Sıcaklık, A.Aşırı Koruma= Ergenin Anneden 
Algıladığı Aşırı Koruma, A. Reddetme= Ergenin Anneden Algıladığı Reddedici Tutum, A.Karşılaştırma= Ergenin Anneden Algıladığı Reddedici Tutum, A.Davranışsal 
Kontrol= Ergenin Anneden Algıladığı Davranışsal Kontrol, A.Psikolojik Kontrol= Ergenin Anneden Algıladığı Psikolojik Kontrol



111 
  

Anne katılımcıların büyüklenmeci narsisizm puanları (NKE-Toplam) ile yine 

anne katılımcıların kırılgan narsisizm puanları (r = .26, p < .001), çocuklarını 

yüceleştirme puanları (r = .29, p < .001), çocuk yetiştirirken uyguladıkları 

karşılaştırmacı tutumları (r = .22, p < .001) arasında pozitif yönde anlamlı ilişkili 

olduğu bulunmuştur. Ayrıca anne katılımcıların büyüklenmeci narsisizm puanları, ergen 

katılımcıların annelerinden algıladığı psikolojik kontrolle de pozitif yönde anlamlı 

ilişkilidir (r = .21, p < .001). Anne katılımcıların kırılgan narsisizm puanları ise 

çocuklarını yüceleştirme puanlarıyla (r = .26, p < .001), çocuk yetiştirirken 

uyguladıkları aşırı korumacı (r= .28, p < .001), reddedici (r = .27, p < .001) ve 

karşılaştırmacı tutumlarıyla (r = .23, p < .001) pozitif yönde anlamlı ilişkili olduğu 

saptanmıştır. 

Ergenlerin annelerinden algıladığını, anne katılımcılarınsa çocuklarına 

uyguladığını bildirilmiş  oldukları duygusal sıcaklık, aşırı korumacı, karşılaştırmacı, 

reddedici tutumların ve davranışsal kontrol değişkenleri incelendiğinde, her bir 

değişkenden anne ve ergen katılımcıların aldıkları puanların pozitif yönde ve anlamlı 

ilişkisi olduğu ve bu değerlerin .38 ile .54 arasında değiştiği bulunmuştur (p < .001). 

Tablo 16 incelendiğinde, ergenlerin büyüklenmeci narsisizm puanları ile baba 

katılımcıların çocuklarını yüceleştirme puanları (r = .21, p < .001), çocukların 

babalarından algıladıkları duygusal sıcaklık (r = .21, p < .001) arasında pozitif yönde 

anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. Ergenlerin kırılgan narsisizm puanları ile baba 

katılımcıların kırılgan narsisizm puanları arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişki olduğu 

saptanmıştır (r = .20, p < .001). Ergen katılımcıların kırılgan narsisizm puanları, 

babalarından algıladıkları reddedici (r = .31, p < .001),  karşılaştırmacı tutumla (r = .20, 

p < .001) ve psikolojik kontrolle (r = .22, p < .001) ilişkili olduğu bulunmuştur. 
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Tablo 16. Ergen ve Baba Katılımcıların Araştırma Değişkenlerinden Aldıkları Puanlar Arasındaki Korelasyon Katsayıları 

* p <.05,  ** p <.01,*** p <.001. ÇKNÖ Toplam= Çocuklar İçin Narsisistik Kişilik Envanteri Toplam Puanı, KNÖ Toplam= Kırılgan Narsisizm Ölçeği Toplam Puanı, NKE Toplam= 

Narsisistik Kişilik Envanteri Toplam Puan, B.Duygusal Sıcaklık= Ergenin Babadan Algıladığı Duygusal Sıcaklık, B.Aşırı Koruma= Ergenin Babadan Algıladığı Aşırı Koruma, B. 

Reddetme= Ergenin Babadan Algıladığı Reddedici Tutum, B.Karşılaştırma= Ergenin Babadan Algıladığı Reddedici Tutum, B.Davranışsal Kontrol= Ergenin Babadan Algıladığı 

Davranışsal Kontrol, B.Psikolojik Kontrol= Ergenin Babadan Algıladığı Psikolojik Kontrol

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Ergen Narsisistik Kişilik Özellikleri 
1)ÇNKÖ Toplam 1                     

2)ÇNKÖ-Üstünlük .86*** 1                    

3)ÇNKÖ-Sömürü .79*** .37*** 1                   

4)KNÖ Toplam-E .22*** .13* .26*** 1                  

Baba Narsisistik Kişilik Özellikleri 
5)NKE Toplam .16** .10* .17** .09 1                 

6)KNÖ Toplam-B  .08 .06 .08 .20*** .30*** 1                

Baba Yüceleştirme  
7) Baba Yüceleştirme .21*** .21*** .12* .12* .29*** .23*** 1               

Çocuk Yetiştirme Davranışları (EMBU- Baba bildirimi) 
8)Duygusal sıcaklık .06 .10* -.02 -.01 -.13* -.06 .09 1              

9)Aşırı koruma .07 .04 .09 .09 .09 .22*** .16** .13* 1             

10)Reddetme .06 .01 .12* .12* .18*** .31*** .12* -.30*** .29*** 1            

11)Karşılaştırma .04 -.02 .10 .11* .10 .25*** .11* -.13** .34*** .45*** 1           

Babadan Algılanan Çocuk Yetiştirme Davranışları (EMBU- Ergen bildirimi) 

12)B.Duygusal 
sıcaklık 

.21*** .32*** -.01 -.11* -.06 -.06 .06 .40*** -.04 -.15* -.18*** 1          

13)B.Aşırı koruma .13* .10 .12* .03 .07 -.01 -.02 .02 .41*** .08 .09 .13* 1         

14)B.Reddetme .05 -.05 .16* .31*** .11* .14** -.05 -.14** .14** .32*** .27*** -.45*** .20*** 1        

15)B.Karşılaştırma .11* -.01 .21*** .20*** .08 .11* -.10 -.17** .09 .22*** .38*** -.33*** .14** .50*** 1       

Davranışsal Kontrol Baba ve Ergen Bildirimi 
16)Davranışsal 

kontrol 

.02 .06 -.03 -.10* -.15** -.10 .03 .49*** .18*** -.17** -.02 .22*** .15** -.04 .02 1      

17)B.Davranışsal 

kontrol 
.07 .18*** -.09 -.13* -.10* -.08 -.04 .24*** .05 -.05 -.07 .54*** .20*** -.21*** -.10* .40*** 1     

Psikolojik Kontrol Ergen Bildirimi 
18)B.Psikolojik 

kontrol 

.02 -.08 .15** .22*** .08 .06 -.02 -.19*** .07 .27*** .26*** -.43*** .10* .67*** .55*** -.09 -.21*** 1    

Ergen Özbilinçlilik Duyguları  
19)Utanç -.20*** -.34*** .06 .27*** .03 .10 -.11* -.13* .04 .11* .10* -.39*** .01 .37*** .19*** -.10 -.32*** .32*** 1   

20)Suçluluk -.14** -.25*** .04 .28*** -.04 .02 -.06 -.10* .04 .12* .08 -.29*** .03 .31*** .13** -.07 -.27*** .30*** .72*** 1  

21)Gurur .41*** .51*** .13* -.06 .02 -.05 .09 .18*** -.01 -.06 -.03 .41*** .07 -.24*** -.11* .15** .31*** -.23*** -.51*** -.36*** 1 
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Baba katılımcıların büyüklenmeci narsisizm puanları ise yine baba katılımcıların 

kırılgan narsisizm (r = .30, p < .001) ve çocuklarını yüceleştirme puanlarıyla (r = .29,     

p < .001) pozitif yönde anlamlı ilişkilidir. Baba katılımcıların kırılgan narsisizm puanları 

ise çocuklarını yüceleştirme puanlarıyla (r = .23, p < .001), çocuk yetiştirirken 

uyguladıkları aşırı korumacı (r = .22, p < .001), reddedici (r = .31, p < .001) ve 

karşılaştırmacı tutumlarıyla (r = .25, p < .001) pozitif yönde anlamlı ilişkili bulunmuştur.  

Ergenlerin babalarından algıladığını, baba katılımcıların da çocuklarına uyguladığını 

bildirdikleri duygusal sıcaklık, aşırı korumacı, karşılaştırmacı, reddedici tutumların ve 

davranışsal kontrol değişkenlerinden baba ve ergen katılımcıların aldıkları puanların 

pozitif yönde ve anlamlı ilişkisi olduğu ve bu değerlerin .32 ile .41 arasında değiştiği 

bulunmuştur (p < .001). 

 

3.2.6. Ergenlerin Narsisistik Kişilik Özelliklerini Yordayan Değişkenlerin 

Belirlenmesi 

Ergenlerin narsisistik kişilik özelliklerini yordayan değişkenleri belirlemek amacıyla 

yapılan hiyerarşik regresyon analizleri öncesinde değişkenler arası korelasyonlar 

incelenerek, ergenlerin ÇNKÖ ve KNÖ toplam puanları ile anlamlı ikili ilişki gösteren 

değişkenler analizlere dâhil edilmiştir. Yordayıcı değişkenlerin denkleme dâhil ediliş 

sırası, ilk adımda anlamlı ilişki gösteren ergenin özbilinçlilik duyguları, ikinci aşamada 

ergenin anne ve babadan algıladığı çocuk yetiştirme tutumları (duygusal sıcaklık, 

reddetme, aşırı koruma, karşılaştırma), anne ve babadan algıladığı kontrol uygulamaları, 

üçüncü adımda annenin büyüklenmeci ve kırılgan narsisistik kişilik özellikleri, çocuk 

yetiştirme davranışları, davranışsal kontrol ve yüceleştirme ölçekleri, son adımda da 

anlamlı ilişki gösteren babanın büyüklenmeci ve kırılgan narsisistik kişilik özellikleri, 

çocuk yetiştirme davranışları, davranışsal kontrol ve yüceleştirme ölçekleri olarak 
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belirlenmiştir. Yürütülen analizler ve analizlere dâhil edilen anlamlı ilişkilerin özeti Tablo 

17’de sunulmuştur. 

Tablo 17. Ergenlerin Narsisistik Kişilik Özelliklerini Yordayan Değişkenlerin 

Belirlenmesi Amacıyla Yürütülen Regresyon Analizlerinin Özeti 

ANALİZLER VE ANALİZE DÂHİL EDİLEN ALT ÖLÇEKLER 

 

1. YORDANAN: 

Büyüklenmeci Narsisizm (ÇNKÖ-toplam puan) 

YORDAYICILAR: 

1.Blok: Ergenin özbilinçlilik duyguları 

(Gurur, Utanç, Suçluluk) 

2.Blok: Ergenin algıladığı çocuk yetiştirme davranışları  

(Anneden Algılanan Duygusal Sıcaklık, Reddetme, Aşırı Koruma, 

Karşılaştırma; Babadan Algılanan Duygusal Sıcaklık, Aşırı Koruma, 

Karşılaştırma) 

3.Blok: Annenin narsisistik kişilik özellikleri ve çocuk yetiştirme davranışları 

(Anne-Büyüklenmeci Narsisizm, Anne-Kırılgan Narsisizm, Anne-Aşırı Koruma,  

Anne-Karşılaştırma, Anne-Yüceleştirme) 

4.Blok: Babanın narsisistik kişilik özellikleri ve çocuk yetiştirme davranışları 

(Baba-Büyüklenmeci Narsisizm, Baba-Yüceleştirme) 

 

2. YORDANAN: 

                                     Kırılgan Narsisizm (KNÖ-toplam puan) 

     YORDAYICILAR: 

1.Blok: Ergenin özbilinçlilik duyguları 

(Utanç, Suçluluk) 

2.Blok: Ergenin algıladığı çocuk yetiştirme davranışları  

(Anneden Algılanan Duygusal Sıcaklık, Reddetme, Aşırı Koruma, 

Karşılaştırma, Psikolojik Kontrol; Babadan Algılanan Duygusal 

Sıcaklık, Reddetme, Karşılaştırma, Davranışsal İzleme, Psikolojik 

Kontrol) 

3.Blok: Annenin narsisistik kişilik özellikleri ve çocuk yetiştirme davranışları 

( Anne-Kırılgan Narsisizm, Anne-Reddetme, Anne-Aşırı Koruma, Anne-

Karşılaştırma, Anne-Yüceleştirme) 

4.Blok: Babanın narsisistik kişilik özellikleri ve çocuk yetiştirme davranışları 

(Baba-Kırılgan Narsisizm, Baba-Reddetme, Baba-Karşılaştırma, 

Baba-Davranışsal İzleme, Baba-Yüceleştirme) 

*NOT: Regresyon analizleri öncesinde, değişkenler arası korelasyonlar incelenerek, 

Ergenlerin Büyüklenmeci Narsisizmi (ÇNKÖ-Toplam) ve Kırılgan Narsisizmi (KNÖ) 

ile anlamı ilişki gösteren değişkenler analize dâhil edilmiştir. 
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İlk regresyon analizi, ergenlerin büyüklenmeci narsisizm düzeyini yordayan 

değişkenleri belirlemek amacıyla uygulanmıştır. Bu çerçevede, regresyon denklemine 

birinci adımda ergenin özbilinçlilik duyguları olan gurur, utanç ve suçluluk değişkenleri 

alınarak bu değişkenlerin etkisi kontrol edilmiştir. İkinci adımda anneden algılanan 

duygusal sıcaklık, reddetme, aşırı koruma ve karşılaştırma ile babadan algılanan duygusal 

sıcaklık, aşırı koruma ve karşılaştırma değişkenleri, üçüncü adımda anne-büyüklenmeci 

narsisizm, anne-kırılgan narsisizm, anne-aşırı koruma, anne-karşılaştırma, anne-

yüceleştirme ve son adımda baba-büyüklenmeci narsisizm ve baba-yüceleştirme 

değişkenleri ayrı bloklar halinde alınmıştır. Regresyon analizi sonuçları Tablo 18’de yer 

almaktadır.  

Tablo 18. Ergenlerin Büyüklenmeci Narsisizm Düzeyini Yordayan Değişkenler 

* p < .05,  ** p < .01,*** p < .001. Ergen-Anne red= Ergenin Anneden Algıladığı 

Reddetme, Ergen-Baba Sıcaklık= Ergenin Babadan Algıladığı Duygusal Sıcaklık, Ergen-

Baba karşılaştırma= Ergenin Babadan Algıladığı Karşılaştırma, Anne-Büy. Nars. (Anne-

Büyüklenmeci Narsisizm)= Anne Narsisistik Kişilik Envanteri Toplam Puanı, Baba-Büy. 

Nars. (Baba Büyüklenmeci Narsisizm) = Baba Narsisistik Kişilik Envanteri Toplam 

Puanı 

YORDANAN: 

Büyüklenmeci 

Narsisizm  

F 

değişim 
df β 

 

t (set 

içinde) 

R2 
Uyarlanmış 

R2 

1. Adım: Ergenin Özbilinçlilik Duyguları 

Gurur 78.16*** 393 .40 8.56*** .17 .16 

2. Adım: Ergenin algıladığı çocuk yetiştirme davranışları 

Ergen-Anne Red 34.48*** 392 .26 5.45*** .23 .23 

Ergen-Baba Sıcaklık 6.62* 391 .18 3.64*** .25 .24 

Ergen- Baba 

Karşılaştırma 
5.95* 390 .12 2.49* .26 .25 

3. Adım:  Annenin narsisistik kişilik özellikleri ve çocuk yetiştirme davranışları 

Anne-Yüceleştirme 18.28*** 389 .15 3.30** .29 .28 

Anne-Büy. Nars. 4.04 388 .07 1.42 .30 .29 

4. Adım:  Babanın narsisistik kişilik özellikleri ve çocuk yetiştirme davranışları 

Baba-Büy. Nars. 6.76* 387 .12 2.60* .31 .30 
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Tablo 18’de görüldüğü gibi, ilk aşamada denkleme giren kontrol değişkenlerinden 

gurur (β = .40, t[393]  8.56, p < .001), tek başına toplam varyansın %16’sını 

açıklamaktadır. Ergenin özbilinçlilik duyguları kontrol edildikten sonra, ergenin 

algıladığı çocuk yetiştirme davranışlarından olan ergenin anneden algıladığı reddedici 

tutum (β = .26, t[392] = 5.45, p < .001), babadan algıladığı duygusal sıcaklık (β = .18, 

t[391] = 3.64, p < .001) ve karşılaştırmanın ( β= .12, t[390] = 2.49, p < .05) ergenin 

büyüklenmeci narsisizmi ile anlamlı düzeyde ilişkili olduğu ve bu değişkenlerin 

yordamaya bağımsız katkılarının olduğu görülmektedir. Ergenin anneden algıladığı 

reddedici tutumun büyüklenmeci narsisizmi en çok yordayan araştırma değişkeni olduğu 

ve varyansa %7’lik katkısının olduğu görülmüştür. Ergenin babadan algılanan duygusal 

yakınlığın ve karşılaştırmanın denkleme girmesiyle açıklanan varyans %25’e 

yükselmiştir. Sonraki adımda annenin yüceleştirmesinin (β = .15, t[389] = 3.30, p < .01) 

ergenin büyüklenmeci narsisizmiyle anlamlı ilişkili olduğu ve toplam varyansa %3’lük 

katkısının olduğu gözlenmektedir. Bu aşamada denkleme giren annenin büyüklenmeci 

narsisizmi toplam varyansa %1’lik katkı sağlamakla birlikte, bağımsız katkısı 

bulunmamaktadır (β = .07, t[388] = 1.42, p > .05). Son adımda ergenin büyüklenmeci 

narsisizmiyle anlamlı düzeyde ilişkili olan babanın büyüklenmeci narsisizminin (β = .12, 

t[387] = 2.60, p < .05) yordamaya bağımsız katkısının olduğu ve kendinden önceki 

değişkenlerle birlikte varyansın %30’unu açıkladığı görülmüştür. 

Yürütülen diğer regresyon analizi, ergenlerin kırılgan narsisizm düzeyini 

yordayan değişkenleri belirlemek amacıyla uygulanmıştır. Bu çerçevede, regresyon 

denklemine birinci adımda ergenin özbilinçlilik duyguları olan utanç ve gurur 

değişkenleri alınarak bu değişkenlerin etkisi kontrol edilmiştir. İkinci adımda anneden 

algılanan duygusal sıcaklık, reddedici tutum, aşırı koruma, karşılaştırma, babadan 

algılanan duygusal sıcaklık, reddedici tutum, karşılaştırma, babadan algılanan davranışsal 

kontrol ve psikolojik kontrol, anneden algılanan psikolojik kontrol, üçüncü adımda anne-
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kırılgan narsisizm, anne-reddetme, anne-aşırı koruma, anne-karşılaştırma, anne-

yüceleştirme ve son adımda baba- kırılgan narsisizm, baba-reddetme, baba-karşılaştırma, 

baba davranışsal kontrol ve baba-yüceleştirme puanları ayrı bloklar halinde alınmıştır. 

Regresyon analizi sonuçları Tablo 19’da yer almaktadır.  

 

Tablo 19. Ergenlerin KNÖ Düzeyini Yordayan Değişkenler 

YORDANAN: 

Kırılgan 

Narsisizm 

F 

değişim 

 

df β 

 

t (set 

içinde) 

R2  Uyarlanmış 

R2 

1. Adım: Ergenin Özbilinçlilik Duyguları 

Suçluluk 29.95*** 388 .17 3.51*** .07 .07 

2. Adım: Ergenin algıladığı çocuk yetiştirme davranışları 

Ergen-Anne Red 40.58*** 387 .19 2.74* .16 .15 

Ergen-Baba Red 6.06* 386 .12 2.08* .17 .17 

Anne-PKÖ 4.31* 385 .13 2.14* .18 .17 

Ergen-Anne 

Sıcaklık 
4.20* 384 .11 2.08* .19 .18 

3. Adım:  Annenin narsisistik kişilik özellikleri ve çocuk yetiştirme davranışları 

Anne-Kır. Nars. 25.88*** 383 .16 3.37** .24 .23 

Anne-Yüceleştirme 9.11** 382 .14 3.05** .26 .25 

4. Adım:  Babanın narsisistik kişilik özellikleri ve çocuk yetiştirme davranışları 

Baba-Kır. Nars. 4.45* 381 .10 2.11* .27 .25 

* p < .05,  ** p < .01,*** p < .001. Ergen-Anne red= Ergenin Anneden Algıladığı 

Reddetme, Ergen- Anne PKÖ= Ergenin Anneden Algıladığı Psikolojik Kontrol, Ergen-

Anne Sıcaklık = Ergenin Anneden Algıladığı Duygusal Sıcaklık,  Anne-Kır. Nars. (Anne-

Kırılgan Narsisizmi)= Anne Kırılgan Narsisizm Ölçeği Toplam Puanı, Baba-Kır. Nars. 

(Baba-Kırılgan Narsisizmi)= Baba Kırılgan Narsisizm Ölçeği Toplam Puanı 

 

Tablo 19’da görüldüğü gibi, ilk adımda denkleme giren kontrol değişkenlerinden 

suçluluk (β = .17, t[388]= 3.51, p < .001), tek başına toplam varyansın %7’sini 

açıklamaktadır. Ergenin özbilinçlilik duyguları kontrol edildikten sonra, ergenin 
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algıladığı çocuk yetiştirme davranışlarından olan ergenin anneden algıladığı reddedici 

tutum ( β= .19, t[387] = 4.03, p < .05), babadan algıladığı reddedici tutum (β = .12, t[386] 

= 2.08, p < .05), anneden algıladığı psikolojik kontrol (β = .13, t[385] = 2.14, p < .05) ve 

anneden algıladığı duygusal yakınlığın (β = .11, t[384] = 2.08, p < .05) ergenin kırılgan 

narsisizm düzeyiyle anlamlı düzeyde ilişkili olduğu ve yordamaya bağımsız katkılarının 

olduğu bulunmuştur. Ergenin anneden algıladığı reddedici tutumun kırılgan narsisizmi en 

çok yordayan araştırma değişkeni olduğu ve varyansa %8’lik katkısının olduğu 

görülmüştür. Sonrasında ergenin, babadan algıladığı reddetme, anneden algıladığı 

psikolojik kontrol ve anneden algıladığı duygusal yakınlığın denkleme girmesiyle 

açıklanan varyans %18’e yükselmektedir. Üçüncü adımda denkleme giren annenin 

kırılgan narsisizminin (β = .16, t[383] = 3.37, p < .01) ergenin kırılgan narsisizm 

düzeyiyle anlamlı olarak ilişkili olduğu, yordamaya bağımsız katkısının olduğu ve 

varyansın %5’ini açıkladığı görülmektedir. Bu adımda denkleme giren annenin 

yüceleştirmesinin (β = .14, t[382] = 3.05, p < .01) de ergenin kırılgan narsisizmi ile 

anlamlı düzeyde ilişkili olduğu ve toplam varyansa %2’lik katkı sağladığı bulunmuştur. 

Son adımda ergenin kırılgan narsisizmi ile anlamlı düzeyde ilişkili olan babanın kırılgan 

narsisizminin (β = .10, t[381] = 2.11, p < .05) de bağımsız katkısının olduğu ve 

kendisinden önceki değişkenlerle birlikte varyansın %25’ini açıkladığı görülmüştür. 

 

3.2.7. Anne ve Babaların Narsisizm Puanlarının Ebeveynlik Biçimleri Aracılığıyla 

Ergenlerin Narsisizm Puanlarını Yordaması 

Araştırmada anne ve babaların narsisistik kişilik özelliklerinin ebeveynlik biçimleri 

aracılığıyla ergenlerin narsisistik kişilik özelliklerini yordayıp yordamadığını belirlemek 

amacıyla korelasyon analizi temelinde belirlenen 4 aracı model test edilmiştir. Bu 

modeller test edilirken Preacher ve Hayes (2008) tarafından geliştirilen SPSS Process 
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makrosunun 4. Modeli kullanılmıştır.  Bu model analizleri 5,000 yeniden örnekleme 

(resample) kullanılarak ve %95 güven aralığı (bias-corrected and accelerated confidence 

intervals) ile nokta tahminleri (b değerleri) hesaplanarak yürütülmüştür. Buna göre, güven 

aralığı değerlerinin sıfır sayısını içermemesi, aracı değişkenin spesifik ya da toplam 

dolaylı etkisinin anlamlı olduğuna işaret etmektedir (Preacher ve Hayes, 2008). 

Bu bölümde analizler kırılgan ve büyüklenmeci narsisizm için ayrı başlıklarla ele 

alınmaktadır. Her başlıkta, ebeveyn ve ergenin büyüklenmeci narsisizmi (anne ve babalar 

için NKE toplam puanı, ergenler için ÇNKÖ toplam puanı) ve kırılgan narsisizmi (KNÖ) 

için yürütülmüş ayrı analiz bulguları yer almaktadır. Ebeveynlerin narsisistik kişilik 

özellikleri ile ergenlerin narsisistik kişilik özellikleri arasındaki ilişkide ebeveynlik 

biçimlerinin aracı rolü test edilirken, daha önce yapılmış olan korelasyon analizi 

sonuçlarından yola çıkılarak, yordayıcı değişkenler ile aracı değişkenler arasındaki 

ilişkiye ve aracı değişkenlerle yordanan değişkenler arasındaki ilişki göz önünde 

bulundurulmuş ve ilişki olmayan değişkenler analize dahil edilmemiştir. Test edilecek 

aracı modellerin değişkenlerine ilişkin bilgiler Tablo 20’de sunulmuştur. 

Bu analizlerden, Büyüklenmeci Narsisizm değişkenine ilişkin aracı değişken 

analizleri eşleşen 397 anne-ergen ile eşleşen 397 baba-ergen üzerinden yürütülmüşken, 

Kırılgan Narsisizm değişkenine ilişkin analizler eşleşen 395 anne-ergen ile 393 baba-

ergen üzerinden yürütülmüştür. Aracı model analizlerinin tümünde, ergenlerin 

özbilinçlilik duygu (gurur, utanç ve suçluluk) düzeyleri kontrol değişkeni olarak analize 

dâhil edilmiştir. 
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Tablo 20.  Ebeveynin Narsisistik Kişilik Özellikleri ile Ergenin Narsisistik Kişilik 
Özellikleri Arasındaki İlişkide Aracı Rolü İncelenen Değişkenler 

Bağımsız Değişken Aracı Değişken Bağımlı Değişken 

Anne 

Büyüklenmeci Narsisizm 

Ergen 

Algılanan-Anne Aşırı 

Koruma 

Algılanan-Anne Reddetme 

Algılanan-Anne 

Karşılaştırma 

Anne 

Anne- Aşırı Koruma 

Anne- Karşılaştırma 

Anne- Yüceleştirme 

Ergen 

Büyüklenmeci Narsisizm 

 

Baba 

Büyüklenmeci Narsisizm 

 

 

Baba 

Baba- Yüceleştirme 

 

 

Ergen 

Büyüklenmeci Narsisizm 

 

Anne 

Kırılgan Narsisizm 

Ergen 

Algılanan-Anne 

Karşılaştırma 

Algılanan-Anne Psi. 

Kontrol 

Anne 

Anne- Aşırı Koruma  

Anne- Reddetme 

Anne- Karşılaştırma 

Anne- Yüceleştirme 

Ergen 

Kırılgan Narsisizm 

Baba 

Kırılgan Narsisizm 

Ergen 

Algılanan- Baba Reddetme 

Algılanan-Baba 

Karşılaştırma 

Baba 

Baba- Reddetme 

Baba- Karşılaştırma 

Baba- Yüceleştirme 

Ergen 

Kırılgan Narsisizm 
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3.2.7.1. Anne ve Babaların Büyüklenmeci Narsisistik Kişilik Özelliklerinin 

Ebeveynlik Biçimleri Aracılığıyla Ergenin Büyüklenmeci Narsisistik Kişilik 

Özelliklerini Yordaması 

İlk olarak, annelerin büyüklenmeci narsisizminin ebeveynlik biçimleri aracılığıyla 

ergenlerin büyüklenmeci narsisizmini yordayıp yordamadığı (Aracı Model 1), sonrasında 

babaların büyüklenmeci narsisizminin ebeveynlik biçimleri aracılığıyla ergenlerin 

büyüklenmeci narsisizmini yordayıp yordamadığı (Aracı Model 2) test edilmiştir.  

Aracı Model 1 için doğrudan yollar incelendiğinde, annenin büyüklenmeci 

narsisizminin ergenin anneden algıladığı aşırı korumayı (B = .96,  p < .01), anneden 

algıladığı reddedici tutumu (B = .69,  p < .05), anneden algıladığı karşılaştırmayı                 

(B = 1.47, p < .01), annenin bildirdiği aşırı korumayı (B = 1.02,  p < .01), karşılaştırmayı 

(B = 1.53,    p < .001) ve yüceleştirmeyi (B = 1.16, p < .001) anlamlı olarak yordadığı 

bulunmuştur. Ergenin anneden algıladığı reddetme (B = .17,  p < .01) ve annenin 

yüceleştirmesi (B = .16,  p < .001) ergenin büyüklenmeci narsisizmini anlamlı olarak 

yordarken, ergenin anneden algıladığı aşırı koruma (B = -.01,  p > .05), anneden algıladığı 

karşılaştırma (B = .04,  p > .05), annenin bildirdiği aşırı koruma (B = .04,  p > .05) ve 

karşılaştırmacı tutum (B = -.03,  p > .05) anlamlı olarak yordamamaktadır. Annenin 

büyüklenmeci narsisizmi ile ergenin büyüklenmeci narsisizmi arasında anlamlı ilişki 

yoktur (B = .39,  p > .05). Kontrol değişkeni olarak analize eklenen gurur, ergenin 

büyüklenmeci narsisizmini anlamlı olarak yordarken (B = .31,  p < .001); utanç                    

(B = -.01,  p > .05) ve suçluluk (B = -.03,  p > .05) anlamlı olarak yordamamaktadır. 

Aracı etkilerin anlamlı olup olmadığı incelendiğinde, annenin büyüklenmeci 

narsisizminin, ergenin anneden algıladığı reddetme [(b = .12, GA = .0304, .2388)] ve 

annenin yüceleştirmesi [(b = .18, GA = .0527, .3384)] aracılığıyla ergenin büyüklenmeci 

narsisizmini anlamlı olarak yordadığı gözlenmiştir. Tüm modelin anlamlı olduğu   
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[(F(4,392) = 28.87)] ve ergenin büyüklenmeci narsisizmindeki varyansın %20’sini 

açıkladığı görülmektedir. Aracı Model 1’in grafiksel gösterimi Şekil 3’te, tüm aracı 

modellere ilişkin katsayılar ve güven aralıkları Tablo 21’de yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*p < .05, **p < .01, ***p < .001 

Şekil 3. Annenin Büyüklenmeci Narsisizminin Ebeveynlik Biçimleri Aracılığıyla 
Ergenin Büyüklenmeci Narsisizmini Yordaması 

Not: Parantez içindeki değerler, t değerleridir. 

 

Anne 
Büyüklenmeci 

Narsisizm 

Ergen  
Büyüklenmeci 

Narsisizm 

Anne 

Yüceleştirme 

Anne 

Karşılaştırma 

Anne 

Aşırı Koruma 

Ergen 
Algılanan Anne 
Karşılaştırma 

Ergen 
Algılanan Anne 

Reddetme 

Ergen 
Algılanan Anne 
Aşırı Koruma 

.39 (1.96) 
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Aracı Model 2 için doğrudan yollar incelendiğinde, babanın büyüklenmeci 

narsisizminin, babanın yüceleştirmesini anlamlı olarak yordadığı bulunmuştur (B = 1.02,  

p < .001). Babanın yüceleştirmesi ise, ergenin büyüklenmeci narsisizmini anlamlı olarak 

yordamaktadır (B = .15,  p < .01). Babanın büyüklenmeci narsisizmi ile ergenin 

büyüklenmeci narsisizmi arasındaki ilişki anlamlıdır (B = .42,  p < .05). Kontrol değişkeni 

olarak analize eklenen gurur, ergenin büyüklenmeci narsisizmini anlamlı olarak 

yordarken (B = .29,  p < .001); utanç (B = .02,  p > .05) ve suçluluk (B = -.00,  p > .05) 

anlamlı olarak yordamamaktadır. Aracı etkinin anlamlı olup olmadığı incelendiğinde, 

babanın büyüklenmeci narsisizminin, babanın yüceleştirmesi [(b = .16, GA = .0520, 

.2730)] aracılığıyla ergenin büyüklenmeci narsisizmini anlamlı olarak yordadığı 

gözlenmiştir. Tüm modelin anlamlı olduğu [(F(4,392) = 22.95] ve ergenin büyüklenmeci 

narsisizmindeki varyansın %19’unu açıkladığı görülmektedir. Aracı Model 2’nin 

grafiksel gösterimi Şekil 4’te, tüm aracı modellere ilişkin katsayılar ve güven aralıkları 

Tablo 21’de yer almaktadır.   

 

 

 

 

 

 

*p < .05, **p < .01, ***p < .001 

Şekil 4. Babanın Büyüklenmeci Narsisizminin Ebeveynlik Biçimleri Aracılığıyla 
Ergenin Büyüklenmeci Narsisizmini Yordaması 

Not: Parantez içindeki değerler, t değerleridir.  

 

.42* (2.32) 
Baba 

Büyüklenmeci 
Narsisizm 

Ergen  
Büyüklenmeci 

Narsisizm 

Baba 

Yüceleştirme 
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3.2.7.2. Anne ve Babaların Kırılgan Narsisistik Kişilik Özelliklerinin Ebeveynlik 

Biçimleri Aracılığıyla Ergenlerin Kırılgan Narsisistik Kişilik Özelliklerini 

Yordaması 

Bu bölümde anne ve babaların kırılgan narsisistik kişilik özelliklerinin ebeveynlik 

biçimleri aracılığıyla ergenlerin kırılgan narsisistik kişilik özelliklerini yordayıp 

yordamadığı incelenmiştir. İlk olarak, annelerin kırılgan narsisizminin ebeveynlik 

biçimleri aracılığıyla ergenlerin kırılgan narsisizmini yordayıp yordamadığı (Aracı Model 

3), sonrasında babaların kırılgan narsisizminin ebeveynlik biçimleri aracılığıyla 

ergenlerin kırılgan narsisizmini yordayıp yordamadığı (Aracı Model 4) test edilmiştir.  

