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I. BÖLÜM 

 

GĠRĠġ 

 

 Çocuğun büyümesini ve geliĢmesini olumsuz yönde etkileyen ruhsal travma 

yaĢantılarına (her türlü kötü muamele) insanlık tarihi boyunca her toplumda ya da 

kültürde rastlanmaktadır. Aileler ya da çocuğun temel bakımından sorumlu olan 

yetiĢkinler çocuğu yetiĢtirirken, çocuğun geliĢimini engelleyecek ya da duraksatacak 

davranıĢlarda bulunabilmektedirler. Bunlar, bazen fiziksel ve cinsel saldırı ya da 

çocuğun benlik algısına ve geliĢimine zarar veren cezalar gibi istismar Ģeklinde 

gerçekleĢirken; bazen de çocuğu dikkate almama, beslenme, bakım ve eğitim gibi 

temel ihtiyaçlarını karĢılamama gibi ihmal Ģeklinde gerçekleĢebilmektedir. 

 

 Çocuklar, anne-babaları ya da bakım veren kiĢiler tarafından gerçekleĢtirilen 

istismar ve ihmal yaĢantıları sonucunda, fiziksel, ruhsal, cinsel ya da sosyal açıdan 

zarar görmekte; sağlıkları ve güvenlikleri tehlikeye girebilmektedir. Çocuk üzerinde 

bu olumsuz yaĢantıların sadece olduğu dönemde değil yetiĢkinlik dönemini de içine 

alan uzun süreli olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir (Bilim, 2012; Lamont, 2010; 

MacMillan ve ark., 2006; Mullen, Martin, Anderson, Romans ve Herbison, 1996; 

Kendall-Tackett, 2002). 

 

 Çocuk ve anne-baba ya da bakım veren kiĢi arasındaki erken dönem 

yaĢantıların önemini vurgulayan Young, Klosko ve Weishaar’a (2003) göre, 

bireylerin psikolojik olarak sağlıklı ve uyumlu yetiĢebilmeleri için çocuklukta 

evrensel bazı temel duygusal gereksinimlerin (diğerlerine güvenli bağlanma, 
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otonomi, yetkinlik ve kimlik algısı, duyguların ve gereksinimlerin ifade edilmesi ile 

kendiliğinden olma [spontanlık] ve oyun) karĢılanması gerekmektedir. GeliĢimin 

erken dönemlerinde gerçekleĢen olumsuz yaĢantılar ile bu temel duygusal 

gereksinimlerin karĢılanmaması sonucunda "erken dönem uyum bozucu Ģemalar" 

oluĢmaktadır. Söz konusu Ģemalar, yaĢam boyunca tekrarlanan ve kiĢinin benliğine 

zarar veren duygusal ve biliĢsel örüntülerdir. Bu Ģemalar, yetiĢkinlik döneminde de 

varlığını sürdürür, bireyin değiĢen Ģartlara uyum sağlamasında güçlük oluĢturur ve 

psikolojik rahatsızlıklar ya da sorunlar geliĢtirmesine yatkınlık sağlayabilir (Soygüt, 

Karaosmanoğlu ve Çakır, 2009; Young ve ark., 2003; Young, 1999). Buradan 

hareketle, söz konusu çalıĢmada, çocukluk döneminde gerçekleĢen ruhsal travma 

yaĢantıları ile genç yetiĢkinlikte ortaya çıkan psikolojik belirtiler arasındaki iliĢkinin 

ele alınması ve bu iliĢkide erken dönem uyum bozucu Ģemaların aracı rolünün olup 

olmadığının belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 

 

 Bu bölümde, ilk olarak çocukluk çağı ruhsal travma yaĢantılarına (istismar ve 

ihmal), bu travma yaĢantılarının kısa ve uzun dönem etkilerine, özellikle yetiĢkinlik 

döneminde ortaya çıkan psikolojik belirtiler ya da psikopatolojiler ile iliĢkisine yer 

verilmiĢtir. Sonraki bölümde, ġema Kuramı aktarılmıĢtır. Bu kuram kapsamında, 

kuramın öne sürdüğü erken dönem uyumsuz Ģemalar, Ģemaların kökenleri ve bu 

Ģemalarla baĢa çıkmak adına geliĢtirilen uyumsuz baĢa çıkma stratejileri 

aktarılmıĢtır. Sonrasında, çocukluk çağı ruhsal travma yaĢantıları ve psikolojik 

belirtiler ile erken dönem uyumsuz Ģemaların iliĢkisini ele alan çalıĢmalara yer 

verilmiĢtir. Bölümün sonunda, araĢtırmanın amacı ve soruları aktarılmıĢtır.  
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1.1. Çocukluk Çağı Ruhsal Travma YaĢantıları 

  

 Çocuklar, bütün canlılar arasında en uzun süre bakıma ihtiyaç duyan 

varlıklardır. YaĢamlarının baĢlangıcında, beslenme, sevgi, korunma, güvenlik, 

desteklenme ve yönlendirilme gibi temel gereksinimleri vardır. Bunlar genellikle 

anne-babaları veya bakım veren kiĢiler aracılığı ile sağlanmaktadır. Çocuklar, bu 

gereksinimlerinin sağlanması ile büyür, geliĢir; bağımsız ve olgun bireyler olarak 

topluma katılırlar (Topçu, 2009).  

 

 Çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı olması, kendi değerlerinin 

farkında olarak yetiĢmesi ve bu değerleri insanlığın yararına kullanabilmesi onlara 

sağlanacak olan koĢullarla yakından ilgilidir. Bu koĢulların sağlanmasında çocuğun 

yakın çevresinden baĢlayarak toplumun her kademesine önemli görevler 

düĢmektedir. Bu bağlamda, son yıllarda, çocuğun geliĢimine, sağlığına ve eğitimine 

daha fazla önem verilmekte ve bu konular devletlerin temel politikalarında daha 

geniĢ yer tutmaktadır (Aral ve Gürsoy, 2001; Bostancı, Albayrak, Bakoğlu ve Çoban, 

2006).  

 

 Dünyanın her yerinde kabul gören ve çocukların yararını öncelikli hedef 

olarak benimseyen BirleĢmiĢ Milletler Çocuk Hakları SözleĢmesi'nde (1990), fiziksel 

ve zihinsel olgunluğa eriĢmemiĢ olan çocuğun, özel himayeye ve bakıma gereksinim 

duyduğu, yaĢama ve geliĢme hakkının mümkün olan en üst düzeyde tutulması 

gerektiği bildirilmektedir. 
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 Çocukların ya da ergenlik dönemindeki genç bireylerin sağlıklı olarak 

yetiĢtirilmesine verilen önem gittikçe artmasına karĢın, hemen her toplumsal yapıda 

ve ortamda çocukların ve genç bireylerin istismar edildikleri bilinmektedir (Deveci 

ve Açık, 2003). Çocuğa genellikle kendi anne babası, yakınları ve toplumdaki çeĢitli 

kurumlar tarafından fiziksel ve duygusal olarak kötü davranılmaktadır (Bilir, Arı, 

Dönmez, Atik ve Güneysu, 1991; Kara, Biçer ve Gökalp, 2004; Polat, 2007). Bazı 

çocuklar, yetiĢkinlerin fiziksel ve cinsel saldırılarına hedef olurken (Aral ve Gürsoy, 

2001; Bahar, SavaĢ ve Bahar, 2009); bazı çocuklar ise geliĢimlerini olumsuz yönde 

etkileyebilecek, beslenme, sağlık, duygusal geliĢim ve eğitim gibi temel 

gereksinimlerin karĢılanmadığı ihmal Ģeklindeki davranıĢlarla karĢılaĢmaktadır 

(Helfer, 1991; World Health Organization-WHO, 2006).  

 

 Çocuğa karĢı kötü muamele, yüzyıllardır devam eden bir sorun olmasına 

rağmen, son yüzyıl içince araĢtırılan ve dikkat verilen konulardan biri haline 

gelmiĢtir (Polat, 2007). Ġlk olarak, radyolog Caffey (1974), uzun kemik ya da kosta 

kırıkları ve subdural hematom ile çocuk örselenmeleri arasındaki iliĢkiyi 

vurgulamıĢtır. Daha sonra Kempe ve arkadaĢları 1962 yılında ilk kez "hırpalanmıĢ 

çocuk sendromu (battered child syndrome)" kavramını tanımlamıĢtır. Bu tanıma göre 

hırpalanmıĢ (örselenmiĢ) çocuk sendromu, herhangi bir kaza olmaksızın çocuğa 

bakım veren kiĢi ya da kiĢiler tarafından çocuğa karĢı yapılan fiziksel saldırı sonucu 

yaralanmadır (Kempe ve ark., 1985).  

 

 Yazında, çocuk ile anne-baba ya da bakım veren kiĢiler arasında gerçekleĢen 

bu olumsuz yaĢantılar tanımlanırken, çocukluk çağı ruhsal travma yaĢantıları 

kavramının yanı sıra, çocuk istismarı ve ihmali, çocuk örselenmesi, hırpalanmıĢ 
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çocuk sendromu, çocuğa karĢı kötü muamele gibi farklı kavramlar da 

kullanılmaktadır. Bu kavramların hepsinde ortak olan nokta, çocuğun maruz kaldığı 

davranıĢlar sonucunda, fiziksel, duygusal, cinsel ve sosyal açıdan zarar görmesidir 

(Polat, 2007; Topçu, 2009). AĢağıda, araĢtırma konusu içinde yer alan çocuk 

istismarı ve türlerine iliĢkin bilgilere yer verilmektedir. 

 

1.1.1. Çocuk Ġstismarı ve Türleri 

 

 Çocuk istismarı ve ihmali tıbbi, hukuksal, psikolojik ve sosyolojik 

yaklaĢımlar gibi farklı disiplinler içerisinde değerlendirilen ve çok yönlü çalıĢmayı 

gerektiren bir konudur. Bu disiplinlerin bakıĢ açılarının farklı olmasından dolayı 

araĢtırmacılar tarafından değiĢik biçimlerde tanımlanmıĢ ve sınıflanmıĢtır (Polat, 

2007). Bununla birlikte, çocuğa yaklaĢım açısından farklılaĢan kültürel ve toplumsal 

değerlerden dolayı evrensel olarak kabul edilen bir istismar tanımı bulmak 

zorlaĢmaktadır (Mullen ve ark., 1996; Topçu, 2009). 

 

 Kempe ve Helfer (1972) çocuk istismarı ve ihmalini, anne-babaların ya da 

çocuğa bakım veren kiĢilerin giriĢtiği ya da yerine getirmeyi ihmal ettiği eylemler 

sonucunda çocukların "kaza dıĢı" incinmeleri/yaralanmaları olarak tanımlamıĢtır. 

"Kaza dıĢı" terimi özellikle "bilinçli olarak" anlamında kullanılmıĢtır (Polat, 2007). 

 

 Genel olarak istismar, toplumsal kurallar ve uzmanlar tarafından uygunsuz ya 

da zarar verici olarak nitelendirilen; çocuğun fiziksel, zihinsel, psiko-sosyal ve ahlaki 

geliĢimini engelleyen; anne-baba ya da çocuğa bakmakla yükümlü bireyler 

tarafından çocuğa yöneltilen tutum ya da davranıĢların tümü olarak tanımlanmaktadır 
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(Krug, Mercy, Dahlberg, Zwi ve Lozano, 2002; Polat, 2007; Taner ve Gökler, 2004). 

Çocuğun beslenme, sağlık, duygusal geliĢim, eğitim, barınma ve güvenli yaĢam 

koĢulları gibi temel gereksinimlerinin karĢılanmaması sonucunda fiziksel ve ruhsal 

açıdan risk altında ya da sağlıksız olması ise ihmal olarak tanımlanmaktadır (Glaser, 

2002; Ġnsan Hakları Derneği [ĠHD], 2008; Polat, 2007; WHO, 2006). Topçu (2009) 

ise, çocuk istismarını, yetiĢkin bir kimse ile çocuk arasında gerçekleĢen, çocuğun 

geliĢmesi için gerekli olan bedensel, duygusal, çevresel ve ahlaki desteklerin 

sağlanmadığı eylemleri içeren sağlıksız bir iletiĢim olarak tanımlamaktadır. 

 

 Dünya Sağlık Örgütü, tanımların çok fazla olması ve ortak bir tanım 

oluĢabilmesi için genel bir tanım yayınlamıĢtır. Bu tanımda çocuk istismarı, bir 

yetiĢkin tarafından bilerek ya da bilmeyerek yapılan, çocuğun geliĢimine, sağlığına, 

yaĢamına zarar veren fiziksel ve/veya duygusal davranıĢlar ve ticari çıkar için 

çocuğun kullanılması olarak belirtilmektedir (Runyan, Wattam, Ikeda, Hassan ve 

Ramiro, 2002).  

 

 Tüm bu tanımlarda görüldüğü gibi, çocuğa karĢı kötü muamele genel olarak 

dört gruba ayrılmaktadır: fiziksel istismar, duygusal istismar, cinsel istismar ve ihmal 

(Polat, 2007; WHO, 2006). 

 

1.1.1.1. Fiziksel Ġstismar  

  

 Fiziksel istismar, "çocuğun kaza dıĢı hasar görmesi" ya da fiziksel olarak 

cezalandırılması/Ģiddet görmesi Ģeklinde tanımlanmaktadır (Polat, 2007). En geniĢ 

anlamda, çocuğun, anne babası ya da bakım veren kiĢi tarafından sağlığına zarar 
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verecek bir biçimde sürekli ve sistemli olarak, fiziksel hasara uğraması, kaza dıĢı 

nedenlerle yaralanması ya da yaralanma riski taĢımasıdır (Kaplan, Pelcovitz ve 

Labruna, 1999; Kara ve ark., 2004; WHO, 2006).  

 

 YetiĢkin bir birey tarafından çocuğa yönlendirilen fiziksel saldırılar, bazen 

çocuğa zarar vermeyecek biçimde hafif olurken, bazen de çocuğun ölümüne neden 

olabilecek ciddi boyutlara ulaĢabilmektedir (Ünal, 2008). Çocukların fiziksel yönden 

istismarı ve ihmali sonucunda, durumun Ģiddetine göre klinik değerlendirmede, 

çürükler, morarmalar, yumuĢak doku hasarları, yanıklar, kaynar su ile haĢlanmalar, 

kemik, eklem, beyin ve göz hasarları, iç organlara ait hasarlar, zehirlenmeler ve 

geliĢme gerilikleri dikkati çekmektedir (Polat, 2007). 

 

 Fiziksel istismar, en yaygın rastlanılan ve belirlenmesi en kolay olan istismar 

türüdür (Polat, 2007). Bu istismar türü, genellikle elle ya da bir nesneyle vurularak, 

itilerek, sarsılarak, yakılarak ya da ısırılarak çocuğa zarar vermeyi kapsamaktadır 

(Kaplan ve ark., 1999). Özetle, fiziksel istismar, çocuğun sağlıklı geliĢimini ve beden 

sağlığını bozma gibi önemli etkilere sahip bir istismar türü olarak tanımlanmaktadır. 

 

1.1.1.2. Duygusal Ġstismar 

 

 Duygusal (psikolojik) istismar, anne-baba ya da bakım veren kiĢiler 

tarafından gerçekleĢtirilen, çocuğun duygusal, sosyal ve kiĢilik geliĢimini engelleyici 

olan tüm davranıĢları içermektedir (Ünal, 2008). Çocuğa duygusal olarak yokmuĢ 

gibi davranılması, gereksinim duyduğu sevgi, ilgi ve yakınlığın gösterilmemesi, buna 

karĢın geliĢimini bozan her türlü aĢağılama, reddetme, suçlama gibi söz ve 
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davranıĢlara maruz kalmasıdır (ĠHD, 2008). Bunun yanı sıra, duygusal istismar, sözel 

istismar, fiziksel olmayan katı cezalar ya da kötü muamele tehditlerini de 

kapsamaktadır (Barnett, Miller-Perrin ve Perrin, 2011; Kaplan ve ark., 1999). 