Aracı Model 3 için doğrudan yollar incelendiğinde, annenin kırılgan narsisizminin 

ergenin anneden algıladığı karşılaştırmayı (B = .38,  p < .01), anneden algıladığı 

psikolojik kontrolü (B = .12,  p < .05), annenin bildirdiği aşırı korumacı (B = .47,                   

p < .001), reddedici (B = .27,  p < .001), karşılaştırmacı tutumu (B = .42,  p < .001) ve 

yüceleştirmeyi (B = .26, p < .001) anlamlı olarak yordadığı bulunmuştur. Ergenin 

anneden algıladığı psikolojik kontrol (B = .17,  p < .01) ve annenin yüceleştirmesi              

(B = .10,  p < .05) ergenin kırılgan narsisizmini anlamlı olarak yordarken, ergenin 

anneden algıladığı karşılaştırma (B = .04,  p > .05), annenin bilirdiği aşırı koruma               

(B = -.00,  p > .05), reddetme (B = -.01,  p > .05) ve karşılaştırma (B = .00  p > .05) 

anlamlı olarak yordamamaktadır. Annenin kırılgan narsisizmi ile ergenin kırılgan 

narsisizmi arasındaki ilişki anlamlıdır (B = .18,  p < .01). Kontrol değişkeni olarak analize 

eklenen gurur (B = .06,  p < .05) ve suçluluk (B = .09,  p < .05) ergenin kırılgan 

narsisizmini anlamlı olarak yordarken, utanç (B = .07,  p > .05) anlamlı olarak 

yordamamaktadır. Aracı etkilerin anlamlı olup olmadığı incelendiğinde, annenin kırılgan 

narsisizminin, ergenin anneden algıladığı psikolojik kontrol [(b = .02, GA = .0022, 

.0460)] ve annenin yüceleştirmesi [(b = .03, GA = .0062, .0515)] aracılığıyla ergenin 
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kırılgan narsisizmini anlamlı olarak yordadığı gözlenmiştir. Tüm modelin anlamlı olduğu 

[(F(4,390) = 18.09)] ve ergenin kırılgan narsisizmindeki varyansın %16’sını açıkladığı 

görülmektedir. Aracı Model 2’nin grafiksel gösterimi Şekil 5’te yer almaktadır. Ayrıca 

tüm aracı modellere ilişkin katsayılar ve güven aralıkları Tablo 21’de sunulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*p < .05, **p < .01, ***p < .001 

Şekil 5. Annenin Kırılgan Narsisizminin Ebeveynlik Biçimleri Aracılığıyla Ergenin 
Kırılgan Narsisizmini Yordaması  

Not: Parantez içindeki değerler, t değerleridir. 
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  Aracı Model 4 için doğrudan yollar incelendiğinde, babanın kırılgan narsisizminin 

ergenin babadan algıladığı reddetmeyi (B = .16,  p < .05), babanın bildirdiği reddetmeyi  

(B = .31,  p < .001), karşılaştırmayı (B = .40,  p < .001) ve yüceleştirmeyi (B = .24,              

p < .001) anlamlı olarak yordadığı, ergenin babadan algıladığı karşılaştırmayı (B = .20,  

p > .05) anlamlı olarak yordamadığı bulunmuştur. Ergenin babadan algıladığı reddetme 

(B = .14,  p < .01) ve babanın bildirdiği yüceleştirme (B = .11,  p < .05) ergenin kırılgan 

narsisizmini anlamlı olarak yordarken, ergenin babadan algıladığı karşılaştırma (B = .03,  

p > .05), babanın bildirdiği reddetme (B = -.04,  p > .05) ve karşılaştırma (B =-.01,               

p > .05) anlamlı olarak yordamamaktadır. Babanın kırılgan narsisizmi ile ergenin kırılgan 

narsisizmi arasındaki ilişki anlamlıdır (B = .12,  p < .05). Kontrol değişkeni olarak analize 

eklenen suçluluk (B = .11,  p < .05) ergenin kırılgan narsisizmini anlamlı olarak 

yordarken, gurur (B = .05,  p > .05) ve utanç (B = .07,  p > .05) anlamlı olarak 

yordamamaktadır. Aracı etkilerin anlamlı olup olmadığı incelendiğinde, babanın kırılgan 

narsisizminin, ergenin babadan algıladığı reddetme [(b = .02, GA = .0039, .0469)] ve 

babanın yüceleştirmesi [(b = .03, GA = .0042, .0501)] aracılığıyla ergenin kırılgan 

narsisizmini anlamlı olarak yordadığı gözlenmiştir. Tüm modelin anlamlı olduğu    

[(F(4,389) = 13.68)] ve ergenin kırılgan narsisizmindeki varyansın %12’sini açıkladığı 

görülmektedir. Aracı Model 4’ün grafiksel gösterimi Şekil 6’da yer almaktadır. Ayrıca 

tüm aracı modellere ilişkin katsayılar ve güven aralıkları Tablo 21’de sunulmaktadır.   
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*p < .05, **p < .01, ***p < .001 

Şekil 6. Babanın Kırılgan Narsisizminin Ebeveynlik Biçimleri Aracılığıyla Ergenin 
Kırılgan Narsisizmini Yordaması 

Not: Parantez içindeki değerler, t değerleridir.  
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Tablo 21.  Ergenlerin Narsisistik Kişilik Özellikleri Üzerindeki Aracı Etkilere İlişkin 
Değerler 

 Katsayılar  %95 BCa Güven Aralığı 

Aracı Modeller B SH  Düşük Yüksek 

A_BN  E_AAReddetme  E_BN .12 .05  .0304 .2388 

A_BN  A_Yüceleştirme  E_BN .18 .07  .0527 .3384 

B_BN  B_Yüceleştirme  E_BN .16 .06  .0520 .2730 

A_KN  E_AAPsiKontrol  E_KN .02 .01  .0022 .0460 

A_KN  A_Yüceleştirme  E_KN .03 .01  .0062 .0515 

B_KN  E_BAReddetme  E_KN .02 .01  .0039 .0469 

B_KN  B_Yüceleştirme  E_KN .03 .01  .0042 .0501 

A_BN = Annenin Büyüklenmeci Narsisizmi, A_KN = Annenin Kırılgan Narsisizmi,  

B_BN = Babanın Büyüklenmeci Narsisizmi, B_KN = Babanın Kırılgan Narsisizmi, 

E_BN = Ergenin Büyüklenmeci Narsisizmi, E_KN = Ergenin Kırılgan Narsisizmi, 

E_AAReddetme = Ergenin Anneden Algıladığı Reddetme, E_AAPsiKontrol= Ergenin 

Anneden Algıladığı Psikolojik Kontrol, E_BAReddetme = Ergenin Babadan Algıladığı 

Reddetme, A_Yüceleştirme = Annenin Yüceleştirmesi, B_Yüceleştirme = Babanın 

Yüceleştirmesi, SH = Standart Hata, B = Standardize olmayan beta katsayısı, BCa = Bias 

corrected and accelerated 
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3.3. TARTIŞMA 
 

Mevcut tez çalışmasının bu aşamasında, 14-17 yaş arası ergenler ve anne 

babalarından oluşan bir örneklemde, anne babaların ve ergenlerin narsisistik kişilik 

özellikleri ve ebeveynlik tarzları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Daha özgül olarak, 

anne babaların narsisistik kişilik özelliklerinin hem ebeveynlerin bildirdiği hem de 

ergenlerin anne babalarına yönelik algıladıkları ebeveynlik tarzları aracılığıyla ergenlerin 

narsisistik kişilik özelliklerini yordayıp yordamadığına ilişkin aracı değişken analizleri 

yapılmıştır. Çalışmadaki bu aracı modellere ek olarak, ergenlerin narsisistik kişilik 

özelliklerinin demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı, çoklu kaynaktan 

veri toplanarak elde edilmiş ebeveynlik tutum ve davranış puanları arasında farklılık olup 

olmadığı ve hangi araştırma değişkenlerinin ergenlerin narsisistik kişilik özelliklerini 

yordadığı da araştırılmıştır. 

Bu bölümde ilk olarak, ergenlerin büyüklenmeci ve kırılgan narsisistik kişilik 

özelliklerinin cinsiyet ve gelir düzeyi gibi sosyodemografik değişkenlere göre farklılaşıp 

farklılaşmadığına ilişkin bulguların tartışmasına yer verilecektir. Ardından, anne, baba ve 

çocuk olmak üzere birden fazla kaynaktan veri toplanarak elde edilmiş ebeveynlik tutum 

ve davranış puanları arasındaki farklılıkların tartışılmasına değinilecektir. Üçüncü olarak 

ergen katılımcıların büyüklenmeci ve kırılgan narsisistik kişilik özelliklerini yordayan 

araştırma değişkenlerine ilişkin bulgular tartışılacaktır. Sonrasında anne babaların 

narsisistik kişilik özellikleri ile ergenlerin narsisistik kişilik özellikleri arasındaki ilişkide 

ebeveynlik biçimlerinin aracı rolüne ilişkin bulgular tartışılacaktır.  
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3.3.1. Sosyodemografik Değişkenlere İlişkin Tartışma 

Mevcut çalışmada cinsiyet ve gelir düzeyi değişkenlerine göre ergenlerin büyüklenmeci 

ve kırılgan narsisistik kişilik özelliklerinin farklılaşıp farklılaşmadığı ele alınmıştır. İlk 

olarak, cinsiyet değişkeni açısından ele alındığında, büyüklenmeci narsisistik özelliklerin 

cinsiyete göre farklılaştığı ve erkeklerin büyüklenmeci narsisistik kişilik özellik 

puanlarının kızlardan daha yüksek olduğu bulunmuştur. Buna karşılık, ergenlerin kırılgan 

narsisistik özellikleri cinsiyete göre farklılık göstermemiştir. 

Büyüklenmeci narsisistik özelliklerin erkeklerde daha fazla görülmesi, hem ergen 

örneklemle (Aalsma, Lapsley ve Flannery, 2006; Barry ve Malkin, 2010; Menon, 2011; 

Peker, 2015) hem de yetişkin örneklemle yapılan çalışmaların (Miller ve Campbell, 2008; 

Tam, 2013; Tschanz, Morf ve Turner, 1998) sonuçlarıyla tutarlı bir bulgudur. Bu 

cinsiyetler arası farkın gelişimsel dönemlerden bağımsız olduğu ve farklı yaş gruplarıyla 

yapılan çalışmalarda da desteklendiği kapsamlı bir meta-analiz çalışmasında 

belirtilmektedir (Grijalva ve ark., 2015). Ancak alanyazında büyüklenmeci narsisistik 

özelliklerin cinsiyete göre farklılaşmadığını bulan ergen (Eberly-Lewis, Vera-Hughes ve 

Coetzee, 2018) ve yetişkin (Akıncı, 2015; Lee, Gregg ve Park, 2013; Valashjardi, 

MacLean ve Charles, 2020) örneklemle yürütülmüş çalışmaların da yer aldığı 

görülmektedir. Büyüklenmeci narsisistik özellikler abartılı benlik saygısı, yoğun hırs ve 

kibir, saldırgan tutumlar, kişilerarası ilişkilerde sömürücülük gibi özelliklerle 

tanımlanmaktadır (Akhtar ve Thompson, 1982; Wink, 1991) ve aslında DSM’de belirtilen 

narsisistik kişilik bozukluğu tanı ölçütlerini kapsamaktadır (Dickinson ve Pincus, 2003). 

Buradan hareketle tanı alma oranları incelendiğinde, narsisistik kişilik bozukluğu tanısı 

alan bireylerin %50-75’inin erkek olduğu (APA, 2000) ve yaşam boyu narsisistik kişilik 

bozukluğu tanısı alma yaygınlığının erkeklerde kadınlardan daha yüksek bulunduğu 

(Stinson ve ark., 2008) görülmektedir.   



131 
  

Öfkeyi saldırganlıkla ifade etme, güç sahibi olmaya ilişkin güçlü bir ihtiyaç, 

dürtüsellik, kendi odaklı olma, otoriter liderlik tarzı gibi büyüklenmeci narsisistik 

özelliklerin erkekler için belirlenmiş toplumsal cinsiyet rolleriyle örtüştüğü de 

görülmektedir (Carlson ve Gjerde, 2009; Corry, Merritt, Mrug ve Pamp, 2008). Morf ve 

Rhodewalt (2001) narsisistik özelliklerin görünümünün cinsiyetler arasında 

farklılaşmasının, cinsiyet rollerinin farklı sosyalleştirilmesinden kaynaklanabileceğini 

belirtmektedir. Yanı sıra, Philipson (1985) erkeklerin büyüklenmeci narsisistik 

özelliklerinin kadınlardan daha fazla olmasını psikanalitik kuram çerçevesinde 

açıklamaktadır. Bu görüşe göre, sosyal normlar doğrultusunda birincil bakımveren olan 

annelerin empati yapmada başarısız olması, çocukların farklı telafi mekanizmaları 

geliştirmeleriyle sonuçlanabilmektedir. Philipson (1985), annelerin oğullarını baba, koca 

gibi bir “öteki”nin uzantısı olarak, kızlarını ise kendilerinin bir uzantısı gördüklerini ifade 

etmektedir. Buna göre, annelerin çocuklarını uzantıları olarak görmeleri, ihtiyaçlarını fark 

edip karşılamalarını zorlaştırabilmektedir. Bunun sonucunda, çocukların yaşadıkları 

kırılmaları telafi etmeleri gerekmektedir. Bu görüşe göre, “öteki”nin uzantısı olarak 

değerlendirilen erkek çocukları, bu empatik yetersizlikler karşısında büyüklenmeci 

narsisistik özellikler olan benmerkezci ve hayranlık uyandıran “öteki” kimliğini 

oluşturmaktadırlar. Buna karşılık, kız çocukları annenin “kendiliğinin” bir uzantısı olarak 

değerlendirildiğinden, bu çocuklar sağlıklı bir özsaygı geliştirmektense tümgüçlü bir 

annenin uzantısı olarak kendilerini değerli kılmaktadırlar. Yetişkin yaşamlarında da 

anneleriyle ilişkilerine benzer ilişkiler kurarak, karşısındaki tümgüçlü kişiyle çok fazla 

özdeşim kurmakta ya da onunla kaynaşmaktadırlar (Philipson, 1985). Diğer bir deyişle, 

erkeklerin empatik yetersizliklerle başa çıkmak için büyüklenmeci narsisistik özellikler 

geliştirdiği, ancak kızların büyüklenmeciliğe ilişkin gereksinimlerini kurdukları ilişkiler 

aracılığıyla karşıladıkları söylenebilir. Özetle, hem psikanalitik alanyazında hem de 

cinsiyet rollerini araştıran çalışmalarda erkeklerin daha fazla büyüklenmeci narsisistik 
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özelliklere sahip olduklarının belirtildiği görülmektedir. Bu bağlamda mevcut araştırma 

sonucu, ilgili alanyazınla tutarlı olduğu söylenebilir.  

Mevcut çalışmada, ergenlerin kırılgan narsisistik kişilik özelliklerinin cinsiyete 

göre farklılaşmadığı bulunmuştur. Kırılgan narsisistik özelliklerin cinsiyetten bağımsız 

olduğu hem ülkemizde (Akıncı, 2015; İmamoğlu, 2018; Üzümcü, 2016) hem de 

yurtdışında (Besser ve Priel, 2010; Grijalva ve ark., 2010) yapılan çalışmalarda 

gösterilmektedir. Ancak buna karşılık, alanyazında kırılgan narsisistik özelliklerin 

kadınlarda daha yaygın olduğunu belirten çalışma bulgularına da rastlanmıştır (Mechanic 

ve Barry, 2015; Peker, 2015; Valashjardi, Maclean ve Charles, 2020b). Buna göre, 

kadınların cinsiyet rolleriyle uyumlu olarak daha örtük ve dolaylı olarak narsisistik 

hedeflerine ulaşma eğiliminde oldukları belirtilmektedir (Morf ve Rhodewalt, 2001). 

Kırılgan narsisizm düzeyi yüksek bireyler, kişilerarası ilişkilerde soğuk davranan, 

endişeli, baskın, kinci, fiziksel ve duygusal olarak kaçınmacı tarza sahip bireyler olarak 

tanımlanmaktadır (Dickinson ve Pincus, 2003; Pincus ve ark., 2009). Bu özellikler göz 

önünde bulundurulduğunda, toplumsal cinsiyet rolleri bakımından ayırt edici olmadığı 

dikkat çekmektedir. Buna karşılık, erkeklerin de kaçınmacı tarzı benimsemesi (Iwamoto, 

Liao ve Liu, 2010), hatta erkeklerde testosteron düzeyinin yüksek olmasının kaçınmacı 

bağlanma, bağ kuramama, baskınlık ve yalnızlıkla ilişkili bulunması (Turan, Guo, 

Boggiano ve Bedgood, 2014) kırılgan narsisistik özelliklerin cinsiyetten bağımsız olması 

bulgusuyla uyumlu görülmektedir.  

Gelir düzeyi açısından incelendiğinde, ergenlerin kırılgan ve büyüklenmeci 

narsisistik kişilik özellik puanlarının gelir düzeyine göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği bulunmuştur. Alanyazında narsisistik kişilik özellikleri ile gelir düzeyi 

arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Ülkemizde yapılmış bir 

çalışmada, mevcut çalışma bulgusuyla tutarlı olarak büyüklenmeci ve kırılgan narsisistik 
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özelliklerin algılanan gelir düzeyiyle ilişkili bulunmamıştır (Üzümcü, 2016). Ancak 

yüksek sosyoekonomik düzeye sahip bireylerin büyüklenmeci narsisistik özelliklerinin 

düşük sosyoekonomik düzeye sahip bireylerden daha yüksek olduğu (Cai, Kwan ve 

Sedikides, 2012) ve çocukluk döneminde anne babanın gelir düzeyinin gelecekteki 

büyüklenmeci narsisistik özelliklerle ilişkili olduğu (Martin, Côté ve Woodruff, 2016) 

araştırmalarda gösterilmektedir. Bu bağlamda, mevcut çalışma bulgusu alanyazınla 

tutarlılık göstermemektedir. Mevcut çalışma katılımcılarının gelir düzeyi incelendiğinde, 

yüksek gelir düzeyi olarak belirlenmiş kategorinin alt sınırının (5000 TL), araştırma 

verilerinin toplandığı 2018 yılı için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun dört 

kişilik aile için bildirdiği yoksulluk sınırının (5.588 TL) altında olduğu görülmektedir. 

Buradan hareketle söz konusu tutarsızlığın örneklemin yüksek gelir düzeyini yeterince 

temsil edememesinden kaynaklandığı düşünülebilir. 

 

3.3.2. Çoklu Kaynak Yoluyla Edinilen Araştırma Değişkenlerinin 

Karşılaştırılmasına İlişkin Tartışma 

Çocuk ve ergen örneklemle çalışırken çoklu kaynaktan veri toplamak altın standart olarak 

belirlenmiştir (Renk, 2005). Narsisistik kişilik özellikleri ile ebeveynlik tarzları 

arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmalarda, geçmişte algılanan ebeveynlik tarzlarının 

yanlı hatırlanma olasılığına karşılık, mevcut ebeveynlik tarzlarının hem anne babaların 

hem de çocukların bildirimleriyle değerlendirilmesinin daha nesnel sonuçlar sağlayacağı 

belirtilmektedir (Horton, 2011). Buradan hareketle, bu tez çalışmasında anne babaların 

bildirdiği çocuk yetiştirme davranışlarıyla ergenlerin algıladığı çocuk yetiştirme 

davranışları karşılaştırılmış ve birbirleriyle ilişkisi incelenmiştir.   
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Anne babaların kendi ebeveynliklerini, ergenlerin algıladıklarından daha sıcak, 

çocuklarının davranışlarını denetleyen ebeveynlik olarak bildirdikleri, ergenlerinse anne 

babalarının ebeveynlik tutumlarını daha reddedici algıladıkları bulunmuştur. Diğer bir 

deyişle, anne babalar çocuklarına, onların algıladıklarından daha sıcak ve yakın bir 

ebeveynlik sunduklarını, çocuklarının ev dışı davranışlarını daha fazla takip ettiklerini ve 

çocuklarıyla ilgilendiklerini belirtmektedirler. Buna karşılık ergenler eleştiri, 

onaylanmama, ceza gibi yollarla anne babaları tarafından reddedildiklerini 

hissetmektedirler. Bununla birlikte, yapılan korelasyon analizlerinde ergenlerin 

algıladıkları ebeveynlik tutum ve davranışlarının her birinin, anne ve babasının 

bildirdikleriyle ilişkili olduğu bulunmuştur. Ancak bu bulgular arasında en düşük ilişkinin 

reddedici tutum için olduğu görülmüştür. 

 Ergenler ve anne babalarıyla gerçekleştirilmiş çalışmalarda, ebeveynlerin 

çocuklarının algıladıklarından daha olumlu ebeveynlik tarzlarını benimsediklerini 

(Paulson ve Sputa, 1996; Purdie, Carroll ve Roche, 2004), çocuklarını daha sıcak, daha 

az reddedici ve karşılaştırmacı tutumlarla yetiştirdiklerini bildirdikleri bulunmuştur 

(Sarıtaş, 2012). Bir başka çalışmada, karşılıklı iletişim ve ilişki doyumu söz konusu 

olduğunda çocukların bildirimlerinin, davranışsal kontrol söz konusu olduğundaysa anne 

babaların bildirimlerinin daha iyi bilgi verebileceği belirtilmektedir (Pasch, Stigler, Perry 

ve Komro, 2010). Bu durum, anne babaların çocukların gereksinim duyduğu ilgi ve 

kabulü yeterince anlayamamaları (Sarıtaş, 2012) ya da olumsuz ebeveynlik davranışlarını 

doğru bildirmek konusunda isteksiz olabilmeleriyle (Heaven, Newbury ve Mak, 2003) 

ilişkilendirilmektedir. Özellikle bu çalışmadaki en olumsuz ebeveynlik tutumu olan 

reddedici tutumda ebeveyn-ergen bildirimlerinin en zayıf ilişkiyi göstermesi bu görüşü 

destekler niteliktedir (Shaw ve Scott, 1991).  Ek olarak, anne babaların aile süreçlerini 

çocuklarından daha olumlu değerlendirmelerinin, ailelerini kurarken yaptıkları yatırımla 

ilişkili olabileceği de belirtilmektedir (Purdie, Carroll ve Roche, 2004). 



135 
  

Mevcut çalışmada, ergenler ile annelerinin bildirdikleri aşırı koruyucu tutum 

arasında ve ergenler ile babalarının bildirdikleri karşılaştırmacı tutum arasında anlamlı 

bir farklılık olmadığı görülmüştür. Burada psikolojik/duygusal bağlılık modelinin etkisi 

olduğu düşünülmektedir (Kağıtçıbaşı, 2019). Türkiye gibi beraberlik kültürüne önem 

veren toplumlarda kentleşme, refah ve eğitim düzeyinin artmasıyla, Batı kültürlerindeki 

bağımsız aile modelindense, maddi bağımlılıkların azaldığı fakat psikolojik bağlılığın 

sürdüğü psikolojik/duygusal bağlılık modelinin geliştiği belirtilmektedir (Kağıtçıbaşı, 

2019). Bu aile modelinde anne baba denetimi, Batı kültürlerindeki gibi çocuğun ayrık 

benlik geliştirmesini engelleyen olumsuz bir ebeveynlik tutumu olarak 

değerlendirilmemektedir (Kağıtçıbaşı, 2017). Bu nedenle annelerin çocuklarının 

güvenliğini sağlamak adına aşırı korumacı davranmalarını iyi ebeveynlik olarak 

düşünerek, daha nesnel bir şekilde bildirdikleri düşünülebilir. Türkiye’deki değişen aile 

modeliyle birlikte, ailelerin çocuklarından kendine güvenmelerini, okulda başarılı 

olmalarını, popüler olmalarını bekledikleri belirtilmektedir (Kagitcibasi ve Ataca, 2005). 

Buna paralel olarak, babaların çocuklarının gelecekteki refahını gözeterek, çocuklarının 

daha başarılı olmasını istedikleri, bunun için de diğer çocuklarla karşılaştırıyor 

olabilecekleri düşünülmektedir. Örneğin Türkiye’de yapılan babalık araştırmasına göre, 

babaların bakım vermesinin bir yolunun, çocuklarını okul, ders gibi alanlarda 

desteklemesi olduğu belirtilmiştir (AÇEV, 2017). Akademik başarı konusunda 

çocuklarının özerkliğini destekleyen babalar, bir yandan da çocuklarının akademik 

etkinlikleriyle ilgilenerek onlarla ilişki kurmakta ve ders kanalıyla bakım vermektedirler. 

Sonuçta, babalar tarafından karşılaştırmacı tutumun olumlu bir ebeveynlik olarak 

değerlendirilmesi, bu davranışlarının daha nesnel değerlendirilmesiyle sonuçlanmış 

olabilir. Aynı zamanda, ergenlerin babalarından algıladıkları karşılaştırmacı tutumla 

babaların bildirdikleri karşılaştırmacı tutum arasındaki ilişkinin yüksek olması bulgusu, 

ülkemizde yapılan bir başka çalışmayla tutarlılık göstermektedir (Ulaşan-Özgüle, 2011).  
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3.3.3. Narsisistik Kişilik Özellikleriyle İlişkili Araştırma Değişkenlerine İlişkin 

Tartışma 

 

Çalışmada, ergenlerin kırılgan ve büyüklenmeci narsisistik kişilik özelliklerini yordayan 

değişkenleri belirlemek için hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Bu analizlerde, 

ebeveynlerin narsisistik kişilik özelliklerinin ve ebeveynlik tarzlarının ergenlerin 

narsisistik kişilik özelliklerine etkisini görebilmek için denkleme ilk sırada, özbilinçlilik 

duyguları dâhil edilerek (gurur, utanç ve suçluluk) etkileri kontrol edilmiştir. Alanyazında 

pek çok çalışmada gurur, utanç ve suçluluk duygularının ergenlik dönemiyle  (Orth, 

Robins ve Soto, 2010), narsisizmle (ör., Czarna, 2014; Tracy ve ark., 2009) ve aile 

iklimiyle (Valdés-Cuervo ve ark., 2018; Walter ve Burnaford, 2006) ilişkili olduğu ifade 

edilmektedir. Bu doğrultuda, utanç, suçluluk ve gurur duygularına yatkınlığın söz konusu 

olmadığı durumlarda da ebeveynlerin narsisistik kişilik özelliklerinin ve ebeveynlik 

tutumlarının ergenlerin narsisistik kişilik özellikleri üzerine etkisini belirleyebilmek için 

sözkonusu özbilinçlilik duygularının etkisi kontrol edilmiştir. 

Ergenlerin algıladıkları ebeveynlik tutumlarının büyüklenmeci narsisistik kişilik 

özellikleri üzerindeki etkisi incelendiğinde, anneden algılanan reddedici tutumun, 

annenin çocuğunu yüceleştirmesinin, babadan algılanan sıcaklığın ve karşılaştırmacı 

tutumun büyüklenmeci narsisistik özellikler üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Diğer 

bir deyişle, annesi tarafından ihmal edildiğini ve cezalandırıldığını hissetmenin ve bunun 

yanı sıra yüceleştirilmenin; diğer yandan babası tarafından hem sevildiğini hem de 

akranlarıyla sürekli karşılaştırılarak, akademik başarı konusunda baskı uygulandığını 

hissetmenin büyüklenmeci narsisistik özellikler üzerinde etkisi olduğu bulunmuştur. 

Alanyazındaki çalışmaların büyük çoğunluğunda algılanan ebeveynlik tarzlarının tek bir 

değişken olarak değerlendirilmesi, anneden ve babadan algılanan sıcaklık ve reddedici 

tutumların ayrı ayrı değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır (örn., Otway ve Vignoles, 
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2006). Ancak “ebeveynlik” temelinde değerlendirildiğinde, geçmişte ebeveynlerden 

algılanan soğukluğun (Barbin ve Ocampo, 2017; Otway ve Vignoles, 2006; Tam, 2013), 

reddedici tutumun (Huxley ve Bizumic, 2017) ve fiziksel şiddet gibi cezalandırıcı 

davranışlara maruz kalmanın (Cater, Zeigler-Hill ve Vonk, 2011) büyüklenmeci 

narsisizm üzerinde etkisi olduğunu gösteren çalışma bulgularının, mevcut çalışma 

bulgusuyla tutarlılık gösterdiği görülmektedir. Mevcut çalışmada anneden algılanan 

soğuk, reddedici, cezalandırıcı tutumlara, annenin aşırı takdir ve övgüyü doğuran 

yüceleştirme inançlarının eşlik etmesinin Kernberg’in (1975) açıklamalarını desteklediği 

düşünülmektedir. Kernberg (1975) narsisizmin gelişiminde soğuk ve mesafeli tutumlara 

sahip annenin hem kötü davranımına maruz kalan hem de narsisistik annesinin dünyasına 

katıldığı için “özel” olduğunu hisseden çocuğun, güvenilen tek kaynak olan kendi 

benliğine yönelmesinin narsisizmin gelişiminde etkisi olduğunu ifade etmektedir.  

Babadan algılanan duygusal sıcaklık ise büyüklenmeci narsisistik özellikler 

üzerinde etkisi bulunan bir başka ebeveynlik tutumudur. Bu bulguyla tutarlı olarak, 

ebeveynden algılanan duygusal sıcaklığın (Brummelman ve ark., 2015b) ve çocukların 

etkinliklerine katılma (Mechanic ve Barry, 2015), birlikte zaman geçirme (Eberly-Lewis, 

Vera-Hughes ve Coetzee, 2018) gibi duygusal sıcaklık bileşenlerinin çocuk ve ergenlerin 

büyüklenmeci narsisistik özellikleriyle ilişkili olduğunu gösteren araştırma sonuçları 

alanyazında yer almaktadır. Bu çalışmalarda, çocukların başarılarını övme, ödüllendirme 

gibi olumlu ebeveynlik uygulamalarına çok sık başvurulmasının da üstünlük duygusuna 

neden olarak, çocuklarda büyüklenmeci narsisistik özellikleri besleyebileceği 

belirtilmektedir (Mechanic ve Barry, 2015). Diğer yandan, Horton, Bleau ve Drwecki 

(2006) çalışmalarında, ebeveynden algılanan duygusal sıcaklığın, psikolojik kontrolle 

birlikte olması durumunda büyüklenmeci narsisizmi yordadığını bulmuşlardır. Mevcut 

çalışmada da bu bulguyla paralel olarak, babadan algılanan sıcaklığın yanı sıra psikolojik 

kontrolün bir formu olarak değerlendirilen karşılaştırmacı tutumun (Sümer ve 
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Kağıtçıbaşı, 2010) büyüklenmeci narsisistik özellikleri yordadığı görülmektedir. Bu 

ebeveynlik tutumları birlikte değerlendirildiğinde, ergenlerin babalarından algıladıkları 

sevgi, sıcaklık ve ilgiye, akranlarla karşılaştırılma ve başarı baskısı eklendiğinde, 

ergenlerin bu sevginin koşullu olduğunu algılayabilecekleri düşünülmüştür. Bununla 

paralel olarak, bir çalışmada yalnızca başarılı olduğu zamanlarda babasından sevgi ve ilgi 

gördüğünü hissetmenin (koşullu/başarı odaklı baba) büyüklenmeci narsisistik özelliklerle 

ilişkili olduğu bulunmuştur (Üzümcü, 2016). Benzer şekilde, yalnızca akademik 

başarıları karşısında ebeveynlerinden ilgi ve saygı gördüklerini hisseden ergenlerin, 

başarılı oldukları zamanlarda kendilerini daha büyüklenmeci algılama eğiliminde 

oldukları belirtilmektedir (Assor ve Tal, 2012). Sonuç olarak, annesi tarafından 

reddedildiğini ancak bir yandan da takdir edildiğini hisseden ergenin, babasının sevgisini 

ve annesinin övgüsünü alabilmek için başarı baskısıyla birlikte, üstünlük, hak görme, 

yoğun hırs gibi büyüklenmeci narsisistik özellikler geliştirebilecekleri düşünülmüştür.  

Ergenlerin kırılgan narsisistik kişilik özelliklerini etkileyen ebeveynlik tutumları 

incelendiğinde, anneden ve babadan algılanan reddedici tutumun ve anneden algılanan 

sıcaklığın ergenlerin kırılgan narsisistik özelliklerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Buna göre, annesi ve babası tarafından reddedildiğini hissetmenin ergenlerin eleştiriye 

hassasiyet, güvensizlik, aşırı duyarlılık, örtük olarak büyüklenmeci fanteziler kurma gibi 

özelliklerle tanımlanan (Day, Townsend ve Grenyer, 2020; Dickinson ve Pincus, 2003; 

Wink, 1991) kırılgan narsisistik özellikler geliştirmesini etkileyebileceği bulunmuştur.  

Bu bulguyla tutarlı olarak, çocukluk döneminde ebeveynlerden algılanan soğukluk ve 

reddedici tutumun kırılgan narsisistik özelliklerle pozitif yönde (Cramer, 2015; Huxley 

ve Bizumic, 2017; Otway ve Vignoles, 2006; Tam, 2013), algılanan sıcaklığın ise negatif 

yönde ilişkili olduğu (Lee-Rowland, 2019; Valashjardi, MacLean ve Charles, 2020a) çok 

sayıda araştırmada gösterilmiştir. Ayrıca, mevcut çalışmada anneden algılanan sıcaklığın 

da kırılgan narsisistik özellikleri yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgunun, 
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alanyazınla tutarlı olmadığı görülmektedir (örn., Huxley ve Bizumic, 2017; Lee-

Rowland, 2019). Ancak anneden algılanan sıcaklık ve reddedici tutumun her ikisinin de 

kırılgan narsisistik özellikleri yordaması, ergenlerin annelerinden tutarlı sevgi 

algılamadıklarını düşündürmüştür. Bu görüşe paralel olarak, Trumpeter ve arkadaşları 

(2008) geçmişte ebeveynlerin sevgisini tutarsız olarak algılamanın narsisistik özelliklerle 

ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Diğer yandan, bu ilişkinin annenin bakımveren rolüyle 

de ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Alanyazında annelerin çocuklarının beslenme, 

güvenliğini sağlama, kural koyma gibi konularda birincil bakımveren rolünde olmaları 

sonucu, çocukların babalarından çok anneleriyle temas kurdukları belirtilmektedir (örn., 

Sarıtaş-Atalar ve Altan-Atalay, 2018). Bu temas sırasında cinsiyet rollerinin de etkisiyle 

annelerin çocuklarıyla daha fazla duygusal etkileşime girmelerinin (Brand ve Klimes-

Dougen, 2010), çocukların annelerinin sıcaklık ve reddedici tutumlarının her ikisinden de 

daha fazla etkilenmelerine neden olabileceğini düşündürmüştür. Mevcut çalışmada 

anneden algılanan psikolojik kontrolün ergenlerin kırılgan narsisistik özelliklerini 

yordaması da bu bulgularla ve alanyazınla (Valashjardi, Maclean ve Charles, 2020a; 

Winner ve Nicholson, 2019) paralel görülmektedir. Barber (1996)  psikolojik kontrol 

uygulamalarını, ebeveynlerin çocuklarının davranışlarını kontrol etmek için aralarındaki 

sevgi ilişkisini kullanmaları olarak tanımlanmakta ve bu ebeveynlerin, suçluluk 

yaratarak, utandırarak, koşullu sevgi sunarak çocukları üzerinde baskı kurduklarını 

belirtmektedir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, psikolojik kontrol uygulamalarının 

hem sevgiyi hem de reddedici tutumu kapsadığı söylenebilmektedir. Dolayısıyla, 

anneden sıcaklık, reddedici tutum ve psikolojik kontrolün algılanmasının kırılgan 

narsisizmde başat olan yetersizlik, güvensizlik hisleri ile içedönüklük, savunmacı olma 

gibi özellikleri (Gabbard, 1989; Wink, 1991) etkilediği düşünülmektedir. Ek olarak, 

kırılgan narsisistik özellikler geliştirmeye yatkın olan ergenlerin, diğer insanların 

tepkilerine fazlaca odaklanmalarının (Gabbard, 1989; Wink, 1991) etkisiyle annelerinin 
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sıcaklığından, reddedici tutumlarından ve psikolojik kontrolünden daha fazla 

etkilenebileceği; böylece bu ebeveynlik tutumları algılandıkça, kırılgan narsisistik 

özelliklerin de artabileceği düşünülmektedir. Mevcut bulguyla paralel olarak annelerin 

kuralcı, küçümseyici ve kusur bulucu olarak algılanmasının gereksinimlerin ifade 

edilmesini engelleyerek kırılgan narsisistik özellikleri etkilediği ülkemizde yapılmış bir 

başka çalışmada ortaya koyulmuştur (Üzümcü, 2016). 

Mevcut çalışmada, son dönemde narsisizm üzerindeki etkisi araştırılan ebeveyn 

inançlarından olan yüceleştirmenin de hem büyüklenmeci hem de kırılgan narsisistik 

özellikler üzerinde etkisi olduğu bulunmuştur. Buna göre, annelerin çocuklarının diğer 

çocuklardan daha özel olduğuna inanarak onları yüceleştirmeleri (Brummelman ve ark., 

2015a), çocukların büyüklenmeci ve kırılgan narsisistik özelliklerini yordamaktadır. 

Alanyazında ebeveynlerin çocuklarını yüceleştirmelerinin (Brummelman ve ark., 2015b; 

Coppola ve ark., 2020) ve çocukluğunda ebeveynleri tarafından yüceleştirildiğini 

hissetmenin büyüklenmeci narsisistik özellikler üzerinde etkisi olduğunu gösteren 

araştırmalar mevcuttur (Nguyen ve Shaw, 2020; van Schie ve ark., 2020). Buna karşılık, 

ebeveynlerin yüceleştirmesinin kırılgan narsisizmle ilişkisini gösteren araştırma 

bulgularının çelişkili olduğu görülmektedir. Bazı çalışmalar ebeveynlerden algılanan 

yüceleştirmenin kırılgan narsisistik özelliklerle ilişkili olduğunu gösterirken (Lee-

Rowland, 2019), bazıları böyle bir ilişkinin olmadığına işaret etmektedir (Otway ve 

Vignoles, 2006; Nguyen ve Shaw, 2020). Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, 

bu çalışmalarda mevcut çalışmadaki gibi ebeveynlerin bildirimlerinin değil, 

katılımcıların ebeveynlerine ilişkin algılarının değerlendirilmiş olmasıdır. Kırılgan 

narsisistik özelliklere sahip bireylerin çekingen, alçakgönüllü, yetersizlik ve küçümsenme 

duygularını yaşamaya yatkın bireyler oldukları (Akhtar ve Thompson, 1982; Masterson, 

1993) göz önünde bulundurulduğunda, bu bireylerin geçmişte ebeveynleri tarafından 

yüceleştirilseler de bunu fark etmemiş olabilecekleri ya da yüceleştirildiklerini hissetseler 
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de bir yetişkin olarak bunu ifade etme konusunda gönülsüz olabilecekleri düşünülmüştür. 

Bu açıdan, bireylerin algıladıkları yüceleştirme ile mevcut çalışmadaki gibi ebeveynlerin 

bildirdiği yüceleştirmenin farklı sonuçlara işaret etmesinin anlaşılır olduğu söylenebilir. 

Son olarak, her iki regresyon analizinde de ergenlerin narsisistik özellikleri 

üzerinde anne ve babalarının narsisistik özelliklerinin etkisi olduğu bulunmuştur. 

Bulgular incelendiğinde, anne babaların büyüklenmeci narsisistik özelliklerinin 

ergenlerin büyüklenmeci narsisistik özelliklerini; kırılgan narsisistik özelliklerininse 

ergenlerin kırılgan narsisistik özelliklerini yordadığı görülmüştür. Bu konuyu inceleyen 

kısıtlı sayıdaki çalışmada, mevcut çalışma bulgusuyla tutarlı olarak, geçmişte 

ebeveynlerinin narsisistik özellikleri olduğunu bildiren yetişkin katılımcıların daha fazla 

büyüklenmeci narsisistik özelliklere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Leggio, 2018; 

Sukenick, 2001). Coppola ve arkadaşları (2020) ise yakın zamanda gerçekleştirdikleri 

çalışmada, anne ve babaların büyüklenmeci narsisistik özelliklerinin geç çocukluk 

dönemindeki çocuklarının büyüklenmeci narsisistik özelliklerini yordadığını 

bulmuşlardır. Kırılgan narsisistik özellikler açısından incelendiğinde, geçmişte anneden 

algılanan narsisistik özelliklerin yetişkinlikteki kırılgan narsisistik özellikler üzerinde 

etkisi olduğunu, gösteren çalışmaların sınırlı sayıda da olsa alanyazında yer aldığı 

görülmektedir (Türker, 2018). Ebeveyn narsisizminin çocukların narsisizmini 

etkileyebileceğine yönelik açıklamalar hem psikanalitik bakış açısıyla (Golomb, 1992; 

Kernberg, 1975) hem de biyososyal öğrenme yaklaşımıyla (Millon, 1981) tutarlı 

görülmektedir. Buna göre çocuklarını kendi büyüklenmeci benliklerinin bir parçası olarak 

algılayan, çocuklarına sevilebilmek için bir şeyler yapmaları gerektiğini hissettiren 

(Golomb, 1992) ve yalnızca beklentilerini karşıladığında çocuklrıyla ilgilenen narsisistik 

ebeveynlerin (Kernberg, 1975) çocuklarının büyüklenmeci kendilik geliştirmelerine 

neden olabilecekleri belirtilmektedir. Ayrıca, narsisistik özelliklere sahip ebeveynlerle 

özdeşim kurmanın (Shaw, 2010) ve kişilik oluşumunda anne babaları model almanın 
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etkisi göz önünde bulundurulduğunda (Jabeen, Gerritsen ve Treur, 2020), ebeveynlerin 

kırılgan narsisistik özelliklerinin ergenlerin kırılgan narsisistik özelliklerini, 

büyüklenmeci narsisistik özelliklerinin ise ergenlerin büyüklenmeci özelliklerini 

etkilemesi anlaşılır hale gelmektedir. 

Alanyazında narsisistik özelliklerin gelişiminde etkisi olduğu belirtilen aşırı 

korumacı tutumların (örn., Huxley ve Bizumic, 2017) ve davranışsal kontrol 

uygulamalarının (örn., Barry ve ark., 2007; Mechanic ve Barry, 2015) mevcut çalışmada  

etkisi bulunmamıştır. Burada kültürel faktörlerin etkisi olduğu düşünülmüştür. Bir önceki 

bölümde de belirtildiği gibi, Türkiye’deki psikolojik/duygusal bağlılık modeline göre 

anne babanın denetimi ve aşırı korumacı davranışları gerek ebeveynler gerek ergenler 

tarafından, Batı kültürlerindeki bağımsız aile modellerindeki gibi olumsuz bir ebeveynlik 

tarzı olarak değerlendirilmemektedir (Kağıtçıbaşı, 2017; Kağıtçıbaşı ve Ataca, 2005). 

Buna göre, Türk kültüründe ergenlerin bu ebeveynlik tutum ve davranışlarını 

özerkleşmeye bir engel olarak değil, bakım alma ve ilgi görmenin bir yolu olarak 

değerlendirebilecekleri düşünülmüştür. Bunun sonucunda ise aşırı korumacı tutumların 

ve davranışsala kontrol uygulamalarının ergenlerin narsisistik kişilik özellikleri üzerinde 

etkisinin olmaması anlaşılır görülmektedir. 

 

3.3.4. Anne ve Babaların Narsisistik Kişilik Özelliklerinin Ebeveynlik Tarzları 

Aracılığıyla Ergenlerin Narsisistik Kişilik Özelliklerini Yordamasına İlişkin 

Tartışma 

Bu çalışmada anne ve babaların narsisistik kişilik özellikleri ile ergenlerin narsisistik 

kişilik özellikleri arasında ebeveynlik tarzlarının aracı bir rol oynayıp oynamadığı 

araştırılmıştır. Bu doğrultuda, ilk olarak anne ve babaların narsisistik kişilik özellikleri ile 



143 
  

anne babaların bildirdiği ve ergenlerin bildirdiği ebeveynlik tutum, davranış ve inançları 

arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Sonrasında bu üç kaynaktan alınan ebeveynlik tutum, 

davranış ve inançları ile ergenlerin narsisistik kişilik özellikleri arasındaki ilişkiler 

incelenmiştir. Anlamlı ilişkiler göz önünde bulundurularak, anne ve babaların narsisistik 

kişilik özelliklerinin ergenlerin narsisistik kişilik özelliklerini yordayıp yordamadığı 

kırılgan ve büyüklenmeci narsisizm için ayrı aracı modeller oluşturularak test edilmiştir. 

Her bir aracı modelde, özbilinçlilik duygularının (utanç, suçluluk ve gurur) etkisi kontrol 

edilmiştir. 

 Araştırma bulguları ilk olarak, ebeveynlerin büyüklenmeci narsisistik kişilik 

özelliklerinin ebeveyn yüceleştirmesi aracılığıyla ergenlerin büyüklenmeci narsisistik 

kişilik özelliklerini yordadığını ortaya koymuştur. Bu araştırma bulgusu, kendilik 

psikolojisi kuramı (Kohut, 1977) ve biyososyal öğrenme kuramının (Millon,1969, 1981) 

narsisizmin gelişimsel kökenlerine ilişkin açıklamalarıyla uyumlu olduğu 

düşünülmektedir. Kendilik psikolojisi kuramında narsisistik özellikleri olan ebeveynlerin 

çocuklarını kendilerinin bir uzantısı olarak gördüklerini belirtilmektedir (Kohut, 1971). 

Narsisistik özellikleri olan ebeveynler, kendi çocuklarının diğer çocuklardan daha özel 

olduğuna, her şeye daha fazla hakkı olduğuna ve daha yüce olduklarına inanmaktadırlar 

(Brummelman ve ark., 2015a). Yüceleştiren ebeveynlerin çocuklarının en küçük 

başarılarını bile sıkça ve abartılı bir şekilde övdükleri (Brummelman ve ark., 2015b) ve 

çocuklarının başarıları aracılığıyla hem çocuklarını hem de kendilerini öne çıkarma 

eğiliminde oldukları belirtilmektedir (Brummelman ve ark., 2017). Buna göre, çocuklar 

kendilerini anne babalarının gözünden değerlendirdiklerinden (Coppola ve ark., 2020) 

yüceleştirilen ve sürekli övgü alan çocuklar, ebeveynlerinin gözündeki gerçekçi 

olamayacak derecede olumlu olan imajı içselleştirmekte (Millon 1969, 1981) ve böylece 

büyüklenmeci narsisistik özellikler geliştirebilmektedir (Brummelman ve ark., 2017). 

Diğer yandan, bu çocukların narsisistik ebeveynleriyle özdeşim kurmalarının da 
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büyüklenmeci narsisistik özellikler geliştirmelerinde etkisinin olabileceği ifade 

edilmektedir (Rappoport, 2005; Shaw, 2010). Alanyazında da mevcut çalışma bulgusuyla 

tutarlı olarak, büyüklenmeci narsisistik kişilik özellikleri olan ebeveynlerin çocuklarını 

yüceleştirme eğiliminde oldukları (Brummelman ve ark., 2015a), geçmişte ebeveynleri 

tarafından yüceleştirildiğini hisseden bireylerin daha fazla büyüklenmeci narsisistik 

özelliklere sahip oldukları  (Barbin ve Ocampo, 2017; Nguyen ve Shaw, 2020) ve 

ebeveynlerle çocuklarının büyüklenmeci narsisistik özellikleri arasındaki ilişkiye 

ebeveynlerin yüceleştirmelerinin aracılık ettiği (Coppola ve ark., 2020) belirtilmektedir. 

 Mevcut çalışmada ebeveyn yüceleştirmesinin yanı sıra annelerin büyüklenmeci 

narsisistik özelliklerinin ergenlerin annelerinden hissettikleri soğuk ve reddedici tutumlar 

aracılığıyla ergenlerin büyüklenmeci narsisistik özelliklerini yordadığı bulunmuştur. 

Ergenin annesinden reddedici tutumlar algılamasının, Kohut’un (1971) narsisizmin 

gelişimini açıklarken öne sürdüğü ebeveyn-çocuk etkileşimiyle uyumlu olduğu 

düşünülmektedir. Kohut (1971), kendisi odaklı olduğu için, çocuğun gereksinimlerini 

anlama ve karşılamada başarısız olan narsisistik annelerin, büyük bir düş kırıklığı 

yaratarak çocuğun narsisistik özellikler geliştirmesine neden olabileceğini ifade etmiştir. 

Benzer şekilde, Kernberg (1975) de narsisizmin gelişimsel kökenlerinde benzer 

ebeveynlik tarzlarının rolü olduğunu öne sürmüştür. Daha önce de belirtildiği gibi, 

Kernberg (1975) patolojik narsisizmin oluşumunda narsisist ebeveynlerin, özellikle de 

annelerin reddedici tutumlarını vurgulamış, bunun yanı sıra bu tutumlara maruz kalan 

çocukların çevrede haset ve hayranlık uyandıracak özelliklere sahip olduklarını ve 

ailelerinin hayallerini gerçekleştirecek parlak ve dahi çocuklar olduklarını ifade etmiştir. 

Bunun sonucunda, söz konusu soğukluk ve hasedi telafi edebilmek için çocukların, tutarlı 

ve güvenilir olduğunu bildiği tek kaynak olan kendi benliklerine yönelerek patolojik 

büyüklenmeci kendiliklerini oluşturduklarını belirtmiştir. Bu açıklamalarla ve mevcut 

çalışma bulgusuyla tutarlı olarak, Otway ve Vignoles (2006) büyüklenmeci narsisistik 
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özelliklere sahip bireylerin, geçmişte ebeveynleri tarafından yüceleştirildiklerini 

hissettiklerini ve bir yandan da ebeveynleriyle ilişkilerinin soğuk olduğunu 

hatırladıklarını ortaya koymuşlardır. Yazarlar, ebeveynlerden alınan övgülere reddedici 

mesajların eşlik etmesinin bu övgülerin inandırıcılığını yok edebileceğini öne sürerek, 

narsisistik bireylerin kendilerini tutarsız bir şekilde değerlendirmelerinin bu ebeveynlik 

tarzlarının birleşimiyle anlaşılır hale geldiğini belirtmişlerdir. Alanyazında narsisistik 

ebeveynlerle büyümenin çocuklar için kafa karıştırıcı olabileceği ifade edilmektedir 

(Mahoney, Rickspoone ve Hull, 2016). Buna göre, narsisistik ebeveynlerin çocuklarının 

başarısızlıklarını kendi başarısızlıkları olarak algılayarak, zedelenen kendilik değerlerini 

onarabilmek için çocuklarından uzaklaştıklarından söz edilmektedir (Mahoney, 

Rickspoone ve Hull, 2016). Bu açıdan değerlendirildiğinde, büyüklenmeci narsisistik 

ebeveynlerin çocuklarını yüceleştirerek çocuklarının büyüklenmeci özellikler 

geliştirmelerini destekledikleri, ancak çocuklarının başarısız olmaları karşısında yoğun 

hayal kırıklığına uğrayarak uzaklaştıkları ya da sert ve düşmanca davrandıkları (Thomaes 

ve Brummelman, 2018; Wetzel ve Robins, 2016) söylenebilmektedir. Bu kuramsal 

açıklamalar ve araştırma bulguları bir arada değerlendirildiğinde, çocukların 

büyüklenmeci narsisistik özellikleri üzerinde sözkonusu ebeveynlik tarzlarının 

(yüceleştirme ve reddedici tutum) etkisinin olmasının anlaşılır hale geldiği 

düşünülmektedir. 

 Mevcut çalışmada, ebeveynlerin çocuklarını yüceleştirmesinin, ebeveynlerin 

kırılgan narsisistik kişilik özellikleri ile ergenlerin kırılgan narsisistik kişilik özellikleri 

arasındaki ilişkide de aracı rolü olduğu bulunmuştur. Ayrıca, annelerin kırılgan narsisistik 

kişilik özelliklerinin ergenlerin hissettiği psikolojik kontrol aracılığıyla; babaların 

kırılgan narsisistik kişilik özelliklerininse ergenlerin algıladığı reddedici tutum 

aracılığıyla ergenlerin kırılgan narsisistik kişilik özelliklerini yordadığı görülmüştür. 

Diğer bir deyişle, kırılgan narsisistik özelliklere sahip ebeveynlerin çocuklarının yüce 
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olduğuna inanmalarının ve bu çocukların fiziksel ya da duygusal olarak 

cezalandırıldıklarını, suçlanarak, utandırılarak ve koşullu sevgiyle kontrol edildiklerini 

hissetmelerinin çocukların kırılgan narsisistik kişilik özellikleri üzerinde etkisi olduğu 

bulunmuştur. Yukarda da belirtildiği gibi narsisistik ebeveynler çocuklarının diğer 

çocuklardan çok daha yüce olduklarına inanarak (yüceleştirme) gerçekçi olamayacak 

derecede olumlu bir imaj geliştirmelerine neden olabilmektedirler (Millon, 1969, 1981). 

Freud (1914/1957b) yüceleştirilen çocuğun görevinin anne babalarının 

gerçekleştiremediği rüyaları gerçekleştirmek ve başaramayacakları hedeflere ulaşma 

şansını ebeveynlerine sunmak olduğunu belirtmektedir. Benzer şekilde, Golomb (1992) 

da narsisistik ebeveynlerin, özellikle annelerin, çocuklarının olağanüstü yeteneklere sahip 

olduklarını düşündüklerinde onları büyüklenmeci benliklerinin bir parçası olarak 

algıladıklarını (yüceleştirme), ancak çocuklarının özelliklerini beğenmediklerinde 

kendilerine ilişkin sevmedikleri özelliklerini çocuklarına yansıttıklarını ifade etmektedir. 

Diğer bir deyişle, narsisistik ebeveynlerin çocuklarını oldukları gibi değil, iki ayrı uçta 

değerlendirdiklerini belirtmektedir (Golomb, 1992). Mevcut çalışmada ergenlerin 

kırılgan narsisistik kişilik özellikleri üzerinde, kırılgan narsisistik ebeveynlerinden 

algıladıkları reddedici tutumların ve psikolojik kontrolün etkisi olduğu da bulunmuştur. 

Buradan hareketle, kolaylıkla incinebilen, kendine odaklanmış, empati yapmakta güçlük 

çeken kırılgan narsisistik özelliklere sahip ebeveynlerin (Rappoport, 2005), çocuklarının 

beğendikleri özelliklerini yüceleştirip, beğenmedikleri özelliklerini düzenlemek için 

psikolojik kontrole ve reddedici tutumlara başvurmalarının çocukların narsisistik 

özellikler geliştirmesinde etkisi olabileceği düşünülmektedir. 

 Yukarda da belirtildiği gibi, ebeveynleri tarafından yüceleştirilmiş çocukların, 

ebeveynlerinin kendilerinin ulaşamayacakları hedefleri gerçekleştirmek gibi önemli bir 

görevleri bulunmaktadır (Freud, 1914/1957b). Ancak bu çocukların, bu görevi yerine 

getiremedikleri zamanlarda fiziksel ya da psikolojik olarak cezalandırılmalarının 
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(reddedici tutum) ve eleştiri, suçlanma, koşullu sevgi sunma gibi davranışlara maruz 

kalmalarının (psikolojik kontrol) çocukların gerçek benliklerini ortaya koymalarını 

engelleyebileceği düşünülmektedir. Diğer bir deyişle, bir yandan yüceleştirilirken, diğer 

yandan psikolojik kontrol uygulamalarına ve reddedici tutumlara maruz kaldığını 

hisseden ergenlerin bu tutarsızlıklar sonucunda kırılgan narsisizm tanımında yer aldığı 

gibi, kendilerini yetersiz ve kaygılı hissedebilecekleri, eleştiriye ve başarısızlığa aşırı 

hassasiyet gösterebilecekleri (Gabbard, 1989; Wink, 1991) beklenebilir. Söz konusu 

ebeveynlik tutumlarının etkisiyle bu ergenlerin boşluk, güvensizlik ve zayıflık hislerini 

üstünlük yanılsamasıyla telafi etmeye çalışabilecekleri ve kendi değerlerini başarılarına 

göre belirleyebilecekleri (Millon, 1969,1981) düşünülmektedir. 

 Alanyazında mevcut çalışma bulgusundan farklı olarak, İngiltere, Avusturalya 

gibi bireyci kültürlerde gerçekleştirilmiş çalışmalarda geçmişte ebeveynleri tarafından 

yüceleştirildiğini hissetmenin kırılgan narsisistik kişilik özellikleri üzerinde etkisi 

olmadığı bulunmuştur (Otway ve Vignoles, 2006; Nguyen ve Shaw, 2020). Buna karşılık, 

mevcut çalışma bulgusuyla tutarlı olarak, Hong Kong gibi toplulukçu kültürlerde yapılan 

çalışmalarda yüceleştirildiğini hissetmenin kırılgan narsisizmi yordadığı sonucuna 

ulaşılmıştır (Tam, 2013). Ülkemizin de toplulukçu ülkeler arasında yer aldığı 

(Kağıtçıbaşı, 2005) göz önünde bulundurulduğunda, ebeveyn yüceleştirmesinin kırılgan 

narsisistik kişilik özellikleri üzerinde etkisinin olmasına ilişkin mevcut çalışma 

bulgusunun alanyazınla tutarlı olduğu görülmektedir. Toplulukçu kültürlerde 

büyüklenmeci narsisizmdense tevazu, itaatkârlık, dolaylı iletişim gibi kültürel öğretilerle 

uyuşması bakımından kırılgan narsisizmin daha kabul edilebilir olduğu ifade 

edilmektedir (Tam, 2013). Bu açıdan değerlendirildiğinde, mevcut çalışmada da olduğu 

gibi kırılgan narsisistik özelliklere sahip ebeveynlerin örtük bir şekilde çocuklarını 

yüceleştirdikleri ve çocuklarına psikolojik kontrol gibi dolaylı bir iletişim aracılığıyla 

disiplin sağlamaları anlaşılır görülmektedir. Bu ebeveynlik tarzlarına maruz kalan ve yine 
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toplulukçu kültürde büyüyen ergen çocukların da söz konusu ebeveynlik uygulamalarını 

hissetmeye daha duyarlı hale geldikleri, eleştiriye, suçlanmaya ve utandırılmaya daha 

açık olabilecekleri ve böylece bu ebeveynlik tarzlarının ergenlerin kırılgan narsisistik 

özelliklerini güçlendirmeye neden olabileceği düşünülebilir.  

 Son olarak, aracı değişken analizleri bir arada değerlendirildiğinde büyüklenmeci 

ve kırılgan narsisistik kişilik özelliklerinin ebeveynden çocuğa aktarımında benzer 

mekanizmaların işlediği düşünülmektedir. Her iki narsisistik kişilik türünde de 

ergenlerin, narsisistik ebeveynleri tarafından açık ya da örtük olarak yüceleştirildikleri ve 

bunun yanı sıra ebeveynlerinin psikolojik kontrol uyguladıklarını ya da reddedici 

davrandıklarını hissettikleri görülmektedir. Her ne kadar bu çalışmada büyüklenmeci ve 

kırılgan narsisizm iki ayrı değişken olarak ele alınsa da alanyazında bu iki boyutun 

narsisistik bir madalyonun iki yüzünü yansıttığı ve anlık duruma göre hangi boyutta 

olunacağının belirlendiği ifade edilmektedir (Gore ve Widiger, 2016; Levy, 2012). Diğer 

bir deyişle, kırılgan narsisistik özelliklere sahip bireyler büyüklenmeci özelliklere sahip 

olabilirken (Akhtar ve Thompson, 1982), büyüklenmeci narsisistik özelliklere sahip 

bireyler de kırılgan narsisizmdeki gibi başarısızlıklara kendilerini değersizleştirerek yanıt 

verebilmektedirler (Caligor ve Stern, 2020). Buradan hareketle, mevcut çalışmada 

büyüklenmeci ve kırılgan narsisistik kişilik özelliklerinin aktarımında benzer ebeveynlik 

tarzlarının rol alması anlaşılır görülmektedir. 
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3.4. SONUÇ 
 

Bu tez çalışmasında ilk olarak, narsisistik kişilik özellikleri demografik 

değişkenler açısından incelenmiş ve ergenlerin kırılgan narsisistik kişilik özelliklerinin 

cinsiyetten bağımsız olduğu ancak büyüklenmeci narsisistik kişilik özelliklerinin 

cinsiyete göre farklılaştığı bulunmuştur. Buna göre, erkek ergenlerin büyüklenmeci 

narsisistik kişilik özelliklerinin kızlardan daha yüksek olduğu görülmüştür. Ek olarak, 

ergenlerin büyüklenmeci ve kırılgan narsisistik kişilik özelliklerinin gelir düzeyine göre 

farklılaşmadığı bulunmuştur. 

İkinci olarak, çoklu kaynaktan toplanan ebeveynlik tutum ve davranışları 

karşılaştırıldığında, anne babaların kendi ebeveynliklerini, ergenlerin algıladıklarından 

daha sıcak, çocuklarının davranışlarını kontrol eden ebeveynlik olarak bildirdikleri, 

ergenlerinse anne babalarının ebeveynlik tutumlarını daha reddedici algıladıkları 

bulunmuştur. Bununla birlikte, ergenler ile annelerinin bildirdikleri aşırı koruyucu 

tutumlar arasında ve ergenler ile babalarının bildirdikleri karşılaştırmacı tutumlar 

arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 

Üçüncü olarak, ergenlerin büyüklenmeci narsisistik kişilik özelliklerini yordayan 

değişkenler incelendiğinde, ergenlerin annelerinden algıladıkları reddedici tutumun, 

babalarından algıladıkları sıcaklığın ve karşılaştırmacı tutumun etkisi olduğu 

görülmüştür. Buna ek olarak, anne ve babaların büyüklenmeci narsisistik kişilik 

özellikleri ve annelerin çocuklarını yüceleştirmeleri de ergenlerin büyüklenmeci 

narsisistik kişilik özelliklerini yordadığı bulunmuştur. Ergenlerin kırılgan narsisistik 

kişilik özelliklerini yordayan değişkenler incelendiğindeyse, ergenlerin anne ve 

babalarından algıladıkları reddedici tutumun, annelerinden algıladıkları sıcaklığın ve 

psikolojik kontrolün etkisi olduğu görülmüştür. Buna ek olarak, anne ve babaların 
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kırılgan narsisistik kişilik özellikleri ve annelerin çocuklarını yüceleştirmelerinin de 

ergenlerin kırılgan narsisistik kişilik özellikleri üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. 

Son olarak aracı model analizleri incelendiğinde, annenin büyüklenmeci 

narsisistik kişilik özelliklerinin ergenin anneden algıladığı reddedici tutum ve annenin 

ergeni yüceleştirmesi aracılığıyla; babanın büyüklenmeci narsisistik kişilik 

özelliklerininse yalnızca babanın ergeni yüceleştirmesi aracılığıyla ergenin büyüklenmeci 

narsisistik kişilik özelliklerini yordadığı bulunmuştur. Yanı sıra, annenin kırılgan 

narsisistik kişilik özelliklerinin ergenin anneden algıladığı psikolojik kontrol ve annenin 

ergeni yüceleştirmesi aracılığıyla; babanın kırılgan narsisistik kişilik özelliklerininse 

ergenin babadan algıladığı reddedici tutum ve babanın ergeni yüceleştirmesi aracılığıyla 

ergenin kırılgan narsisistik kişilik özelliklerini yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Tüm bu bulgular bir arada değerlendirildiğinde, mevcut tez çalışmasında 

ebeveynlerin narsisistik kişilik özellikleri ile ergenlerin narsisistik kişilik özellikleri 

arasındaki ilişkide benzer mekanizmaların işlediği görülmüştür. Öncelikle, ergenlerin 

narsisistik kişilik özellikleri üzerinde, yüceleştirme dışındaki ebeveynlik tutum ve 

davranışlarında ebeveynlerin bildirimlerindense ergenlerin bildirimlerinin yordayıcı gücü 

olduğu görülmüştür. Her iki narsisistik kişilik türünde de ergenlerin, narsisistik 

ebeveynleri tarafından açık ya da örtük olarak yüceleştirildikleri ve bunun yanı sıra 

ebeveynlerinin psikolojik kontrol uyguladıklarını ya da reddedici davrandıklarını 

hissettikleri görülmektedir. Bu açıdan ebeveynlerin narsisistik kişilik özelliklere sahip 

olmalarının, çocuklarını yüceleştirmelerinin ve ergenlerin ebeveynleri tarafından 

reddedildiklerini algılamalarının narsisistik kişilik özellikler geliştirmeleri açısından 

ortak risk faktörleri olduğu görülmüştür. Ancak ergenlerin anne babalarının 

ebeveynliklerine ilişkin değerlendirmeleri söz konusu olduğunda farklı mekanizmalar 

devreye girmiştir. Buna göre, ergenlerin annelerinden algıladıkları reddedici tutumların 
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büyüklenmeci narsisizm, babalarından algıladıkları reddedici tutumların ve annelerinin 

sevgilerini bir kontrol aracı olarak kullandıklarına yönelik algılarının kırılgan narsisizm 

üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, narsisistik özelliklere sahip 

ebeveynlerin, çocuklarının diğer çocuklardan özel ve üstün olduklarına yönelik 

inançlarını çocuklarına aktarırken, koşulsuz sevgi sunma konusunda başarısız olmalarının 

çocuklarda narsisistik kişilik özelliklerinin gelişimini etkileyebileceği öngörülebilir. 
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BÖLÜM IV 

NİTEL ÇALIŞMA 

 

NARSİSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİK DÜZEYİ YÜKSEK OLAN ERGENLERİN 

ANNE BABALARININ EBEVEYNLİK TARZLARINA İLİŞKİN 

DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Bu bölümde, bu tezin son çalışması yer almaktadır. Bu çalışmada, nicel araştırma 

bölümünde, büyüklenmeci narsisistik kişilik özellik düzeyinin yüksek olduğu belirlenen 

ergenlerle, anne babalarıyla ilişkilerine ve onlardan algıladıkları ebeveynlik tutum ve 

davranışlarına ilişkin yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve görüşme deşifreleri 

Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz (YFA) ile analiz edilmiştir. Nitel çalışmanın 

yöntemi, bulguları ve bulguların alanyazın ışığında tartışılması ilerleyen alt bölümlerde 

sunulmuştur. 