 

 Duygusal istismar tek baĢına görülebildiği gibi, genellikle cinsel ve fiziksel 

istismar ile birlikte görülmektedir (Hornor, 2011; ĠHD, 2008; Kaplan ve ark., 1999). 

Diğer istismar türleri arasında çocuk ve ergenler tarafından en sık bildirilen travma 

türüdür (Kaplan ve ark., 1999). Ancak, tanımlanması ve fark edilmesi kolay 

olmadığından görülme oranı da kesin olarak bilinmemektedir (Hornor, 2011). 

 

 Özetle, duygusal istismar çocukluk çağından yetiĢkinliğe uzanan süreç boyu 

çocukların yaĢamlarını olumsuz etkileyen önemli bir travma türü olarak 

görülmektedir. 

 

1.1.1.3. Cinsel Ġstismar 

 

 Cinsel istismar, psiko-sosyal geliĢimini tamamlamamıĢ ve yaĢı küçük olan bir 

çocuğun ya da ergenin bir yetiĢkin tarafından cinsel arzu ve gereksinimlerini 

karĢılamak için güç kullanarak, tehdit ya da kandırma yolu ile kullanılması olarak 

tanımlanmaktadır (Aktepe, 2009; Polat, 2007).  

 

 Çocukların maruz kaldığı cinsel istismar, genital bölgelere dokunma, cinsel 

içerikli sözel istismar, teĢhircilik, röntgencilik, pornografi, oral seks, tecavüz, cinsel 

iliĢkiye tanık edilme, fuhuĢa sürükleme ve ensesti de içine alan geniĢ bir yelpazedeki 

tüm davranıĢları kapsar. Çocukların bu istismar türlerinden en sık olarak oral ve 
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genital temas, dokunma, okĢama gibi cinsel davranıĢlara maruz kaldıkları 

bildirilmiĢtir (Polat, 2007). 

  

 Sonuç olarak, fiziksel, cinsel ve duygusal istismar çocuğun yaĢamında derin 

izler bırakan yaĢantılardır. Özellikle, cinsel istismar çocuğu beden ve beden 

bütünlüğüne yöneltilen, çocuğu çok yönlü olarak etkileyen bir istismar türü olarak 

dikkati çekmektedir. Benzer Ģekilde, bu yaĢantılar kadar önemli olan ve çocuğun 

bedensel ve psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkileyen bir diğer faktör de 

ihmaldir.   

 

1.1.1.4. Ġhmal 

 

 Ġhmal, anne babaların ya da diğer aile üyelerinin ve bakım verenlerin, 

çocuğun sağlığı ve geliĢimi için yapmaları gerekenleri yerine getirmemeleri ve 

çocuğun fiziksel (beslenme, güvenlik, eğitim, sağlık) ya da duygusal (sevgi, Ģefkat, 

destek, ilgi) gereksinimlerinin karĢılanmamasıdır. 

 

 Çoğu zaman istismar ve ihmal yaĢantıları genellikle birlikte görülmektedir; 

bu nedenle iki kavramı birbirinden ayırmak zordur. Ancak, ayrıldıkları en temel 

nokta, istismarın aktif, ihmalin ise pasif bir olgu olmasıdır (Polat, 2007; Ünal, 2008).  

Ġhmal de fiziksel, duygusal ve cinsel olmak üzere 3 boyutta incelenmektedir (Polat, 

2007; Topçu, 2009; WHO, 2006).  

 

 Fiziksel ihmal, 18 yaĢından küçük çocuk ya da gencin yetersiz besleme, 

giydirme, hijyen sağlama, bakım verme ve rehberlik etmenin sonucu olarak zarara ya 



 

10 

 

da tehlikeye uğramasıdır (Kaplan ve ark., 1999). Fiziksel ihmal, özellikle çocuğun 

korunmasının, beslenmesinin ve yeterli sağlık koĢullarının sağlanmadığı durumlarda, 

çocuğun yaĢamını tehdit eden durumlar ortaya çıkarabilmekte ve ihmal ölümle ya da 

kalıcı hasarla sonuçlanabilmektedir (Topçu, 2009). 

 

  Duygusal ihmal,  anne babaların çocukların gereksinim duyduğu yeterli 

duygusal yakınlığı veya desteği, ilgiyi, güvenliği ve kendilik değerini 

sağlayamamaları sonucunda ortaya çıkar (Topçu, 2009). Çocuğun anne babası 

tarafından terk edilmesi ve ev içinde Ģiddete maruz kalmasına izin verilmesi ya da 

göz yumulması da duygusal ihmal kapsamına girmektedir (Kaplan ve ark., 1999). 

Çocukların cinsel sömürüye karĢı korunmaması ve ilgisiz kalınması, cinsel 

geliĢimine gerekli önemin verilememesi ise cinsel ihmal olarak 

değerlendirilmektedir (Aral, 1997).  

 

 Özetle, çocuğun kendine bakım veren kiĢiler tarafından ihmal edilmesi, 

çocuğun gereksinim duyduğu ilgi, destek, onay ve yakınlıktan mahrum kalarak 

güven duygusunun ve kendilik değerinin zedelenmesine yol açmaktadır. Bu 

noktadan hareketle, aĢağıdaki bölümde çocukluk çağı ruhsal travma yaĢantılarının 

etkileri aktarılmaktadır. 

 

1.1.2. Çocukluk Çağı Ruhsal Travma YaĢantılarının Etkileri 

 

 Çocukluk çağında ihmal ve istismar ya da diğer travmatik yaĢantı deneyimleri 

olan çocuklar gerek fiziksel gerekse ruhsal açıdan olumsuz etkilenmeler nedeniyle 

risk altındadırlar. Söz konusu riskler çocukların bulundukları yaĢtan baĢlayıp gelecek 
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yaĢantılarına kadar devam eden riskler olabilmektedir. Yazında travmatik yaĢantılar 

kısa ve uzun dönem etkileri ile ele alınmaktadır. Ġlerleyen bölümlerde bu etkilerden 

söz edilmektedir. 

 

1.1.2.1. Çocuk Çağı Ruhsal Travma YaĢantılarının Kısa Dönem Etkileri 

 

 Çocuğa fiziksel ve ruhsal olarak zarar verme Ģeklinde ifade edilen istismar ve 

ihmal, çocukta benlik kavramının geliĢimini olumsuz etkilemekte, çocukların 

bedensel, cinsel, fiziksel ve psiko-sosyal yönden sağlıklı bireyler olarak geliĢmelerini 

engellemektedir (Ünal, 2008). Yazında,  çocuk istismarı ve ihmalinin çocuk 

üzerindeki davranıĢsal, sosyal ve psikolojik birçok olumsuz etkiye sahip olduğu 

belirtilmektedir (DePanfilis, 2006; Hildyard ve Wolfe, 2002; Kaplan ve ark., 1999; 

Polat, 2007).  

 

 Ġstismar mağduru çocuklar ve ergenlerde sıklıkla depresyon, kaygı, intihar 

düĢüncesi, kendine zarar verme, benlik saygısında azalma, öfke tepkileri, uyku ve 

yeme bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, psikosomatik bozukluklar, alkol 

ve madde kullanımı görülmektedir (Green,1978; Hornor, 2010; Kaplan ve ark., 1999; 

Runyan ve ark., 2002; Zoroğlu ve ark., 2001).  

 

 Fiziksel istismarın kısa süreli etkileri genellikle duygusal zorluklar, akademik 

sorunlar ve kiĢiler arası zorluklar olmak üzere üç grup altında toplanmaktadır. 

Örneğin, fiziksel istismarın çocukların akademik performansları üzerinde olumsuz 

bir etkiye sahip olduğunu gösteren çalıĢmalar bulunmaktadır. Fiziksel istismara 

uğramıĢ çocukların, fiziksel istismar yaĢantısı olmayan yaĢıtlarına göre, zekâ 
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ölçümlerinde daha düĢük puanlar elde ettiği ve akademik baĢarılarının daha düĢük 

olduğu bildirilmiĢtir (Egeland, Jacobvitz ve Sroufe, 1988).  

  

 Fiziksel istismar ile iliĢkili duygusal ve kiĢiler arası sorunlar ise, diğer 

çocuklara ve yetiĢkinlere saldırganlık ve düĢmanlık gibi sosyalizasyon zorluklarını, 

bağlanma zorluklarını, öfke, duygusal geri çekilme, depresyon, umutsuzluk ve düĢük 

benlik saygısını içermektedir (Briere ve Runtz, 1988; Gross ve Keller, 1992; 

Malinosky-Rummell ve Hansen, 1993). Ayrıca, fiziksel istismara maruz kalma 

çocukta, genel olarak, kendini aĢırı kontrol, insanlardan ve fiziksel temastan korkma, 

konuĢmada ve geliĢimde gerilik, biliĢsel yetilerde bozukluk,  suça yönelme, madde 

kötüye kullanımı, dikkat eksikliği, kaygı bozuklukları gibi olumsuz sonuçlar ortaya 

çıkarabilmektedir (Kaplan ve ark., 1999; Kendall-Tackett, 2002; Pizarro ve Billick, 

1999).  

 

Duygusal istismar, çocuk istismarı yazınında en az araĢtırılan bir alan 

olmasına rağmen bu istismar türünün kısa dönem olumsuz etkilerini gösteren 

çalıĢmalar vardır.  Duygusal istismarın kısa dönem etkileri de, fiziksel istismarın kısa 

dönem etkilerine benzer Ģekilde, düĢük benlik saygısı, depresyon, anksiyete, düĢük 

okul baĢarısı, saldırganlık ve yalan söyleme ve çalma gibi anti-sosyal davranıĢları 

içermektedir (Egeland, Sroufe ve Erickson, 1983). Sosyal iliĢkilerde bozukluk, 

intihar davranıĢı ve kiĢilik bozukları da görülen diğer sorunlardandır (Hildyard ve 

Wolfe, 2002; Mullen ve ark., 1996; Pizarro ve Billick, 1999).  

 

 Cinsel istismara uğrayan çocukların, hem travmayı izleyen kısa dönemde hem 

de travma sonrasındaki uzun dönemde ağır ruhsal sorunlar yaĢama riskine sahip 
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oldukları belirtilmiĢtir (Polat, 2000). Ġstismar mağduru çocuklarda, sıklıkla 

depresyon, kaygı bozuklukları, intihar düĢüncesi ve giriĢimi, benlik saygısında 

azalma, öfke tepkileri, bedensel yakınmalar görülebilmektedir (Green, 1993; 

Livingston, 1987). 

 

 Benzer Ģekilde, çocuğun vücut bütünlüğüne saldırı olarak kabul edilen cinsel 

istismar, çocukta travmaya neden olmaktadır. Cinsel istismara uğrayan çocuk, 

travma sonrası stres tepkileri geliĢtirebilmektedir. Ġmren, Ayaz, Yusufoğlu ve 

Arman'ın (2013), cinsel istismara uğramıĢ çocuk ve ergenlerle yaptığı çalıĢmada, en 

sık görülen ruhsal bozuklukların sırasıyla travma sonrası stres bozukluğu, depresif 

bozukluk ve uyum bozukluğu olduğu bulunmuĢtur.  

 

Özetle, istismar ve ihmal, çoğunlukla yinelenebilir ve süreğen olması, aile 

bireyleri ya da bakım veren kiĢiler tarafından yapılıyor olması nedeniyle, çocuk ruh 

sağlığında daha ağır travmaya, daha da önemlisi süreğen bir travmaya neden 

olmaktadır (Johnson, 2000). YaĢanan bu travmaların en önemli sonucu ise, geliĢim 

dönemindeki çocuğun kendilik algısı üzerinde olumsuz etkiler bırakması ve bu 

olumsuz etkilerin yetiĢkinlik yıllarında bireyin olumlu iliĢkiler geliĢtirmesini ve 

duygusal sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmesidir (Loos ve Alexander, 1997; 

Tüzün ve Sayar 2006). 

 

1.1.2.2. Çocuk Çağı Ruhsal Travma YaĢantılarının Uzun Dönem Etkileri 

 

 Ġstismar ve ihmal yaĢantıları, çocukluk yıllarını etkilediği kadar yetiĢkinlik 

dönemini de etkilemekte ve bireylerin sağlıkları ve iĢlevsellikleri üzerinde yaĢam 
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boyu devam eden birçok olumsuz sonucun ortaya çıkmasına neden olabilmektedir 

(Browne ve Finkelhor, 1986; Lamont, 2010; Kendall-Tackett, Williams ve Finkelhor, 

1993). 

                                      

 Örselenme yaĢantılarının sıklığı ve Ģiddeti, psikopatolojinin çeĢitliliğini ve 

sıklığını arttırmaktadır. Bu yaĢantılara sahip olan bireyler arasında psikiyatrik 

bozuklukların yaygınlığının yüksek olduğu belirtilmektedir (Briere, Woo, McRae, 

Foltz ve Fitzman, 1997; Silverman, Reinherz ve Gianconia, 1996). 

 

 Çocukluk çağındaki olumsuz yaĢantılar ile eriĢkinlik döneminde ortaya çıkan 

psikopatolojilerin iliĢkisine değinen birçok çalıĢmanın olduğu görülmektedir. Bu 

çalıĢmalar, genel olarak çocukluk çağı travma yaĢantılarının yetiĢkinlikte depresyon 

(Bostancı ve ark., 2006; Chapman ve ark., 2004; Mullen ve ark., 1996; Sansone, 

Wiederman ve Sansone, 2001; Wright, Crawford ve Castillo, 2009), kaygı 

bozuklukları (Fergusson, Boden ve Horwood, 2008; Teicher, 2000), dissosiyatif 

bozukluklar (Chu, Frey, Ganzel ve Matthews, 1999; Çelikel ve BeĢiroğlu, 2008; 

Teicher, 2000; Yanık ve Özmen, 2002; Zoroğlu ve ark., 2001), yeme bozukluğu 

(Rorty, Yager ve Rossotto, 1994; Silverman ve ark., 1996) ve sınır kiĢilik bozukluğu 

(Herman, Perry ve van der Kolk, 1989)  gibi psikopatolojilerle bağlantılı olduğunu 

ortaya koymuĢtur. 

 

 Konuyla ilgili çalıĢmalarda, çocukluk çağı cinsel istismarı ile yetiĢkinlikte 

ortaya çıkan duygusal bozukluklar (çoğunlukla depresyon) arasındaki iliĢkinin diğer 

istismar türlerine göre daha fazla ele alındığı görülmektedir (Beitchman ve ark., 

1992; Briere ve Runtz, 1990; Browne ve Finkelhor, 1986; Bryer, Nelson, Miller ve 
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Krol, 1987). Örneğin, Boudewyn ve Liem (1995), üniversite öğrencilerinin 

oluĢturduğu örneklemle yaptığı çalıĢmalarında,  çocukluk çağında maruz kalınan 

cinsel istismarın daha yüksek depresyon düzeyleri ile iliĢkili olduğunu bulmuĢtur. 