 

4.1. YÖNTEM 

4.1.1. Nitel Çalışma Yürütülmesinin Nedenleri 

Psikoloji çalışmalarında uzun yıllardır nedensel ilişki kurmayı hedefleyen nicel araştırma 

yöntemleri kullanılmaktayken, son yıllarda katılımcıların deneyimlerinin anlam ve 

niteliğine odaklanan nitel araştırma yöntemlerine de yer verilmeye başlanmıştır (Willig, 

2013). Özellikle klinik psikoloji çalışmalarında nitel araştırmaların, katılımcıların 

deneyimlerindeki ayrıntıların anlaşılmasına olanak sağladığı için oldukça değerli olduğu 
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belirtilmektedir (Cromby, 2012). Nitel araştırmalarda katılımcıların dünyayı nasıl 

anlamlandırdıkları, olayları nasıl deneyimledikleri ve belirli bir kavrama hangi anlamları 

yükledikleri derinlemesine incelenmektedir (Pietkiewicz ve Smith, 2014). Bu nedenle 

nitel çalışmalarda önceden belirlenmiş değişkenlerin katılımcıya sunulmasının, 

araştırmacının kendi yarattığı anlamı katılımcıya dayatması olarak değerlendirilerek, 

katılımcılara doğrudan sunulmamaktadır. Ayrıca katılımcıların araştırılan olguya ilişkin 

kendi anlamlarını yaratmaları için alan yaratılarak, onların bakış açılarına olabildiğince 

sadık kalınması amaçlanmaktadır (Elliott ve ark., 1999; Willig, 2013).  

Nitel araştırmalar sözcüklerle ifade edilemeyen ya da öz bildirim ölçekleriyle 

belirlenemeyen duygular söz konusu olduğunda oldukça zenginleştirici araçlar olarak 

devreye girmektedir. Katılımcıların duygularını ifade edemediği ya da reddettiği 

zamanlarda ses tonu, konuşma hızı, konuşma yoğunluğu gibi ipuçlarından katılımcıların 

yaşadığı duyguların tahmin edilebilmesine olanak sağlamaktadırlar (Cromby, 2012). 

Ayrıca nitel çalışmalar sırasında araştırmacılar, kendilerinde ortaya çıkan duygusal 

tepkileri de dikkate alarak katılımcıların duygularını yorumlama fırsatına sahip 

olabilmektedirler (Hubbard ve ark., 2001). Bu bakımdan ergenlik dönemi gibi oldukça 

yoğun ve dalgalı duygudurumlarla seyreden ve ebeveynlerle çatışmaların sık ve yoğun 

yaşandığı bir dönemde (Arnett, 1999, Laursen, coy ve Collins, 1998) ebeveynlerle 

ilişkilerin oldukça titiz bir şekilde incelenmesi gerektiği düşünülmektedir.  Bu çalışmada 

narsisistik kişilik özellik düzeyi yüksek olan ergenlerin anne babalarıyla ilişkilerine ve 

onların ebeveynlik tutum ve davranışlarına ilişkin duygu ve deneyimlerini derinlemesine 

anlamak amaçlandığından, böylesine dalgalı seyredebilen gelişimsel dönemde öz 

bildirim ölçeklerinden elde edilen araştırma sonuçlarının da ötesine gidebilmek adına 

çalışmanın bu aşamasında nitel araştırma yaklaşımı tercih edilmiştir.  
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4.1.2. Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz Yürütülmesinin Nedenleri 

YFA bireylerin öznel deneyimlerini derinlemesine incelemeyi ve bu deneyimlerin 

bireyler için anlamını araştırmayı amaçlayan bir nitel analiz yöntemi olarak 

tanımlanmaktadır (Eatough ve Smith, 2008). Bu yaklaşımda katılımcının dünyasına 

odaklanarak her bir katılımcının belirli bir olay, süreç ya da ilişkiyi nasıl deneyimlediğini 

anlamaya ve bunun neye benzediğini tanımlamaya çalışmak esas alınmaktadır (Larkin, 

Watts ve Clifton, 2006).   

YFA’nın kuramsal kökenleri fenomenolojiye, yorumlayıcılığa ve idiyografiye 

dayanmaktadır (Smith, 2011). YFA, öncelikli olarak fenomenolojiktir, yani yaşanmış 

deneyimlerle ilgilenerek, bireylerin bunları nasıl deneyimlediklerinin ayrıntılı olarak 

incelenmesi gerektiğini öne sürmektedir (Smith, 2011; Smith ve Osborn, 2008). 

Fenomenolojik kökenlere dayanan YFA, bununla tutarlı olarak yorumlayıcıdır ve 

yorumlama sürecinde araştırmacının aktif katılımını gerektirmektedir. Araştırmacı iki 

basamaklı yorumlama sürecine dâhil olarak kendi dünyasını yorumlamaya çalışan 

katılımcının dünyasını yorumlamaya çalışmaktadır (Eatough ve Smith, 2008). Son olarak 

idiyografiktir, yani her bir katılımcının kendi içerisinde ayrıntılı olarak incelenmesiyle 

başlanarak, ilk katılımcının analiz süreci tamamlandıktan sonra ikinci katılımcıya 

geçilmektedir ve analiz süreci bu şekilde devam etmektedir (Smith, 2011). YFA aynı 

zamanda herhangi bir hipotezi kabul etmek ya da reddetmektense bir araştırma sorusu 

ürettiği için tümevarımsal bir yöntem olarak tanımlanmaktadır (Smith, 2004).  

Alanyazında narsisizmin gelişiminde rol oynayan ebeveynlik tutum ve 

davranışlarına ilişkin çalışmalar çoğunlukla geçmişe dönük olarak ebeveynlik 

tutumlarının değerlendirildiği nicel araştırma yöntemlerine dayanmaktadır (örn., Cater, 

Ziegler-Hill ve Vonk, 2011; Otway ve Vignoles, 2006; Watson, Little ve Biderman, 

1992). Ancak geçmişe dönük ebeveynlik tutumlarının değerlendirildiği çalışmaların, 
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otobiyografik anıların güvenirlik ve geçerliğinin düşük olması, psikopatolojiye bağlı 

olarak bellek sorunlarının olabilmesi gibi nedenlerden tartışmalı olduğu belirtilmektedir 

(Brewin, Andrews ve Gotlib, 1993). Bu sınırlılığın üstesinden gelebilmek için bu 

çalışmada, anne babayla aynı evde yaşamın sürdürüldüğü, arkadaşlık ilişkileri önemli bir 

yer kazansa da anne babayla olan bağın ve ilişkinin öneminin sürmeye devam ettiği bir 

dönem olan ergenlik dönemindeki katılımcılarla görüşmeler yapılmıştır. Yurtiçi (örn., 

Peker, 2015) ve yurtdışı (örn., Barry, Frick, Adler ve Grafeman, 2007) alanyazınında 

ergenlik döneminde narsisistik kişilik özelliklerinin kökenlerini inceleyen çalışmalar 

bulunsa da bu çalışmalar arasında, katılımcıların kendilerini özgürce ifade etmelerine 

olanak sağlayan bir yöntem olan YFA yöntemiyle yürütülmüş bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Çocukluktan çıkılan ve yetişkinliğe doğru devam edilen bu yolda, 

ergenlerin anne babalarıyla ilişkileri ve deneyimledikleri ebeveynlik tutum ve 

davranışlarını nasıl anlamlandırdıkları daha sonraki hayatlarında nasıl bireyler olacakları 

konusunda oldukça önem taşımaktadır. Oldukça hassas olan bu dönemde anne babayla 

ilişkilerin de her birey için biricik olduğu göz önünde bulundurularak, narsisistik kişilik 

özellik düzeyi yüksek olan ergen katılımcıların anne babalarıyla ilişkilerini ve onlardan 

algıladıkları ebeveynlik tutumlarını derinlemesine incelemek amaçlanmıştır. Bu 

bağlamda araştırma sorusu ve YFA’nın özellikleri bir arada değerlendirildiğinde bu 

çalışma için YFA’nın kullanılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. 

 

4.1.3. Katılımcılar ve Örnekleme Yöntemi 

Bu çalışmada YFA ilkelerine uygun olacak şekilde amaca uygun örnekleme yöntemiyle 

katılımcılar seçilmiş ve homojen bir örnekleme ulaşılmak amaçlanmıştır (Smith ve 

Osborn, 2008). Katılımcılar, nicel çalışmanın örnekleminde yer alan, büyüklenmeci 

narsisizm düzeyi yüksek ergen katılımcılar arasından seçilmiştir. Bunun için Çocuklar 
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için Narsisistik Kişilik Ölçeği (Ang ve Raine, 2009) puan ortalamasından bir standart 

sapma yukarda yer alan (+1 SS) ergen katılımcılar belirlenerek o grup içinden örneklem 

oluşturulmuştur (N = 72, Ort. = 3.26, SS = .70, 3.96 puanın üstü). YFA’da araştırma 

konusunun sınırları katı olarak belirlenmediğinde benzer demografik özelliklere ve 

sosyoekonomik düzeye sahip bireylerle çalışma örnekleminin oluşturulması 

önerilmektedir (Smith ve Osborn, 2008). Mevcut çalışmada da klinik tanı almış bir 

gruptansa büyüklenmeci narsisistik kişilik özellik düzeyi yüksek olan bir grupla çalışma 

yürütüldüğünden, örneklemin benzer sosyodemografik özelliklere sahip olmasını 

sağlamak için benzer sosyoekonomik düzeye sahip okullara devam eden katılımcılarla 

örneklem oluşturulmuştur. 

Bu tez çalışmasında, nicel çalışma verileri toplanırken katılımcılara çalışmanın 

ikinci aşamasının da olacağı, bu aşamada görüşmeler yapılacağı ve katılımcılara okul 

numaraları üzerinden ulaşılacağı bilgisi verilmiştir. Bu doğrultuda, çalışmanın nitel 

aşamasında lise düzeyinde öğrenimine devam eden, çalışmanın ilk aşamasına katılmış ve 

büyüklenmeci narsisizm düzeyi yüksek olan dokuz ergen katılımcıya psikolojik danışma 

ve rehberlik servisi aracılığıyla ulaşılmıştır. Araştırmaya dâhil edilme ölçütleri, ÇNKÖ 

ortalama puanından bir standart sapma yukarda olmanın yanı sıra anne babayla birlikte 

yaşıyor olmak ve psikiyatrik tanıya sahip olmamak olarak belirlenmiştir. Nicel 

çalışmadan nitel çalışmaya kadar geçen sürede bu katılımcılardan biri psikiyatrik tanı 

almış olması ve birininse artık anne babasının birlikte yaşamıyor olması nedeniyle 

çalışmaya dâhil edilmemiştir. Bir katılımcı ise çalışmaya katılmak istememiştir. Sonuç 

olarak örneklem, yakın yaşlarda olan (16-17 yaş), 10. ve 11. Sınıfa devam eden, herhangi 

bir psikiyatrik tanı almamış, anne babasıyla birlikte yaşayan dört kız, iki erkek toplam altı 

gönüllü ergen katılımcıdan oluşmuştur. Tüm katılımcıların babası düzenli bir işte 

çalışırken, dört katılımcının annesi çalışmamaktadır. Katılımcılara ait demografik bilgiler 

Tablo 22’de yer almaktadır. Örneklemin büyüklüğü, her bir vakanın derin ve yoğun 
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analizine izin verirken, bireyler arası benzerlik ve farklılıkları inceleme fırsatı da sunması 

bakımından YFA ilkelerine uygundur. Gizlilik ilkesi gereği katılımcıların isimleri ve 

kimliklerini tanımlayabilecek bilgiler değiştirilmiştir (Smith, Flowers ve Larkin,2009). 

 

Tablo 22. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Anonim 
İsimler 

Cinsiyet Yaş 
Sınıf 
Düzeyi 

Anne Eğitim 
düzeyi 

Baba Eğitim 
Düzeyi 

Kardeş 
Sayısı 

Zeynep Kız 17 11 Lise Lisans 1 

Büşra Kız 16 10 Lise Lisans 2 

Merve Kız 17 11 Lise Lise 1 

Erdem Erkek 16 10 Lisans Lisansüstü 1 

Özgür Erkek 16 10 Yüksekokul Lisans - 

Sinem Kız 17 11 Ortaokul Lise 2 

 

4.1.4. Yarı-Yapılandırılmış Görüşme 

Katılımcıların anne babalarıyla ilişkilerini ve onların ebeveynlik tutum ve davranışlarını 

nasıl deneyimlediklerini anlayabilmek adına yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. 

Bu görüşmelerde, araştırmacı tarafından hazırlanmış olan, katılımcıların kendilerini 

özgürce ifade etmelerine olanak sağlayan açık uçlu ve yönlendirici olmayan sorular 

kullanılmıştır. Tez çalışması kapsamındaki görüşmelere başlamadan önce, araştırma 

örneklemine benzer özelliklere sahip bir kız bir erkek iki lise öğrencisiyle soruların 

çalışma için uygun, işlevsel ve yeterli olup olmadığını değerlendirebilmek amacıyla pilot 

görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerden sonra her iki katılımcı da soruların açık ve 

anlaşılır olduğunu ve rahatsız edici bir içeriğinin bulunmadığını ifade etmişlerdir. Hatta 

katılımcılardan biri (kız katılımcı) anne babasıyla ilgili konuşmanın rahatlatıcı etkisinden 
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de söz etmiştir. Bu görüşmelerden elde edilen bilgiler göz önünde bulundurularak, Tez 

İzleme Komitesi üyelerinin danışmanlığında bazı alt sorular çıkarılıp bazı sorularınsa 

yapısı değiştirilerek araştırma sorularına son hali verilmiştir.  

Bu görüşmelerde katılımcıların kendilerini nasıl tanımladıklarına, anne 

babalarıyla ilişkilerini nasıl deneyimlediklerine ve utanç, suçluluk, gurur duygularının 

anne babalarıyla ilişkilerindeki yerine ilişkin sorular sorulmuştur. Görüşmelerin 

ayrıntılandırılması adına sorulan alt soruların da yer aldığı genel soru formu Ek 4.3’te yer 

almaktadır. Çalışmada sorulan ana sorular ise şu şekildedir:    

1. Bana kendini tanıtır mısın? 

2. Annenle ilişkini anlatır mısın? Babanla ilişkini anlatır mısın? 

3. Sence ilerde nasıl bir anne/baba olursun? 

4. Sence utanç/ suçluluk/ gurur nasıl bir duygudur? Anne babanla ilişkinde bu 

duyguyu yaşadığın bir anı anlatır mısın? 

 

4.1.5. İşlem 

Bu tez çalışmasının yürütülebilmesi için Ankara Üniversitesi Etik Kurul onayı alındıktan 

sonra, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne 

başvuru yapılarak araştırma izni alınmıştır. Nicel çalışmanın veri toplama aşaması 

tamamlandıktan sonra, Ankara’da liseye devam eden, büyüklenmeci narsisizm düzeyi 

yüksek dokuz katılımcıya, okul numaraları üzerinden okul psikolojik danışma ve 

rehberlik servisi aracılığıyla ulaşılmıştır. Gönüllü olarak çalışmanın ikinci kısmına 

katılmayı kabul eden altı katılımcı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  
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İlk olarak katılımcıların araştırmaya dâhil edilme ölçütlerini karşılayıp 

karşılamadıklarını belirlemek ve araştırmayla ilgili bilgi vermek için katılımcılarla 

okulların psikolojik danışma ve rehberlik servisinde yaklaşık 15 dakika süren ön 

görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde katılımcılara araştırmanın amacı, kapsamı ve 

yöntemiyle ilgili bilgi verilmiştir. Aynı zamanda araştırmaya katılımın gönüllülük esasına 

dayandığı ifade edilerek, katılmayı kabul etmezlerse ya da görüşme sırasında 

araştırmadan çekilmek isterlerse herhangi bir olumsuz sonuçla karşılaşmayacakları 

konusunda bilgilendirilmişlerdir. Son olarak araştırmada ses kaydı alınacağı bilgisi 

verilerek gizliliklerinin sağlanacağı vurgulanmıştır. Tüm bilgiler sözel olarak 

aktarıldıktan sonra katılmayı kabul ettiğini sözel olarak bildiren katılımcılara 

bilgilendirilmiş onam formu (bkz. Ek 4.1)  ve velilerine iletmeleri için araştırma izin 

formu (Gönüllü Katılım Formu ve Veli Onay Mektubu, Ek 4.2) verilmiştir. Hem kendisi 

hem de velisi araştırmaya katılımını onaylayıp bu formları psikolojik danışma ve 

rehberlik servisine ileten katılımcılarla, bire bir görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

Görüşmeler, psikolojik danışma ve rehberlik servisinin destek ve 

yönlendirmesiyle önceden belirlenen gün ve saatlerde okullardaki bir ofiste araştırmacı 

tarafından bire bir görüşmeler şeklinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarla görüşmelerde 

açık uçlu ve yönlendirici olmayan araştırma soruları kullanılmıştır. Her ne kadar önceden 

belirlenmiş bir soru listesiyle görüşmeye gidilmiş olsa da bu soru listesine sıkı sıkıya bağlı 

kalınmamıştır. Katılımcılar anne babalarıyla ilişkileri ve onlardan algıladıkları 

ebeveynlik tutum ve davranışlarına yönelik mümkün olabildiğince ayrıntılı bilgi verecek 

şekilde, özgürce konuşmaları için cesaretlendirilmişlerdir. Ergenlik dönemindeki 

gençlerle görüşürken iyi bir ilişki kurmanın önemi göz önünde bulundurularak, 

görüşmeler sırasında katılımcıların görüşlerine oldukça değer verilmiş, titizlikle 

yaklaşılmış ve yargılayıcı ifadeler kullanmaktan kaçınılmıştır. Katılımcıların kendilerini 

rahat hissedebilmesi için görüşmelerin başında soruların doğru ya da yanlış yanıtı 
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olmadığı, sadece katılımcının bakış açısının anlaşılmaya çalışıldığı ifade edilmiştir. Aynı 

zamanda, katılımcıların anne babalarıyla ilişkisindeki utanç ve suçluluk deneyimleri 

sorulmadan önce, katılımcıların sık yaşadıkları duygular ve bu duyguları nasıl 

deneyimledikleri hakkında kendilerini ifade edebilmeleri için ek bir soru sorularak, 

konuşması zorlu olabilecek bu duygulara yumuşak geçiş yapılması sağlanmaya 

çalışılmıştır. Her katılımcıyla tek bir görüşme yapılmıştır ve bu görüşmeler en az 76 

dakika, en çok 124 dakika olmak üzere, ortalama 113 dakika sürmüştür. Her görüşme 

katılımcılardan sözlü ve yazılı izin, velilerinden yazılı izin alınarak ses kayıt cihazıyla 

kaydedilmiştir. Görüşmelerin sonunda, katılımcıların gereksinim duymaları ya da 

araştırmayla ilgili soruları olması durumunda ulaşabilmeleri için araştırmacının iletişim 

bilgileri tekrar iletilmiş, psikolojik danışma ve rehberlik servisi de bu konuda 

bilgilendirilmiştir. 

 

4.1.6. Veri Analizi 

Tüm katılımcılarla yapılmış olan görüşmelerin ses kayıtları dinlenip deşifreleri yapılarak, 

görüşmeler yazılı hale getirilmiştir. Bu çalışmada YFA ilkeleri doğrultusunda veri analizi 

yapılmıştır (Smith, Flowers ve Larkin, 2009; Smith ve Osborn, 2008). YFA’da her bir 

katılımcının deneyiminin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi amaçlandığından, analiz 

sürecinde de vaka bazında değerlendirmeler yapılmıştır. Analiz sürecine ilk vakanın 

analiziyle başlanmış, yazılı hale getirilmiş olan görüşme deşifreleri katılımcıyı analizin 

odağına getirmek ve katılımcının dünyasına girme sürecine başlamak için araştırmacı 

tarafından tekrar tekrar okunmuştur. Vaka bazında değerlendirmeler yapılırken 

geleneksel kâğıt kalem yöntemi kullanılmıştır. Bunun için görüşme metninin sol tarafına 

açılan sütuna katılımcıların yanıtlarına ilişkin gözlem ve düşünceleri içeren açıklayıcı 

notlar yazılmıştır. Sonrasında ilk notlar dizisinden, deşifredeki psikolojik özü aktaran 
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önemli noktalar yakalanarak uygun temalar tanımlanmış ve görüşme metninin sağ 

tarafına açılmış boşluğa yazılmıştır. Son olarak ise alt ve üst temalar belirlenip temalar 

listesi oluşturulmuştur ve bu işlem her vaka için tekrarlanmıştır. Tüm görüşmeler için alt 

ve üst temalar belirlendikten sonra, tema listeleri bir araya getirilip karşılaştırılırken 

araştırmacının toplu bakış sağlamasına yardımcı olması adına Maxqda programından 

yararlanılmıştır (Verbi Software, 2017). Bu yolla ana temalar listesi oluşturulmuştur. 

Araştırma boyunca, kendi doktora tezinde de YFA’yı kullanan bir klinik psikologdan alt 

ve üst temalar ile alıntıların uyumluluğunu sağlayabilmek adına geribildirim alınmıştır. 

 

4.1.7. Çalışmanın Güvenilirliği 

Nitel çalışmalarda çalışmanın güvenilir olup olmadığı öznellik ve yansıyabilirlik, 

verilerin uygunluğu ve yorumlamanın uygunluğu üzerinden değerlendirilmektedir 

(Morrow, 2005). Nitel çalışmalarda ilk olarak toplanan verilerin ve analiz sürecinin 

öznelliğe dayandığı kabul edilmektedir. Öznellik kontrol edilmeye, sınırlanmaya ya da 

yönetilmeye çalışılabileceği gibi, başka bir seçenek olarak ayrı bir veri olarak alınarak 

araştırma deseninde yer verilebilmektedir (Morrow, 2005). Burada uygulanabilecek bir 

yol olarak, araştırmacının örtük varsayım ve önyargılarının farkında olarak, bunların 

araştırma sürecindeki rolünü ortaya koyması önerilmektedir (Morrow, 2005; Willig, 

2013). Bu noktada araştırmacının kendini yansıtması hem araştırmayı zenginleştiren hem 

de güvenilirliğin sağlanmasına yardımcı bir yöntem olarak devreye girmektedir (Patton, 

2002). Bu çalışmada da araştırmacı kendi duygu, varsayım ve ön yargılarının farkında 

olmaya çabalayarak bunları not almıştır ve aşağıda yer alan öz-yansıma bölümünde 

bunları paylaşmıştır.  

Öz-yansıma dışında diğer bir güvenilirlik yöntemi ise araştırmacının araştırma 

sürecini yansıtabilmesi açısından bir ayna görevi gören diğer araştırmacılarla birlikte 
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çalışması olarak belirtilmektedir (Elliott, Fischer ve Rennie, 1999; Morrow, 2005). Bu 

araştırmada da tüm görüşmelerin analizi ve temaların oluşturulmasında kendi klinik 

psikoloji doktora tez çalışmasında da YFA’yı kullanan bir araştırmacı hakemlik 

yapmıştır. Analiz süresince araştırmacı ve hakem bir araya gelip görüşme deşifrelerini, 

kodları ve temaları birlikte incelemiş, alt ve üst temaları değerlendirmişlerdir. Son olarak 

Tez İzleme Komitesi’nin de görüş ve önerileriyle bulgular bölümünde sunulan alt ve üst 

temalara karar verilmiştir.  

Nitel çalışmalarda güvenilirlik ölçütlerinden bir diğeri ise verilerin uygunluğu 

olarak belirtilmektedir (Morrow, 2005). Bu uygunluk, katılımcı sayısının yanı sıra 

araştırmada mümkün olan en zengin bilgiyi elde edebilmek için amaca uygun örnekleme 

yönteminin kullanılmasını ve belirli ölçütlere göre katılımcıların seçilmesini içermektedir 

(Morrow, 2005). Bu çalışmada da YFA ilkelerine uygun olacak şekilde amaca uygun 

örneklemeyle ulaşılmış altı katılımcıyla görüşmeler yapılmıştır (Smith ve Osborn, 2008). 

Yorumlamanın uygunluğunun sağlanabilmesi içinse beliren temaların altında doğrudan 

katılımcıların alıntılarına yer verilmiştir (Williams ve Morrow, 2009).  

 

4.1.8. Öz- Yansıma 

31 yaşındayım, kadınım ve uzman klinik psikoloğum. Ankara Üniversitesi’ne kayıtlı 

doktora öğrencisiyim. Doktora eğitimim kapsamında Çocuk Psikoterapisi ve Bilişsel 

Davranışçı Terapi derslerini aldığım sırada, ISST onaylı Şema Terapistliği Temel 

Eğitimini de tamamladım. Aynı zamanda bu dönemde, bu tez çalışmasının danışmanının 

(Prof. Dr. Gülsen Erden) yürütücülüğündeki Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Süpervizyonu 

dersinin asistanlığını yaptım.  
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İlk olarak bu tez çalışmasının konusu olan narsisizme olan ilgimin nasıl 

başladığını aktarmak isterim. Şema Terapi kuramsal eğitimini tamamlayıp süpervizyon 

almaya başladıktan sonra psikoterapi uygulamalarımda da bu yaklaşıma yer vermeye 

başladım. Bu dönemde yaptığım kuramsal okumalar ve takip ettiğim danışanlar 

narsisistik kişilik özelliklerinin gelişimini etkilemiş olabilecek anne baba tutumları 

konusuna eğilmem ve okumalarımı derinleştirmem konusunda beni motive etti. Özellikle 

ergenlik dönemiyle ilgili aktarılan anılar oldukça yoğun ve canlıydı. Narsisistik kişilik 

özelliklerinin gelişiminde etkisi olduğu düşünülen anne baba tutumları, ergenlik dönemi 

başlangıçlı olmasa da ergenlik dönemin kırılganlığıyla daha da zorlayıcı olabilmekteydi. 

Bu dönemde Çocuk ve Ergen Psikoterapisi süpervizyon dersleri kapsamında pek çok 

ergen danışan ile ebeveynleri arasındaki ilişkileri, bu ilişkilerde iki tarafın da kendi 

gereksinimlerine odaklanarak birbirlerini görememelerini ve haliyle orta yol bulmakta 

zorlanmalarını dinleme fırsatına sahip oldum. Ergenlerin bağımsızlaşma arzuları ve 

duygularının anlaşılmasına gereksinimleri ile anne babalarıyla ilişkilerindeki gelgitler 

çok ortak, bir o kadar da kendine özgüydü. Süpervizyon toplantılarına katıldığım ergen 

danışanlar ve ergenlik dönemi acı ve gereksinimleriyle psikoterapi odasının kapısını çalan 

yetişkin danışanlar bir terapist kimliğiyle beni bu konuda sürekli araştırmaya ve 

düşünmeye güdüledi.  

Bu dönemde bir yandan da ergenlik dönemindeki karakterleri konu alan film, dizi 

ve romanları gündemime almak katılımcıların duygu dünyasını daha derinden 

anlayabilmeme yardım etti. Bu çalışmanın araştırmacısı olarak kendi ergenliğimi, bu 

dönemde yaşadığım zorlanmaları ve ergenlik döneminde anne babamla ilişkilerimi 

düşünmek, kendi psikoterapi sürecimde bu konulara alan yaratmak, zihnimi ve kalbimi 

açarak katılımcıların dünyasını- duygu, düşünce ve yarattıkları anlamı- merkezime 

alabilmek konusunda beni bu sürece hazırladı.  
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Buradan hareketle çizdiğim bu yolda, ergen katılımcılarla heyecan ve endişe 

duyguları arasında gezindiğim görüşmeler yaptım. Bir yandan bir ergenin dünyasına adım 

atma heyecanı içimi kaplarken, diğer yandan anne babasıyla ilişkisinde zorlandığı 

konuları konuşarak o günün koşullarında ona en iyi gelen baş etme yollarına zarar verme 

olasılığı beni endişelendirdi. Her ne kadar görüşme sonrasında gereksinim duyarlarsa 

psikolojik destek sağlayabilmek için iletişim bilgilerimi vermiş olsam da anne babayla 

olumsuz deneyimleri konuşmak ve görüşme bitince katılımcıların yine anne babalarıyla 

yaşadıkları eve dönecek olduklarını bilmek ilk görüşmelerde zaman zaman soruları 

derinleştirmemi engelledi. Bu noktada çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında oldukça 

deneyimli olan tez danışmanımın (Prof. Dr. Gülsen Erden) süpervizyonunu almak benim 

için aydınlatıcı, rahatlatıcı ve özgürleştiriciydi. İlerleyen görüşmelerde benzer duyguları 

hissettiğimde onları paranteze almak, araştırmanın amacına uygun, açık ve esnek bir 

şekilde görüşmelerimi sürdürmemi kolaylaştırdı.  

Katılımcılarla ilk temasım olan ön görüşmeden itibaren, hem görüşmeleri 

yaparken hem de analiz süresince bende uyanan duygu ve düşüncelere açık olmaya 

çalıştım. Belirdiklerinde bunları not ettim ve temaları yorumlarken bu notları da göz 

önünde bulundurdum. Bu görüşmelerde yaşadığım en temel duygular katılımcılara karşı 

derin üzüntü, anne babalarına karşı öfkeydi. Katılımcıların anne babalarından 

algıladıkları akademik beklentilerin baskısının duygusal gereksinimlerinin önüne geçmiş 

olduğunu fark etmek benim için üzücüydü. Özellikle bazı katılımcılar bunları konuşma 

fırsatı sunduğum ve onları dinlediğim için teşekkür ederek odadan ayrıldılar. Böyle 

zamanlarda onlara hizmet edebilen bir görüşme yapabildiğimiz için memnun oldum. 

Ancak yine de duygularını paylaşabilecekleri güvenli alana bu kadar gereksinim 

duymaları içimi sızlattı.  
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Tüm bu duygular katılımcıların yanıtlarına kendi duygularımı karıştırma riskini 

de beraberinde getiriyordu. Bunun için analiz sürecinde danışmanımdan ve kendi doktora 

tez çalışmasında da YFA’yı kullanan bir klinik psikologdan aldığım geribildirimler, 

katılımcıların ebeveynlik tutumlarını anlamlandırmasının nerede bittiğini ve benim 

yorumlamamamın nerede başladığını görmem konusunda yardımcı oldu. Araştırma 

sorumdan temellenerek görüşmeleri tekrar tekrar okumak, daha titiz bir yorumlama 

sürecine girmemde oldukça etkili oldu.  
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4.2. BULGULAR 

Mevcut tez çalışmasının bu aşamasında narsisistik kişilik özellik düzeyi yüksek olan 

ergenlerin anne babalarıyla ilişkilerini ve ebeveynlik tutum ve davranışlarını nasıl 

anlamlandırdıklarını derinlemesine incelemek amaçlanmıştır. Görüşme deşifrelerine 

uygulanan YFA bulgularına göre dört üst tema elde edilmiştir. Bu üst tema başlıkları 

sırasıyla şu şekilde adlandırılmıştır: “Anne babayla kurulan ilişkinin beklentileri 

karşılamaması”, “Anneyle kurulan ilişkide rol karmaşası”, “Anne babanın ebeveynlik 

tutumlarına anlayış gösterme/geliştirme çabası: Ebeveynlerin çocukluk dönemi 

yaşantıları” ve “Anne babadan algılanan akademik beklentiler”. Üst temalar ve bu üst 

temalara düşen alt temalar Tablo 23’te yer almaktadır. 

Tablo 23. Ebeveynlik Tutumlarının Yorumlayıcı Fenomenolojik Analizi Sonucunda 
Oluşturulan Alt ve Üst Temalar 

1. Anne babayla kurulan ilişkinin beklentileri karşılamaması 
Alt temalar: 

 Ortak zaman talebi 
 İlgi talebi 
 Babayla doğrudan ilişki talebi 
 Sevildiğini görme talebi- Sevildiklerine yönelik ipucu arayışı 

2. Anneyle kurulan ilişkide rol karmaşası 
Alt temalar: 

 Duygusal rol karmaşası  
 Rol karmaşası temelinde ortaya çıkan tepkisellik 

3. Anne babanın ebeveynlik tutumlarına anlayış gösterme/geliştirme çabası: 
Çocukluk dönemi yaşantıları  

Alt temalar: 

 Çocukların gereksinimlerini karşılamayı öğrenememiş olmak 
 Çocukların gereksinimlerini karşılamaya duyarlı olmak 

4. Anne babadan algılanan akademik beklentiler 
Alt temalar: 

 Anne babanın akademik beklentilerinin çocuğun tercih ve 
gereksinimlerinin önüne geçmesi 

 Anne babanın akademik beklentileri karşısında gurur ve suçluluk 
deneyimleri 

 Sunulan fırsatları akademik başarıya dönüştürme baskısı 
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4.2.1. Anne Babayla Kurulan İlişkinin Beklentileri Karşılamaması 

Bu çalışmada ilk üst tema katılımcıların anne babalarıyla kurudukları ilişkinin 

beklentilerini karşılamamasına yöneliktir. Bu üst tema altında, katılımcıların anne 

babalarıyla ortak zaman geçirme, ilgi görme ve babalarıyla doğrudan iletişim kurma 

talepleri ile sevildiklerine yönelik ipucu arayışlarını içeren alt temalar yer almaktadır.  