Buna ek olarak, düĢük gelirli kadınların oluĢturduğu örneklemde, bildirilen çocukluk 

çağı cinsel kötüye kullanımının, çocukluk çağı duygusal ve fiziksel kötüye kullanım 

düzeyleri kontrol edildikten sonra bile, depresyon geçmiĢi ile anlamlı derecede 

iliĢkili olduğu bulunmuĢtur (Zuravin ve Fontanella, 1999). Hem klinik hem de klinik 

olmayan örneklemlerle yapılan çalıĢmalar, kadınlarda çocukluk çağında cinsel 

istismara uğrama ile depresyon, madde kullanımı, anksiyete bozuklukları ve intihar 

davranıĢı arasındaki iliĢkiyi göstermektedir (Mullen ve ark., 1996; Neumann, 

Houskamp, Pollock ve Briere, 1996). Bir baĢka çalıĢmada çocukluk çağında cinsel 

istismar yaĢantısı olan kadınların, olmayan kadınlara göre daha fazla cinsel iĢlev 

bozukluğu, depresyon, anksiyete, korku, intihar düĢünceleri ve davranıĢı 

sergiledikleri belirtilmiĢtir (Beitchman ve ark., 1992). 1376 kadınla gerçekleĢtirilen 

bir baĢka çalıĢmada, çocukluk çağı cinsel istismar yaĢantısı olan kadınların 

olmayanlara göre, daha fazla yeme bozukluğu öyküsü, düĢük zihinsel sağlık, tehlikeli 

düzeylerde alkol kullanımı, yüksek intihar giriĢim riski, cinsel sorunlar ve düĢük 

benlik saygısı bildirdikleri bulunmuĢtur (Mullen ve ark., 1996). 

 

 Tackett ve Marshall (1998), çocukluk ve ergenlik döneminde cinsel istismara 

maruz kalmıĢ bireylerde, yetiĢkinlik döneminde ortaya çıkan bozuklukların bazılarını 

Ģu Ģekilde tanımlamıĢtır (Akt: Haj-Yahia ve Tamish, 2001): 

 

i. Travma sonrası stres bozukluğu (örn., yıkıcı düşünceler, kötüye kullanım 

deneyimlerinin tekrar tekrar hatırlanması) 
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ii. Bilişsel (kognitif) bozukluklar (örn., dünyayı tehlikeli ve kötü bir yer olarak 

görme, kronik umutsuzluk, düşük özsaygı) 

iii. Duygusal sıkıntı (örn., depresyon, korku, anksiyete, fobi) 

iv. Bozulmuş benlik hissi (örn., kendini korumada zorlanma) 

v. Kaçınma (örn., disosyasyon, travmatik olaylara yönelik bellek boşlukları 

veya amneziler) 

vi. Kişiler arası ilişkilerde zorluklar (samimiyette bozulma, kendini açmada 

zorlanma, yakın ilişkileri zararlı olarak görme)  

vii. Sağlık problemleri (beyin yapısında değişim, immün sistem yetersizlikleri, 

sık sık yorgunluk hissi, yaygın baş ağrıları, yaygın alkol ve madde 

kullanımı)  

 

 Çocukluk çağı cinsel istismarı ile depresyon arasındaki iliĢkiyi gösteren 

çalıĢmalarda olduğu gibi, çocukluk çağı fiziksel istismarı geçmiĢinin de yetiĢkinlikte 

yüksek depresyon düzeyleri ile iliĢkili olduğu görülmektedir. Örneğin, genç 

yetiĢkinlerden oluĢan bir halk örnekleminde, Silverman ve arkadaĢları (1996), 

çocukluk ya da ergenlik çağı boyunca fiziksel istismar geçmiĢi bildirenlerin, majör 

depresyon için DSM-III-R (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-

III-R) tanı ölçütlerini karĢılamasının anlamlı derecede daha muhtemel olduğunu 

bulmuĢlardır. Ayrıca, Roosa, Reinholtz ve Angelini (1999), kadınlardan oluĢan 

toplum tabanlı (community-based) örneklemde rapor edilen çocukluk çağı fiziksel 

istismarının, çocukluk çağı cinsel istismarına göre, depresif belirtilerin daha güçlü bir 

yordayıcısı olduğunu bulmuĢlardır. Çocukluk çağı fiziksel istismarı ile ilgili uzun 

süreli problemleri ele aldıkları çalıĢmalarında Briere ve Runtz (1988) ve Putnam, 

Guroff, Silberman, Barban ve Post (1986), yetiĢkinlerde çocukluk çağı fiziksel 
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istismarı ile dissosyasyon arasında iliĢki bulmuĢlardır. Benzer iliĢki, ülkemizde 

yapılan çalıĢmalarda da ortaya koyulmuĢtur (Çelikel ve BeĢiroğlu, 2008; Yanık ve 

Özmen, 2002). Çocukluk döneminde ciddi bir fiziksel saldırıya maruz kalmıĢ 

kadınlarda psikolojik sağlığın incelendiği bir baĢka çalıĢmada da böyle bir yaĢantıya 

sahip olanların daha yüksek oranlarda depresyon, travma sonrası stres bozukluğu ve 

madde kullanımı bildirdikleri bulunmuĢtur (Duncan, Saunders, Kilpatrick, Hanson ve 

Resnick, 1996). Çocukluk çağı fiziksel istismar geçmiĢi olan yetiĢkinlerin, böyle bir 

istismar geçmiĢi olmayanlara göre daha fazla saldırganlık ve öfke ile ilgili 

problemler yaĢadıkları ve öfkelerini bastırdıkları bildirilmiĢtir (Briere ve Runtz, 

1990; Epps, Carlin ve Ward,1999; Zelikovsky ve Lynn, 2002).  

  

 Duygusal (psikolojik) istismarın olumsuz sonuçları, fiziksel istismarın 

oluĢturduğu etkilerin çoğuna benzer olmakla birlikte, uzun dönem psikolojik 

iĢlevsellik üzerinde daha fazla etkiye sahiptir (Kaplan ve ark., 1999). Çocuğa karĢı 

kötü muamele konusunda yapılan çalıĢmaların çoğunluğu, cinsel ve fiziksel istismara 

odaklanmasına rağmen, çocukluk çağı duygusal istismarının uzun dönem zararlı 

etkilerini gösteren çalıĢmalar gittikçe artmaktadır (Gibb ve ark., 2001). Duygusal 

istismarın genellikle, düĢük benlik saygısı, depresyon, anksiyete, intihar düĢüncesi, 

dissosyasyon ve saldırgan davranıĢlar ile iliĢkili olduğu bilinmektedir (Briere ve 

Runtz, 1990; Ferguson ve Dacey, 1997; Gross ve Keller, 1992; Hart ve Brassard, 

1987; Mullen ve ark., 1996; Rich, Gingerich ve Rosen, 1997). Boudewyn ve Liem 

(1995), çocukluk çağı duygusal istismarı bildiren üniversite öğrencilerinin, rapor 

edilen cinsel istismar geçmiĢi kontrol edildikten sonra bile, çocukluk çağı duygusal 

istismar yaĢantısı bildirmeyen öğrencilere göre daha yüksek depresif belirtilere sahip 

olduklarını bulmuĢlardır. Ayrıca, bir baĢka çalıĢmada, duygusal istismar geçmiĢi 
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bildiren üniversite öğrencilerinin, herhangi bir istismar geçmiĢi bildirmeyenlere göre 

anlamlı derecede daha yüksek depresyon düzeylerine sahip oldukları bulunmuĢtur 

(Rich ve ark., 1997). 

 

 Spertus, Yehuda, Wong, Halligan ve Seremetis (2003), çocukluk döneminde 

duygusal istismar yaĢantısı olan kadınların, olmayanlara göre daha yüksek oranlarda 

anksiyete, depresyon, somatizasyon ve travma sonrası stres belirtileri bildirdiğini 

ortaya koymuĢtur. Bir baĢka çalıĢmada, fiziksel ve duygusal istismar yaĢantıları olan 

kadınlarda, herhangi bir travma yaĢantısı olmayan kadınlara göre, daha fazla yeme 

bozukluğu, depresyon, intihar etme davranıĢları, düĢük benlik saygısı ve cinsel 

sorunlar olduğu bildirilmiĢtir (Mullen ve ark., 1996). 

 

 Çocukluk çağı ruhsal travma geçmiĢi olan bireylerde psikopatolojinin 

varlığını araĢtıran çalıĢmaların yanı sıra psikiyatrik bir bozukluğu olan hasta 

grubunda çocukluk çağı ruhsal travma yaĢantısı geçmiĢini araĢtıran çalıĢmalar vardır. 

Psikiyatri kliniğinde tedavi gören kadın hastalarla yapılan öz-bildirime dayalı 

çalıĢmalar, çocukluk çağı fiziksel istismarı bildiren yetiĢkinlerin daha yüksek 

oranlarda depresyon, anksiyete, somatizasyon, saldırganlık, madde kötüye kullanımı, 

aleksitimi, travma sonrası stres ve kendine zarar verici davranıĢlar rapor ettiklerini 

bildirmiĢtir (Bryer ve ark., 1987; Chu ve Dill, 1990; Kooiman ve ark., 2004; 

Malinosky-Rummell ve Hansen, 1993). 

 

 Örsel, Karadağ, Kahiloğulları ve AktaĢ (2011), 15- 67 yaĢları arasında 183 

psikiyatri hastasında çocukluk çağı travmalarının psikopatoloji ile iliĢkisini 

inceledikleri çalıĢmalarında, duygusal istismar yaĢantısı bildiren hasta grubunda 
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duygu durum ve kaygı bozukluklarının anlamlı oranda daha yüksek olduğunu 

bulmuĢtur. Aynı çalıĢmada, en yüksek fiziksel istismar oranı kaygı bozukluklarında 

bulunurken, alkol-madde kötüye kullanımı/bağımlılığı öyküsü ve intihar giriĢim 

oranları, cinsel istismar yaĢantısı bildiren hastalarda istatistiksel olarak daha yüksek 

bulunmuĢtur. Ayrıca, Braver, Bumberry, Green ve Rawson (1992), çocukluk çağı 

istismarı (duygusal, fiziksel ya da cinsel) bildiren ayakta tedavi gören yetiĢkin 

hastaların, istismar yaĢantısı olmayan hastalara göre, anlamlı derecede daha yüksek 

depresif belirtilere sahip olduklarını bulmuĢlardır. 

 

Çocukluk çağı ruhsal travma yaĢantıları ile yetiĢkin dönemde ortaya çıkan 

psikopatolojiler arasındaki iliĢkiyi ele alan çalıĢmalarda, psikopatoloji olarak 

genellikle depresyon ele alınmıĢtır. Son yıllarda, çocuğa karĢı kötü muamelenin 

yetiĢkinlik döneminde bireyi nasıl (hangi mekanizmalar yoluyla) depresyona yatkın 

hale getirdiği konusuna olan kuramsal ilginin arttığı görülmektedir (Lumley ve 

Harkness, 2007). Ġzleyen bölümde, çocuk istismarının uzun dönem etkilerinin hangi 

mekanizmalar ya da süreçler yoluyla oluĢtuğuna iliĢkin ileri sürülmüĢ kuram ve 

araĢtırma bulgularına yer verilmiĢtir. 

 

1.1.2.2.1. Çocukluk Çağı Ruhsal Travma YaĢantılarının Uzun Dönem Etki 

Sürecini Açıklayan Kuramlar 

 

 Çocukluk çağında gerçekleĢen olumsuz yaĢantılar ile yetiĢkinlikte görülen 

psikolojik bozuklukların geliĢimini ele alan çalıĢmalara bakıldığında, bunların 

genellikle bağlanma kuramı, biliĢsel kuram, umutsuzluk kuramı ve son dönemlerde 
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ise erken dönem uyum bozucu Ģemalar kuramı çerçevesinde açıklanmaya çalıĢıldığı 

görülmektedir. AĢağıda, bu kuramlara iliĢkin bilgilere yer verilmektedir. 

 

1.1.2.2.1.1. Bağlanma Kuramı 

 

 Bowlby'nin bağlanma kuramına göre (1969), bebekler birincil bakıcıları ile 

yaĢadıkları etkileĢimler sonucunda, çeĢitli bağlanma örüntüleri ve "benlik modeli" ve 

"baĢkaları modeli" gibi zihinsel modeller geliĢtirmektedirler. Benlik modeli, kiĢinin 

ne ölçüde kendini sevgiye layık, değerli bir birey olarak gördüğüdür. BaĢkaları 

modeli ise, kiĢinin diğer insanları ne ölçüde güvenilir, ilgi ve sevgi sunmaya hazır 

bireyler olarak algıladığıdır. Bu erken dönem temsillerin ya da Ģemaların kiĢinin tüm 

dünya ile ilgili oluĢturacağı diğer temsillerine de zemin hazırladığı, bireyin 

gelecekteki iliĢkilerini ve davranıĢlarını etkileyebileceği, böylece ortaya çıkabilecek 

bir psikopatolojide de rol oynayabileceği ileri sürülmektedir (Bowlby, 1973; Safran, 

1990; Sheffield, Waller, Emanuelli, Murray ve Meyer, 2005; Young ve Lindemann, 

1992).  

 

 Olumsuz çocukluk çağı yaĢantıları, çocuğun kendi ve diğerleri hakkında 

uyumsuz modelleri ya da Ģemaları içselleĢtirmesine yol açabilmektedir (Rogosch, 

Cicchetti, Shields ve Toth, 1995). Sevgi ve ilgiye değer olduğuna iliĢkin bir içsel 

model geliĢtirmek yerine, değersiz, beceriksiz, güçsüz ya da kötü olduğuna dair bir 

model geliĢtiren çocuk, uyumsuz kiĢiler arası beklentiler oluĢturabilmektedir (Wright 

ve ark., 2009). Bu uyumsuz beklentiler, bireyin yetiĢkinlik döneminde psikolojik bir 

sorun yaĢaması için zemin hazırlayabilmektedir (Vlierberghe, Braet, Bosmans, 

Rosseel ve Bögels, 2010). 
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 Shah ve Waller (2000), çocukluk çağında anne-baba tarafından ihmal edilme 

ya da aĢırı korunma yaĢantılarının sağlıksız temel inançların geliĢmesine ve böylece 

yetiĢkinlik döneminde depresyon oluĢmasına yol açtığına iĢaret etmiĢtir. Benzer 

Ģekilde, bağlanma biçimlerinin uyum bozucu Ģemalara yol açtığını ve böylece bu 

Ģemalar aracılığıyla çeĢitli patolojilerin ortaya çıktığını gösteren çalıĢmalar vardır 

(Bosmans, Braet ve Vlierberghe, 2010; Mason, Platts ve Tyson, 2005). Bir baĢka 

çalıĢmada, Horowitz, Rosenberg ve Bartholomew (1993), bağlanma tipleri ve erken 

uyum bozucu Ģema iliĢkisini incelemiĢler; özellikle güvenli olmayan bağlanma 

tiplerinde (korkulu, endiĢeli ve kaçıngan gibi) iĢlevsel olmayan Ģemaların var 

olduğunu ve bunların da anksiyete, depresyon, sosyal iliĢkilerde bozukluk gibi bir 

takım psikopatolojilere neden olabileceklerini söylemiĢlerdir. Bir baĢka çalıĢmada, 

düĢük bakım ve yüksek koruma ile nitelendirilen anne-baba tutumlarının, depresyona 

yatkınlığı arttırdığı bulunmuĢtur (Parker, 1979).   

 

 Özetle, bağlanma kuramı çerçevesinde, olumsuz çocukluk çağı yaĢantılarının, 

uyumsuz içsel çalıĢma modelleri geliĢtirilmesine yol açarak, yetiĢkinlik döneminde 

görülen psikolojik sorunların ortaya çıkmasına zemin hazırladığı ortaya koyulmuĢtur.  