İlk alt tema incelendiğinde, katılımcıların anne babalarıyla ortak zaman geçirme ve 

paylaşımda bulunma taleplerinin öne çıktığı görülmektedir. Katılımcılar kendileri aslında 

anne babalarıyla birlikte zaman geçirmeye gereksinim duyarken onların maddiyata daha 

çok önem verdiklerini belirtmiştirler. Örneğin Zeynep babasının maddiyata önem 

vermesine karşılık kendisinin onunla zaman geçirmeye gereksinimi olduğunu şu şekilde 

ifade etmiştir:  

“Hani çevreme bakıyorum diğer arkadaşlarıma mesela tamam benden daha kötü 

durumlarda olanlar da var tabii ki, ama daha iyi durumda olanlar da var. Şu şekilde, 

babam maneviyattan daha çok maddiyata önem veriyor. Bense hani tam tersine, 

onunla, (ağlayarak) onun benimle daha çok ilgilenmesini, daha çok sohbet etmesini, 

dinlemesini isterdim. Maneviyat yönünden o kadar az ki. Beni asıl sinirlendiren şey 

de belki de bu. Çünkü sağlıklı bir iletişimimiz yok bu şekilde. Birlikte hiçbir şey 

yapmıyoruz, hafta sonları hiçbir şey yapmıyoruz, vakit geçirmiyoruz. Ama diğer, 

bazı arkadaşlarıma bakıyorum. Çok güzel böyle, babası arkadaş gibi olanlar falan, 

çok özendirici yani. Babam sanki dünyaya sadece çalışmak için gelmiş. Zaten 

söyler kendisi de ben kendimi bildim bileli çalışıyorum diye.” (Zeynep) 

 

Zeynep babasıyla paylaşımlarının az, iletişimlerinin sağlıksız oluşunu ve bunun 

yarattığı rahatsızlığı belirterek açıklamasına devam etmiştir:  

 “En basitinden ben daha bisiklet sürmeyi bile bilmiyorum yani (ağlıyor). Hiç 

bisikletim de olmadı. Babamla böyle, bisiklet sürmeyi falan da öğretmedi bana. 

Hani küçükken çocuklar sokakta öğretirler ya veya başka bir yerde işte. Hiç öyle 

anılarımız bile olmadı. Yani beni asıl öfkelendiren şeyin bu olduğunu düşünüyorum 

ben hep. Yani iletişimimiz o kadar zayıf, o kadar sağlıksız ki ve ilerde de hani ona 

benzemekten, onun gibi olmaktan korkuyorum açıkçası.” (Zeynep) 
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Merve de benzer bir durumu annesiyle yaşamaktadır. Ona göre annesi sadece maddi 

kaynak sağlayarak ebeveynlik yaparken, Merve’nin temel gereksinimi anne babasını daha 

çok görebilmektir. Merve bunun için bazı şeylerden vazgeçebileceğini şu şekilde ifade 

etmiştir: 

“Mesela annem, annelik yapma şeyi öyle. Her istediklerini yapabilecekleri kadar 

parasını vereyim, öyle olsun, hani sadece maddiyatla olabileceğini düşünüyorlar. 

Ben anneme mesela şey diyorum, bir ara böyle bir şey de yaşandı. Bir müddet işe 

gitmedi annem. Ben istediğim için. Dedim çalışma artık dedim, istemiyorum para 

falan. Gezmeyeyim, hiçbir yere gitmeyeyim, sadece evde ol. Çünkü bazen gece 

vardiyası oluyor işte gece geliyor, ben uyumuş oluyorum, kardeşim uyumuş oluyor, 

göremiyoruz. Yani benim bir hafta boyunca annemi görmediğim oldu. Aynı evin 

içindeyim ama görmüyoruz. O otel gibi gidip geliyor işte. Onu istemediğim için 

artık, çalışma dedim. Hani paragöz olmadığımı göstermeye çalıştım orada yapmak 

istediğim şey de oydu. Hani ben para istemiyorum, ben sizi (anne babası) 

istiyorum.” (Merve) 

 

Merve aynı zamanda anne babası tarafından merak edilmeye de gereksinim 

duymaktadır. Hatta “üvey evlat mıyım” diye yaptığı şakalarla merak edilmenin ve 

ilgilenilmenin onun için öneminin altını çizmiştir: 

“Mesela en yakın arkadaşımın annesi sürekli arar, sürekli merak eder. Sonra ben 

bunu çok defa dillendirdim. İkisine (anne ve babasına) de yüzlerine vura vura 

dillendirdim hani. Şakayla karışık üvey evlat mıyım ben ya niye aramıyorsunuz 

beni, arayın bir sorun ne yapıyorum ne ediyorum. Hiç mi şey yapmıyorsunuz merak 

etmiyorsunuz falan diye. Sonra diyorlar ki sana güvendiğimiz için. Güvenle alakası 

yok ki ben istiyorum bunu, hani. Bir de benim şöyle bir yapım var, ben de birazcık 

değişik bir insanım ama sıkıya gelemem ama bu kadar da rahat durmak da birazcık 

insanı sıkıyor yani. Hani az birazcık sıksınlar istiyorum. Mesela annem babam 

dediğim gibi sıkmıyordu, babaannem çok fazla sıktığı için ondan bunalıyordum, 

çok sıkıyor diye. Sonra baktım ki annem babam gerçekten hiç sıkmıyor beni. Bu 

sefer babaannemin yaptığı benim hoşuma gitmeye başladı. İlgi görüyorum sonuçta. 

İlgiyi seven bir insanım. Hani ilgi gösterildiği zaman da hemen hoşuma gidiyor yani 

hani. Bir arasınlar, bir sorsunlar.” (Merve) 

 

Merve görüşmenin başka bir yerinde annesiyle tartışmaları üzerine telefonunu 

kırdığını anlatmıştır. Buradaysa sözlerine anne babasının kendisine ulaşmak için bir 
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telefon almalarını beklediğini dile getirerek devam etmektedir ama anne babasının bu ilgi 

gereksinimini anlamadıklarını düşünmektedir.  

“Mesela şu an telefon kullanmıyorum ben. İstesem kullanırım, istemiyorum. Neden 

istemiyorum? Çünkü telefonum varken arayan yok soran yok, ne gerek var? Çok 

merak ediyorlarsa, çok düşünüyorlarsa alırlar bir tane kötü veya iyi, verirler elime, 

hani biz seni merak ediyoruz, senden haber alamıyoruz. Hani bunu bekliyorum 

açıkçası ben şu anda. Bunu bekliyorum yani bunun için istemiyorum telefon falan. 

Hani artık hani sana ulaşmamız gerekiyor. Bu, bir ay oldu, bir aydır babamın bir 

kere bile hani keşke telefonunu kırmasaydın veya hani telefonun olsaydı dediğini 

duymadım. Varken zaten aramıyorlar. Yok, hiç aramıyorlar. Onlar rahat, ben rahat, 

böyle geçip gidiyor işte. İlgi istiyorum yani, bunu dillendiriyorum. Ama ne kadar 

anlıyorlar, ne kadar yapıyorlar orası tartışılır.” (Merve) 

 

Bazı katılımcılar babalarıyla iletişimlerinin dolaylı olduğunu ifade etmiştir. 

Örneğin Sinem eve geç kaldığı ya da hastalandığı zamanlarda babasının kendisini merak 

ettiğini ancak bu merakı karşısında doğrudan Sinem’le temas kurmaktansa Sinem’in 

annesi aracılığıyla kendisinden haber aldığını sesi titreyerek, şu sözlerle ifade etmiştir: 

“Babamla çok iletişimimiz yok o yüzden hani annemle çok yakın olduğumuz için 

geç kalırsam falan nerede diye anneme sorar hep. Ben de annemi darlamasın diye 

genelde dediklerini yapmaya çalışırım. (…) Bana söylemesi gerekenleri anneme 

söyler, annem de onları bana söyler. (…)  Hasta olduğum zaman çok endişelenir ya 

da ne bileyim hani dershaneye göndermek bir sorumluluğu yok ama gönderir. Ama 

mesela hasta olduğum zaman beni aramaz annemi arar, yani nasıl diye, yanında ben 

varsam bile annemi arar.” (Sinem) 

 

Bu durumdan rahatsızlığı hakkında babasıyla konuşmak istese de o samimiyeti 

hissetmediği için konuşamamaktadır. Sinem’e göre babasıyla bunları paylaşabileceği 

samimiyet Sinem daha küçükken yok olmuştur. Sinem bu durumu annesiyle 

samimiyetinin devam etmesiyle karşılaştırarak aktarmıştır. 

“Bilmiyorum yani (babasının annesi aracılığıyla iletişime geçmesini) babamla 

konuşmayı düşünüyorum ama cesaret edemem. Hani bir şey diyeceğinden değil 

ama hani sonuç olarak küçükken hani, yine annemden örnek vereyim, annemle bir 

samimiyetimiz var. Bunu ilerletip büyüdüğümde de şey yaptık ama babamla 
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samimiyetimiz ben çok küçükken kesilmiş yani. Ne bileyim, iki üç yaşındayken 

babam işten geldiğinde koşarmışım sarılırmışım konuşurmuşuz. Ama hani benim 

şu an anlatabileceğim bir samimiyetim yok, hatırlamıyorum.” (Sinem) 

 

Merve ise babasının kendisi hakkındaki öğrendiği bir bilgiyle bağlantılı olarak 

tutumlarının değiştiğini annesiyle yaptığı bir konuşmada fark etmiştir. Merve bu durumu 

dolaylı bir şekilde öğrenmekten rahatsızlık duysa da babasının bu tavrına anlayış 

gösterdiğini şu şekilde ifade etmiştir: 

“Mesela ben, sevdiğim birisi var, bunu olduğu ilk günden beri annem biliyordu 

zaten. Sonra annem benim duygularımı bildiği için ilk defa babama söylemiş. Hani 

kızımız aşık olmuş diye söylemiş ve o dönem içerisinde babam bana aşırı derecede 

soğuk davrandı. Uzaklaştı benden resmen. Mesela gülmüyordu, şey yapmıyordu, 

sürekli uzak duruyordu. Ben onu annem söyledikten sonra fark ettim. Annem bana 

direkt söylediğini söylemedi. Hani ben annemle konuşuyordum niye babam böyle 

ki acaba derken annem söyledi böyle söyledim diye. Anladım ki onun yüzünden. 

Mesela öyle yapmak yerine benle konuşabilirdi veya ne bileyim kızabilecekse 

kızabilirdi. Bir şey söyleyecekse söyleyebilirdi. Ama o yapmamayı tercih etti, 

konuşmadı. Çünkü benim babam öyle şeyleri konuşabilecek bir adam değil. Ben 

bunu biliyorum.” (Merve) 

 

Katılımcılar, babalarıyla doğrudan iletişim kurmak istedikleri gibi sevildiklerini de 

doğrudan görmeyi talep etmektedirler. Örneğin Sinem küçükken babasının sevgisini 

gösterebilecek herhangi bir davranışta bulunmaması nedeniyle sevildiğine ilişkin işaret 

aradığını şu şekilde aktarmıştır: 

“(Ebeveyn olduğunda babasından farklı olarak) Yani, sadece sevgimi belli ederim, 

içimde tutmam. (…) Yani, bilsinler çünkü küçükken bu anlaşılmıyor. Yani ben 

küçükken babamın beni sevdiğini anlamazdım. Büyüdükçe anlıyorum. Çünkü 

küçükken bunu yapmak zor. Sürekli somut bir şey istiyor yani küçükken hep öyle 

istersin. Somut bir şey olmasını ya da ne bileyim elle tutulur bir şeyin olmasını ister. 

Gerçekten bazen sevmediğini düşünürdüm. Çünkü ne bileyim bir parka 

gittiğimizde bile ne bileyim babam sallar hani başımda durur falan hani ama ekstra 

bir sarılma ya da ne bileyim farklı bir şey olmadığı için küçükken öyle olduğunu 

düşünürdüm. Yani illa ki öyle bir şeylerin olması gerektiğini düşünürdüm.” 

(Sinem) 
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Merve ise babasını sevmek, ona sarılmak istediğinde babasının kaçması nedeniyle 

yaşadığı duyguları derin bir üzüntüyle anlatmıştır.  

“Bizim evde şöyle bir şey var, ben bir de şu duyguyu çok fazla yaşıyorum, herkeste 

bu, sevdiğim insanların hepsinde, kimi seviyorsam uzaklaşıyor. Ben insanları 

sevmeyi, sarılmayı, mıncıklamayı çok seviyorum, herkese böyle davranıyorum 

sevdiğim çevremdeki, yakın çevremdeki herkese böyle davranıyorum ama öyle 

yaptığım herkes uzaklaşıyor. Babama aynısını yapıyorum, sürekli kaçıyor. (…) 

Sürekli babamla bu duyguyu çok yaşıyorum. Çok fazla yaşatıyor bu duyguyu. 

Sevdiğinden yapıyor diyorlar ama o beni daha çok kırıyor. Ya ben babama sarılmak 

istiyorum mesela, sürekli kaçıyor, yapma diyor, gelme diyor. Hani canımı yak-, 

canını yaktığım için öyle yaptığını biliyorum ama ben de hani öyle seviyorum, çok, 

ne kadar canını yakabilirim ki? Iı sinirimi bozuyor yani. (ağlıyor) Sulu gözüm ya.” 

(Merve) 

 

  

4.2.2. Anneyle Kurulan İlişkide Rol Karmaşası 

Bu tema katılımcıların anneleriyle ilişkilerinde yaşadıkları rol karmaşaları ve bu ilişkinin 

anne-çocuk ilişkisinden paralel bir zemine geçmesi sonucunda çocukların tepkisel 

davranmaları olarak belirlenmiştir. İlk olarak katılımcılar, annelerinin duygusal 

gereksinimlerini tahmin ederek karşılamaya çalışmak olarak tanımlanabilen duygusal rol 

karmaşası yaşadıklarından söz etmişlerdir (Macfie, Brumariu ve Lyons-Ruth, 2015). 

Örneğin Zeynep, babasının kök ailesine karşı annesinin kendisini savunmamasına 

öfkelendiğini ve annesinin haklarını kendisinin savunduğunu şu şekilde ifade etmiştir: 

“Şey, şey konusunda anneme çok kızıyorum. İşte bu hani birisi bir şey dediğinde 

bile sessiz kalıyor. Sessiz kalma kendini savun diye. O konuda çok kızarım 

mesela. Hatta annem böyle olduğu için ben onu savunuyorum hep. Bu da daha 

çok baba tarafında falan oluyor işte. Bu sefer de benim için arsız falan gibi 

atıflarda bulunuyorlar.  (…) Ya benim söylemem gereken şeyleri birazcık annem 

söylesin, iyi olurdu aslında. Nasıl hissettiriyor? İşte o da hani birazcık üzüyor 

aslında. Çünkü ben susayım da annem konuşsun, kendini savunsun onlara karşı 

istiyorum. (…) Savunurken de birazcık da çenem pek durmaz açıkçası. 

Amcamlara falan karşı işte öyle söylemem gereken şeyleri söylerim. Aslında bir 

şeyi ne dediğiniz değil de nasıl dediğiniz önemlidir ya, işte pat pat bazı şeyleri 

yüzlerine vurduğum oluyor. Onları da kırmış oluyorum. Onları da kırmış 
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oluyorum işte, tamamen işte bu şekilde onlardan da uzaklaşmış olduk. Kendi 

babamdan dahi uzaklaşmış olduk.” (Zeynep) 

 

Zeynep annesini savunuyor olmayı “Sanki annem benim annem değil de ben 

kendi, ben annemin annesiymişim gibi.” diyerek tanımlarken, bu rol değişimine dikkat 

çekmektedir. Sinem ise annesiyle duygularını paylaşmak istediğinde kendisini neden 

durdurduğunu şu sözlerle anlatmıştır: 

“Ya ben annemle üzüleceği şeyleri genelde paylaşmam çünkü yani genel olarak 

annemi üzmekten korkmamın sebebi de bu. Hani demiştim dertleşiyoruz falan 

diye ama annem benim ağladığımı görünce ya da üzüldüğüm bir şey olunca 

benden önce ağlamaya başlıyor. O yüzden söylemem yani.” (Sinem) 

 

Bazı katılımcılarsa anneleriyle ilişkilerinde annelerinin hiyerarşideki rolünü 

tanımamaları sonucu rol karmaşası yaşadıklarını ve sonucunda tepkisel davrandıklarını 

aktarmaktadırlar. Örneğin annesini “çocuk ruhlu” ve “tripli” olarak tanıtan Merve, 

yaşadıkları çatışmada annesine üzgünlüğünü ve dalgın olduğunu ifade ettiğinde, annesi 

ilgi beklemeye devam ettiğini ve buna karşılık kendisinin öfkelenerek telefonunu 

kırdığını şu şekilde aktarmıştır: 

“Dershaneme gelmiş benim, beni almak için. Daha sonra ben çok moralim bozuktu, 

sınıfta bir olay olmuştu. Onun için üzgündüm yani, kafam yerinde değildi. Sonra 

aşağı indim, arkadaşımla kantine geçiyorduk. Annem oradan çıktı, ben annem 

olduğunu idrak bile edemedim gerçekten o derece dalgındım. Sonra annem işte şey 

yaptı hemen trip attı gitti. Ben yukarı çıktım, aradım annemi. Mesaj atmış 

görmemişim derste olduğum için doğal olarak, derste telefonla oynamadığıma göre. 

Ondan sonra aradım, telefonu açmadı. Çaldı çaldı çaldı çaldı açmadı. Tekrar 

aradım, bu sefer kardeşime açtırdı telefonu. Ondan sonra konuşmak istemedi. Sonra 

ben zorla aldım telefonu, (…) dedim ki dalgındım, farkında olamadım. Ondan sonra 

moralim bozuktu, üzgündüm, bunları dile getiriyorum. O da diyor ki biz hiç öyle 

olmayacak mıyız? İyi de o durumla senin üzgünüm veya mutsuz olmanın ne alakası 

var. Orada o durum benimle ilgiliydi. Ben gerekçesini sunuyorum sana, sen neden 

kendini onu öne sürerek şey yapıyorsun. O öyle yapınca ben de sinirlendim. Tamam 

dedim hep siz haklısınız falan dedim bağırdım sonra telefonumu kırdım.” (Merve) 
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Büşra kardeşleriyle kavgası hakkında annesiyle konuşurken, annesinin kendi öfkeli 

olduğu konulara odaklandığını aktarmıştır. Annesinin “Sen de benim sabrımı 

taşırıyorsun” ifadesiyle bu konuşmayı paralel zemine taşıdığı ve Büşra’nın öfkesini 

tepkisel bir şekilde yeniden kardeşlerine yönelttiği anlaşılmaktadır.  

“Katılımcı (K): Ya ben (kardeşine) vurunca vurdu oluyor. Annem diyor sen niye 

vuruyorsun, diyorum sabrımı taşırıyor, ee sen de benim sabrımı taşırıyorsun, konu 

oradan bana geliyor. İşte vurma kardeşine, o bu şu. Bir tane küçük bir şeyden 

vurmadan, kocaman kavga çıkıyor ortaya. 

Araştırmacı (A): Nasıl oluyor o süreç? 

K: İşte konu konuyu açıyor. Yani içinde insanın birikmiş oluyor galiba. Bu konu 

konuyu açıyor. Vurmadan mesela yani, çok ilerliyor konu ya. Kardeşine saygı 

göstermiyorsundan çıkıyor sonra kendisine saygı göstermediğime geliyor ondan 

sonra, oradan ağlamaya gidiyor konu oradan işte ağlamadan çıkıp kademe kademe 

böyle artıyor. Olayı ben de kaçırıyorum ya ortası yok, her şey bir saniyede oluyor 

bir cümleye bakıyor. (…) O an kardeşlerimi boğup atmak istiyorum, yani çok 

sinirleniyorum onlara. Ya diyorum onlara zaten sizin yüzünüzden (annemle) kavga 

ediyoruz biz diyorum. Sonunda suçlama duygusu geliyor, onları suçluyorum. Yani 

insan sonra pişman oluyor, keşke bağırmasaydım diyor ama o sinirle de insan 

bağırıyor yani.” (Büşra) 

 

 

4.2.3. Anne Babanın Ebeveynlik Tutumlarına Anlayış Gösterme/Geliştirme Çabası: 

Ebeveynlerin Çocukluk Dönemi Yaşantıları 

Bu tema katılımcıların anne babalarının ebeveynlik tutumlarına açıklama getirerek 

anlayış göstermelerine ilişkin yaptıkları açıklamalardan oluşmaktadır. Katılımcılar 

görüşmede özellikle kendilerine iyi gelmeyen ebeveynlik davranışlarından söz ederken 

anne babalarının karşılanmamış çocukluk gereksinimlerinden söz etmişlerdir. Bu 

bağlamda, kimi katılımcılar anne babalarının kendi çocukluk gereksinimleri 

karşılanmamış olması nedeniyle, bir ebeveyn olarak çocuklarının gereksinimlerini 

karşılayamadıklarını açıklamışlardır. Kimi katılımcılarsa anne babalarının karşılanmayan 

çocukluk gereksinimlerini kendi çocuklarında karşılamaya özen gösterdiklerini 

vurgulamışlardır. 
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Örneğin Zeynep babasından gereksinim duyduğu sevgiyi alamamasını babasının 

sevgi görmemiş olmasıyla, akademik konularda yaptığı baskıyı ise kendisine fırsat 

sunulmamış olmasıyla ilişkilendirmiştir. 

“O da çünkü ailesinden (iç çekme) sevgi eksikliği var bence babamda. Ne sevilmiş, 

ne sevebilmiş. Ailesinden de sevgi görmemiş bence. Ailesi de hani babaannem 

dedem de onların zamanında hep onlara yardımcı olmak için, bir de ailenin en 

büyük çocuğu olduğu için hep çalışmak zorundaydı zaten, yani anlattığına göre. 

Sürekli işte benim yaşlarımdan itibaren dedemle işte çalışmaya işte, on sekizden 

sonra takside, dolmuşlarda falan çalışmış. Öncesinde simit sattığını falan bile olmuş 

o dönemde işte. Yani ona da işte aslında hiçbir şekilde fırsat tanınmamış. Onun da 

zamanının ve koşullarının getirdiği şeylerden dolayı. Yani ona da sorulmamış ne 

istiyorsun, hayattan beklentilerin ne diye. (iç çekiyor) O okumamı, okumamızı 

istediği bölümleri de hani kendisi herhalde şu bölümü okusaymıştım, bu meslekte 

olsaydım daha iyi maaşım olurdu, daha iyi olurdu gibi düşündüğünden dolayı 

istiyor herhalde.” (Zeynep) 

 

Benzer şekilde Sinem de babasından alamadığı sevgiyi, aslında babasının da 

çocukluğunda görmemiş olmasıyla açıklamıştır. 

“Onu da düşündüm. O yüzden babamı da suçlayamıyorum. Çünkü dedemgil de 

onlara öyle davranmıştır diye düşünüyorum. Bir de babam en büyük kardeş. 

Muhtemelen bütün sorumluluk ondadır. Hani, ona da öyle davranılmıştır belki 

sevgi görmemiştir, o yüzden. Çünkü insan görmediği bir şeyi gösteremez, 

bilmediği.” (Sinem) 

 

Merve ve Büşra ise anne babasının kendi çocukluk dönemi gereksinimlerini 

karşılamaya çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Örneğin Merve görüşmenin farklı yerlerinde 

annesinin çocuk ruhlu oluşundan rahatsız olduğunu belirtse de bu durumun aslında 

annesinin geçmişte karşılanamayan çocukluk gereksinimi olduğunu ifade etmiştir. 

Aslında annesinin yapmaya çalıştığı kendi karşılanamamış gereksinimini hem kendisinde 

hem çocuğunda karşılamaya çalışmaktır. 

“Annem bir de şey, küçükken çok ezilmiş. Böyle bazen hani teyzelerimle şimdi ben 

hani eskiden beni çok yanlarına almazlardı da şimdi birazcık daha büyük olduğum 
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için hatta biraz da olgun olduğum için her şeyi konuşuyoruz falan. Böyle eskilerden 

konu açılıyor böyle gece sohbetlerinde falan. Annemi anlatıyorlar, ben dinlemeyi 

seviyorum annemi. Şey hep ezilmiş küçükken. En büyükleri annem, kardeşlerinin 

içinde. Sürekli hepsine o bakmış, işte hem köy hayatı hem şehir hayatı, sürekli bir 

git geller içindeymiş. O da çok şey kalmış. O bir de şimdi hem küçükken 

yaşayamadıklarını kendi yaşamaya çalışıyor, hem bize yaşatmaya çalışıyor, bu 

yüzden gayet çocuk ruhlu.” (Merve) 

 

Benzer şekilde Büşra da anne ve babasının kendi ebeveynlerinden alamadıklarını 

çocuklarına vermeye çalıştıklarını belirtmiştir.  

“Ya babamın annesi çok küçükken vefat etmiş. Bu yüzden dedemle araları yani 

dedem başka biriyle evlenince çok anlaşamamışlar. (…) Ya annemin anneannem 

felan filan da dedem de hiç ilgilenmezmiş annemlerle, kardeşleriyle filan. 

Anneannem çok baskı yaparmış, baskı kurarmış ama annem biraz gevşektir bize 

karşı. Şey yapmaz. Ya annem de babam da ailelerinden göremediği sevgiyi, görmek 

istediği sevgiyi bize karşı göstermeye çalışıyorlar. Böyle göstermeye çalışıyorlar. 

Yani onlar da ailemiz bize böyle yaptı, biz de size böyle yaparız düşüncesiyle 

ilerlemiyorlar. Onlar da bize aynı şekilde. Bizim yani nasıl kendilerine nasıl o an 

hissetmek istiyorlarsa, onlar da bize o şekil davranıyorlar.” (Büşra) 

 

4.2.4. Anne Babadan Algılanan Akademik Beklentiler 

Bu son tema, katılımcıların anne babalarından algıladıkları akademik beklentilerin zaman 

zaman onların tercihlerinin ve duygusal gereksinimlerinin görülmesini 

engelleyebilmesini, katılımcıların yeterli başarıyı sağladıklarında gurur duyarken, 

sağlayamadıklarında kendilerini anne babalarına karşı suçlu hissetmelerini ve kendilerine 

sunulan olanakların karşılığını vermek için yoğun baskı hissetmelerini açıklayan üç alt 

temadan oluşmaktadır.   
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4.2.4.1. Anne Babanın Akademik Beklentilerinin Çocuğun Tercih ve 

Gereksinimlerinin Önüne Geçmesi 

Anne babaların çocukların ders çalışma ya da ders başarısı gibi konularda yaşadıkları 

sıkıntıları görmekte zorlanmaları bu alt temayı oluşturmaktadır. Örneğin Erdem, ders 

çalışmak istemediği zamanlarda da annesinin ders çalışması gerektiğini hatırlatması 

karşısında istemediği bir şeye zorlandığını hissetmektedir. Erdem annesinden farklı 

olarak yapacağı ebeveynlikte çocuğu ders çalışmak istemediğinde, öncelikli olarak 

çocuğunun kendisini iyi hissetmesini sağlayacağını ifade etmiştir. İlgili alıntılar aşağıda 

yer almaktadır: 

“Aramızdaki gerginlikler yine ders yüzünden oluyor. Mesela bir gün eve gittiysem 

ve hiç ders çalışmadıysam o zaman kızıyor bana, git ders çalış diyor. Ben de o gün 

çalışmak istemiyorum diyorum. Çalışmıyorsam çalışmak istemiyorum derim. Ama 

o sırada yine git ders çalış, biraz bir otur, bir şeyler yap der. O zaman biraz gerginlik 

oluyor. (…) Biraz kötü hissederim çünkü o an yapmak istemediğim bir şey 

yaptırılmaya çalışılır bana. Bu da benim moralimi bozar.” (Erdem) 

“(Kendisi ebeveyn olduğunda çocuğunun) Canı istemiyorsa neden istemediğini 

konuşuruz, konuşurum ama. Mesela morali bozuksa moralini düzeltmeye çalışırım. 

Ama morali düzeldikten sonra yine o dersi çalışmasını is- beklerim ondan. Çünkü 

ben onun moralini düzeltmek için bir şey yaptıysam o da kendi için bir şeyler 

yapmalı ve ders çalışmalı diye düşünüyorum.” (Erdem) 

 

Büşra da derse katılımına engel olan faktörün sınıf içinde yaşadığı zorlanmalar 

olduğunu dile getirse de ailesi tarafından anlaşılmadığını şu şekilde aktarmıştır: 

“Arkadaşsızlık cidden zor. Bunu bir de anlamıyorlar. Mesela diyorum ki sınıfta ders 

dinlemek istemiyorum diyorum. Ya parmak kaldırmak istemiyorum diyorum. 

İnsanlar, ya sevmiyorum oradaki insanları, o ortamda bulunmak istemiyorum, 

okula gitmek istemiyorum diyorum. Diyorlar ki arkadaşların derslerle ne alakası 

var, çok alakası var aslında. Ya arkadaşın olmadan olmuyor, maalesef olmuyor.” 

(Büşra) 
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Katılımcılar, babalarının gelecekte iş sorunu yaşamamaları için kendilerini 

korumaya çalışırken bunun zaman zaman kendi tercihlerinin önüne geçebildiğini şu 

şekilde ifade etmişlerdir:   

“Aslında daha çok babamdan ben bu şeyi, baskıyı hissediyorum. Kendisi zaten 

benim de eşit ağırlık bölümünde olmamı istemiyordu. Hep sayısalda olmamı 

istiyordu herhangi bir iş problemiyle karşılaşmamam için. Her yerde iş bulabil-, iş 

bulabilmem açısından sayısal olmamı istiyordu. Veya kendi çevresinden gördüğü 

kadarıyla da şimdi, mesela ben psikoloji mi istiyorum, o şu an ben eşit ağırlığım, 

tamam madem eşit ağırlıksın, hukuk düşün. Sadece ona hedeflen, ona odaklan diyor 

bana.” (Zeynep) 

“Babam gibi yapmam dediğim, şey olabilir ya, mesela bir hedef, hedefini kendi 

belirlemesi daha mantıklı olur, başkasının başka birinin hedef belirlemesi yanlış 

olur. (…) Hedef konusunda babam şey olmamı yani istediğin her şeyi olabilirsin 

diyor ama mesela bir ODTÜ’de okumamı daha çok ister. Ama ben de doktor olmak 

istiyorum. Öyle bir hedef. Mesela benim çocuğum da istediği her şeyi olabilir, ona 

ben karışamam, ama şöyle olacaksın da diyemem yani.” (Özgür) 

 

4.2.4.2. Anne Babanın Akademik Beklentileri Karşısında Gurur ve Suçluluk 

Deneyimleri  

Bu alt temada katılımcıların anne babalarından algıladıkları başarıları beklentileri yer 

almaktadır. Katılımcılar bu beklentileri karşılayabildikleri zamanlarda gurur 

duyduklarını, karşılayamadıklarındaysa bir beklentiyi yerine getirememiş olmanın 

üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Örneğin Zeynep, babasının kendisiyle gurur 

duyabilmesi için iyi bir konumda olmasının gerektiğini belirtmiştir. Geçmişte babasını 

gururlandırdığı bir anı olaraksa ilkokulda başarısını bildiren bir belge alışını anlatmıştır. 

Zeynep’in ifadelerinde, bu başarı belgesini babasının istediği şekilde yeniden 

alamadığında yaşadığı üzüntü de yer almaktadır: 

“Önce şunu söyleyeyim herhalde babam benimle ne zaman gurur duyar 

bilmiyorum. Herhalde tahminimce iyi bir işim olduğunda, iyi bir statüde 

olduğumda, konumda olduğumda falan ama. Düşündüm de şey ilkokuldayız, 

ilkokuldayım, birinci sınıfımın ikinci dönemi. Birinci yılın birinci sınıfın ilk 

döneminin sonunda güzel bir şey vermişti hocamız bize, bir belge. Onur belgesi 
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miydi, tam hatırlamıyorum ismini. Fotoğrafımız var falan, işte güzel güzel şeyler 

yazılmış. Başarı belgesi de olabilir, hatırlamıyorum işte. Onu vermişti. Sonra 

babam ‘ikinci dönem de aynısından bekliyorum’ falan, hani ‘aynısından 

bekliyorum’ demişti. Ama ikinci dönem öyle değil de direkt karneye yazmış 

hocamız hani, ilk dönem daha çocuklar küçükler diye öyle bir şey yapmış. Ben de 

o zaman küçüğüm bilmiyorum. İşte ‘hoca bana vermedi' diye ağlamaya 

başlamıştım.” (Zeynep)  

 

Benzer şekilde Erdem de ders başarılarıyla anne babasını gururlandırdığını şu 

şekilde ifade etmiştir:  

“Mesela bir sınavdan yüksek aldığım zaman, bunu gidip anneme babama 

söylediğim zaman onlar benimle gurur duyar veya mesela bunu başkalarına da 

söyledikleri zaman, hani ‘benim oğlum şöyle başarılı, şöyle şunu yapıyor’ falan 

dedikleri zaman, benle gurur duyduklarını hissederim ve bu zaten benim hoşuma 

giden bir şey. Aslında onları gururlandırdığım zaman zaten kendim de gururlanmış 

oluyorum.” (Erdem) 

 

Ancak Erdem’in bir sınavdan basit bir hata yaparak puanında bir düşüşe neden 

olması anne babası için üzücü, Erdem içinse üzüntünün yanı sıra suçlu hissettiren bir 

deneyim olabilmektedir. Erdem bu durumu açıklarken kullandığı ifadeler aşağıda yer 

almaktadır: 

“Mesela bir derse atıyorum doksan almam gerekirk-, doksan alabilecekken seksen 

alıyorum. Bu biraz suçluluk hissettiriyor çünkü bazen çok basit hatalar yapıyorum 

sınavda, okuma hatası gibi ya da yanlış şıkkı, doğrusunu bulup yanlış şıkkı 

işaretlemek gibi. (…) mesela eve gittiğim zaman anneme seksen aldım dediğim 

zaman şey oluyor, ama doksanken seksen aldığım zaman ona daha çok üzülüyorlar 

çünkü. Mesela şey desem, seksenken seksenlik sınavdan seksen aldığımı söylesem 

o zaman o şey oluyor, onları çok üzmüyor. Ama mesela doksanlık bir sınavda iki 

tane basit hata yapıp seksene düşüyorsam bu onları daha çok üzüyor. (…) Onları 

üzmek daha kötü geliyor çünkü kendim üzülürsem bunu şey yapabilirim, 

atlatabilirim. Ama mesela onlarla birlikte üzüldüğümüz zaman o daha kötü. Çünkü 

bir yerine üç kişi üzülüyoruz.” (Erdem) 
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4.2.4.3.  Sunulan Fırsatları Akademik Başarıya Dönüştürme Baskısı 

Bazı katılımcılar babalarının çocuklarına sundukları koşullarla diğerlerinin sahip olduğu 

koşulları karşılaştırdığını ifade etmişlerdir. Akademik konularda daha az fırsata sahip 

olan kişilerin olası başarıları karşısında kendilerinin başarısız olma ihtimalini düşünmek 

bu katılımcılarda baskı yaratmaktadır. En öne çıkan karşılaştırma noktası ise babaların 

kendisi olmaktadır. Zeynep, Erdem ve Özgür bu baskıyı hisseden katılımcılardandı. 

Örneğin Zeynep kendisine sunulan fırsatlar karşısında nefes almadan çalışması 

gerektiğini hissederken, Erdem olası bir başarısızlık karşısında babasını hayal kırıklığına 

uğrattığını düşünmektedir. Aşağıda bu alıntılar yer almaktadır:  

“K: Ya aslında söz hakkı tanınsa bile kendimi anlatamıyorum, ifade edemiyorum, 

çünkü beni anlamıyor. Sürekli kendi dönemleriyle kıyaslıyorlar bizi (kardeşiyle 

kendisini). Bizim zamanımızda böyleydi, bizim zamanımızda şöyleydi diye.  

A: Neler söylüyor orada mesela? 

K: Ya işte hani kendisinde yapamadığı işte, benim zamanımda bu şekildeydi ve ben 

yapamadım, gidemedim, hazırlanamadım sınava, sen yap, sen kazan, sen oku, bu 

şekilde. Ben çalışmak zorunda kaldım ama sen şu üniversitede şu bölümü oku, buna 

hedeflen, buna odaklan. 

A: Bu nasıl hissettiriyor sana? 

K: Nasıl hissettiriyor. Sanki başka hiçbir şey yapmadan, nefes almadan ders 

çalışmam gerekliliğini, öyle hissettiriyor yani.” (Zeynep) 

 

“K: Babamın çocukluğu köyde geçmiş ve şey diyor her seferinde, ben senin 

yaşındayken okula gitmek için üç kilometre yol yürürdüm, kıymetini bil şu an sana 

sağladığım imkânların gibisinden konuşmalarımız olur. Öğrencilik hayatı zor 

geçmiş anladığım kadarıyla.  

A: Baban bunları söylediğinde sen nasıl hissedersin? 

K: Biraz kötü hissederim. Çünkü onun bu şartlar altında bu kadar başarılı olup 

benim böyle yerlerde başarısız olduğumu düşünmesi moralimi bozar çünkü ben de 

başarılı olduğumu düşünüyorum. (…) Kötü derken moralimi bozar işte. Sanki onun 

sağladığı imkânları kötüye kullanıyormuşum gibi gelir. Onda hayal kırıklığı 

yarattığımı düşünürüm biraz. İstediği yerlere, istediği şeyleri yapamadığımı 

düşünürüm.” (Erdem) 
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Özgür de babasının kendisiyle aynı imkânlara sahip olsa çok daha başarılı olacağını 

söylediğinde ve daha az fırsata sahip olup daha başarılı olmanın beceriksizlik olarak 

değerlendirilebileceğini düşündüğünde hırslandığını şu şekilde aktarmıştır: 

“K: Şey yapıyor, ‘Ben zaten senin yaşındayken daha çok yapıyordum, benim 

kitabım yoktu bir kitapla yaptım’ gibisinden şeyler. Biraz da kendini şeymiş gibi 

yani ‘Normalde senin imkânların olsa daha yüksek yerlerdeydim’ diyormuş gibi 

oluyor. Diyor da bazen. (…) Ya ben şey oluyorum, daha da hırslanıyorum bu 

şeyden. Böyle deyince demek ki o yapıyorsa benim de yapmam gerekir gibisinden 

şeyler oluyor.  

A: Peki sence baban neden böyle söyler? 

K: Şey demek için herhalde ‘Sen o kadar imkânın varken çalışmıyorsun, imkânı 

olmayan biri senden daha yüksek yaparsa bu yanlış olur, senin bir şey 

beceremediğin anlamına gelir’ demek istiyor.” (Özgür) 
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4.3. TARTIŞMA 
 

Mevcut tez çalışmasının bu bölümünde büyüklenmeci narsisistik kişilik özellik düzeyi 

yüksek olan ergenlerin anne babalarıyla ilişkilerini ve ebeveynlik tutum ve davranışlarını 

nasıl anlamlandırdıkları incelenmiştir. Bunun için nicel çalışmada narsisistik kişilik 

özellik düzeyi yüksek olarak belirlenen altı ergen katılımcıyla yapılan görüşmeler 

Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda dört 

üst temaya ulaşılmış ve bu temalar “Anne babayla kurulan ilişkinin beklentileri 

karşılamaması”, “Anneyle kurulan ilişkide rol karmaşası”, “Anne babanın ebeveynlik 

tutumlarına anlayış gösterme/geliştirme çabası: Ebeveynlerin çocukluk dönemi 

yaşantıları” ve “Anne babadan algılanan akademik beklentiler” olarak adlandırılmıştır. 

Her bir temanın ilgili alanyazın ışığında tartışması aşağıda yer almaktadır.  

 

4.3.1. Anne Babayla Kurulan İlişkinin Beklentileri Karşılamaması 

Mevcut çalışmada, katılımcılar anne babalarıyla ilişkilerinin beklentilerini karşılayacak 

şekilde olmadığına işaret etmişlerdir. Katılımcılar, ebeveynleriyle -özellikle babalarıyla- 

ortak zaman geçirmeye, sevgi ve ilgi görmeye gereksinim duyduklarını, ancak 

ebeveynlerinin birlikte aktivitede bulunmak için zaman ayıramadıklarını, yalnızca maddi 

gereksinimlerini karşılayacak şekilde ebeveynlik yaptıklarını belirtmişlerdir. Ergenlerin 

beklentileriyle ebeveynlerinin davranışları arasındaki bu uyumsuzluk, ebeveynlerin 

çocuklarının söz konusu gereksinimlerini fark etmede güçlük yaşadıklarına işaret 

etmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi, nesne ilişkileri ve kendilik psikolojisi kuramlarına 

göre narsisizmin gelişiminde narsisistik ebeveynlerin rolü alanyazında vurgulanmaktadır 

(Kernberg, 1975; Kohut, 1971). Nitekim mevcut tez çalışmasının nicel araştırma 

sonuçları da söz konusu kuramsal açıklamalarla tutarlılık göstermiştir. Bu doğrultuda, 

narsisistik kişilik özellik düzeyi yüksek olan bu katılımcıların ebeveynlerinde de 
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narsisistik özellikler olabileceği düşünülebilir. Rappoport (2005) narsisistik ebeveynlerin 

empati yapmakta güçlük çektiklerini ve çocuklarının gereksinimlerini fark 

edemediklerini öne sürmüştür. Diğer yandan narsisistik ebeveynlerle büyümüş bireylerin 

deneyimlerinin araştırıldığı bir çalışmada, bu bireylerin geçmişte anne babalarıyla olumlu 

ve anlamlı etkileşimlerinin olmadığını ve anne babalarının hayatlarına dâhil olduklarını 

hissetmediklerini ifade ettikleri bulunmuştur (Crocker, 2009). Söz konusu bilgilerin 

ebeveynlerin katılımcıların duygusal gereksinimlerini anlayamamış ve dolayısıyla söz 

konusu beklentilerini karşılayamamış olmalarını açıkladığı düşünülmüştür.  

 Katılımcılar öncelikli olarak ebeveynleriyle birlikte zaman geçirmeye ve duygusal 

paylaşıma gereksinim duyduklarını ancak ebeveynlerinin daha çok maddi 

gereksinimlerini karşılayarak ebeveynlik yaptıklarını ifade etmişlerdir. Zeynep’in 

“Babam maneviyattan daha çok maddiyata önem veriyor. Bense hani tam tersine, onunla, 

onun benimle daha çok ilgilenmesini, daha çok sohbet etmesini, dinlemesini isterdim.” 

ifadesi ergenlerin beklentileriyle ebeveynlerin karşıladığı gereksinimler arasındaki 

uyuşmazlığı özetler niteliktedir. Mevcut çalışmada katılımcılar sıklıkla ebeveynlerinden 

sevgi ve ilgi görmeye gereksinim duyduklarını ifade etmişlerdir. Alanyazında çocuklara 

duygusal sıcaklık sağlamayan yetkeci ebeveynlik tarzının (Capron, 2004; Lootens, 2010; 

Ramsey ve ark., 1996) ve ebeveynlerden algılanan soğuk tutumların (Barbin ve Ocampo, 

2017; Otway ve Vignoles, 2006; Tam, 2013) yetişkinlikteki büyüklenmeci narsisizm 

üzerinde etkisi olduğunu gösteren çalışma bulguları, mevcut çalışma bulgusunu destekler 

niteliktedir. Öte yandan, Merve’nin üvey evlat gibi hissettiğine ilişkin ebeveynlerine şaka 

yapması ve görüşmenin farklı yerlerinde ebeveynlerinden bu sevgi, ilgi ve denetimi 

görmeye gereksinim duyduğunu belirtmesi dikkat çekmiştir. Merve’nin bu 

gereksinimlerinin özellikle narsisizmin gelişiminde rolü olduğu düşünülen ebeveyn 

tarafından ihmal edilerek, tutarlı ve yeterli bir bakım alamama (Bleiberg, 1994) ile 

paralellik göstermesi narsisizm gelişimi riski açısından önemli görülmüştür.  
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Bu tema altında yer alan ifadelerin tümünün kız ergenlere ait olduğu ve biri 

dışındaki tüm katılımcıların babalarıyla olan ilişkilerinden söz ettikleri dikkat çekmiştir. 

Alanyazında doğrudan narsisizm ve baba-kız ilişkisini inceleyen bir çalışmaya 

rastlanmamış olsa da baba-kız arasındaki ilişki ile çocukların psikolojik sağlığının ilişkili 

olduğu araştırmalarda belirtilmektedir (örn., Nielsen, 2014; Sağkal, Özdemir ve Koruklu, 

2018) Örneğin ülkemizde kız ergenler ve ebeveynleriyle yapılan bir çalışmada, kızların 

babalarıyla yakın olmalarının ve birlikte zaman geçirmelerinin özerklik, sıcak ve yakın 

bir ilişki kurma, yetkinlik gibi psikolojik gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı 

olduğu ve böylece ergenlerin iyilik halinin artmasına katkıda bulunduğu sonucuna 

ulaşılmıştır (Sağkal, Özdemir ve Koruklu, 2018). Diğer yandan Türkiye’de babalığın 

araştırıldığı bir çalışmada, babaların evi geçindirmeyi, ailenin temel ihtiyaçlarını 

karşılamayı temel sorumlulukları olarak gördükleri ve maddi kaygılar, uzun çalışma 

saatleri gibi nedenlerin çocuklarıyla nitelikli ilişki kurmalarının önünde engel olduğunu 

belirttikleri bulunmuştur (Bozok, 2018). Bu bağlamda değerlendirildiğinde, 

katılımcıların babalarının sadece maddi gereksinimleri karşılayarak babalık görevlerini 

yerine getirdiklerini düşünmeleri ve kızlarının yaşamına katılımlarının az olmasına 

yönelik algıları anlamlı hale gelmektedir. Öte yandan, kapsamlı bir meta-analiz 

çalışmasında sosyoekonomik düzeyin etkisi kontrol edildiğinde babaların kızlarının 

yaşamına katılımının kızların psikolojik sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu bulgusu 

(Sarkadi, Kristiansson, Oberklaid ve Bremberg, 2008), maddi durumdan bağımsız olarak 

baba-kız ilişkisinin çocukların psikolojik ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde şekillenmiş 

olmasının, özellikle kız çocuklarının psikolojik sağlığı üzerinde önemli olduğuna işaret 

etmektedir.  

Mevcut tez çalışmasındaki katılımcıların babalarının kendileriyle dolaylı iletişim 

kurmalarından rahatsızlık duydukları görülmüştür. Sinem, babasının ilgisini doğrudan 

göstermemesine üzülse de babasına karşı annesine hissettiği samimiyeti hissetmediğini, 
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bu nedenle babasıyla bu üzüntüsünü paylaşamadığını ifade etmiştir. Bu bulguyla tutarlı 

olarak Nielsen (2012) kız çocuklarının anneleriyle daha rahat iletişim kurduklarını, 

kendilerini annelerine daha yakın hissettiklerini, ancak bunun annelerini babalarından 

daha fazla sevmeleri anlamına gelmediğini belirtmiştir. Hatta kız çocuklarının babalarıyla 

pek çok kişisel konu hakkında paylaşımda bulunmak isteseler de babalarının eleştiri ve 

onaylamama olasılıklarından dolayı paylaşmaktan kaçındıklarını öne sürmüştür (Nielsen, 

2014). Bu doğrultuda, mevcut çalışma katılımcılarının narsisistik kişilik özellik düzeyinin 

yüksek olduğu göz önünde bulundurulduğunda, eleştiriye hassasiyetlerinin ve kolaylıkla 

incinmelerinin (Wink, 1991) de bu paylaşımı engelleyebileceği düşünülebilir. Nitekim 

mevcut tez çalışmasının nicel araştırmasında da ergenlerin babalarından algıladıkları 

reddedici tutumların ergenlerin kırılgan narsisistik özelliklerini yordadığı bulunmuştur. 

Bu bulgularla tutarlı olarak Üzümcü (2016) de sevgi, ilgi, duyguların paylaşımı gibi 

duygusal gereksinimlerinin babaları tarafından karşılanmadığını algılamanın kırılgan 

narsisistik kişilik özellikleri üzerinde etkisi olduğunu ortaya koymuştur.  

 

4.3.2. Anneyle Kurulan İlişkide Rol Karmaşası 

Bu tema katılımcıların anneleriyle rol karmaşası yaşamalarına ve annelerinin 

hiyerarşideki rolündeki bozulmayla tepkisel davrandıklarına işaret eden ifadelerinden 

oluşmuştur. Bu tema altında yer alan katılımcıların tümünün kız olduğu ve anneleriyle rol 

karmaşası yaşadıkları görülmüştür. Bu bulguyla tutarlı olarak, alanyazında kız 

çocuklarının erkek çocuklardan daha fazla rol karmaşası yaşadıkları ve bu karmaşanın 

daha çok annelerle yaşandığı belirtilmektedir (Jurkovic, 1997; Mayseless, Bortholomew, 

Henderson ve Trinke, 2004; McMahon ve Luthar, 2007).  
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İlk olarak, mevcut çalışmada katılımcıların annelerinin duygusal gereksinimlerini 

tahmin ederek karşılamaya çalıştıkları görülmüştür. Katılımcılardan Zeynep’in annesinin 

kendini savunamadığını düşündüğü için çatışma durumlarında annesini diğer aile 

üyelerine karşı savunması ve bu durumu “Sanki annem benim annem değil de ben kendi, 

ben annemin annesiymişim gibi” sözleriyle tanımlaması, bu ebeveyn-çocuk ilişkisine 

örnek niteliğindedir. Alanyazında duygusal rol karmaşası, duygusal ebeveynleşme ya da 

rollerin tersine dönmesi olarak da adlandırılan bu durum (Vulliez-Coady ve ark., 2013), 

çocuğun ebeveynlerinin güvendiği ve destek aldığı bir kaynak olarak görev alması ya da 

ebeveynlerinin duygusal anlamda yaşadıkları sorunları çözmeye çabalaması, ailenin 

duygusal gereksinimleriyle ilgilenmesi olarak tanımlanmaktadır (Chase, 1999; Jurkovic, 

1997; Macfie, Brumariu ve Lyons-Ruth, 2015). Ayrıca Chase (1999) bu çocukların 

ebeveynlerinin gereksinimlerini karşılayabilmek için kendi ilgi ve rehberlik 

gereksinimlerinden vazgeçtiklerini belirtmektedir. Örneğin katılımcılardan Sinem’in 

annesiyle dertleşmek istese de onu üzmekten korktuğu için paylaşmaktan kaçınmasının, 

bu açıklamayla paralellik gösterdiği düşünülmektedir. 

Rol karmaşalarının ergenlerin ebeveynlerinden uzaklaşmak istemeleri durumunda 

yoğun suçluluk hissetmelerine neden olarak ya da ergenin ebeveynlerinden destek 

alamamasından dolayı yetkinliklerini yeterince geliştirmelerini engelleyerek ergenlerin 

kimlik gelişimini etkileyebileceği ve böylece özerkleşme çabalarını baltalayabileceği 

belirtilmektedir (Macfie, Brumariu ve Lyons-Ruth, 2015). Nitekim ergenlik döneminde 

narsisistik özellik düzeyi yüksek olan ergenlerin ayrılma bireyleşme sürecinde zorluklar 

yaşadığı (Lapsley ve Aalsma, 2006) göz önünde bulundurulduğunda, mevcut çalışmada 

narsisistik kişilik özellik düzeyi yüksek olan katılımcıların anneleriyle rol karmaşası 

yaşamaları anlaşılır hale gelmektedir. Ayrıca mevcut bulguyla paralel olarak, Jones ve 

Wells (1996) de ebeveynleşmenin büyüklenmeci narsisizm üzerinde etkisinin olduğunu 

bulmuştur. Buradan hareketle, narsisistik kişilik özellik düzeyi yüksek olan bu 
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katılımcıların annelerinin duygusal gereksinimlerine karşı hassasiyetleri ve korumacı 

yaklaşımlarıyla kendini gösteren rol karmaşalarının, annelerinin otorite rolünde 

algılanmasını zorlaştırabileceği düşünülmüştür. Böylece, erken dönemde annelerinin 

hiyerarşideki rolünü tanımayan ergenlerin, kendilerini otorite olarak algılayabilecekleri 

ve bu durumun büyüklenmeci narsisistik özelliklerin gelişmesine katkıda bulunabileceği 

düşünülebilir. 

Mevcut çalışmada, ergenlerin yoğun duygular yaşadıkları zamanlarda bu 

duygularının anneleri tarafından onaylanmadığı ve annelerinin paralel bir zeminden kendi 

duygularına odaklanarak yanıt verdikleri ve buna karşılık ergenlerin tepkisel 

davrandıkları dikkat çekmiştir. Örneğin Merve’nin annesiyle bir tartışmasında, üzgün ve 

dalgın olduğunu açıklamaya çalışırken, annesinin kendi duygularına odaklanması ve 

açıklamalarını yok sayması Merve’nin öfkelenerek telefonunu kırmasıyla sonuçlanmıştır. 

Büyüklenmeci narsisistik kişilik özelliklerine sahip ergenlerin saldırganlığa yatkın 

olduklarını gösteren çok sayıda araştırma mevcuttur (Ang ve Raine, 2009; Aydın ve 

Akgün, 2014; Barry, Kauten ve Lui, 2014). Ancak bu alt temada dikkat çeken, annelerle 

yaşanan rol karmaşasının bu tepkiselliğe alan açmasıdır. Minuchin (1974) aile üyelerinin 

farklı düzeyde güce sahip olduklarını belirtirken, ebeveynlerin çocuklardan daha fazla 

güce sahip olduğu ailelerin işlevsel aileler olduğunu ifade etmiştir. İşlevsel olmayan 

ailelerin çocuklarına yeterli duygusal destek sağlayamayabileceği ve böylece çocuğun 

psikolojik sorun yaşama riskini arttırabileceği de alanyazında belirtilmiştir (Lindahl, 

Bergman ve Malik, 2012). Çalışmalar, işlevsel olmayan aile yapılarının ergenlerde 

öfkenin tepkisel olarak ifade edilmesiyle (Lindahl, Bergman ve Malik, 2012) ve dışa 

yönelim sorunlarıyla ilişkili olduğuna işaret etmektedir (Bahçivan-Saydam ve Gençöz, 

2005; Kerig, 1995). Dahası, ergenlerde büyüklenmeci narsisistik kişilik özellikleri ile dışa 

yönelim sorunları arasında ilişki olduğu çok sayıda çalışmada yer almaktadır (örn., 

Aalsma, Lapsley ve Flannery, 2006; Wetzel, Artherton ve Robins, 2019). Buradan 
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hareketle, mevcut çalışmada anne-kız ilişkisindeki rol karmaşasının, annelerin 

çocuklarının duygusal gereksinimlerinin görmesini zorlaştırabildiği ve çocukların buna 

ilişkin öfkelerini paralel ilişkinin de etkisiyle tepkisel olarak ifade edebildikleri 

söylenebilir. Büyüklenmeci narsisizm ile öfke ve saldırganlık arasındaki ilişkiler göz 

önünde bulundurulduğunda ise büyüklenmeci narsisistik özellik düzeyi yüksek olan 

çalışma katılımcılarının öfkelerini tepkisel olarak ifade etmeleri anlaşılır görülmektedir. 

 

4.3.3. Anne Babanın Ebeveynlik Tutumlarına Anlayış Gösterme/Geliştirme 

Çabası: Ebeveynlerin Çocukluk Dönemi Yaşantıları 

Bu tema altında kız ergenlerin, rahatsız oldukları ebeveynlik tutumlarına açıklama 

getirerek anlayış gösterdikleri ve bu açıklamaları anne babalarının karşılanmamış 

çocukluk gereksinimleri temelinde yaptıkları görülmüştür. İlk olarak, mevcut 

çalışmadaki katılımcıların ebeveynlerini kendi çocukluklarında duygusal 

gereksinimlerinin yeterince karşılanmamış olması nedeniyle,  bir yetişkin olarak 

kendilerinin de çocuklarının sözkonusu gereksinimlerini nasıl karşılayacaklarını 

bilmedikleri şeklinde değerlendirdikleri görülmüştür. Örneğin Zeynep ve Sinem’in 

babalarından gereksinim duydukları sevgi ve sıcaklığı alamamalarını, babalarının da 

kendi ebeveynlerinden görmemiş olmalarıyla açıklamaları, bu ebeveynlik tutumlarının 

kuşaklararası aktarımına örnek olarak gösterilebilir. Mevcut çalışma bulgusunu destekler 

şekilde, alanyazında anne babaların çocuklarıyla etkileşimlerinde ve ebeveynliklerinde 

kişisel geçmişlerinin rolünün olduğu (Boivin ve ark., 2005) ve anne babaların çocuk 

yetiştirme tutum ve davranışlarının kendi anne babalarının ebeveynlik tutumlarından 

etkilendiği ifade edilmektedir (Lomanowska, Boivin, Hertzman ve Fleming, 2017). 

Yapılan çalışmalarda özellikle duygusal sıcaklığın kuşaklar arası ilişkisinin yüksek 
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olduğu bulunmuştur (Kitamura ve ark., 2009; Lundberg, Perris, Schiette ve Adolfson, 

2000).  

 Öte yandan bazı katılımcılar da ebeveynlerinin çocukluk döneminde 

karşılanmayan gereksinimlerini, kendi çocuklarında karşılamaya çalıştıklarını ya da bir 

başka deyişle, çocuklarını sözkonusu gereksinimleri doyurmadan mahrum etmemeye 

çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Büşra’nın “annem de babam da ailelerinden göremediği 

sevgiyi, görmek istediği sevgiyi bize karşı göstermeye çalışıyorlar” ifadesi, bu 

motivasyonu özetler niteliktedir. Türkiye gibi toplulukçu kültüre sahip bir ülke olan Hong 

Kong’da gerçekleştirilmiş bir çalışmada, sıcaklığın düşük ancak kontrolün oldukça 

yüksek olduğu yetkeci ebeveynlikle büyümüş olan ebeveynlerin, kendi yaşadıkları acı 

verici deneyimleri ve ebeveynlerinden alamadıkları iyi davranımı çocuklarına aşırı 

derecede sunarak kendi yoksunluklarını telafi etmeye çalışabilecekleri öne sürülmüştür 

(Tam, 2013). Bu noktada, sözkonusu ebeveynlerin, kendilerine sunulmayanları 

(karşılanamayan duygusal gereksinimleri) çocuklarına sunmaya çalışırken, yüksek kabul 

ve düşük kontrol sergileyen bir tutumla çocuklarına yaklaştıkları ve bunun sonucunda, 

aşırı hoşgörülü ve aşırı izin verici bir tutumla çocuklarına gerekli sınırları koyamadıkları 

düşünülebilir. Örneğin Büşra’nın “Anneannem çok baskı yaparmış, baskı kurarmış ama 

annem biraz gevşektir bize karşı” sözlerinin annesinin yeterince kontrol sağlayacak bir 

ebeveynlik yapmadığına işaret ettiğini düşündürmektedir. Alanyazında aşırı hoşgörülü ve 

aşırı izin verici tutumlarının, büyüklenmeci narsisistik özelliklerin gelişimine katkıda 

bulunabileceği hem kuramsal açıklamalarda (Millon, 1981) hem de görgül çalışmalarda 

belirtilmektedir (Capron, 2004; Ewing, 2020; Ramsey ve ark., 1996). Mevcut çalışmadaki 

ergenlerin büyüklenmeci narsisistik özelliklere sahip olduğu düşünüldüğünde, 

ebeveynlerinin kendi karşılanmamış gereksinimlerini çocuklarına sunmaya çabalarken 

yüksek kabul sundukları ve bunun yanı sıra sınır koymada başarısız olabilecekleri 

düşünülebilir.  



189 
  

 Öte yandan katılımcıların, anne babanın ebeveynlik tutumlarına anlayış gösterme 

ve/veya geliştirme çabası ve ebeveynlerinin çocukluk dönemi gereksinimleriyle bağlantılı 

açıklamaları düşünüldüğünde, ebeveynlerine empatik bir şekilde yaklaştıkları 

söylenebilir. Aynı zamanda, bu tema altında yalnızca kız ergenlerin yer alması da dikkat 

çekmiştir. Bu durumun, kızların erkeklere göre daha empatik olmalarıyla ilişkili olduğu 

düşünülmüştür. Alanyazında ergenlik döneminin farklı aşamalarındaki empati düzeyini 

inceleyen boylamsal çalışmalarda kız ergenlerin, erkeklerden daha empatik olduğu ve yaş 

arttıkça cinsiyetler arası empati düzeyleri arasındaki farkın da arttığı bulunmuştur 

(Mestre, Samper, Frías ve Tur, 2009; van der Graaf ve ark., 2014). Mevcut çalışmadaki 

katılımcıların orta ergenlik döneminin sonlarında (16-17 yaş) oldukları göz önünde 

bulundurulduğunda, ebeveynlerinin tutumlarına anlayış gösteren katılımcıların kız 

ergenlerden oluşması anlaşılır görülmektedir.  

Bunun yanı sıra, alanyazında empati ile narsisizm arasında olumsuz yöndeki 

ilişkinin vurgulandığı (örn., Pincus ve ark., 2009) göz önünde bulundurulduğunda,  

mevcut çalışma katılımcılarının büyüklenmeci narsisistik kişilik özellikleri yüksek 

bulunan katılımcılardan oluşan nitel çalışma grubundaki katılımcıların ebeveynlerini 

anlama çabaları ve gösterdikleri anlayış şaşırtıcı bulunmuştur. Yani bir başka deyişle, 

eğer narsisizm empatiyi gölgeliyorsa, narsisistik özellikleri yüksek bulunan mevcut 

çalışmadaki ergenlerin anne babalarına göstermeye çalıştıkları empatinin incelenmesi 

önemli görülmektedir. Öte yandan, alanyazında ergenlerle yapılmış bir çalışmada 

büyüklenmeci narsisizm ile empatinin ilişkili olduğu bulunmuş ve bu durum 

büyüklenmeci narsisistik özellikleri olan bireylerin kendilerini daha olumlu sunma 

motivasyonlarıyla ilişkilendirilmiştir (Barry, Kauten ve Lui, 2014). Bu açıdan 

değerlendirildiğinde, mevcut çalışmada büyüklenmeci narsisistik özellikleri yüksek olan 

kız ergenlerin, kendilerini olumlu göstermek için ya da toplumsal cinsiyet rollerine uygun 
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olarak ilişkilerini sürdürebilmek için daha empatik olmalarının ve ebeveynlerinin 

ebeveynlik tutumlarına anlayış göstermelerinin alanyazınla tutarlı olduğu düşünülebilir. 

 

4.3.4. Anne Babadan Algılanan Akademik Beklentiler 

Bu tema katılımcıların ebeveynlerinden algıladıkları akademik beklentilerin zaman 

zaman tercihlerinin önüne geçmesine, başarı karşısındaki yoğun hislerine ve kendilerine 

sunulan olanakların karşılığını verebilmek için baskı hissetmelerine ilişkin ifadelerinden 

oluşmuştur. Mevcut çalışmada, ilk defa bu temada erkek katılımcıların ifadelerinin yer 

aldığı, hatta temalardaki ifadelerin büyük çoğunluğunun erkek katılımcılara ait olduğu 

dikkat çekmiştir. Öte yandan katılımcıların bu deneyimleri ağırlıklı olarak babalarıyla 

yaşadıkları görülmüştür. 

Katılımcılar bu tema altında ağırlıklı olarak, kendilerine sunulan koşullarla diğer 

insanların sahip olduğu koşulları karşılaştırdıklarını belirtmişlerdir. Buna göre, 

kendilerinden daha az fırsata sahip olanların daha başarılı olma ihtimalini düşünmenin 

yoğun baskı yarattığını ifade etmişlerdir. Burada dikkat çekici olan, katılımcıların 

babalarını önemli bir karşılaştırma noktası olarak sunmalarıdır. Bu bulgularla tutarlı 

olarak, alanyazında akademik beklentiler konusunda, ergenlerin babalarından daha fazla 

baskı hissettikleri (Quach, Epstein, Riley, Falconier ve Fang, 2015) ve bunun babaların 

katı disiplin uygulamalarıyla ilişkili olduğu ifade edilmektedir (Chao, 2001). Bir 

çalışmada, babaların oğullarını akademik olarak desteklemesinin ancak katı disiplinle 

birlikte olduğunda başarıyı yordadığı, yeterince disiplin sağlanmadığında başarıyı 

yordamadığı sonucuna ulaşılmıştır (Camacho-Thompson, Gonzales ve Tien, 2019). 

Ayrıca nitel bir çalışmada, ailelerin erkek çocuklarının büyük başarılar elde etmesini 

beklediklerine ilişkin ifadelerde bulundukları belirtilmektedir (Liu, 2006). Mevcut tez 
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çalışmasında da erkek ergenlerin, ağırlıklı olarak babalarının akademik beklentilerini 

baskı olarak deneyimlemelerinin, söz konusu çalışma bulgularıyla (örn., Camacho-

Thompson, Gonzales ve Tien, 2019; Quach ve ark., 2015) tutarlı olduğu düşünülmektedir. 

Öte yandan, Manninen (1993) psikanalitik kuram çerçevesinde narsisizm ve baba-

oğul ilişkisini ele aldığı çalışmasında, babaların bilinçdışı olarak çocuklarını kendi istek 

ve arzularını yerine getirecek bireyler olarak gördüklerini öne sürmüştür. Buna göre, 

oğullar babalarına daha fazla benzediği için, babalar erkeklikle ilişkili dileklerini 

gerçekleştirmesi için oğullarıyla daha fazla özdeşim kurmaktadırlar (Manninen, 1993). 

Benzer şekilde, narsisistik ebeveynlerin çocuklarını kendilerinin bir uzantısı olarak 

gördükleri (Cooper ve Maxwell, 1995; Espasa, 2004; Mahoney, Rickspoone ve Hull, 

2016) ve çocuklarını yüceleştirme eğiliminde oldukları (örn., Coppola ve ark., 2020) da 

alanyazında belirtilmektedir. Mevcut çalışma katılımcılarının narsisistik kişilik özellik 

düzeyinin yüksek olduğu ve narsisizmin gelişiminde narsisistik ebeveynlerinin rolünün 

olabileceği göz önünde bulundurulduğunda, narsisistik özelliklere sahip olduğu tahmin 

edilen babaların çocuklarının diğer çocuklardan daha özel ve üstün olduklarını düşünerek 

yüksek akademik beklentilerde bulundukları düşünülebilir. Bu yüksek beklentiler 

karşısında ise katılımcıların babalarının istek ve arzularını, hatta zaman zaman kendi 

gerçekleştirememiş olduklarını başarma görevini algılamaları beklenebilir. Sonuçta, 

ergenlerin kendi hedeflerini belirleyip, yollarını çizerken, bir yandan kendisine olanaklar 

sunan, diğer yandan yanlış tercih yapmaları konusunda endişelendiği için akademik 

sürece müdahil olan babaların çocuklara çeşitli şekillerde baskı yaşattığı söylenebilir. 

Zeynep’in nefes almadan ders çalışması gerektiğini hissetmesi ve Özgür’ün kendisinden 

daha az imkâna sahip olanlardan daha başarısız olmasını “beceriksizlik” olarak 

değerlendirmesi bu baskıya örnek niteliğindedir.  



192 
  

Öte yandan, narsisistik kişilik özelliğine sahip bireylerin daha rekabetçi oldukları 

ve düşük benlik saygısını rekabet ederek yükseltme eğilimleri (Luchner ve ark., 2011) 

göz önünde bulundurulduğunda, hem ebeveynlerin çocuklarını karşılaştırarak böyle bir 

rekabetçi durum yaratmaları hem de ergenlerin kendilerini bu rekabetin içinde bulmaları 

anlaşılır görülmektedir. Nitekim mevcut tez çalışmasının nicel araştırma bulguları da 

ergenlerin babaları tarafından akranlarıyla karşılaştırıldıklarını hissetmelerinin 

büyüklenmeci narsisistik kişilik özelliklerini yordadığını göstermiştir. 