 

1.1.2.2.1.2. BiliĢsel Kuram 

 

 Beck ve arkadaĢları (Beck, 1967; Beck, Rush, Shaw ve Emery, 1979), 

duygusal bozukluklar (özellikle depresyon) ile ilgili geliĢtirdikleri biliĢsel kuramda, 

bu bozuklukların ortaya çıkmasının Ģemalar, biliĢsel üçlü (kiĢinin kendisi, geleceği 

ve dünya hakkındaki olumsuz algılamalar) ve biliĢsel çarpıtmalar ya da hatalardan 

kaynaklandığını belirtmektedirler. 



 

22 

 

 Kurama göre, bireylerin geçmiĢte yaĢadıkları deneyimlere bağlı olarak, her 

birey için kendine özgü biçimde Ģekillenen biliĢsel Ģemaların oluĢtuğu bir zihinsel 

yapı bulunmaktadır. Bu Ģemalar, bireylerin karĢılaĢtıkları her türlü olay ve yaĢantıyı 

anlamlandırma sürecinde tutumların, duygu ve davranıĢların oluĢmasında rol 

oynayan biliĢsel yapılardır (Beck ve ark., 1979). Bu noktadan hareketle Beck, 

kuramında en temel etken olarak, biliĢsel Ģemaların iĢleyiĢine vurgu yapmıĢtır. Buna 

göre, Ģemalar ruhsal bozuklukların geliĢiminde ve sürdürülmesinde temel bir rol 

oynamaktadır (Cecero, Nelson ve Gillie, 2004).  

 

 Erken dönem olumsuz yaĢam olaylarının (örn., istismar ve ihmal), bireyin 

kendisi ve dünyanın nasıl iĢlediği hakkında uyum bozucu ve olumsuz temel inançlar 

ya da Ģemalar geliĢtirmesine neden olabileceği ortaya koyulmuĢtur. YetiĢkinlik 

döneminde, bu uyum bozucu Ģemalar kiĢiler arası yaĢantılar ya da stres yaratan 

olaylar tarafından aktif hale geldiğinde, bireyin yaĢadığı olay ve benliği ile ilgili 

olumsuz bir düĢünce geliĢtireceği varsayılmaktadır. Bu olumsuz düĢünceler, bireyin 

ilgili bilgiyi biliĢsel olarak çarpıtmasına ve depresyon gibi bir duygusal sorun 

yaĢamasına neden olabilmektedir. Söz konusu biliĢsel çarpıtmaların uzun dönemde 

benlik, dünya ve gelecek açısından olumsuz değerlendirmeler yapmaya yatkınlık 

oluĢturarak, psikolojik sorunların ortaya çıkmasında risk faktörü olabileceği öne 

sürülmektedir (Riskind ve Alloy, 2006).  Bu bağlamda, Beck uyum bozucu Ģemaları 

ve iĢlevsel olmayan biliĢsel tarzları, depresyon üzerinde stres etkenlerinin etkilerini 

artıran, depresyona yatkınlık faktörleri olarak ileri sürmüĢtür (Beck, 1976; Beck ve 

ark., 1979).  
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 Özetle, biliĢsel kurama göre, çocukluk çağı örselenme yaĢantıları, uyum 

bozucu Ģemaların oluĢmasında etkili olmakta ve bu Ģemalar ya da olumsuz biliĢsel 

tarzlar, ileriki dönemde ortaya çıkan psikopatolojinin temelini oluĢturmaktadır. 

 

1.1.2.2.1.3. Umutsuzluk Kuramı 

 

 Umutsuzluk kuramı, olumsuz yaĢam olaylarından sonra değiĢmez ve genel 

yüklemeler (attributions) yapan ve kendisi hakkında olumsuz çıkarımlarda bulunan 

kiĢilerin, depresyonun biliĢsel stiller aracılığıyla oluĢmuĢ bir alt tipi olan Umutsuzluk 

Depresyonu (UD) geliĢtirmeye yatkın kiĢiler olduğunu ileri sürmektedir. Bu kurama 

göre, çocuklukta maruz kalınan kötü muamele, bireyin olumsuz biliĢler 

geliĢtirmesine ve bu da yetiĢkinlikte umutsuzluğa ve UD'a yatkın olmasına neden 

olmaktadır (Abramson, Alloy ve Metalsky, 1989; Gibb ve ark., 2001). Çocuğa karĢı 

kötü muamele olumsuz biliĢsel stillere neden olsa da Rose ve Abramson (1992) 

özellikle duygusal kötü muamelenin buna sebep olacağını belirtmiĢtir; çünkü 

depresif biliĢler (örn. “Çok aptalsın”, “Hiçbir Ģeyi beceremiyorsun”) doğrudan 

istismarcı tarafından çocuğa aĢılanır. 

 

 Beck'in kuramından farklı olarak, Umutsuzluk Kuramı, çocuğa karĢı kötü 

muamelenin, olumsuz biliĢsel tarzların oluĢmasına nasıl neden olduğuna dair bir yol 

ileri sürmüĢtür. Buna göre, bir çocuğun yaĢamında olumsuz bir olay meydana 

geldiğinde, çocuk baĢlangıçta olayın nedeni hakkında iyimser yüklemeler yapmaya 

eğilimlidir. Ancak, olumsuz olaylar kronik ve yaygın olduğunda, çocuk olayın 

gerçekleĢmesi hakkında kötümser yüklemeler yapmaya baĢlayabilmektedir. 

Zamanla, bu biliĢler olumsuz bir biliĢsel tarza dönüĢebilmektedir. Böylece, bu 
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olumsuz ya da karamsar biliĢsel açıklama tarzı, kiĢinin yaĢamında stres yaratan uyum 

sağlama sorunlarından, depresyon ve intihar gibi psikiyatrik problemlere kadar 

uzanan bir kapsamda duygusal sorunlar yaĢama konusunda bir yatkınlık faktörünün 

oluĢmasına neden olmaktadır (Akt: Gibb ve ark., 2001). Kapçı ve Hamamcı (2010) 

olumsuz yaĢam olaylarından dolayı benlikli ilgili yapılan olumsuz yüklemelerin ya 

da değerlendirmelerin, yaĢantıların olumsuz bir Ģekilde yaĢanmasıyla birlikte, 

depresif belirtilerin ortaya çıkmasına neden olduğunu bildirmiĢtir. 

 

 Özetle, Umutsuzluk Kuramı, çocukluk çağındaki örselenme yaĢantılarının 

bireyin kendisi ve diğerleri hakkında olumsuz ya da karamsar çıkarımlarda 

bulunmasına neden olabileceğine ve böylece ruhsal sorunların oluĢabileceğine iĢaret 

etmektedir. 

 

1.1.2.2.1.4. Erken Dönem Uyum Bozucu ġemalar Kuramı 

 

 Young'ın ġema Kuramı, erken dönem uyum bozucu Ģemaların oluĢmasında, 

olumsuz çocukluk çağı yaĢantılarına merkezi bir önem vermiĢtir. Bağlanma 

figürleriyle erken dönem yaĢantılar, bireylerin ileriki yaĢam dönemlerinde düĢünce, 

duygu, davranıĢ ve iliĢki kurma biçimlerini etkilemektedir. Çocukluk ve ergenlik 

dönemi boyunca düzenli bir temelde tekrarlanmıĢ zarar verici deneyimler ile birlikte 

güvenlik, beslenme ya da ait olma gibi temel duygusal gereksinimlerinin 

karĢılanmamasının, erken dönem uyum bozucu Ģemaların oluĢmasına katkı sağladığı 

varsayılmaktadır. Bu Ģemalar, sonradan bir bireyin duygu, düĢünce ve anı gibi içsel 

süreçleri ve/veya dünyayı algılama ve yorumlama tarzını etkiler (Young ve ark., 
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2003). BaĢka bir ifadeyle, oluĢan Ģemalar bireyin uyumunu ve psikolojik iyilik halini 

kısa ve uzun dönemde olumsuz yönde etkileyerek psikopatolojiye aracılık eder. 

 

 ġema Terapi modeli, diğer biliĢsel strese yatkınlık modelleri (cognitive 

vulnerability-stress models) ile karĢılaĢtırıldığında (Abramson ve ark., 1989; Beck, 

1976), önemli bir fark ortaya çıkar. Buna göre, biliĢsel model ve umutsuz kuramı 

yatkınlık faktörleri (iĢlevsel olmayan tutumlar ve çıkarımlar) olarak biliĢsel 

değiĢkenlere odaklanırken; erken dönem uyum bozucu Ģemalar biliĢsel değiĢkenlere 

ek olarak duygulara, anılara ve bedensel duyumlara odaklanmaktadır (Young ve ark., 

2003). 

 

 Bu çalıĢmada, çocukluk çağı ruhsal travma yaĢantıları (istismar ve ihmal) ile 

genç yetiĢkinlikte ortaya çıkan psikolojik belirtiler arasındaki iliĢki erken dönem 

uyum bozucu Ģemalar çerçevesinde ele alındığından, Young'ın ġema Kuramı'na 

ilerleyen bölümde ayrıntılı olarak yer verilmektedir. 

 

1.2. ġema Terapi Modeli ve Erken Dönem Uyum Bozucu ġemalar 

 

 ġema Terapi (ġT), Young ve arkadaĢları (2003) tarafından geleneksel 

biliĢsel-davranıĢçı tedavileri ve kavramları geniĢletilerek ortaya koyulan, yenilikçi ve 

bütünleyici bir terapidir. Terapi, biliĢsel-davranıĢçı yaklaĢımın yanı sıra psiko-

analitik, geĢtalt, bağlanma kuramı, nesne iliĢkileri ve yapısalcılık ekollerinden gelen 

unsurları bir araya getiren kuramsal ve uygulamaya yönelik bir modeldir. 
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 Young ve arkadaĢları (2003), klinik deneyimleri sonucunda, biliĢsel 

davranıĢçı terapinin, çeĢitli hastalıklarda (örn., depresyon, anksiyete) iĢe yaradığını 

kabul etmelerine karĢın, kiĢilik bozukluğu olan ve uzun süreli karakterolojik sorunlar 

yaĢayan hastaların tedavisinde yetersiz kaldığını ve çeĢitli sınırlılıklara sahip 

olduğunu bulmuĢtur. Ayrıca, depresyon gibi bazı ruhsal bozuklukların, biliĢsel - 

davranıĢçı tedaviden sonra, tekrarlama (yineleme) oranının dikkate değer Ģekilde 

yüksek olduğunu belirlemiĢlerdir. 

 

 Tedaviye dirençli depresyon, kronik anksiyete ve kiĢilik patolojisinin baĢarılı 

bir Ģekilde tedavi edilebilmesi için, hem Ģimdiki iĢlevselliğe (current functioning) 

hem de bununla bağlantılı çocukluk çağı yaĢantılarına odaklanılması gerektiği ortaya 

koyulmuĢtur (Cecero ve ark., 2004, Young ve ark., 2003). Bu noktadan hareketle, 

Young ve arkadaĢları (2003) uyumsuz baĢ etme becerilerine, terapist - hasta 

iliĢkilerine, duygusal tekniklere, psikolojik problemlerin çocukluk ve ergenlik 

temellerini keĢfetmeye daha fazla önem vererek, biliĢsel - davranıĢçı teknikleri 

psikoanalitik ve yaĢantısal tekniklerle birleĢtiren sistematik bir yaklaĢım olarak Ģema 

terapiyi geliĢtirmiĢtir. 

 

 ġT, özellikle Eksen II ve kronik Eksen I bozukluklarının tedavisinde akut 

psikiyatrik belirtileri azaltmak ya da ortadan kaldırmak yerine, bozuklukların kronik 

karakterolojik yönlerini tedavi etmek için geliĢtirilmiĢtir (Young ve ark., 2003). 

Terapinin, birçok kiĢilik bozukluğu - özellikle sınır kiĢilik bozukluğu (Giesen-Bloo 

ve ark., 2006; Nordahl ve Naeaseter, 2005), kronik depresyon ve yeme bozuklukları 

tedavisinde etkili ve uygun olduğu kanıtlanmıĢtır (Young ve ark., 2003).  
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 Young ve arkadaĢları (2003) ġema Kuramı'nda, yetiĢkinlik döneminde oluĢan 

psikopatolojilerin temelinde, çocuklukta gerçekleĢen olumsuz yaĢantıların var 

olduğunu ve bu yaĢantılarla birlikte oluĢan erken dönem uyum bozucu Ģemaların bu 

iliĢkiye aracılık ettiğini ortaya koymaktadırlar. Bağlanma figürleriyle erken dönem 

olumsuz yaĢantıların, çocuğun kendi, diğerleri ve dünya hakkında çarpık/olumsuz bir 

düĢünce geliĢtirmesine (Beck, 1976) ya da Young ve arkadaĢları tarafından "Erken 

Dönem Uyum Bozucu ġemalar - Early Maladaptive Schemas" olarak adlandırılan 

örüntülere neden olduğu ortaya koyulmuĢtur (Young ve ark., 2003). Erken dönem 

uyum bozucu Ģemalar, genellikle çocukluk ve ergenlik süresince geliĢen, anılardan, 

duygulardan, biliĢlerden ve bedensel duyulardan oluĢan, önemli bir dereceye kadar 

iĢlevsiz olan, benlik algısını ve kiĢiler-arası iliĢkileri etkileyen ve yaĢam boyunca 

sürekli tekrar eden kalıp ya da örüntülerdir (Lee, Taylor ve Dunn, 1999; Young ve 

ark., 2003; Young ve Klosko, 1993). 

 

1.2.1. Erken Dönem Uyum Bozucu ġemaların Özellikleri 

 

 Çocukluğun erken dönemlerinde ve ergenlikte, gerçekliğe dayalı temsiller 

olarak geliĢen Ģemalar, çocuğun içinde yaĢadığı aile ortamına ve yakın çevresine 

uyumunu ve kim olduğu, dünyanın nasıl bir yer olduğunu kavrama noktasında 

öngörü ve kontrol hissi sağlaması açısından iĢlevseldir. Bu nedenle, insanlar, 

kendilerini, Ģemalarını tetikleyen olaylara ya da durumlara yakın hissederler. Bu, 

Ģemaların katı ve değiĢime dirençli olmasının nedenlerinden biridir (Young ve ark., 

2003). 
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 Bununla birlikte, tüm bireylerde bulunun bu Ģemalar bir noktaya kadar 

iĢlevsel ve gerçekçi olmalarına karĢın, yaĢamın ileriki dönemlerinde Ģemaların 

iĢlevsiz ya da olumsuz doğası, bireyler insanlarla etkileĢimini sürdürürken daha açık 

hale gelmektedir. Bireylerin, erken dönem uyum bozucu Ģemaları ve onlarla baĢ 

etmek için geliĢtirdikleri/öğrendikleri uyumsuz biçimler, genel olarak anksiyete, 

depresyon, madde kullanımı ve psikosomatik bozukluklar gibi çeĢitli kronik Eksen I 

ve Eksen II bozukluklarının temelini oluĢturabilmektedir (Young ve ark., 2003). 

Erken dönem uyum bozucu Ģemaların özellikleri aĢağıdaki gibi tanımlamıĢtır (Young 

ve ark., 2003; Young ve Klosko, 1993; Young, 1999): 

 

I. Erken dönem uyum bozucu Ģemalar, kiĢinin kendisi, diğerleri ve çevreyle 

iliĢkileri hakkında koĢulsuz inançları ve duygularıdır. YaĢamın ilk beĢ yılı 

boyunca, çocuğun doğuĢtan getirdiği mizacı ile anne-babası, kardeĢleri ve 

akranları ile iĢlevsel olmayan yaĢantıların etkileĢimi sonucu bu Ģemalar 

oluĢur.  

 

II. Erken dönem uyum bozucu Ģemalar, yaĢamın erken dönemlerinde 

geliĢtiğinden, bireyin benlik kavramının ve çevreye bakıĢ açısının özünü 

oluĢturur. Kendi kendine varlıklarını sürdürebilir (self-perpetuating) ve bu 

nedenle değiĢime çok fazla dirençlidirler. Örneğin, karakterolojik 

problemlere sahip olan hastalar, kendine zarar verici bir biçimde 

çocukluklarından gelen olumsuz örüntüleri tekrarlarlar. Yaygın bir Ģekilde, 

Ģemaları devam ettirecek düĢünceler, duygular, davranıĢlar ve iliĢkili 

araçlarla meĢgul olurlar. Böylece, onlara oldukça zarar veren koĢulları 

yetiĢkin yaĢamlarında da farkında olmadan canlı tutmuĢ olurlar. 
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III. Erken dönem uyum bozucu Ģemalar, doğası gereği, bir dereceye kadar 

iĢlevseldir ancak yaĢamın ileriki dönemlerinde iĢlevsiz ve zarar verici hale 

gelmeye baĢlar. Örneğin, boyun eğici hastaların yaĢamlarını daha da kontrol 

etmeye çabalamaları sağlıklıdır. Ancak, aĢırı telafi ettiklerinde çok kontrolcü 

ve otoriter olurlar ve baĢkalarından uzaklaĢırlar. Benzer Ģekilde, duygusal 

olarak yoksun olan bir hastanın duygusal desteği baĢkalarından talep etmesi 

sağlıklıdır ancak duygusal yoksunluğu olan aĢırı telafi edici hasta daha ileri 

gidip talepkar olur ve kendini hak görmeci hissedebilir.  

 

IV. Erken dönem uyum bozucu Ģemalar, genellikle belirli bir Ģemayla ilgili 

olarak çevrede gerçekleĢen olaylar ya da durumlar sonucunda aktif hale 

gelir. Örneğin, terk edilme ile ilgili bir Ģema, bir birey eĢi tarafından terk 

edildiğinde tetiklenebilir. Benzer Ģekilde, baĢarısızlıkla ilgili bir Ģema, 

herhangi bir görevi yerine getirmede baĢarısız olduğunda tetiklenebilir. 

 

V. Erken dönem uyum bozucu Ģemalar, yoğun/Ģiddetli duygulanıma bağlıdır. 

Örneğin, yetiĢkinlik döneminde, terk edilme, güvensizlik, duygusal 

yoksunluk ve kusurluluk Ģemalarından biri çocuklukta deneyimlenen 

travmatik olaylara benzer bir durumla karĢılaĢıldığında aktif hale gelir. 

Böylece, Ģemalardan biri tetiklendiğinde, öfke, acı, üzüntü ve kaygı gibi 

güçlü negatif duygular deneyimlenir. 

 

 Erken dönem uyum bozucu Ģemalar genel olarak bakıldığında, yaĢam boyu 

yakın iliĢkiler içinde geliĢerek bireyin benliğine ve çevreyi algılayıĢına damga 

vurmaktadır. ĠĢlevsel oldukları kadar da zarar vericidirler. Duygulanım düzeyine 
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bağlı olarak ve bir durum ya da olaya bağlı geliĢerek olumsuz duygu deneyiminin 

yaĢanmasına neden olurlar. 

 

1.2.2. Erken Dönem Uyum Bozucu ġemaların Temeli 

 

 Young ve arkadaĢları (2003), erken dönem uyum bozucu Ģemaların 

temelinde, temel duygusal gereksinimler, erken dönem yaĢantılar ve mizaç ile ilgili 

temaların ya da örüntülerin yer aldığını belirtmektedir. Bu üç sürecin birleĢiminin, 

erken dönem uyumsuz Ģemaların geliĢmesine katkı sağladığına inanılmaktadır. 

AĢağıda bu süreçler ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. 

 

1) Temel Duygusal Gereksinimler: Bireylerin psikolojik olarak sağlıklı ve 

uyumlu geliĢebilmeleri için çocuklukta karĢılanması gereken evrensel temel 

duygusal gereksinimler vardır. Bu gereksinimler, tüm bireyler için geçerli 

olmakla birlikte, gereksinimlerin yoğunluğu kiĢiden kiĢiye değiĢiklik 

gösterebilmektedir. Bu temel duygusal gereksinimler, 

 

a) Diğerlerine güvenli bağlanma 

b) Özerklik (otonomi), yetkinlik ve kimlik algısı 

c) Duyguların ve gereksinimlerin açık bir Ģekilde ifade edilmesi 

d) Kendiliğinden olma ve rol yapma 

e) Akılcı sınırlar ve özdenetim  

olarak tanımlanmıĢtır. Erken dönem uyum bozucu Ģemaların, bu temel duygusal 

gereksinimlerin karĢılanmamasından kaynaklandığını belirtilmiĢtir (Young ve ark., 

2003). 
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2) Erken Dönem Yaşam Deneyimleri: Bağlanma figürleriyle erken dönem 

yaĢantılar, bireylerin ileriki yaĢam dönemlerinde düĢünce, duygu, davranıĢ 

ve iliĢki kurma biçimlerini etkilemektedir. Çocukluk ve ergenlik boyunca 

düzenli bir temelde tekrarlanmıĢ zarar verici deneyimlerin, erken dönem 

uyum bozucu Ģemaların oluĢmasına katkı sağladığı varsayılmaktadır. Young 

ve arkadaĢları (2003), erken dönem uyumsuz Ģemaların geliĢimine katkı 

sağlayan dört temel erken dönem yaĢam deneyimi tanımlamıĢlardır. Bunlar: 

 

I. Gereksinimlerin zarar verici bir biçimde engellenmesi: Bir çocuğun temel 

gereksinimleri karĢılanmadığı zaman bu ortaya çıkar. Bir baĢka ifadeyle, 

çocuk nadiren iyi yaĢantılara sahiptir ve sevgi ya da güvenlik gibi olumlu 

etkenlerden yoksundur. Bu koĢullar, çocuğun terk edilme ya da yoksunluk 

gibi Ģemalar geliĢtirmesine neden olabilir. 

 

II. Travmatizasyon ya da kurbanlaştırma: Bireyler, çocukluk dönemlerinde, 

kurbanlaĢtırıldıklarında, zarar gördüklerinde ya da baskı altına alındıklarında, 

ileriki yaĢam dönemlerinde, güvensizlik/suistimal edilme, kusurluluk/utanç, 

tehditler karĢısında dayanıksızlık gibi Ģemalar geliĢtirebilirler. 

 

III. Gereksinimlerin gerektiğinden fazla karşılanmaya çalışılması, aşırı koruma: 

Çocuğun tüm gereksinimleri, henüz çocuktan bir mesaj alınmadan hemen 

karĢılandığında, aileler çocuğun yaĢamına aĢırı derecede özerklik ve özgürlük 

verdiğinde ya da karıĢtığında ortaya çıkan bir durumdur. Burada, çocuğa 

ihtiyacı olduğundan daha fazla Ģeyin sağlanması söz konusudur. Ailelerin 

çocuklarının her istediğini yerine getirmesi ya da manipüle edici davranıĢları 
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ödüllendirmesi örnek olarak verilebilir. Ayrıca, ailelerin çocuklarını, 

baĢkalarının duygularını anlama veya düĢüncelerini önemseme konusunda 

destekleyememesi/yönlendirememesi de bu duruma yol açabilmektedir. Bu 

tutumlar ve davranıĢlar, çocukların bağımlılık/yetersizlik ya da hak 

görme/büyüklenmecilik gibi Ģemalar geliĢtirmesine katkı sağlayabilir. 

 

IV. Seçici içselleştirme ya da önem verdiği kişilerle özdeşleşme: Çocuk, ailesinin 

düĢüncelerini, duygularını, deneyimlerini ve davranıĢlarını seçici bir Ģekilde 

içselleĢtirir ve özdeĢim kurar. Bireyin, önem verdiği kiĢilerin özellikleri ile 

özdeĢim kurup kurmayacağını belirlemede, mizacının önemli rol oynadığı 

varsayılmaktadır. Örneğin, soğuk ve reddedici ailelere sahip olan, yalnız ve 

sevgisiz bir çocukluk geçirmiĢ iki hasta, aynı Ģemaya (duygusal yoksunluk) 

sahip olmalarına rağmen, benzer özellikler ya da davranıĢlar sergilemeyebilir. 

Soğuk anne babalarını içselleĢtirmek yerine ilgi gösterici olarak bu yoksunluk 

duygularıyla baĢa çıkabilir ya da içselleĢtirerek, bir yetiĢkin olarak bu 

kopukluk durumunu bireyler arası iliĢkilerinde devam ettirebilir. 

 

3) Duygusal Mizaç: Mizaç doğuĢtan gelen, olaylara nasıl tepki verdiğimizi 

belirleyen duygusal yapılar olarak tanımlanmaktadır (Young ve ark., 2003; 

Young ve Klosko, 1993). Biyolojik temelli ve doğuĢtan olan bu yapılar, 

çocuğun içinde bulunduğu çevre ile etkileĢime girme ya da çevreye tepki 

verme tarzı olarak görülür. 

 

 ġema Kuramı, çocukluktaki olumsuz yaĢantıların, doğuĢtan gelen "duygusal 

mizaçla" ile birlikte, Ģemaların geliĢimine katkı sağlayabileceğini öne sürmektedir 
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(Young ve ark., 2003). Farklı mizaçlar, benzer yaĢam koĢullarında yetiĢen 

çocukların, farklı Ģekillerde etkilenebilmesine olanak sağlar. Örneğin, soğuk ve 

reddedici ailelere sahip olan iki çocuktan biri sakin bir mizaca sahipken diğeri 

giriĢken bir mizaca sahiptir. Sakin mizaca sahip olan, edilgen davranarak içe kapanık 

ve anneye bağımlı olabilirken, giriĢken olan kendini dıĢarı çıkmaya zorlar ve daha 

olumlu bağlantılar kurabilir. 

  

1.2.3. ġema Alanları ve Erken Dönem Uyum Bozucu ġemalar 

 

 Young ve arkadaĢları (2003), 18 erken dönem uyum bozucu Ģema ve bu 

Ģemaların kategorize edildiği 5 Ģema alanı tanımlamıĢtır (bkz. Tablo 1). Bu beĢ Ģema 

alanından her biri, ilgili temel ihtiyacın karĢılanmaması ile geliĢen bir takım Ģemaları 

kapsar. Bu bölümde bu Ģemalar ve alanları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. 

 

Tablo1. ġema Alanları ve Erken Dönem Uyum Bozucu ġemalar 

ġema Alanları Erken Dönem Uyum Bozucu ġemalar 

 

 

Kopukluk ve ReddedilmiĢlik Alanı 

Terk Edilme/Ġstikrarsızlık 

Güvensizlik/Suistimal Edilme 

Duygusal Yoksunluk 

Kusurluluk/Utanç 

Sosyal Ġzolasyon/YabancılaĢma 

 

ZedelenmiĢ Otonomi ve Performans 

Alanı 

Bağımlılık/Yetersizlik 

Tehditler KarĢısında Dayanıksızlık 

YapıĢıklık/GeliĢmemiĢ Benlik 

BaĢarısızlık 

ZedelenmiĢ Sınırlar Alanı Hak Görme/Büyüklenmecilik 

Yetersiz Özdenetim/Öz Disiplin 

 

Diğerlerine Yönelimlilik Alanı 

Boyun Eğicilik 

Kendini Feda Etme 

Onay Arayıcılık/Tanınma Arayıcılık 

AĢırı Tetikte Olma ve Baskılama/ 

Ketleme Alanı 

Olumsuzluk/Karamsarlık 

Duyguları Bastırma/Ketleme 

Yüksek standartlar ve AĢırı EleĢtiricilik 
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i. Kopukluk ve ReddedilmiĢlik Alanı 

 

 Bu alan, çocuğun temel duygusal gereksinimlerinden biri olan diğerlerine 

güvenli bağlanmanın karĢılanmaması ile ilgili Ģemaları kapsar. Bu alandaki bir 

Ģemaya sahip bireyler, bakım veren kiĢilerle (özellikle anne - babalar) duygusal ve 

fiziksel olarak besleyici bir deneyime sahip değildirler. Sevgi, güvenlik ve empati 

yoksunluğu hissederler. Aynı zamanda, güvenlik, istikrar, beslenme, kabul edilme, 

duyguları paylaĢma ve saygı gibi gereksinimlerinin hiç bir zaman 

karĢılanmayacağına dair güçlü inançları vardır. Bu alandaki Ģemalar, çocuğun 

genellikle soğuk, reddedici, kısıtlayıcı, mesafeli, taĢkın, belirsiz ya da istismarcı 

olarak hissettiği aile ortamlarından kaynaklanır. 

 

 Birey, anne veya babanın ölümü gibi bir kayıp durumu ya da duygusal ya da 

fiziksel istismar gibi bir ihmal yaĢadığında, Ģemalar aktif hale gelebilir. Bu nedenle, 

birey travmatik çocukluk yaĢantılarından dolayı, baĢkalarıyla olan zarar verici bir 

iliĢkiden hemen uzaklaĢma ya da yakın iliĢkilerden tamamen kaçınma eğilimi 

gösterebilir. Bu alandaki Ģemalar: 

 

 Terk Edilme/İstikrarsızlık. ġemanın oluĢmasına neden olan yaĢantılar, 

genellikle çok erken  (yaĢamın ilk yıllarında) ve çocuğun neler olduğunu 

tanımlayacak sözcükleri olmadığı bir dönemde gerçekleĢir. Bu nedenle, ileriki yaĢam 

dönemlerinde bile, yaĢanılan Ģema deneyimine bağlı düĢünceler yoktur. Ancak, 

Ģemanın oluĢumu çok erken baĢladığı için duygusal gücü çok fazladır (Young ve 

Klosko, 1993). 
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 Bu Ģemaya sahip olan bireylerin, önem verdikleri kiĢilerden duygusal destek, 

güç ve koruma sağlayamayacaklarına dair inançları vardır. Bu inançlarının 

temelinde, önem verdikleri kiĢilerin (onları), son derece güvenilmez, belirsiz, 

istikrarsız olduğu duygusu ya da kendilerini terk edecekleri veya yakında ölecekleri 

düĢüncesi yer almaktadır. Bu insanlar, aĢırı bir derecede terk edilme durumu yaĢarlar 

ve Ģema birincil olarak yakın iliĢkilerle tetiklenir. Örneğin, bir yemek davetinde 

kadın, erkek arkadaĢının kendi yaptığı yorumu duymadığı için, ani bir Ģekilde daveti 

terk etmiĢtir. Bu örnekte olduğu gibi, gerçekten bir kayıp ya da terk edilme durumu 

söz konusu olmasa bile, uzaklaĢma olarak hissedilen her Ģey Ģemayı tetikleyebilir 

(Young ve ark, 2003; Young ve Klosko, 1993). 

 

 Güvensizlik/Suistimal Edilme. Bu Ģemaya sahip bireyler, fırsat verildiğinde 

diğer insanların, onları kendi bencil istekleri doğrultusunda kullanacaklarına dair 

aĢırı bir derecede beklenti içindedirler. BaĢkaları tarafından istismar edileceklerine, 

kandırılacaklarına ve aĢağılanacaklarına ya da küçük düĢürüleceklerine inanırlar. 