Bazı katılımcılar anne babalarından algıladıkları başarı beklentileri karşısında 

baskının yanı sıra birtakım yoğun duygular yaşadıklarını da ifade etmişlerdir. Bu 

katılımcıların ebeveynlerinin başarı beklentilerini karşılayabildiklerinde gurur 

duydukları, karşılayamadıklarındaysa bir beklentiyi yerine getirememiş olmanın yoğun 

üzüntü ve suçluluğunu hissettikleri dikkat çekmiştir. Alanyazında ebeveynlerinden 

koşullu saygı gördüğünü belirten, yani bir diğer deyişle ebeveynlerin değer verdikleri 

sonuçlara ulaşmaları sonucu şefkat ve takdir gördüklerini hisseden ergenlerin (Assor, 

Roth ve Deci, 2004) başarı karşısında büyüklenmeci bir modda övündükleri, başarısız 

olduklarındaysa yoğun utanç ve değersizlik hisleri yaşadıkları görülmüştür (Asor ve Tal, 

2012). Bu noktada, utanç ve böbürlenmenin kırılgan bir benlik saygısıyla ilişkili olduğuna 

dikkat çekilmiştir (Assor ve Tal, 2012). Mevcut çalışma katılımcılarının da gurur, 

suçluluk gibi duyguları akademik başarı karşısında yaşamaları, bu katılımcıların tutarlı 

bir benlik saygısına sahip olamayabileceklerini, benlik saygılarının akademik 

performanslarına bağlı olduğunu düşündürmüştür. Narsisizmde de büyüklenmeci 

görünümün altındaki kırılgan benlik göz önünde bulundurulduğunda (Morf ve 

Rhodewalt, 2001; Morf, Torchetti ve Schürch, 2011), katılımcıların başarı karşısında 

hissettikleri bu duyguların anlaşılır hale geldiği düşünülmüştür. 
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 Son olarak, mevcut çalışma katılımcılarının lise öğrencisi olmalarının ve bir-iki 

yıl sonra üniversiteye giriş sınavına girecek olmalarının hem katılımcılar hem de 

ebeveynleri için stres verici bir durum olduğunun da göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir. Özellikle babaların, kendilerine sunulmamış fırsatları çocuklarına 

sunarak onların daha da ilerlemelerini beklemeleri istenir ve anlaşılır görülse de bu 

beklentilerin çocukların tercihlerini yok sayması ve çocuklar için yoğun baskıya 

dönüştüğü noktada ergenlerin zorlandıkları görülmüştür. 

 

4.4. SONUÇ 
 

Mevcut tez çalışmasının bu aşamasında narsisistik kişilik özellik düzeyi yüksek olan 

ergenlerin ebeveynleriyle ilişkileri ve onların tutum ve davranışlarını nasıl 

anlamlandırdıkları nitel çalışma ile incelenmiştir. Yapılan Yorumlayıcı Fenomenolojik 

Analiz sonucunda dört üst temaya ulaşılmış ve bu üst tema başlıkları şu şekilde 

adlandırılmıştır: “Anne babayla kurulan ilişkinin beklentileri karşılamaması”, “Anneyle 

kurulan ilişkide rol karmaşası”, “Anne babanın ebeveynlik tutumlarına anlayış 

gösterme/geliştirme çabası: Ebeveynlerin çocukluk dönemi yaşantıları” ve “Anne 

babadan algılanan akademik beklentiler”. 

 Çalışmada, ilk üç üst temayı oluşturan ifadelerin kız ergenlere ait olduğu 

görülmüştür. Çalışma bulguları kızların ebeveynleriyle, özellikle babalarıyla kurdukları 

ilişkide ortak zaman geçirmeye ve ilgi görmeye gereksinimlerini ortaya koymuştur. 

Bunun yanı sıra kızlar, anneleriyle ilişkilerinde rol karmaşası yaşadıklarına ve annelerinin 

hiyerarşideki rolünü tanımamaları sonucunda zaman zaman tepkisel davranabildiklerine 

işaret eden ifadelerde bulunmuşlardır. Ayrıca kız ergenlerin, anne babalarının ebeveynlik 

tutumlarının kökenlerini anlamaya yönelik çabalarının olduğu da dikkat çekmiştir. 

Çalışmada, yalnızca dördüncü temada erkek ergenlerin ifadelerinin yer aldığı 
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görülmüştür. Buna göre, ebeveynlerin (özellikle babaların) akademik beklentilerinin, 

çoğunlukla erkek ergenlerin duygusal gereksinimlerinin görülmesini engellediği, bu 

ergenlerin yeterince başarılı olamadıklarında kendilerini ebeveynlerine karşı suçlu 

hissettikleri ve kendilerine sunulan olanakların karşılığını verebilmek için yoğun baskı 

hissettikleri ortaya çıkmıştır. 
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BÖLÜM V 

GENEL TARTIŞMA 

5.1. NİCEL VE NİTEL BULGULARIN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ 
 

Mevcut çalışma kapsamında yürütülen nicel araştırma bulguları, ebeveynlerin 

büyüklenmeci narsisistik kişilik özellikleri ile ergenlerin büyüklenmeci narsisistik kişilik 

özellikleri arasındaki ilişkiye ergenlerin reddedilmiş hissetmelerinin ve ebeveynlerin 

çocuklarının yüce olduğuna inanmalarının aracılık ettiğini ortaya koymuştur. 

Ebeveynlerin kırılgan narsisistik kişilik özellikleri ile ergenlerin kırılgan narsisistik 

kişilik özellikleri arasındaki ilişkiye ise yine ebeveynlerin çocuklarının yüceliklerine 

inanmalarının ve bunun yanı sıra ergenlerin reddedilmiş ve psikolojik kontrole maruz 

kalmış hissetmelerinin aracılık ettiği görülmüştür. Nitel çalışma bulguları ise 

ebeveynlerle kurulan ilişkilerin çocukların beklentilerini karşılamamasına, anneyle 

kurulan ilişkide yaşanan rol karmaşalarına, ebeveynlerin ebeveynlik tutumlarının 

kökenlerine ilişkin anlayış geliştirme çabasına ve ebeveynlerin akademik beklentilerinin 

ergenlere yaşattığı suçluluk duygusuna ve baskıya işaret etmiştir. 

 Nicel ve nitel çalışma bulguları bir arada değerlendirdiğinde, dikkat çeken en 

önemli sonucun ergenlerin ebeveynleriyle olan ilişkilerinde yeterince kabul gördüklerini 

hissetmemelerinin olduğu dikkat çekmiştir. Nicel çalışma bulguları, ergenlerin 

büyüklenmeci narsisistik kişilik özellikleri üzerinde annelerinden algıladıkları reddedici 

tutumların, kırılgan narsisistik kişilik özelliklerindeyse babalarından algıladıkları 

reddedici tutumların etkisinin olduğunu göstermiştir. Nitel çalışma bulguları ise 

ergenlerin ebeveynleriyle ilişkilerinde ortak zaman geçirmeye, ilgi görmeye, 

sevildiklerine yönelik ipuçları yakalamaya gereksinim duyduklarını ortaya koymuştur. 

Diğer bir deyişle, iki çalışmanın bulguları da ergenlerin ebeveynleriyle ilişkilerinde 

yeterince kabul edildiklerini hissetmemelerine işaret etmiş ve ebeveynlerden algılanan 
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reddedici tutumların narsisistik kişilik özelliklerin gelişiminde risk faktörü olabileceği 

düşünülmüştür.  

 Bunun yanı sıra, her iki çalışmada da ergenlerin akademik başarısı konusunda 

baskı hissettikleri dikkat çekmiştir. Nicel çalışmada, ergenlerin babalarının kendilerini 

akranlarıyla karşılaştırdıklarını hissetmelerinin büyüklenmeci narsisistik özellikler 

üzerinde etkisinin olduğu görülmüştür. Nitel çalışma bulguları da ebeveynlerin akademik 

beklentilerinin zaman zaman çocukların duygusal gereksinimlerini gölgelediğine işaret 

ederken, ergenlerin özellikle kendilerine sunulan fırsatları başarıya dönüştürmek için 

yoğun baskı hissettiklerini ortaya koymuştur. Bulgular birlikte değerlendirildiğinde, 

ergenlerin ebeveynleri tarafından akranlarıyla karşılaştırıldıklarını hissetmelerinin ve 

kendilerine sunulan fırsatları başarıya dönüştürmeleri gerektiğine ilişkin baskı 

hissetmelerinin ergenlerin büyüklenmeci narsisistik özellikleri üzerinde etkisinin olduğu 

görülmüştür. 

 Sonuç olarak, hem nitel hem de nicel çalışmadan elde edilen bulguların benzer 

olduğu görülmektedir. Ebeveynlerden algılanan reddedici tutumlar ve akademik baskı 

birlikte değerlendirildiğinde, ergenlerin ebeveynleri tarafından koşulsuz sevildiklerini 

hissetmedikleri ve böylece bu ebeveynlik tutumlarının ergenlerin narsisistik kişilik 

özelliklerinin gelişimini etkileyebileceği düşünülmektedir. 

 

5.2. NİCEL VE NİTEL ÇALIŞMANIN KLİNİK DOĞURGULARI 
 

Ergenlik döneminde yoğun narsisistik kişilik özelliklerine sahip olmak, ergenin sağlıklı 

ve uyumlu bir şekilde yetişkinliğe geçişini çeşitli yollardan zorlaştırabilmektedir. Bunun 

yanı sıra, kişilik bozukluklarının ergenlik dönemi başlangıçlı olduğu (Laulik ve ark., 

2013) göz önünde bulundurulduğunda, henüz kişilik özelliği düzeyinde olan narsisistik 

özelliklerin zamanla şiddetinin artıp kemikleşmesini önleyebilmek için müdahalede 
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bulunmak önem taşımaktadır. Diğer yandan, ergenlik döneminde narsisistik özelliklere 

sahip olmanın, depresyon, kaygı belirtileri, riskli davranışlarda bulunma, saldırganlık, 

madde kullanımı gibi duygusal ve davranışsal sorunlarla ilişkili olduğu çalışmalarda 

gösterilmektedir (örn., Aalsma, Lapsley ve Flannery, 2006; Barry, Kauten ve Lui, 2014). 

Dahası, narsisistik kişilik özellikleri ergenin çevresiyle ilişkisini, özellikle aile ilişkilerini 

olumsuz yönde etkileyebilmektedir (örn.,Lapsley ve Aalsma, 2006). Bu doğrultuda, 

ergenlerin narsisistik kişilik özelliklerinin düzeyini azaltacak müdahalelerin, narsisistik 

kişilik özellikleriyle ilişkili bulunan duygusal ve davranışsal sorunların tedavisine de 

dolaylı yoldan katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda ergenlerin narsisistik 

kişilik özelliklerini besleyen tutumlardan (örn., ergenin akranlarından daha üstün ve özel 

olduğunu hissettirecek davranışlarda bulunma) korunmasını sağlayan, sağlıklı benlik 

saygısının gelişimini destekleyen ve kişilerarası ilişkilerini güçlendirecek müdahaleler 

sunulması önem taşımaktadır.  

Daha önce de belirtildiği gibi, mevcut tez çalışmasının belkemiğini narsisistik 

kişilik özelliklerinin gelişiminde ebeveynlerin ve ebeveynlik tutum ve davranışlarının 

rolü oluşturmaktadır. Ergenlerin psikolojik sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu 

belirtilen bu kişilik özelliklerinin, aile ilişkilerinden ve ebeveynlik tutumlarından 

etkilendiği, dahası, anne babaların narsisistik kişilik özelliklerinin de ergenlerin 

narsisistik kişilik özellikleri üzerinde etkisinin olduğu mevcut tez çalışmasında ortaya 

koyulmuştur. Bu doğrultuda, ergenlerin yaşadığı sorunlar için yardım arayışında olan 

anne babalarla etkili ebeveynlik becerileri üzerine çalışırken, onların da narsisistik kişilik 

özelliklerine sahip olabileceğinin göz önünde bulundurulması önemli görülmektedir. 

Narsisistik kişilik özelliklerine sahip anne babalar, çocuklarının sağlıklı gelişimi ve 

başarısı için çabalıyor olsalar da narsisistik özellikleri nedeniyle katı bir noktadan 

bakmalarının çocuklarının gerçek gereksinimlerini fark etmelerini ve karşılamalarını 

engelleyebileceği düşünülmektedir. Buna örnek olarak, mevcut tez çalışmasında 
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ergenlerin büyüklenmeci narsisistik özellikleri üzerinde etkisi bulunan karşılaştırmacı 

tutum ve ebeveyn yüceleştirmesi verilebilir. Şöyle ki, ebeveynler çocuklarının daha 

başarılı olabilmesi için akranlarıyla karşılaştırarak ya da çocuklarının diğer çocuklardan 

daha üstün ve özel olduklarını vurgulayarak, çocuklarını motive etmeye çalışsalar da bu 

karşılaştırmacı tutum ve yüceleştirme, ergenlerin başarılı olduklarında akranlarından 

üstün (büyüklenmeci narsisizm), başarısız olduğunda ise yetersiz, değersiz (kırılgan 

narsisizm) hissetmesine neden olabilir. Diğer bir deyişle, ebeveynlerin iyi niyetli 

ebeveynlik tutum ve davranışlarının zaman zaman çocuklarının psikolojik uyumu 

desteklemekte başarısız olduğu söylenebilir. 

Buradan hareketle, narsisistik kişilik özelliklerine sahip ebeveynlerin çocuklarının 

gereksinimleriyle empati yapabilmesini sağlayan, kendi ebeveynlik tutumları ve bunların 

sonuçları hakkında bilgilendirecek müdahaleler sunulması (örn., bireysel danışmanlık 

sürecine bu bileşenleri içeren müdahalelerin eklenmesi, seminerler, bilgilendirici 

toplantılar düzenlenmesi) önemli görülmektedir. Bu açıdan mevcut tez çalışma bulguları 

göz önünde bulundurularak oluşturulan programların, narsisistik kişilik özelliklerine 

sahip ebeveynlerin ebeveynlik tutumlarına ilişkin farkındalığının arttırılmasına hizmet 

edeceği düşünülmektedir. 

Ayrıca, ebeveynlerin büyüklenmeci narsisistik kişilik özelliklerinin çocuklarının 

büyüklenmeci narsisistik özelliklerini etkilemesi, kırılgan narsisistik özelliklerininse 

kırılgan narsisistik özellikleri etkilemesi model alma ve özdeşim kurma 

mekanizmalarının rolünü düşündürmüştür. Bu doğrultuda, narsisistik kişilik özelliklerine 

sahip ebeveynlerle çalışırken, müdahale sürecine narsisizm tedavisine ilişkin bileşenlerin 

eklenmesi (örneğin empati becerisinin zayıf olduğu göz önünde bulundurularak ebeveyn-

ergen ilişkisinde bu beceriyi geliştirecek ek müdahalelere başvurulması), ebeveynlerin 

büyüklenmeci benliklerinin arkasındaki kırılgan yapıyı fark ederek çocuklarını ve 

yaşadıkları sorunları daha derinden anlayabilmelerine yardımcı olabilir. Son olarak, 
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ebeveynlerin gerekirse bireysel olarak psikoterapi hizmeti almaları konusunda 

yönlendirilmelerinin olumlu ebeveynlik tutumları geliştirmelerine yardımcı olacağı, 

böylece ergenlerin narsisistik kişilik özelliklerinin azaltılmasında etkisinin olacağı 

düşünülmektedir.  

Sonuç olarak, narsisistik kişilik özelliklerine sahip ergenlerin, anne babalarının da 

katı özelliklere sahip olabileceği göz önünde bulundurularak, aile temelli müdahalelere 

başvurulması gerekliliği bu tez çalışmasında ortaya koyulmuştur. Mevcut çalışma 

bulguları doğrultusunda, ergenin başarısının yüceleştirilmesindense çabasının takdir 

edildiği, performanstan bağımsız olarak sıcaklığın sağlandığı, koşulsuz sevgi sunulan aile 

atmosferinin oluşturulması önerilmektedir. Hatta bu ebeveynlik tarzı ve sıcak aile 

atmosferinin, ergenlerin yanı sıra ebeveynlerin narsisistik kişilik özellikleri için de 

panzehir olabileceği düşünülmektedir.  

 

5.3. SINIRLILIKLAR VE ÖNERİLER 
 

 
Mevcut çalışmanın, alanyazına katkı sağlamasının yanı sıra bazı sınırlılıkları 

bulunmaktadır. İlk olarak, nicel çalışmadaki araştırma modelinin nedenselliğe ilişkin 

bilgi vermemesi ve bulguların yalnızca ilişkisellik sınırlarında değerlendirilmesi 

çalışmanın önemli bir sınırlılığıdır. Bu çalışmada ebeveynlerin narsisistik kişilik 

özelliklerinin ve ebeveynlik tarzlarının ergenlerin narsisistik kişilik özellikleri üzerindeki 

etkisi incelenmiş olsa da çocukların narsisistik kişilik özelliklerinin de ebeveynlerinin 

narsisistik kişilik özelliklerini ve ebeveynlik tarzlarını etkileyebileceği düşünülmektedir. 

Bu doğrultuda, olası çift yönlü etkileşimin değerlendirilmesi ve narsisizmin gelişiminde 

etkisi olan faktörlerin daha iyi anlaşılması için boylamsal çalışmalara gereksinim 

duyulmaktadır. 
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Mevcut araştırmadaki nicel çalışmada öz bildirime dayalı ölçeklerin kullanılması 

çalışmanın bir başka sınırlılığı olarak değerlendirilmektedir. Bu durum özellikle yüksek 

narsisistik özelliklere sahip ergenlerin ve anne babalarının kendilerini daha iyi sunma ve 

sosyal istenirliğe göre yanıtlanma olasılıklarını beraberinde getirmektedir. Ek olarak, 

ebeveynlik çalışmalarının doğası gereği her iki örneklem grubunun da ebeveynlik 

tarzlarını yanlı değerlendirebileceklerinin (ebeveynler için daha olumlu, ergenler için 

daha olumsuz) göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu sınırlılığın üstesinden 

gelebilmek için büyüklenmeci narsisistik kişilik özellik düzeyi yüksek olan ergenlerle 

görüşmeler yapılmış olsa da bu görüşmelerin ebeveynlerle de yapılmasının ve ebeveyn-

çocuk etkileşimine yönelik gözlemsel ölçümlere de yer verilmesinin daha bütüncül bir 

bakışa yardımcı olacağı düşünülmektedir.  

 Bu çalışmanın örneklemini narsisistik kişilik bozukluğu tanısı almış bireylerin 

değil, normal örneklemin oluşturması, çalışma bulgularının klinik örnekleme 

genellenebilmesini engellemektedir. Ayrıca mevcut çalışma örneklemini oluşturan 

katılımcıların büyükşehirde yaşamaları ve büyük çoğunluğunun alt ve orta 

sosyoekonomik düzeyi temsil etmeleri çalışmanın sınırlılıkları arasında 

değerlendirilmektedir. Bu nedenle, narsisistik kişilik özelliklerinin aktarımının 

araştırılacağı sonraki çalışmalarda farklı örneklem gruplarının da çalışma örneklemine 

dâhil edilmesi önerilmektedir. Özellikle büyüklenmeci narsisistik kişilik özelliklerinin 

gelir düzeyinden etkilenebileceği göz önünde bulundurulduğunda, gelir ve eğitim 

düzeyinin homojen dağılmasının bu değişken açısından daha sağlıklı sonuçlara 

ulaşılmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

Mevcut çalışmada, kullanılan analiz yöntemi izin vermediği için hem ergenlerin 

hem de ebeveynlerinin büyüklenmeci ve kırılgan narsisistik kişilik özellikleri ayrı 

değişkenler olarak ele alınmıştır. Ancak alanyazında narsisistik özelliklerin bu iki 

boyutunun, madalyonun iki yüzü gibi olduğu ve birlikte görülebileceği belirtilmektedir. 
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Buradan hareketle, sonraki çalışmalarda bu iki boyutun bütünleşik analizlerle ele 

alınmasının alanyazın açısından önemli bulgular sunacağı düşünülmektedir. Ek olarak, 

anne ve babaların narsisistik kişilik özelliklerinin etkisi bir arada değerlendirilememiştir. 

Ancak anne ve babaların narsisistik özelliklerinin etkileşiminin hem ebeveynlik tutum ve 

uygulamalarını hem de çocuklarda narsisistik kişilik özelliklerinin gelişimini 

etkileyebileceği düşünülebilir. Bu nedenle, izleyen çalışmalarda anne ve babaların 

narsisistik kişilik özelliklerinin etkisinin birlikte ele alınmasının narsisistik kişilik 

özelliklerinin aktarımı konusunda önemli bulgular sağlayacağı düşünülmektedir. 

 Nitel çalışma açısından değerlendirildiğinde, çalışma örneklemini yalnızca 

narsisistik kişilik özellik puanları yakın ergenlerin oluşturmasının, narsisistik kişilik 

özelliklerinin gelişiminde etkisi olan ebeveynlerin ve ebeveynlik tarzlarının rolü 

hakkında çıkarsamalarda bulunurken sınırlılık yarattığı düşünülmektedir. Bu doğrultuda, 

narsisistik kişilik bozukluğu tanısı almış ebeveynler ve onların çocuklarıyla ebeveynlik 

tutum ve davranışları hakkında yapılacak nitel çalışmaların daha kapsamlı sonuçlara 

ulaşmada yardımcı olacağı düşünülmektedir. Yanı sıra, katılımcılar ebeveynleriyle 

ilişkileri hakkında derinlemesine bilgi vermiş olsalar da yine de tek bir görüşme yapılması 

araştırmanın sınırlılığı olarak değerlendirilmektedir. Aynı katılımcıyla yapılacak birden 

fazla görüşmenin, özellikle ebeveynlerle yaşantılarda deneyimlenen ve narsisizmle 

oldukça ilişkili olan gurur, utanç ve suçluluk gibi duygulara ilişkin daha zengin bulgular 

sunacağı düşünülmektedir.  
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ÖZET 
 

Bu çalışmanın amacı, ebeveynlerin narsisistik kişilik özelliklerinin ebeveynlik tutum, 

davranış ve inançları aracılığıyla ergenlerin narsisistik kişilik özelliklerini yordayıp 

yordamadığını incelemektir. Bu amaçla, ön çalışma kapsamında, ebeveynlerin 

çocuklarını yüceleştirme düzeylerini değerlendirebilmek için Ebeveyn Yüceleştirme 

Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlama çalışması yapılmıştır. Ana çalışma kapsamında 14-

17 yaşları arasındaki 398 ergen ve anne babalarından elde edilen verilerle analizler 

yürütülmüştür. Ergen katılımcılara Çocuklar için Narsisistik Kişilik Ölçeği, Kırılgan 

Narsisizm Ölçeği, Çocuk Yetiştirme Davranışları Ölçeği, Psikolojik Kontrol Ölçeği, 

İzleme Ölçeği ve Sürekli Utanç ve Suçluluk Ölçeği uygulanırken; anne ve babalarına 

Narsisistik Kişilik Envanteri, Kırılgan Narsisizm Ölçeği, Çocuk Yetiştirme Davranışları 

Ölçeği, Ebeveyn Yüceleştirme Ölçeği ve İzleme Ölçeği uygulanmıştır. Analizi sonuçları, 

annelerin büyüklenmeci narsisistik kişilik özelliklerinin anneden algılanan reddedici 

tutum ve annenin yüceleştirmesi aracılığıyla; babanın büyüklenmeci narsisistik kişilik 

özelliklerininse babanın yüceleştirmesi aracılığıyla ergenlerin büyüklenmeci narsisistik 

kişilik özelliklerini yordadığını göstermiştir. Ayrıca annelerin kırılgan narsisistik kişilik 

özellikleri anneden algılanan psikolojik kontrol ve annenin yüceleştirmesi aracılığıyla; 

babaların kırılgan narsisistik kişilik özellikleri ise babadan algılanan reddedici tutum ve 

babanın yüceleştirmesi aracılığıyla ergenlerin kırılgan narsisistik kişilik özelliklerini 

yordamıştır. Son olarak, büyüklenmeci narsisistik kişilik özellikleri yüksek altı ergen 

katılımcıyla yapılan nitel çalışmada bu katılımcıların anne babalarıyla ilişkileri, 

ebeveynlerinin tutum ve davranışlarına ilişkin duygu ve deneyimlerini incelenmiştir. 

Yapılan Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz (YFA) sonucunda “Anne babayla kurulan 

ilişkinin beklentileri karşılamaması”, “Anneyle kurulan ilişkide rol karmaşası”, “Anne 

babanın ebeveynlik tutumlarına anlayış gösterme/geliştirme çabası: Ebeveynlerin 

çocukluk dönemi yaşantıları”, “Anne babadan algılanan akademik beklentiler” olmak 
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üzere dört üst temaya ulaşılmıştır. Çalışma bulgularının narsisistik özelliklerinin 

oluşmasında etkisi olan faktörleri belirlemede ve ergenlere yönelik psikolojik 

danışmanlık uygulamalarında yol gösterici olduğu düşünülmüştür.  

 

Anahtar Kelimeler: Narsisistik kişilik özellikleri, ergenlerde narsisistik kişilik 

özellikleri, büyüklenmeci narsisistik kişilik özellikleri, kırılgan narsisistik kişilik 

özellikleri, ebeveynlik tarzları, ebeveynlik tutumları, ebeveyn yüceleştirmesi, psikolojik 

kontrol, davranışsal kontrol 
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ABSTRACT 
 

The aim of the present study is to examine whether grandiose and vulnerable narcissistic 

personality traits of parents predicted their adolescents’ grandiose and vulnerable 

narcissistic personality traits through parental rearing styles, practices and beliefs. For 

this purpose, within the scope of preliminary study, the Parent Overvaluation Scale was 

adapted to Turkish culture in order to assess the parents’ level of overvaluation of their 

children. Within the scope of the main study, analyses were conducted with the data 

obtained from 398 adolescents between the ages of 14-17 and their parents. Adolescents 

were administered Narcissistic Personality Scale for Children, Hypersensitive Narcissism 

Scale, Parental Rearing Behaviours Scale, Psychological Control Scale, Parental 

Monitoring Scale and Trait Shame and Guilt Scale. Parents were also administered 

Narcissistic Personality Inventory, Hypersensitive Narcissism Scale, Parental Rearing 

Behaviours Scale, Parental Overvaluation Scale and Parental Monitoring Scale. The 

results of the analysis indicated that maternal overvaluation and perceived maternal 

rejection mediated the relationship between grandiose narcissistic personality traits of the 

mother and grandiose narcissistic personality traits of the adolescents. The results also 

showed that paternal overvaluation mediated the relationship between grandiose 

narcissistic personality traits of the father and grandiose narcissistic personality traits of 

the adolescents. Moreover, vulnerable narcissistic personality traits of the adolescents are 

predicted by the vulnerable narcissistic personality traits of the mothers through perceived 

maternal psychological control and maternal overvaluation, and by the vulnerable 

narcissistic personality traits of the fathers through perceived paternal rejection and 

paternal overvaluation. Lastly, in a qualitative study conducted with six adolescent 

participants with high grandiose narcissistic personality traits, the participants’ relations 

with their parents, their feelings and experiences regarding their parents' attitudes and 

behaviours were examined. As a result of the Interpretative Phenomenological Analysis 
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(IPA), four super-ordinate themes were emerged: “The relationship with the parents does 

not meet the expectations”, “Role-confusion in the relationship with the mother”, “The 

effort to understand the parent's parenting attitudes: The childhood experiences of the 

parents”, “Perceived academic expectations from the parents”. The findings of the study 

are thought to be a guide in terms of determining the factors that have an impact on the 

development of narcissistic characteristics and in psychological counselling practices for 

adolescents. 

Keywords: Narcissistic personality traits, narcissistic personality traits of adolescents, 

grandiose narcissistic personality traits, vulnerable narcissistic personality traits, 

parenting styles, parenting attitudes, parental overvaluation, psychological control, 

behavioral control 
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EKLER 

Ek 1. Araştırmada Alınan İzinler  
 

Ek 1.1. Etik Kurul Onayı 
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Ek 1.2. Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Uygulama İzni 
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Ek 2. Ergenlerde Kullanılan Ölçekler 

Ek 2.1. Anket Uygulaması Bilgilendirilmiş Onam Formu (Ergen Formu) 

 

Değerli Katılımcı, 

Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Klinik Psikoloji Doktora programı 

kapsamında Prof. Dr. Gülsen Erden danışmanlığında tez çalışmamı yürütmekteyim. Bu 

çalışmanın amacı, lise dönemindeki bireylerin bazı duygusal süreçleri ve kişilik 

özellikleri ile anne babaların tutum ve davranışlarına ilişkin bilgi toplamaktır. Çalışmanın 

amacına ulaşabilmesi için size verilecek anketleri doldurmanıza gereksinim 

duymaktayım.  

Bu anketlerde siz, anneniz ve babanız hakkında bazı sorular yer almaktadır. 

Araştırmanın sonuçları açısından sağlıklı bilgilere ulaşılması için açıklamaları dikkatlice 

okumanız, yanıtlarda samimi olmanız ve tüm soruları yanıtlamanız büyük önem 

taşımaktadır. Bu sorularda doğru veya yanlış yanıt olmadığını unutmayınız. Yanıtlarınız 

grup halinde değerlendirileceği için isminizi belirtmenize gerek yoktur ancak anne, baba 

ve çocuk eşleştirmelerini yapabilmek için okul numaranızı belirtilmeniz son derece 

önemlidir. Bu çalışmanın yürütülebilmesi için Ankara Üniversitesi Etik Kurul'undan 

gerekli izinler alınmıştır. Yanıtlarınız sadece bilimsel araştırma için kullanılacak ve 

kesinlikle gizli tutulacaktır. Formu imzaladıktan sonra katılımcılıktan ayrılma hakkına 

sahipsiniz. Bu hakkınızı kullanmanız durumunda hiçbir olumsuz durumla 

karşılaşmayacaksınız. 

Anketteki soruları yanıtlayarak sağlayacağınız bilgiler, lise öğrencilerinin 

duygusal gelişimini etkileyen faktörlerin belirlenebilmesine önemli katkı sağlayacaktır. 

Araştırma hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki e-posta adresini veya telefon 

numarasını kullanarak benimle iletişime geçebilirsiniz. 

 

Araş. Gör. Serel Akdur 

Ankara Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 

 

 

 

Bu çalışmaya tamamen gönüllü olarak katılıyorum ve istediğim zaman yarıda kesip 

çıkabileceğimi biliyorum. Verdiğim bilgilerin bilimsel amaçlı yayınlarda kullanılmasını kabul ediyorum.  

Okul Numaram Tarih İmza 

________________ ____/____/______ ________________ 
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Ek 2.2. Demografik Bilgi Formu (Ergen Formu) 

 

Lütfen aşağıda istenilen bilgileri yazınız ve seçenekli sorularda size uygun olan seçeneğin 

yanındaki O ile gösterilen alana X işareti koyarak belirtiniz.  

1. Cinsiyetiniz: 

 

2. Doğum tarihiniz (Gün/Ay/Yıl): ___/___/____ 

3. Okulunuz: _____________________________ 

4. Okul numaranız: ________________ 

5. Annenizin eğitim durumu 

 Okur yazar    Yüksek Okul mezunu (2 yıllık)  

 İlkokul mezunu  Üniversite mezunu (4 yıllık) 

 Ortaokul mezunu  Yüksek lisans veya Doktora 

 Lise mezunu   

6. Babanızın eğitim durumu 

 Okur yazar    Yüksek Okul mezunu (2 yıllık)  

 İlkokul mezunu  Üniversite mezunu (4 yıllık) 

 Ortaokul mezunu  Yüksek lisans veya Doktora 

 Lise mezunu   

7. Ailenizin aylık toplam geliri:__________________ 

8. Aşağıdaki ölçekte kendinizi hangi gelir grubuna ait görüyorsunuz. (Size uygun 

rakamı daire içine alınız.)  

Alt Gelir Ortanın Altı Orta Gelir Ortanın Üstü Üst Gelir 

1 2 3 4 5 

 

9. Anne ve babanız birlikteler mi? 

 

Cevabınız hayır ise ne kadar zamandır ayrılar? ___________ 

10. Sen dahil kaç kardeşsiniz?____________ 

11.  Kaçıncı çocuksunuz? ___________ 

12. Şu anda ailenizle birlikte mi yaşıyorsunuz? 

 Evet 

 Hayır (Lütfen belirtiniz)____________________________ 

13. Son 6 ay içinde psikolojik ya da psikiyatrik destek aldınız mı? 

 

Cevabınız evet ise lütfen açıklayınız____________________________ 

 

 Kız   Erkek 

 Evet   Hayır 

 Evet   Hayır 
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Ek 2.3. Çocuklar için Narsisistik Kişilik Ölçeği- Gözden Geçirilmiş Form (ÇNKÖ) 

Örnek Maddeleri 

Aşağıdaki her bir ifadenin sizi ne ölçüde tanımladığını, karşılarındaki beş aralıklı 

ölçek üzerinde değerlendiriniz. Doğru ya da yanlış cevap yoktur. Önemli olan, hangi 

ifadenin sizi ne derece tanımladığı konusunda samimi olmanızdır. 

 

          1---------------2--------------3--------------4---------------5 

                            Beni hiç                                                                    Beni çok iyi 

                         tanımlamıyor                                                         tanımlıyor 

1. Her zaman ne yaptığımı bilirim. 1 2 3 4 5 

3. Ben iyi bir lider olmak için doğmuşum. 1 2 3 4 5 

9. Diğer insanları kontrol etmek benim için kolaydır. 1 2 3 4 5 

11. İnsanları istediğim her şeye inandırabilirim. 1 2 3 4 5 

12. 
Eğer cezalandırılacağımı düşünürsem bundan kurtulmak için 

kendi bildiğim yolları kullanırım. 
1 2 3 4 5 
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Ek 2.4. Kırılgan Narsisizm Ölçeği (KNÖ) Örnek Maddeleri 

 

Lütfen aşağıdaki soruları, her bir maddenin sizin duygu ve davranışlarınızı ne dereceye 

kadar tanımladığına karar vererek cevaplandırınız. Altta yazılı derecelendirme 

ölçeğinden bir rakam seçerek her bir maddenin yanındaki boşluğu doldurunuz. 