Genellikle, diğerlerinden gelen herhangi bir zarar ile karĢılaĢtıklarında, bunu kasıtlı 

ve haksızlık olarak algılarlar (Young ve ark, 2003). 

 

 Warburton ve McIlwain'e göre (2005), bu Ģemanın kökenleri genellikle, 

çocukluk döneminde cinsel ve/veya fiziksel istismar, aĢırı cezalandırılma ya da 

kasıtlı dıĢlanma yaĢantılarındadır. Bu yaĢantılar, beraberinde aĢırı dikkatli, tetikte ve 

sürekli savunmada olma hali ortaya çıkarır. Örneğin, üvey babası tarafından cinsel 

tacize uğramıĢ bir kadın, bütün erkeklerin onu kullanacağına veya ondan 

yararlanacağına dair düĢünce geliĢtirmiĢtir. Bu düĢünceyle, bütün erkeklere karĢı 
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Ģüpheci yaklaĢmıĢ ve hayatında herhangi bir uzun süreli romantik iliĢkisi olmamıĢtır 

(Young ve Klosko, 1993). 

 

 Duygusal Yoksunluk. Bireyler bu Ģema ile duygusal destek, anlaĢılma, 

dinlenilme ya da yönlendirilme gereksinimlerinin yeterli bir Ģekilde 

karĢılanamayacağını hissederler. Duygusal Yoksunluk Ģeması, üç önemli biçimden 

oluĢur. Bunlar: 

A. İlgi Yoksunluğu: Ġlgi, Ģefkat, sıcaklık ya da arkadaĢlık yokluğu. 

B. Empati Yoksunluğu: Anlama, dinleme, kendini açma ya da duyguların 

baĢkalarıyla karĢılıklı olarak paylaĢımının yokluğu. 

C. Korunma Yoksunluğu: BaĢkalarından alınan güç, yönlendirme ve rehberlik 

yokluğu. 

 

 Young ve arkadaĢları (2003), bu Ģemanın güvensiz bir ev ortamından ya da 

soğuk, ilgisiz, empatik olmayan ya da uzak ailelerden kaynaklandığını ortaya 

koymuĢtur. 

 

 Kusurluluk/Utanç. Bu Ģema, bireylerin kendilerini, kusurlu, istenmeyen, 

kötü, değersiz ve önemli konularda yararsız olarak görmeleri ile ilgili inancı 

kapsamaktadır. ġema, genelde bireyin algıladığı eksikliğe iliĢkin bir utanç duygusu 

içerir. Bu utanç duygusundan kaçınmak ve kusurluluğu saklı tutmak için çok çaba 

gösterilir. Kusurlar, kiĢisel (bencillik, öfke patlamaları, saldırgan dürtüler, kabul 

edilemez cinsel arzular) ya da genel (sosyal beceriksizlik, itici fiziksel görünüm) 

olabilmektedir. Bu Ģemaya sahip insanlar, cinsel, fiziksel ya da duygusal istismar 
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yaĢantısına veya eleĢtirel, cezalandırıcı ya da sevgi göstermeyen bir aileye sahiptir 

(Young ve ark., 2003; Young ve Klosko, 1993).  

 

 Sosyal İzolasyon/Yabancılaşma. ġema, kiĢinin dünyadan izole olma, temelde 

diğer insanlardan farklı olma hissini yaĢamasını içerir. Ailesi dıĢındaki sosyal dünya 

içerisinde bir grup ya da topluluğun parçası olmama duygusu yaĢarlar. Bu Ģemaya 

sahip bireyler, çocukluklarında reddedilme, alay edilme ya da aĢağılanma 

davranıĢlarına maruz kalmıĢ olabilirler (Warburton ve McIlwain, 2005). 

 

ii. ZedelenmiĢ Otonomi ve Performans Alanı 

 

Bu alan, otonomi, özerklik ve kimlik algısı temel gereksinimlerinin 

karĢılanmaması sonucunda geliĢen Ģemalardan oluĢur. Bu alandaki Ģemalara sahip 

bireylerin, günlük iĢlerini baĢka birinin yardımı olmaksızın yapamayacaklarına, 

bağımsız olarak hareket edemeyeceklerine ve yaĢamlarını sürdüremeyeceklerine dair 

beklentileri vardır. BaĢkalarının yönlendirmesine ve desteğine aĢırı derecede 

gereksinim duyarlar. Sorumluluk, kontrol, güven ve güvenlik gibi duygularının 

zedelenmesi ile ilgili yaĢantılara sahiplerdir (Young ve ark., 2003; Young ve Klosko, 

1993). Bu alandaki Ģemaların oluĢmasına temel oluĢturan aile özellikleri olarak, 

tuzakçı, çocuğun güveninin zedeleyici, aĢırı koruyucu ya da aile dıĢında 

yeteneklerini göstermesi için çocuğu destekleme noktasında baĢarısız olma 

gösterilebilir. Bu alandaki Ģemalar: 

 

 Bağımlılık/Yetersizlik. ġema, kiĢinin baĢkalarından yeterli yardım almadan 

günlük sorumluluğunu (kiĢinin bakımı, parayı idare etme, doğru kararlar alma, 
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günlük problemleri çözme, yeni iĢlere giriĢme) yerine getiremeyeceğine dair inancını 

kapsar (Young ve ark., 2003). Bu Ģemaya sahip kiĢiler, genellikle kendilerini birçok 

konuda eksik ya da yetersiz ("ben bununla baĢa çıkamam", "sorumluluklarımı yerine 

getiremeyeceğim") hissederler ve bu duruma panik ve çaresizlik ("yapamayacağım 

çok fazla Ģey var", "bunları benim için yapacak birinin olması gerekiyor") algıları 

eĢlik eder (Young ve Klosko, 1993).  

 

 Tehditler Karşısında Dayanıksızlık. Böyle bir Ģemaya sahip olan bireyler, 

herhangi bir zamanda, yaklaĢmakta olan, kontrol edilemeyecek duygusal (çıldırma, 

kontrolü kaybetme), tıbbi (kalp krizi ya da AIDS gibi hastalıklar) ya da dıĢsal 

(kazalar, doğal felaketler, suç iĢleme) bir felaketin gerçekleĢeceğine iliĢkin aĢırı 

derecede bir korkuya sahiplerdir (Young ve ark., 2003).  Güvenli olmayan duygusal 

veya fiziksel bir aile ortamına maruz kalmıĢ ya da travmatik yaĢam olayları 

deneyimlemiĢ kiĢilerin, bu Ģemaya sahip olabilecekleri varsayılmaktadır.  

 

 Yapışıklık/Gelişmemiş Benlik. Bu Ģemaya sahip bireyler, genellikle önem 

verdikleri kiĢilere (genelde aileler), aĢırı duygusal ilgi ve yakınlık duyarlar. 

BaĢkalarının sürekli desteği olmadan, mutlu olamayacaklarına, 'yapıĢık' bireyler 

olmadan yaĢamlarını sürdüremeyeceklerine inanırlar. Bu, kiĢinin sosyal geliĢiminin 

ve bireysel kimliğinin zarar görmesine neden olur. Böylece, kiĢi baĢkaları ile 

boğulma veya kaynaĢma ya da ayrı bir kimliğe sahip olamama duygusu yaĢar 

(Young ve ark., 2003). 

 

 Başarısızlık. BaĢarısızlık Ģeması, kiĢinin baĢarısız olma, kaçınılmaz bir 

biçimde baĢaramayacak olma ya da baĢarı alanlarında (okul, kariyer ve spor vb.) 
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temel olarak yaĢıtlarına göre yetersiz olma duygusunu kapsar. ġemaya sahip olan 

bireyler, baĢkalarına göre daha az zeki, yetenekli ve baĢarılı; daha fazla ihmal 

edilmiĢ ve düĢük statülü olduklarına inanırlar (Young ve ark., 2003). ġemanın, anne-

baba ile olan aĢağılanma, ağır eleĢtirilme ve istismar yaĢantılarından kaynaklandığı 

düĢünülmektedir (Warburton ve McIlwain, 2005).  

 

iii. ZedelenmiĢ Sınırlar Alanı 

 

 Bu alan, akılcı/gerçekçi sınırları anlama ve öz denetim geliştirme temel 

gereksinimlerinin karĢılanmamasından kaynaklanan Ģemaları içerir. Bu alandaki 

Ģemalara sahip insanlar, baĢkalarının haklarına saygı gösterme, iĢbirliği yapma, uzun 

vadeli hedeflere ulaĢma, sözleri yerine getirme ve kurallara uymada zorluklar 

yaĢarlar. Ayrıca, kiĢi dürtülerini sınırlandırmada ve karĢılıklı iliĢkilerde bulunmada 

yetersizlik hissi yaĢar. Genellikle bencillik, Ģımarıklık, sorumsuzluk ve narsistlik 

gösterirler. Young ve arkadaĢlarına göre (2003), zedelenmiĢ sınırlar alanındaki 

Ģemalar, aĢırı hoĢgörülü,  sorumluluğu kabul etme ve karĢılıklı iĢbirliği ile ilgili 

sınırlardan, disiplinden ve yönlendirmeden yoksun olan aile ortamlarından köken 

almaktadır. Bu alandaki Ģemalar: 

 

 Hak Görme/Büyüklenmecilik. ġemaya sahip olan bireyler, diğer insanlardan 

üstün olduklarına ve özel hak ya da imtiyazlara sahip olduklarına inanırlar. Bu 

nedenle, normal sosyal etkileĢim kurallarının onlar için geçerli olmadığı düĢünürler. 

Güç ya da kontrol elde etmek için aĢırı derecede üstünlüğe (örn., en baĢarılı, sağlıklı 

ya da ünlü olma) odaklanırlar. BaĢkalarının gereksinimlerine ya da duygularına 

empati veya ilgi göstermeden, kendi isteklerini sağlamak için, baĢkalarının 
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davranıĢlarını kontrol etmeye ve kendi bakıĢ açılarını kabul ettirmeye çalıĢırlar. 

Böyle bireylerin bu Ģemayı, kusurluluk, duygusal yoksunluk ve/veya sosyal dıĢlanma 

duygularını aĢırı telafi ederek oluĢturdukları varsayılmaktadır (Young ve ark., 2003). 

 

 Yetersiz Özdenetim/Öz Disiplin. Bu Ģemaya sahip olan bireyler, dürtülerini 

kontrol etmede ya da duygularını aĢırı bir biçimde ifade etmeyi engellemede yeterli 

bir özdenetim gösteremezler. Daha ılımlı düzeyde, kiĢi huzursuz kaçınmaya (örn., 

acıdan, sorumluluktan, yüzleĢmeden ve çatıĢmadan kaçınma) çok fazla baĢvurur 

(Young ve ark., 2003). 

 

iv. Diğerlerine Yönelimlilik Alanı 

 

 Bu alan, duyguların ve gereksinimlerin açık bir şekilde ifade etme özgürlüğü 

temel ihtiyacının karĢılanmamasından kaynaklanan Ģemaları içerir. Bu alan altındaki 

insanlar, onaylanmak, duygusal bağlantıyı sürdürmek (sevilmek) ve tepkiden 

kaçınmak için kendi gereksinim ve isteklerinden çok, baĢkalarının tutku, duygu ve 

tepkilerine aĢırı bir Ģekilde odaklanma eğilimindedirler. Öfkelerini bastırırlar ve 

kendi gereksinimleri ve istekleri hakkında farkındalıktan yoksundurlar. Böyle 

kiĢilerin, çocukluklarında suçluluk ve misilleme düĢüncelerinden dolayı, duyguları 

ifade edemedikleri varsayılmaktadır (Young ve ark., 2003; Young ve Klosko, 1993). 

 

 Çocuğun gereksinimlerinden çok, kendi gereksinim ve isteklerine ya da 

sosyal görünümlerine daha fazla değer veren aileler, bu alandaki Ģemaların 

geliĢmesine temel oluĢturur. Böyle aileler, çocuklarını koĢullu olarak kabul ederler; 



 

41 

 

çocuklar sevgi, ilgi ve onaylanma elde etmek için kendilerinin önemli yönlerini 

kısıtlamak zorundadırlar (Young ve ark., 2003). 

 

 Boyun Eğicilik. Bu Ģema, bireylerin zorlanma hissettiklerinden dolayı, 

baĢkalarına aĢırı derecede boyun eğmesini/itaat etmesini ya da teslim olmasını içerir. 

Boyun eğmenin ya da teslim olmanın amacı, öfkeden, terk edilmekten ya da tepki 

almaktan kaçınmadır. Bu Ģemanın iki biçimi vardır: ihtiyaçların boyun eğmesi ve 

duyguların boyun eğmesi. Ġhtiyaçların boyun eğmesi, bireyin kendi isteklerini, 

kararlarını ya da tercihlerini bastırması olarak; duyguların boyun eğmesi ise bireyin 

öfke gibi duygusal tepkilerini bastırması olarak tanımlanmaktadır. 

 

 Bireyin, duygularının ve ihtiyaçlarının önemli olmadığına dair inancı vardır 

ve kendini köĢeye sıkıĢmıĢ gibi hisseder. AĢırı cezalandırıcı, kontrol edici ya da çok 

öfkeli ve koĢullu olarak sevgi veren aile özelliklerinin Ģemanın oluĢmasına katkı 

sağladığı düĢünülmektedir (Young ve ark., 2003). 

 

 Kendini Feda Etme. Bu Ģema, kendi memnuniyetleri uğruna, baĢkalarının 

ihtiyaçlarını ve isteklerini gönüllü olarak karĢılama üzerine aĢırı bir önem vermeyi 

kapsar. ġemaya sahip olan bireyler, muhtaç olarak gördükleri insanlar ile duygusal 

bağlantıyı sürdürmek, özsaygı kazanmak ya da suçluluk duygularından kurtulmak 

için, kısıtlama olmaksızın baĢkalarının ihtiyaçlarını yerine getirirler. BaĢkalarının 

ihtiyaçlarını karĢılayarak, kendilerini acıdan uzak tutabileceklerini hissederler. Bu 

durum, kendi ihtiyaçlarının karĢılanmayacağı duygusu geliĢtirmelerine ve bu nedenle 

ilgilendikleri kiĢilere kızgınlık duymalarına yol açabilir (Young ve ark., 2003). 
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 Onay/Tanınma Arayıcılık. Bu Ģemaya sahip bireyler, güvenli ve gerçek 

kendilik duygusu geliĢtirmek yerine, diğer insanlara uyum sağlamaya ve onlardan 

ilgi kazanmaya ve onay almaya aĢırı biçimde odaklanırlar. Böyle kiĢiler için, 

özsaygıları, kendi doğal eğilimlerinden ziyade, baĢkalarının tepkilerine bağlıdır. 

BaĢkalarından sevgi, takdir ve ilgi elde etmek için görünüme, sosyal statüye ve 

kabule, paraya, baĢarıya önem verirler (Young ve ark., 2003). 

 

v. AĢırı Tetikte Olma ve Baskılama/Ketleme Alanı 

 

 Bu alan, kendiliğinden olma ve oyun temel ihtiyacının karĢılanmamasından 

kaynaklanan Ģemalardan oluĢur. Katı, içselleĢtirilmiĢ kuralları yerine getirmeye ve 

performans ve etik davranıĢlar ile ilgili beklentileri karĢılamaya aĢırı vurgu yapılır. 

Aynı zamanda, kiĢi mutluluk, kendini ifade etme, rahatlama ve/veya yakın iliĢkiler 

kurma uğruna duygularını, tercihlerini ve tepkilerini ketler. Bu nedenle, mutsuzluk, 

duygu yoksunluğu, hastalık ve gerilim duygusu ortaya çıkabilmektedir (Young ve 

ark., 2003). 

 

 Bu alandaki Ģemaların, katı/merhametsiz, talepkar ve cezalandırıcı ailelerden 

kaynaklandığı düĢünülmektedir. Katı, talepkar ve cezalandırıcı tutum gösteren 

ailelerin, çocuklarının sorumluluk alması, kurallara uyması, mükemmeliyetçi 

olmaları ile duygularını saklayabilmeleri ve mutluluk, haz ve rahatlama elde etmek 

için hatalardan kaçınmaları gerektiğine inandıkları düĢünülmektedir (Young ve ark., 

2003). Bu durumda çocuklar ise, ailelerinin yüksek performans standartlarını 

karĢılayarak, ailelerinin sevgisini kazanmaya çalıĢırlar (Bricker, Young ve Flanagan, 

1993). 
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 Olumsuzluk/Karamsarlık. Bu Ģema, yaĢamın olumsuz yönlerine (örn., ölüm, 

kayıp, acı, çatıĢma, çözülmemiĢ sorunlar, suçluluk vb.) aĢırı, yaĢam boyu 

odaklanmayı ve aynı zamanda yaĢamın olumlu ya da iyimser yönlerini ihmal etmeyi 

ya da küçümsemeyi içerir. Bu Ģemaya sahip olan bireyler, iĢlerin ciddi bir Ģekilde 

kötüye gideceği ya da iyi gidiyor gibi görünen Ģeylerin sonunda bozulacağı beklentisi 

içindedirler. Mali çöküĢ, kayıp, küçük ya da kötü duruma düĢme gibi durumlara 

neden olabilecek hatalar yapmaktan korkarlar. Bu nedenle, sık sık kronik endiĢe, 

kararsızlık ve sürekli Ģikayet etme ile karĢı karĢıya kalırlar (Young ve ark., 2003; 

Young ve Klosko, 1993). 

 

  Duyguları Bastırma/Ketleme. Bu Ģema, kiĢinin baĢkaları tarafından 

onaylanmamak/reddedilmek ya da utanç duygusundan kurtulmak için doğaçlama 

eylemler ile duyguları ya da iletiĢimi aĢırı baskılamasını içerir. En yaygın baskılama 

alanları, (a) öfke baskılaması; (b) haz, Ģefkat, Ģakacılık gibi olumlu dürtüleri 

baskılama; (c) duyguları veya ihtiyaçları rahat bir Ģekilde bildirmede ya da 

incinebilirliği ifade etmede zorluklar ve (d) duyguları önemsemeyerek akılcılığa aĢırı 

vurgu olarak tanımlanmaktadır. Bu Ģemaya sahip olan bireyler, genellikle soğuk, 

sıkılgan ya da içine kapanıktır (Young ve ark., 2003). 

 

  Yüksek Standartlar/Aşırı Eleştiricilik. Bu Ģemaya sahip olan bireyler, 

içselleĢtirilmiĢ yüksek performans ya da davranıĢ standartlarını karĢılamaya aĢırı 

derecede vurgu yaparlar. EleĢtirilmekten ya da utançtan kaçınmak için yüksek 

standartlara ulaĢmaya çalıĢırlar. Söz konusu Ģema, sürekli baskı altında olma hissine, 

baĢarı ya da tatmin edici iliĢkilerde bozulmaya ve sağlığın, özsaygının ve mutluluğun 
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zarar görmesine neden olur. ġema kendini üç Ģekilde ortaya koyar (Young ve ark., 

2003): 

 

a) Mükemmeliyetçilik: AĢırı bir Ģekilde detaylara dikkat etme ya da kiĢinin 

kendi performansını standarda göre küçümsemesi ya da yanlıĢ 

değerlendirmesi.  

b) Katı kurallar ve 'zorunluluklar': YaĢamın birçok alanında, gerçekçi olmayan 

bir Ģekilde yüksek ahlaki, etik, kültürel ya da dini esaslar. 

c) Zaman ve verimlilikle ilgili kaygı: Daha baĢarılı olma ihtiyacı.  

 

 Cezalandırıcılık/Acımasızlık. Söz konusu Ģema, kiĢinin yaptığı hatalardan 

dolayı cezalandırılacağına iliĢkin inancını kapsar. Böyle bir Ģemaya sahip olan 

bireyler, beklentilerini ya da standartlarını karĢılamayan kiĢilere (kendi de dâhil) 

karĢı, kızgın, sabırsız, cezalandırıcı ve tahammülsüz olma eğilimindedirler. Empati 

kurma ya da kusurları insani olarak değerlendirme konusunda isteksizliklerinden, 

kendilerinin ya da baĢkalarının yaptığı hataları affetmek veya görmezden gelmek zor 

gelir (Young ve ark., 2003). Tüm Ģema boyutlarının kısa tanımları ve ilgili örnek 

maddeler Tablo 2'den izlenebilir. 

  

 Özetle, Young ve arkadaĢları (2003), çocukluk çağında gerçekleĢen olumsuz 

yaĢantılar sonucu geliĢen; bireyin benlik geliĢimini ve iliĢkilerini olumsuz etkileyen 

erken dönem uyum bozucu Ģemaları tanımlamıĢtır. Erken dönem uyum bozucu 

Ģemalar, daha önce bahsedilen sınıflandırmanın yanı sıra, koĢullu ve koĢulsuz 

Ģemalar olarak sınıflandırılmaktadır. AĢağıdaki bölümde, koĢullu ve koĢulsuz 

Ģemaların nasıl tanımlandığına ve özelliklerine yer verilmektedir. 
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Tablo 2. Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar 

ġema Tanım Örnek Madde 

Terk Edilme Bireyin yakın iliĢkide olduğu önemli kiĢiler tarafından terk 

edileceğine ya da onların kiĢiyi koruyamayacağına dair inancı 

Beni terk edeceklerinden korktuğum için yakın olduğum insanların 

peĢini bırakmam. 

Güvensizlik BaĢkaları tarafından kasıtlı olarak zarar göreceği ya da istismar 

edileceği beklentisi  

Ġnsanların beni kullandıklarını hissediyorum. 

Duygusal 

Yoksunluk 

Duygusal gereksinimlerinin baĢkaları tarafından karĢılanmayacağı 

inancı 

Çevremde bana sıcaklık, koruma ve duygusal yakınlık gösteren 

kimsem yok. 

Kusurluluk/Utanç Bireyin kendisinin kusurlu, değersiz, istenmeyen ve itici olduğu 

inancı 

Gerçek beni tanırlarsa beğendiğim hiç kimse bana yakın olmak 

istemez. 

Sosyal Ġzolasyon Diğer insanlardan farklı olma ve/veya herhangi bir grup ya da 

topluluğun parçası olmama duygusu 

Kendimi diğer insanlara uzak ya da kopmuĢ hissediyorum. 

Bağımlılık BaĢkalarından yardım almadan günlük sorumluluklarını yerine 

getirilemeyeceği inancı 

Günlük yaĢamımı tek baĢıma idare edebilme becerisine sahip 

olduğumu hissetmiyorum. 

Dayanıksızlık Herhangi bir anda bir felaketin olacağı ve bundan korunamayacağı 

beklentisi 

Tüm paramı kaybedip çok fakir veya zavallı duruma düĢmekten endiĢe 

duyarım. 

YapıĢıklık Bireyin baĢkalarının desteği olmadan varlığını sürdüremeyeceğine 

dair inancı (bireysel bir kimlik geliĢtirememe) 

Çoğunlukla annem ve babamın benimle iç içe yaĢadığını 

hissediyorum- Benim kendime ait bir hayatım yok. 

BaĢarısızlık Bireyin, diğer insanlara göre baĢarısız olduğuna ve önemli amaçları 

gerçekleĢtiremeyeceğine dair inancı 

ĠĢ (okul) hayatımda diğer insanlar kadar yetenekli değilim. 

Hak Görme Bireyin baĢka insanlardan üstün olduğu, özel hak ve ayrıcalıklara 

sahip olduğu ve karĢılıklılık kuralları tarafından sınırlandırılmadığı 

inancı 

Ben özel biriyim ve diğer insanlar için konulmuĢ olan kısıtlamaları 

veya sınırları kabul etmek zorunda değilim. 

Yetersiz Öz-

denetim 

Bireyin dürtülerini kontrol edemeyeceği inancı. Ġstediğimi yapmaktan alıkonulmaktan veya kısıtlanmaktan nefret 

ederim. 

Boyun Eğicilik Bireyin terk edilmekten, tepki almaktan kaçınmak için kontrolü 

baĢkalarına teslim etmesi 

ĠliĢkilerde, diğer kiĢinin üstün olmasına izin veririm. 

Kendini Feda Diğerlerinin ihtiyaçlarını karĢılamaya aĢırı derecede odaklanma 

eğilimi 

Genellikle yakınlarıma ilgi gösteren ve bakan ben olurum. 

Onay Arama Diğer insanlardan onay, kabul ya da ilgi elde etmeye aĢırı 

odaklanma 

BaĢkalarının da farkında olduğu baĢarılar benim için en değerlisidir. 

Olumsuzluk/ 

Karamsarlık 

YaĢamın olumlu yönlerini küçümseme; acı, ölüm, kayıp, ihanet, 

hayal kırıklığı, baĢarısızlık gibi olumsuz yönlerine fazlaca 

odaklanma 

Her an bir felaket (doğal, adli, mali veya tıbbi) olabilir diye 

hissediyorum. 

Duyguları 

Bastırma 

Duyguları ifade etmekten kaçınma ve duygusal olarak kısıtlanmıĢ 

olma eğilimi 

Olumlu duygularımı diğerlerine göstermekten utanırım (sevdiğimi, 

önemsediğimi göstermek gibi) 

Cezalandırılma Bireyin hatalarından dolayı sert bir Ģekilde cezalandırılması 

gerektiği inancı 

Eğer bir yanlıĢ yaparsam cezalandırılmayı hak ederim. 

Yüksek Standartlar Bireyin eriĢilmez aĢamalardaki baĢarıyı ya da mükemmelliği 

karĢılamak için mücadele etmesi gerektiği inancı 

Yaptığım çoğu Ģeyde en iyi olmalıyım; ikinci olmayı kabullenemem.  
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1.2.4. KoĢullu ve KoĢulsuz ġemalar 

 

 Young ve arkadaĢları (2003), yukarıda tanımlanan 5 Ģema alanında yer alan 

18 erken dönem uyum bozucu Ģemayı, koĢullu ve koĢulsuz Ģemalar olmak üzere iki 

kategoride sınıflandırmıĢtır. Buna göre koĢulsuz Ģemalar, benlik, dünya ve baĢkaları 

hakkında oluĢan koĢulsuz inançlar olarak tanımlanmıĢtır.  Koşulsuz şemalar, 

yaĢamın en erken dönemlerinde geliĢme göstermelerinden dolayı, oldukça katı ve 

değiĢime dirençlidir. Çocukluğun erken dönemlerinde oluĢan benlik kavramının 

devamlılığını sağlamak için Ģemalar devam ettirilir. Bu nedenle, bu Ģemaları 

değiĢtirmek için, kiĢi benliğinin kavramsal modelini değiĢtirmeye ihtiyaç duyar. 13 

koĢulsuz Ģema tanımlanmıĢtır (Bkz. Tablo 3). KoĢulsuz Ģemalar, kiĢinin kendini 

yeteneksiz, bağımlı, sevgisiz, uyumsuz olarak görmesine ve iĢlerin ne yaparsa yapsın 

kötü olacağına ve herhangi bir Ģekilde bunun değiĢmeyeceğine iliĢkin inancını 

kapsar. Bu nedenle, koĢulsuz Ģemalar kiĢide derin bir umutsuzluğun ortaya 

çıkmasına neden olur (Young ve ark., 2003).   

 

 Koşullu şemalar ise koĢulsuz Ģemalardan kurtulma (Ģema gerçeği ile 

yüzleĢmeme) giriĢimleri olarak geliĢtiğinden dolayı "ikincil Ģemalar" olarak 

adlandırılır. Örneğin, Kusurluluk Ģemasına karĢılık olarak Kendini Feda şeması; "bu 

kiĢinin ihtiyaçlarını/ isteklerini karĢılarsam ve kendi ihtiyaçlarımı önemsemezsem, 

kusurlarıma ya da hatalarıma rağmen beni sevecektir." 5 koĢullu Ģema tanımlanmıĢtır 

(bkz. Tablo 3). Bu Ģemalar, koĢulsuz Ģemaların aksine, kiĢinin kontrol etme, özveride 

bulunma, onay arama ya da duygularını ketleme gibi yapabilecekleri Ģeyler olması 

açısından daha umut vericidir. Birey, bu gibi davranıĢlarda bulunarak, Ģemanın 

ortaya koyacağı olumsuz sonucun geçici de olsa baĢka yöne çevrilmesini sağlar 
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(Young ve ark., 2003). Son olarak, kuramda geçen Ģemanın devamlılığının 

sağlanması ya da iyileĢtirilmesine iliĢkin görüĢe yer verilmektedir. 

 

Tablo 3. KoĢullu ve KoĢulsuz ġemalar 

KoĢulsuz ġemalar KoĢullu ġemalar 

Terk Edilme/Ġstikrarsızlık 

Güvenlik/Suistimal Edilme 

Duygusal Yoksunluk 

Kusurluluk 

Sosyal Ġzolasyon 

Bağımlılık/Yetersizlik 

Tehditler KarĢısında Dayanıksızlık 

YapıĢıklık/GeliĢmemiĢ Benlik  

BaĢarısızlık 

Olumsuzluk/Karamsarlık 

Cezalandırıcılık 

Hak Görme/ Büyüklenmecilik 

Yetersiz Özdenetim/Öz Disiplin 

Boyun Eğicilik 

Kendini Feda 

Onay/Tanınma Arayıcılık 

Duyguları Bastırma/Ketlenme 

Yüksek Standartlar/AĢırı EleĢtiricilik 

 

1.2.5. ġema ĠĢlemleri  

 

 ġema iĢlemleri, Ģema devamlılığı (schema perpetuation) ve Ģemanın 

iyileĢmesi (schema healing) olarak iki Ģekilde ele alınmaktadır. Bu kavramlar ve 

uyumsuz baĢ etme biçimleri (aĢırı telafi, teslim olma, kaçınma) ilerleyen bölümde 

ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. 

 

1.2.5.1. ġema Devamlılığı 

 

Daha önce belirtildiği gibi, Ģemalar yaĢamın çok erken dönemlerinde geliĢen, 

benlik, dünya ve diğerleri hakkındaki inançlardır. Bu Ģemalar, benliğin bir parçası 

olduğundan ve kimlik algısı için çok önemli olduğundan dolayı, kiĢiler Ģemaları 
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bırakmaya karĢı direnç gösterirler. Böylece, Ģemanın var olmasına ve devam 

etmesine yardım eden her türlü duygu, düĢünce ya da davranıĢ Ģema devamlılığı 

olarak adlandırılır (Young ve ark., 2003). Young, Ģema devamlılığının üç temel 

mekanizmadan oluĢtuğunu varsaymıĢtır: biliĢsel çarpıtma, kendilik yıkıcı yaĢam 

örüntüleri ve Ģema baĢ etme biçimleri. 