1 = Hiç tanımlamıyor / Doğru değil / Kesinlikle katılmıyorum 

2 = Yansıtmıyor 

3 = Ne tanımlıyor ne tanımlamıyor / Kararsızım 

4 = Yansıtıyor 

5 = Oldukça tanımlıyor /Doğru/ Kesinlikle katılıyorum 

____   1.  Duygularım, başkalarının alayları veya aşağılayıcı sözleriyle kolayca incinir. 

____   5.  Sıklıkla başkalarının görüşlerini kişisel olarak yorumlarım. 

____   7.  Bir gruptaki kişilerin en az biri tarafından takdir edildiğimi bilmezsem, o 
grupla beraber olmaktan hoşlanmam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



255 
  

Ek 2.5. Çocuk Yetiştirme Davranışları Ölçeği (s-EMBU) Ergen Formu Örnek 

Maddeleri 

Aşağıda, şu an ANNENİZLE olan ilişkileriniz hakkında cümleler verilmiştir. Her 

bir cümlede anlatılan durumu şu an ne sıklıkla yaşadığınızı 6 aralıklı ölçek üzerinde, 

ilgili rakam üzerine çarpı (X) koyarak gösteriniz. Hiçbir maddenin doğru ya da 

yanlış cevabı yoktur. Önemli olan her cümle ile ilgili olarak kendi durumunuzu 

doğru bir şekilde yansıtmanız. 

 

1----------------2---------------3---------------4---------------5---------------6 

        Hiçbir zaman     Nadiren            Bazen        Ara sıra            Sık sık          Her zaman 

 

1.  Annem sıkıntılı olduğumu söylemeden anlar. 1 2 3 4 5 6 

2. Annem aldığım sonuçtan çok diğerlerine göre nerede olduğumu merak 
eder. 

1 2 3 4 5 6 

4. Annem başıma bir şey gelecek korkusuyla başka çocukların yaptığı bazı 
şeyleri yapmama izin vermez. 

1 2 3 4 5 6 

5. Annem küçük şeyler için bile beni sert bir şekilde cezalandırır. 1 2 3 4 5 6 

9. Annem kötü bir şey yaptığımda bunu surat asarak veya başka bir yolla 
öyle belli eder ki kendimi gerçekten suçlu hissederim. 

1 2 3 4 5 6 

13. İşlerim kötü gittiğinde, annem beni rahatlatmaya ve yüreklendirmeye 
çalışır.  

1 2 3 4 5 6 

18. Annem beni derslerim konusunda arkadaşlarımla karşılaştırır.  1 2 3 4 5 6 

19. Annem üşüyeceğim endişesiyle çok kalın giydirir. 1 2 3 4 5 6 

21.  Annem beni herkesin içinde eleştirir, tembel ve işe yaramaz olduğumu 
söyler. 

1 2 3 4 5 6 

27. Annem başka çocukları bana örnek gösterir.   1 2 3 4 5 6 

29. Annem beni derslerim konusunda kardeş(ler)imle veya akraba  
çocuklarıyla karşılaştırır. 

1 2 3 4 5 6 

  



256 
  

Aşağıda, şu an BABANIZLA olan ilişkileriniz hakkında cümleler verilmiştir. Her 

bir cümlede anlatılan durumu şu an ne sıklıkla yaşadığınızı 6 aralıklı ölçek üzerinde, 

ilgili rakam üzerine çarpı (X) koyarak gösteriniz. Hiçbir maddenin doğru ya da 

yanlış cevabı yoktur. Önemli olan her cümle ile ilgili olarak kendi durumunuzu 

doğru bir şekilde yansıtmanız. 

 

1----------------2---------------3---------------4---------------5---------------6 

        Hiçbir zaman     Nadiren            Bazen        Ara sıra            Sık sık          Her zaman 

 

1.  Babam sıkıntılı olduğumu söylemeden anlar. 1 2 3 4 5 6 

2. Babam aldığım sonuçtan çok diğerlerine göre nerede olduğumu merak 
eder. 

1 2 3 4 5 6 

4. Babam başıma bir şey gelecek korkusuyla başka çocukların yaptığı bazı 
şeyleri yapmama izin vermez. 

1 2 3 4 5 6 

5. Babam küçük şeyler için bile beni sert bir şekilde cezalandırır. 1 2 3 4 5 6 

9. Babam kötü bir şey yaptığımda bunu surat asarak veya başka bir yolla 
öyle belli eder ki kendimi gerçekten suçlu hissederim. 

1 2 3 4 5 6 

13. İşlerim kötü gittiğinde, babam beni rahatlatmaya ve yüreklendirmeye 
çalışır.  

1 2 3 4 5 6 

18. Babam beni derslerim konusunda arkadaşlarımla karşılaştırır.  1 2 3 4 5 6 

19. Babam üşüyeceğim endişesiyle çok kalın giydirir. 1 2 3 4 5 6 

21.  Babam beni herkesin içinde eleştirir, tembel ve işe yaramaz olduğumu 
söyler. 

1 2 3 4 5 6 

27. Babam başka çocukları bana örnek gösterir.   1 2 3 4 5 6 

29. Babam beni derslerim konusunda kardeş(ler)imle veya akraba  
çocuklarıyla karşılaştırır. 

1 2 3 4 5 6 
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Ek 2.6. Ebeveyn Bilgisi: İzleme Ölçeği (İÖ) Ergen Formu Örnek Maddeleri 

 

Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Her 
bir durumda ANNENİZİN ne kadar sıklıkla 
haberinizin olup olmadığını sağda yer alan 
sütunlarda size uyan seçeneği daire içine alarak 
belirtiniz. 
 

ANNEMİN, 

H
iç

b
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am
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m
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Ç
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 s
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u

r 

H
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an
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i 
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u
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1. Boş zamanlarımda ne yaptığımdan 1 2 3 4 5 

2. Boş zamanlarımda kiminle arkadaşlık ettiğimden 1 2 3 4 5 

6. Okulda ders dışında ne yaptığımdan  1 2 3 4 5 

8. Okuldan sonra nereye gittiğimden ve ne yaptığımdan 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Her 
bir durumda BABANIZIN ne kadar sıklıkla 
haberinizin olup olmadığını sağda yer alan 
sütunlarda size uyan seçeneği daire içine alarak 
belirtiniz. 
 

BABAMIN, 

H
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b
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Ç
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1. Boş zamanlarımda ne yaptığımdan 1 2 3 4 5 

2. Boş zamanlarımda kiminle arkadaşlık ettiğimden 1 2 3 4 5 

6. Okulda ders dışında ne yaptığımdan  1 2 3 4 5 

8. Okuldan sonra nereye gittiğimden ve ne yaptığımdan 1 2 3 4 5 
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Ek 2.7. Psikolojik Kontrol Ölçeği (PKÖ) Ergen Formu Örnek Maddeleri 

 

 
Aşağıda annenizle ilgili bazı ifadeler yer almaktadır. Eğer 
bu ifadeler ya da belirtilen özellikler ANNENİZİN 
özelliklerine; 
hiç benzemiyorsa 1’i, 
biraz benziyorsa 2’yi, 
benziyorsa 3’ü ve 
çok benziyorsa 4’ü daire içine alınız. 
 

ANNEM, 
  

A
n
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e 
H
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Ç
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B
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1. Yapmamam gerektiğini düşündüğü bir şeyi yaptığımda 

kendimi suçlu hissettirir. 
1 2 3 4 

2. Beni eleştirirken geçmişte yaptığım hataları dile getirir. 1 2 3 4 

4. Eğer onu kıracak bir şey yaparsam, gönlünü alıncaya 

kadar benimle konuşmaz. 
1 2 3 4 

6. Eğer bazı şeylerde onun gibi düşünmezsem bana soğuk 

davranır. 
1 2 3 4 

 

 

 

 
Aşağıda babanızla ilgili bazı ifadeler yer almaktadır. Eğer 
bu ifadeler ya da belirtilen özellikler BABANIZIN 
özelliklerine; 
hiç benzemiyorsa 1’i, 
biraz benziyorsa 2’yi, 
benziyorsa 3’ü ve 
çok benziyorsa 4’ü daire içine alınız. 
 

BABAM, 
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1. Yapmamam gerektiğini düşündüğü bir şeyi yaptığımda 

kendimi suçlu hissettirir. 
1 2 3 4 

2. Beni eleştirirken geçmişte yaptığım hataları dile getirir. 1 2 3 4 

4. Eğer onu kıracak bir şey yaparsam, gönlünü alıncaya 

kadar benimle konuşmaz. 
1 2 3 4 

6. Eğer bazı şeylerde onun gibi düşünmezsem bana soğuk 

davranır. 
1 2 3 4 
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Ek 2.8. Sürekli Utanç ve Suçluluk Ölçeği (SUTÖ) Örnek Maddeleri 

 

Aşağıda geçen ay süresince kendinizle ilgili hislerinizi tanımlamaya yönelik 

ifadeler bulunmaktadır. Bu ifadelerin sizin bu sure içindeki duygularınızı ne ölçüde 

anlatıp anlatmadığını her bir ifade için 5’li derecelendirme ölçeğini kullanarak 

belirtiniz. 

 

1--------------------2----------------------3------------------------4----------------------5  

 Bu şekilde                          Bu şekilde                     Bunu çok güçlü           
hissetmedim                                                  hissettiğim oldu.                                             bir şekilde hissettim 

 

1._____ Kendimi iyi hissettim.  

2. _____ Yerin dibine girip, yok olmak istedim. 

3. _____ Vicdan azabı ve pişmanlık hissettim 

7. _____ Kendimi yetenekli ve işe yarar hissettim. 

11. _____ Kendimi aşağılanmış ve rezil olmuş hissettim.  

15. _____ Yaptıklarım hakkında kendimi kötü hissettim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



260 
  

 

Ek 3. Anne Babalarda Kullanılan Ölçekler 

 

Ek 3.1. Anket Uygulaması Gönüllü Katılım Formu ve Veli Onay Mektubu  

Sayın Veli, 

Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Klinik Psikoloji Doktora programı 

kapsamında Prof. Dr. Gülsen Erden danışmanlığında tez çalışmamı yürütmekteyim. Tez 

çalışmamın amacı, lise dönemindeki bireylerin bazı duygusal süreçleri ve kişilik 

özellikleri ile anne babaların tutum ve davranışlarına ilişkin bilgi toplamaktır. Bu 

çalışmayı gerçekleştirebilmek için sizin ve çocuğunuzun birtakım anketleri doldurmanıza 

gereksinim duymaktayım.  

Çalışmanın konusu, ergenlerin kişilik özellikleri ve duyguları ile anne babaların 

tutum ve davranışları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın hedef aldığı grup lise 

öğrencilerinden oluşmaktadır. Bu çalışma kapsamında sizden ve çocuğunuzdan birtakım 

anketler doldurmanız istenecektir. Çocuğunuzun araştırmaya katılmasına izin verdiğiniz 

takdirde, çocuğunuz anketi okulda, ders saatinde dolduracaktır. Sonrasında çocuğunuz 

aracılığıyla size anne baba anketleri ulaştırılacaktır. Çocuğunuzun yanıtlayacağı 

soruların, psikolojik gelişimine olumsuz etkisi olmayacağından emin olabilirsiniz. Sizin 

ve çocuğunuzun dolduracağı anketlerde yanıtlarınız kesinlikle gizli tutulacak, sadece 

bilimsel araştırma aracıyla kullanılacaktır. Formu imzaladıktan sonra hem siz hem de 

çocuğunuz katılımcılıktan ayrılma hakkına sahipsiniz. Bu çalışmaya katılmamak ya da 

katıldıktan sonra vazgeçmek çocuğunuza hiçbir sorumluluk getirmeyecektir. Araştırma 

sonuçlarının özeti, tarafımızdan okula ulaştırılacaktır.  

Anketi doldurarak bize sağlayacağınız bilgiler, ergenlerin duygusal gelişimini 

etkileyen faktörlerin belirlenebilmesinde önemli katkı sağlayacaktır. Araştırma hakkında 

daha fazla bilgi almak için aşağıdaki e-posta adresini veya telefon numarasını kullanarak 

benimle iletişime geçebilirsiniz. 

Saygılarımla, 

Araş. Gör. Serel Akdur 

Ankara Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velisi bulunduğum ……………….. sınıfı ……………… numaralı öğrencisi 
……………………………………………..’in yukarıda açıklanan araştırmaya 
katılmasına izin veriyorum. 

(Lütfen formu imzaladıktan sonra çocuğunuzla okula geri gönderiniz.) 

…./ …./ ………. 

İmza 

Veli Adı- Soyadı: 

Telefon Numarası: 
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Ek 3.2. Anket Uygulaması Bilgilendirilmiş Onam Formu (Anne Baba Formu) 

 

 Sayın Anne/Baba, 

Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Prof. Dr. Gülsen Erden 
danışmanlığında, Klinik Psikoloji Doktora programı kapsamında gerçekleştirmiş 
olduğum, anne babaların tutum ve davranışları ile lise öğrencilerinin bazı duygusal 
süreçleri ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen doktora tez çalışmasına 
katılmayı kabul etmiş olduğunuz için teşekkür ederiz. Anketleri çocuğunuz okulda 
doldurmuştur. Sizin yanıtlayacağınız sorulardan oluşan anket ektedir. Lütfen her soru 
grubunun başında yer alan açıklamaları dikkatlice okuyarak değerlendirmelerinizi 
yapınız. Soruların doğru veya yanlış yanıtı bulunmamaktadır. Gerçek duygu ve 
düşüncelerinizi yansıtacak şekilde soruları yanıtlamanız bu araştırma için büyük önem 
taşımaktadır.   

Yanıtlarınız kesinlikle gizli tutulacaktır. Anketten elde edilen bilgiler, yalnızca bu 
bilimsel çalışma kapsamında kullanılacaktır. Yanıtlarınız grup halinde değerlendirileceği 
için isminizi belirtmenize gerek yoktur ancak sizin ve çocuğunuzun anketlerinizi 
eşleştirebilmemiz için çocuğunuzun okul numarasını belirtmeniz son derece önemlidir. 
Araştırmadan sağlıklı sonuçlar elde edilebilmesi ve ergenlerin duygusal gelişimini 
etkileyen faktörlerin doğru bir şekilde belirlenebilmesi için sorulara sizin yanıt vermeniz 
büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle lütfen anketi doldururken sorular hakkında eşinizle 
ya da başka biriyle görüş alış verişinde bulunmayınız. Soruları, eşinizden ya da başka 
birinden etkilenmeden, yalnız başınıza yanıtlayınız.  

Formu imzaladıktan sonra katılımcılıktan ayrılma hakkına sahipsiniz. Bu 
hakkınızı kullanmanız durumunda hiçbir olumsuz durumla karşılaşmayacaksınız. Lütfen 
soruların tamamını yanıtladıktan sonra, anketi size verilen zarfa koyarak zarfı kapatınız. 
Daha sonra bu zarfı okula teslim etmesi için çocuğunuza veriniz. 

Araştırma hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki e-posta adresini veya 

telefon numarasını kullanarak benimle iletişime geçebilirsiniz. 

 Katılımınız için teşekkür ederim. 

 Saygılarımla, 

Araş. Gör. Serel Akdur 

Ankara Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 

 

 

Bu çalışmaya tamamen gönüllü olarak katılıyorum ve istediğim zaman katılımımı 
sonlandırabileceğimi biliyorum. Verdiğim bilgilerin bilimsel amaçlı kullanımını 
kabul ediyorum. 

 Evet (     )                          Hayır (      ) 
Tarih: 

İmza: 
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Ek 3.3. Demografik Bilgi Formu (Anne Baba Formu) 

 

Lütfen aşağıda istenilen bilgileri yazınız ve seçenekli sorularda size uygun olan seçeneğin 
yanındaki O ile gösterilen alana X işareti koyarak belirtiniz.  

9. Çocuğunuzun okul numarası: ________ 

10. Cinsiyetiniz: 

 Kadın   Erkek 

 

11. Yaşınız: ________ 

12. Eğitim durumunuz: 

 Okur yazar    Yüksek Okul mezunu (2 yıllık) 

 İlkokul mezunu  Üniversite mezunu (4 yıllık) 

 Ortaokul mezunu  Yüksek lisans veya Doktora 

 Lise mezunu   

13. Şu an bir işte çalışıyor musunuz? 
 
Varsa, mesleğiniz:___________________ 
 
 

14. Eve giren aylık gelir miktarınız: _________ 

15. Aşağıdaki ölçekte kendinizi hangi gelir grubuna ait görüyorsunuz. (Size uygun 

rakamı daire içine alınız.)  

Alt Gelir Ortanın Altı Orta Gelir Ortanın Üstü Üst Gelir 

1 2 3 4 5 

8a.  Sizin, eşinizin ve çocuğunuzun durumunu en iyi yansıtacak şekilde aile 
durumunuzu işaretleyiniz. 

 Evli ve anne-baba birlikte  
 Evli ve anne baba ayrı yaşıyor 
 Boşanmış ve çocuk anne ile yaşıyor 
 Boşanmış ve çocuk babayla yaşıyor 
 Boşanmış ve çocuk akraba ile yaşıyor 
 Diğer (Lütfen belirtiniz)............................................ 

8b.  Evliyseniz: 

Ne kadar süredir evlisiniz? _________ yıl _________ay 

Bu kaçıncı evliliğiniz? _________ 

9a.  Anketi eve getiren çocuğunuzun kaç kardeşi var? (büyük ya da küçük)__________ 

9b.  Çocuğunuz doğum sırasına göre kaçıncı? __________ 

10. Son 6 ay içinde psikolojik ya da psikiyatrik destek aldınız mı? 

 

Cevabınız evet ise lütfen açıklayınız....................................................... 

 Çalışıyor  
 İşsiz 
 Emekli 

 Evet   Hayır 
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Ek 3.4. Narsisistik Kişilik Envanteri (NKE) Örnek Maddeleri 

Aşağıdaki her bir tutum çifti içinden, lütfen size en uygun olanı belirtiniz. Yanıtınızı her bir 
maddenin yanındaki boş bırakılmış yere, A ya da B yazarak işaretleyiniz. Her bir tutum çifti 
için yalnızca bir yanıtı işaretleyiniz ve lütfen hiçbir maddeyi atlamayınız. 

 

_____ 1. A İnsanlar bana iltifat ettiklerinde bazen utanırım. 

   B İyi biri olduğumu biliyorum, çünkü herkes böyle söyler. 

_____ 2. A Kalabalık içinde herkesten biri olmayı tercih ederim. 

   B İlgi merkezi olmayı severim. 

_____ 4. A İnsanlar üzerinde otorite kurmaktan hoşlanırım. 

   B Emirlere uymaktan rahatsız olmam. 

_____ 6. A Layık olduğum saygıyı elde etme konusunda ısrarcıyımdır. 

   B Hak ettiğim saygıyı genellikle görürüm. 

____ 13. A Önemli bir insan olacağım.  

   B Başarılı olmayı umuyorum. 

____ 14. A İnsanlar söylediklerimin bazılarına inanır. 

   B İnsanları istediğim her şeye inandırabilirim. 

____ 15. A Kendi kendime yeterim. 

   B Başkalarından öğrenebileceğim çok şey var. 
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Ek 3.5. Ebeveyn Yüceleştirme Ölçeği (EYÖ) Örnek Maddeleri 

 

Aşağıda anne babaların çocuklarına ilişkin düşüncelerini tanımlayan bazı ifadeler yer 

almaktadır.  Lütfen her bir ifadenin çocuğunuza ilişkin düşüncelerinizi ne kadar iyi 

tanımladığını belirtiniz.   

 

0 = Hiç doğru değil     

1=  Tam olarak doğru değil 

2= Biraz doğru  

3= Tamamen doğru 

 

___ 1. Çocuğumun olmadığı bir sınıf, daha az eğlenceli bir sınıftır. 

___ 2. Çocuğum özel muameleyi hak eder. 

___ 4. Çocuğum sadece “sıradan” bir çocuk olsaydı, hayal kırıklığına uğrardım. 

___ 7. Çocuğum diğer çocuklar için harika bir örnektir. 
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Ek 3.6. Çocuk Yetiştirme Davranışları Ölçeği (s-EMBU) Anne Baba Formu Örnek 

Maddeleri 

Aşağıdaki maddeler ANKETİ DOLDURAN ÇOCUĞUNUZLA olan ilişkinizi ölçmektedir.  

Lütfen ONUNLA ŞU ANKİ İLİŞKİNİZİ düşünerek bu maddeleri cevaplandırınız. Lütfen 

hiçbir maddeyi boş bırakmayınız. Cevaplarınızı seçtiğiniz cevap içine çarpı (X) koyarak 

belirtiniz. 

 

1----------------2---------------3---------------4---------------5---------------6 

        Hiçbir zaman     Nadiren            Bazen        Ara sıra            Sık sık          Her zaman 

 

1.  Çocuğumun sıkıntılı olduğumu söylemeden anlarım. 1 2 3 4 5 6 

2. Çocuğumun aldığı sonuçtan çok diğerlerine göre nerede 
olduğumu merak ederim. 

1 2 3 4 5 6 

4. Çocuğumun başına bir şey gelecek korkusuyla başka çocukların 
yaptığı bazı şeyleri yapmasına izin vermem. 

1 2 3 4 5 6 

5. Küçük şeyler için bile çocuğumu sert bir şekilde cezalandırırım. 1 2 3 4 5 6 

9. Çocuğum kötü bir şey yaptığımda bunu surat asarak veya başka 
bir yolla öyle belli ederim ki çocuğun kendisini gerçekten suçlu 
hisseder. 

1 2 3 4 5 6 

13. İşleri kötü gittiğinde, çocuğumu rahatlatmaya ve 
yüreklendirmeye çalışırım.  

1 2 3 4 5 6 

18. Çocuğumu dersleri konusunda arkadaşlarıyla karşılaştırırım.  1 2 3 4 5 6 

19. Çocuğumu üşüyeceği endişesiyle çok kalın giydiririm. 1 2 3 4 5 6 

21. Çocuğumu herkesin içinde eleştirir, tembel ve işe yaramaz 
olduğunu söylerim. 

1 2 3 4 5 6 

27. Başka çocukları çocuğuma örnek gösteririm. 1 2 3 4 5 6 

29. Dersleri konusunda kardeş(ler)i veya akraba çocuklarıyla 
karşılaştırırım. 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



266 
  

Ek 3.7. Ebeveyn Bilgisi: İzleme Ölçeği (İÖ) Anne Baba Formu Örnek Maddeleri 

 

 

Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Her 
bir durumda anketi size getiren 
çocuğunuzdan ne kadar sıklıkla haberinizin 
olup olmadığını sağda yer alan sütunlarda 
size uyan seçeneği daire içine alarak 
belirtiniz. 
 
ÇOCUĞUMUN, 
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im
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Ç
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im
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r 

B
az

en
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S
ık

 s
ık

 h
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er
im

 o
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r 

H
er

 z
am

an
 h

ab
er

im
 o

lu
r 

1. Boş zamanlarında ne yaptığından 1 2 3 4 5 

2. Boş zamanlarında kiminle arkadaşlık ettiğinden 1 2 3 4 5 

6. Okulda ders dışında ne yaptığından 1 2 3 4 5 

8. Okuldan sonra nereye gittiğinden ve ne 
yaptığından 

1 2 3 4 5 
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Ek 3.8. Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (BSÖ) Örnek Maddeleri 

 

Lütfen aşağıdaki ifadeleri okuyarak sizin için uygun olan şıkkı işaretleyin.  

1. Kendimi en az diğer insanlar kadar değerli buluyorum. 

a) Çok doğru  b) Doğru c) Yanlış d)Çok yanlış 

4. Ben de diğer insanların birçoğunun yapabildiği kadar bir şeyler yapabilirim. 

a) Çok doğru  b) Doğru c) Yanlış d)Çok yanlış 

7. Genel olarak kendimden memnunum. 

a) Çok doğru  b) Doğru c) Yanlış d)Çok yanlış 

8. Kendime karşı daha fazla saygı duyabilmeyi isterdim. 

a) Çok doğru  b) Doğru c) Yanlış d)Çok yanlış 

10. Bazen hiç de iyi bir insan olmadığımı düşünüyorum. 

a) Çok doğru  b) Doğru c) Yanlış d)Çok yanlış 
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Ek 4. Nitel Çalışmada Kullanılan Formlar 

Ek 4.1. Nitel Çalışma Bilgilendirilmiş Onam Formu 

Değerli Katılımcı, 

Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Klinik Psikoloji Doktora programı 

kapsamında Prof. Dr. Gülsen Erden danışmanlığında gerçekleştirmiş olduğum, lise 

öğrencilerinin bazı duygusal süreçleri ve kişilik özellikleri ile anne babaların tutum ve 

davranışları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlayan doktora tez çalışmamın ilk 

aşamasına katılmış olduğunuz için teşekkür ederim.  

Çalışmanın ikinci aşaması, lise öğrencilerinin birtakım duyguları ve aile içi 

ilişkilerini nasıl anlamlandırdığını anlamaya yöneliktir. Katılımcılardan bu konulardaki 

deneyim, duygu ve düşüncelerini paylaşmaları beklenmektedir. Bu çalışmanın 

yürütülebilmesi için Ankara Üniversitesi Etik Kurul'undan gerekli izinler alınmıştır. Siz, 

bu bilgi formunu okuduktan sonra çalışmaya katılmayı kabul ederseniz, sizinle yaklaşık 

1 saat sürecek bir görüşme yapılacaktır.  Yapılan görüşme ses kayıt cihazı ile 

kaydedilecektir. Bu kayıtlar, araştırmacı tarafından isim belirtilmeksizin yazılı rapor 

haline getirilecek ve araştırma sona erdikten sonra silinecektir. Kayıtlar anne babanızla, 

öğretmenlerinizle ya da herhangi başka biriyle kesinlikle paylaşılmayacaktır. Gizlilik 

esasına dayanarak katılımcının adı kaydedilmeyecektir. Katılımcının kim olduğunu 

tanımlayabilecek her türlü kişisel bilgi değiştirilecektir. Her katılımcı için bir numara 

belirlenecek ve toplanan bilgiler bu numarayla kaydedilecektir. Görüşme içerikleri sadece 

akademik amaçlı kullanılacaktır.  

Araştırmaya katılmak sizin için herhangi bir risk taşımamaktadır. Ancak 

rahatsızlık duyduğunuz anda görüşmeyi bırakma ve kaydedilen görüşmenin silinmesini 

talep etme hakkınız vardır. Araştırma hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz ya da 

kendinizi görüşme sonrasında olumsuz bir durum içinde bulursanız aşağıdaki e-posta 

adresini veya telefon numarasını kullanarak benimle iletişime geçebilirsiniz. 

 

Araş. Gör. Serel Akdur 

Ankara Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 

 

 

Bu bilgilendirme ve izin formunu okudum ve anladım. Çalışmaya tamamen gönüllü olarak 

katılıyorum ve istediğim zaman yarıda kesip çıkabileceğimi biliyorum. Verdiğim bilgilerin bilimsel 

amaçlı yayınlarda kullanılmasını kabul ediyorum.  

Okul Numaram Tarih İmza 

________________ ____/____/______ ________________ 



269 
  

Velisi bulunduğum .................. sınıfı ................ numaralı  öğrencisi ................................ 
…………………………….’in yukarıda açıklanan araştırmaya katılmasına izin 
veriyorum. (Lütfen formu imzaladıktan sonra çocuğunuzla okula geri gönderiniz*). 
 

        
                    …./…../………… 

           İsim-Soyisim İmza  

Veli Adı-Soyadı : 

Telefon Numarası : 

Ek 4.2. Nitel Çalışma Gönüllü Katılım Formu ve Veli Onay Mektubu 

Sayın Veli, 

Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Prof. Dr. Gülsen Erden 

danışmanlığında Klinik Psikoloji Doktora programı kapsamında gerçekleştirmiş 

olduğum, lise öğrencilerinin bazı duygusal süreçleri ve kişilik özellikleri ile anne 

babaların tutum ve davranışları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlayan doktora tez 

çalışmamın ilk aşamasına katılmış olduğunuz için teşekkür ederim.  

Çalışmanın ikinci aşaması, lise öğrencilerinin birtakım duyguları ve aile içi 

ilişkilerini nasıl anlamlandırdığını anlamaya yöneliktir. Katılımcılardan 

(çocuklarınızdan) bu konulardaki deneyim, duygu ve düşüncelerini paylaşmaları 

beklenmektedir. Bu çalışmanın yürütülebilmesi için Ankara Üniversitesi Etik 

Kurul'undan gerekli izinler alınmıştır. Siz, bu bilgi formunu okuduktan sonra 

çocuğunuzun çalışmaya katılmasını kabul ederseniz, çocuğunuzla yaklaşık 1 saat sürecek 

bir görüşme yapılacaktır.  Yapılan görüşme ses kayıt cihazı ile kaydedilecektir. Bu 

kayıtlar, araştırmacı tarafından isim belirtilmeksizin yazılı rapor haline getirilecek ve 

araştırma sona erdikten sonra silinecektir. Çocuğunuzun yanıtlayacağı soruların, 

psikolojik gelişimine olumsuz etkisi olmayacağından emin olabilirsiniz. Çocuğunuzun bu 

çalışmaya katılmasını kabul etmeniz ergenlerin duygusal gelişimini etkileyen faktörlerin 

belirlenebilmesinde önemli katkı sağlayacaktır. Çalışmada, gizlilik esasına dayanarak 

katılımcının adı kaydedilmeyecektir. Katılımcının kim olduğunu tanımlayabilecek her 

türlü kişisel bilgi değiştirilecektir. Her katılımcı için bir numara belirlenecek ve toplanan 

bilgiler bu numarayla kaydedilecektir. Görüşme içerikleri sadece akademik amaçlı 

kullanılacaktır.  

Araştırmaya katılmak çocuğunuz için herhangi bir risk taşımamaktadır. 

Çocuğunuz rahatsızlık duyduğunuz anda görüşmeyi bırakma ve kaydedilen görüşmenin 

silinmesini talep etme hakkına sahiptir. Sizler araştırma hakkında daha fazla bilgi almak 

isterseniz ya da görüşme sonrasında çocuğunuzda olumsuz bir durum olduğunu 

gözlemlerseniz aşağıdaki e-posta adresini veya telefon numarasını kullanarak benimle 

iletişime geçebilirsiniz. 

Katılımınız için şimdiden teşekkür ederim. 

Saygılarımla, 

Araş. Gör. Serel Akdur 

Ankara Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 
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Ek 4.3. Nitel Görüşme Soruları 

 

1. Bana kendini tanıtır mısın? 

a. Arkadaşlarına X nasıl biri diye sorsak seni nasıl tanıtırlar? 

b. Annene X nasıl biri diye sorsak seni nasıl tanıtır? 

c. Babana X nasıl biri diye sorsak seni nasıl tanıtır? 

2. Annenle ilişkini anlatır mısın? Babanla ilişkini anlatır mısın? 

a. İçinde annenin de olduğu olumlu bir anı anlatır mısın? / İçinde babanın da 

olduğu olumlu bir anı anlatır mısın? 

b. Annenle gerildiğiniz bir anı anlatır mısın? Babanla gerildiğiniz bir anı anlatır 

mısın? 

(Ne olmuştu?/ Ne düşünmüştün?/ Aklından neler geçmişti?/ Ne hissetmiştin?/ 

Sana neler hissettirmişti?) 

3. Sence ilerde nasıl bir anne/baba olursun? 

a. Ben de annem/babam gibi yaparım dediğin şeyler neler?  

b. Ben annem/babam gibi yapmam dediğin şeyler neler? 

c. Sence annenin/babanın tutumlarının nedenleri ne olabilir? (Onun çocukluğu 

nasılmış? ) 

4. Sence utanç nasıl bir duygudur?  

a. Hepimizin, herkesin utandığı zamanlar olur. Anne babanla ilişkinde bu 

duyguyu yaşadığın bir anı anlatır mısın? Ne olmuştu? Nasıl hissettirdi? 

Aklından neler geçti? Nasıl baş ettin? 

b. Diğer ilişkilerinde bu duyguyu yaşadığın bir anı anlatır mısın? Ne olmuştu? 

Nasıl hissettirdi? Eşlik eden duygular var mıydı? Aklından neler geçti? Nasıl 

baş ettin? 

5. Sence suçluluk nasıl bir duygudur? 

a. Hepimizin, herkesin suçlu hissettiği zamanlar olur. Senin de anne babanla 

ilişkinde bu duyguyu yaşadığın bir anı anlatır mısın? Ne olmuştu? Nasıl 

hissettirdi? Aklından neler geçti? Nasıl baş ettin? 

b. Diğer ilişkilerinde suçluluk duygusunu hissettiğin bir anı anlatır mısın? Ne 

olmuştu? Nasıl hissettirdi? Eşlik eden duygular var mıydı? Aklından neler 

geçti? Nasıl baş ettin? 

6. Son olarak, sence gurur nasıl bir duygudur? 
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a. Hepimizin, herkesin gururlu hissettiği zamanlar olur. Anne babanla ilişkinde 

bu duyguyu yaşadığın bir anı anlatır mısın? Ne olmuştu? Nasıl hissettirdi? 

Aklından neler geçti? Nasıl baş ettin? 

b. Diğer ilişkilerinde gururlu hissettiğin bir anı anlatır mısın? Ne olmuştu? 

Nasıl hissettirdi? Eşlik eden duygular var mıydı? Aklından neler geçti? Nasıl 

baş ettin? 

7. Senin bugün konuştuklarımız arasında eksik kaldığını düşündüğün, eklemek ya 

da sormak istediğin bir şey var mı? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