 

1.2.5.1.1. BiliĢsel Çarpıtma 

 

 Bu mekanizma yoluyla, kiĢiler Ģemayı doğrulayan veya güçlendiren bilgileri 

abartırlar ya da Ģema ile çeliĢen bilgileri reddederler ya da önemsemezler. ġemayla 

ile bağlantılı duyguları görmezden gelebilirler. Duygular engellendiğinde, Ģema 

bilinçli farkındalık düzeyine ulaĢamaz. BaĢka bir ifadeyle, kiĢi Ģemasını değiĢtirmek 

ya da iyileĢtirmek herhangi bir giriĢimde bulunmaz. Bu çarpıtmalar, yaĢam 

olaylarına iliĢkin olumsuz yorumlardan ve beklentilerden oluĢur (Young ve ark., 

2003).  

  

1.2.5.1.2. Kendilik Yıkıcı YaĢam Örüntüleri (Self-Defeating Patterns) 

 

 ġema devamlılığının, davranıĢsal yönünü temsil etmektedir. Bireyler, 

bilinçsiz bir Ģekilde, Ģemalarını sürdüren ve destekleyen durumları ya da iliĢkileri 

seçerler. BaĢkalarının olumsuz bir biçimde tepki vermesine neden olan örüntülerle 

ilgilenirler. Örneğin, duygusal yoksunluk Ģemasına sahip olan bir kadın, bilinçsiz bir 

Ģekilde duygusal olarak yoksun bir adamdan hoĢlanacaktır. Böyle bir iliĢkide, kadın 

duygusunu ifade ettiğinde, erkek ilgisizlik/soğukluk ile karĢılık verecektir. Bu 

durum, duygusal yoksunluk Ģemasını tetikler ve kadın öfkelenir. Bu öfke, erkeğin 
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kendini kadından uzaklaĢtırmasına neden olur. Böylece, duygusal gereksinimlerin 

baĢkaları tarafından yeterince karĢılanamayacağına iliĢkin inanç doğrulanır ve kadın 

Ģemasını devam ettirir. Sonuç olarak, oldukça zarar verici olan bu Ģema, farkında 

olunmadan yetiĢkinlik döneminde de canlı tutulmuĢ olur (Young ve ark., 2003).  

 

1.2.5.1.3. Uyumsuz BaĢ Etme Biçimleri ve BaĢ Etme Tepkileri 

 

 Young ve arkadaĢlarına göre (2003), bireyler çocukluklarında yaĢadıkları 

olumsuz yaĢantıların oluĢturduğu zorlu durum ve ilgili duygularla baĢ etmek için 

uyumsuz baĢ etme biçimleri ve tepkiler geliĢtirmektedir. Erken dönem uyum bozucu 

bir Ģema, kiĢi bir tehditle karĢılaĢtığı zaman ortaya çıkar. Bu tehdit, çocuğun temel 

duygusal ihtiyaçlarından birinin karĢılanmaması anlamına gelir. Aynı zamanda, bu 

tehdit Ģemanın ürettiği yoğun duyguları da yansıtmaktadır. Bireyler, bilinçsiz bir 

Ģekilde baĢ etme biçimleri ortaya koyarak karĢılık vermektedir.  

 

 Bu baĢ etme biçimleri, genellikle çocuklukta uyumlu ve sağlıklı hayatta 

kalma mekanizmaları olarak iĢlev görmektedir. Ancak, kiĢiler koĢullar değiĢtiğinde 

ve artık onlara ihtiyaçları olmadığında bile yaĢamları boyunca bu baĢ etme 

mekanizmalarını tekrarlamayı devam ettirirler.  Böylece, uyumlu olan, dayanıklılık 

ve korunma için gerekli olduğu düĢünülen mekanizmalar, Ģemalar ile etkin hale 

getirilen ve aynı zamanda Ģemaları pekiĢtiren uyumsuz baĢ etme biçimleri haline 

gelmektedir. Örneğin, boyun eğici bireylerin yaĢamlarını daha da kontrol etmeye 

çalıĢmaları sağlıklıdır. Ancak, aĢırı telafi ettiklerinde çok kontrolcü ve otoriter olurlar 

ve baĢkalarından uzaklaĢırlar (Young ve ark., 2003). 
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 Benzer Ģemalara sahip olan bireyler, Ģemayla baĢa çıkmak için yaĢamlarının 

farklı aĢamalarında, farklı düzeylerde farklı baĢ etme biçimlerini kullanabilirler. 

Belirli bir Ģema için baĢ etme biçimleri her zaman aynı kalmaz ancak Ģema kendi 

kendine var olmaya devam eder. Ayrıca, kiĢiler aynı duruma karĢılık olarak farklı 

baĢ etme biçimleri geliĢtirebilirler. Bu, kiĢilerin mizacındaki farklılıktan kaynaklanan 

bir durumdur. Örneğin, pasif mizaçlı olanlar, kaçınmaktan ziyade teslim olurken; 

agresif bir mizaca sahip olanlar ise kaçınmak ya da teslim olmaktan ziyade aĢırı telafi 

sergilerler (Young ve ark., 2003; Young ve Klosko, 1993). AĢağıda, söz konusu 

Ģema baĢ etme biçimleri ele alınmaktadır. 

 

i. Teslim Olma 

 

 ġemaya teslim olma, bireylerin, yaptıklarının farkında olmadan Ģema ile 

uyumlu olacak Ģekillerde hareket etmesi ve Ģemayı oluĢturan çocukluk deneyimini 

yaĢamaya devam etmesidir. Bu baĢ etme biçimini sergileyen kiĢiler, Ģemanın gerçek 

olduğunu kabul eder ve herhangi bir Ģeyi değiĢtirmek için savaĢmaya ya da ondan 

kaçınmaya çalıĢmazlar (Young ve ark., 2003). Örneğin, kusurluluk/utanç Ģemasına 

sahip bireyler, genellikle onları eleĢtiren kiĢilerle iliĢki kurmaya meyillidirler. 

EleĢtirildiklerinde, bunu düzeltmek için herhangi bir giriĢimde bulunmazlar ve 

Ģemaya teslim olurlar. Kusurlu olduklarından ve bunu herkesin fark ettiğine 

inandıklarından, herhangi bir alternatifleri olmadığı algısına sahiptirler. Bu nedenle, 

haksız bir eleĢtiriye karĢı herhangi bir tepki vermeye ihtiyaç duymazlar (Gardner, 

2004). Bu kiĢiler, terapide çocuk rolünde olarak, "incitici ebeveyn" rolünde olan 

terapistle birlikte Ģemayı iyileĢtirebilirler (Young ve ark., 2003). 
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ii. Kaçınma 

 

 BaĢ etme biçimi olarak kaçınmayı kullanan bireyler, Ģemaları aktif hale 

getirme olasılığı olan düĢünceleri ya da imgeleri zihinden uzak tutarak Ģema 

hakkında düĢünmekten kaçınırlar. Bununla birlikte duygularını ketleyerek Ģemayı 

hissetmekten de kaçınırlar. Bu Ģekilde yaĢamlarını düzenlemeye çalıĢırlar ve sonuç 

olarak Ģema aktif hale gelmez ya da Ģema ile yüzleĢmek zorunda kalmazlar (Young 

ve ark., 2003). Örneğin, kusurluluk/utanç Ģemasına sahip bir öğrenci, bir derste 

eleĢtiriden kaçınmak için düĢüncesini paylaĢmaktan kaçınır. Güvensizlik/suistimal 

edilme Ģemasına sahip olan baĢka bir kiĢi, zarar göreceği ya da kullanılacağı korkusu 

ile arkadaĢlık kurmaktan kaçınır (Gardner, 2004). 

 

 ġema kaçınmasının en yaygın türleri, aĢırı derece içki içme, uyuĢturucu 

kullanma, kompulsif bir Ģekilde temizlik yapma, rastgele cinsel iliĢkide bulunma ve 

aĢırı çalıĢma gibi davranıĢları içerir. Ayrıca, kiĢi Ģema kaçınmasının bir taktiği olarak 

terapiden de kaçınabilir (Young ve ark., 2003). 

 

iii. AĢırı Telafi/Ödünleme 

 

 Bu baĢa çıkma biçiminde, bireyler Ģemanın sahip olduğu gerçek içeriğin 

tersini gösteren Ģekillerde düĢünerek, hissederek ve davranarak Ģema ile savaĢmaya 

çalıĢırlar. ġemanın oluĢtuğu erken çocukluk dönemindeki durumlarından mümkün 

olduğu kadar farklı olmaya çalıĢırılar. Bir baĢka ifadeyle, itaatkâr bir çocukken 

herkese karĢı çıkan yetiĢkinler olacaklardır ya da baĢkaları tarafından fazlaca kontrol 

edilirlerse, baĢkalarını kontrol edeceklerdir. Bununla birlikte, kiĢiler Ģema ile 
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yüzleĢtiklerinde, karĢı saldırıya geçebilirler. BaĢkalarıyla etkileĢime girdiklerinde, 

kendine güvenen ve kendinden emin izlenimi verirler ancak Ģemalarının baskısı 

altında olduklarını da hissederler (Cecero ve ark., 2004; Young ve ark., 2003). 

 

 AĢırı telafi, Ģemanın ortaya çıkardığı duygusal acıdan kurtulmak için iyi bir 

alternatif olduğundan dolayı geliĢir. KiĢinin, hissettiği çaresizlik ve korunmasızlık 

hissinden kaçma yolu olarak iĢlev görür. Genellikle Ģemaya karĢı savaĢmak, sağlıklı 

ve bir dereceye kadar iĢlevsel bir yoldur ancak davranıĢın duruma uygun olması ve 

baĢkalarının duygularının hesaba katılması gerekir.  AĢırı telafi baĢ etme biçimini 

kullanan bireylerin genellikle aĢırı, düĢüncesiz ya da verimsiz bir Ģekilde davrandığı 

varsayılır. Örneğin, kendini kusurlu hisseden bir kiĢi, mükemmel olmaya çalıĢabilir 

(Young ve ark., 2003). 

 

1.2.5.2. ġemanın ĠyileĢmesi  

 

 ġema terapide temel amaç, erken dönem uyum bozucu Ģemaların gücünü 

zayıflatarak Ģemayı iyileĢtirmektir. Ayrıca, kiĢiye gereksinimlerini karĢılamak için 

ihtiyaç duyduğu Ģeyler verilerek, kiĢinin sağlıklı yönünü geliĢtirmek 

amaçlanmaktadır. ġema iyileĢmesi, davranıĢsal değiĢiklerin yanı sıra temel 

ihtiyaçların doyurulmasını da kapsar. ġema ile ilgili anıların Ģiddeti ve duygusal 

yükü, bedensel duyuların gücü ve uyumsuz biliĢler azaltılarak, Ģema iyileĢtirilmeye 

çalıĢılır. Terapist, bireyin uyumsuz baĢ etme biçimlerini, uyumlu davranıĢ örüntüleri 

ile değiĢtirmesine olanak sağlamaya çalıĢır. ġema iyileĢtiği zaman (tamamen yok 

olma söz konusu değildir), artık kolay bir Ģekilde aktif hale gelemeyecektir. Aktif 
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hale geldiğinde ise, daha az sıklıkla aktif ve baskın olacak ve iyileĢme daha hızlı bir 

Ģekilde gerçekleĢecektir (Young ve ark., 2003). 

 

 ġemaların yaĢamın çok erken dönemlerinde geliĢmiĢ ve değiĢime dirençli 

olması, iyileĢme sürecinin zorlu ve uzun olmasına neden olur. Ayrıca, Ģema kiĢiye 

kontrol ve güvenlik duygusu sağlaması açısından iĢlevsel olduğu için kiĢinin 

Ģemasından vazgeçmesi oldukça zordur. Bu nedenle, Ģema iyileĢmesinin 

gerçekleĢmesi, Ģemayla yüzleĢmeyi, onunla mücadele etmeyi ve özellikle sistematik 

bir Ģekilde Ģemalarla çalıĢmayı gerektirir. (Young ve ark., 2003).  

  

 ġema Kuramı'nın incelendiği bu bölümün ardından, erken dönem uyum 

bozucu Ģemaların ve iliĢkili olduğu değiĢkenlerin ele alındığı çalıĢmalardan söz 

edilmektedir. 

 

1.3. KONUYLA ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR 

 

1.3.1. Çocukluk Çağı Ruhsal Travma YaĢantıları ile Erken Dönem Uyum 

Bozucu ġemaları Ele Alan AraĢtırmalar 

 

 Çocukluk çağı ruhsal travma yaĢantıları ve erken dönem uyum bozucu 

Ģemalar iliĢkisi çeĢitli değiĢkenler bağlamında farklı çalıĢmalarda ele alınmıĢtır. Bu 

çalıĢmalarda, çocuklukta yaĢanan olumsuz olayların olumsuz biliĢsel tarzlar 

üzerindeki etkisini destekleyen bulgular elde edilmiĢtir (örn., Gibb, Alloy, Abramson 

ve Marx, 2003; Gibb ve ark., 2001). McGinn, Cukor ve Sanderson'un (2005) klinik 

bir örneklem üzerinde gerçekleĢtirdikleri araĢtırmada, anne babalarını daha çok 
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istismarcı ve ihmalkâr olarak algılayan kiĢilerin yüksek düzeyde depresyon 

gösterdiklerini ve iĢlevsel olmayan biliĢsel tarzların bu iliĢkiye aracılık ettikleri 

bulunmuĢtur. Bir baĢka çalıĢmada, Rose, Abramson, Hodulik, Halberstadt ve Leff 

(1994), çocukluk çağı cinsel istismarı ve/veya olumsuz aile kontrolü (örn., Ģiddetli ya 

da katı disiplin, ailelerin çocukları için mükemmeliyetçi standartları ya da aĢırı 

koruyucu davranıĢlar ve aile dıĢındaki sosyal iliĢkiden izolasyon) bildiren yetiĢkin 

depresyon hastaların biliĢsel tarzlarının, böyle bir yaĢantı bildirmeyen depresyon 

hastalarına göre daha olumsuz olduğunu bulmuĢlardır. Shah ve Waller (2000) ise, 

depresif hastaların oluĢturduğu örneklemle yaptıkları çalıĢmada, babanın çocuğa 

yeterince ilgi göstermemesi ile annenin çocuğu aĢırı korumasının uyum bozucu temel 

Ģemaların/inançların oluĢmasına neden olabileceğini ortaya koymuĢtur. Bir baĢka 

çalıĢmada, algılanan düĢük anne-baba bakımının kusurluluk/utanç, yetersiz 

özdenetim, tehditler karĢısında dayanıksızlık ve yetersizlik Ģemalarını; anne-babanın 

aĢırı koruyucu olmasının ise kusurluluk/utanç, tehditler karĢısında dayanıksızlık ve 

yetersiz özdenetim Ģemalarını yordadığı bulunmuĢtur (Harris ve Curtin, 2002). 

  

 Gibb ve arkadaĢları (2002), çocuklukta yaĢanan istismar ve kötü muamele ile 

biliĢsel tarzlar arasındaki iliĢkiyi araĢtıran çalıĢmaları gözden geçirdikleri 

makalelerinde duygusal istismar ile olumsuz biliĢsel tarzlar arasında bir iliĢki 

olduğunu ancak fiziksel istismar ile olumsuz biliĢsel stiller arasında bir iliĢki 

olmadığını belirtmiĢlerdir. Aynı çalıĢmada cinsel istismar ile negatif biliĢsel stiller 

arasındaki iliĢkiye dair bulguların ise çeliĢkili olduğunu bildirmiĢlerdir.  McGinn ve 

arkadaĢları (2005), ailelerini ilgisiz ya da umursamaz olarak gören bireylerin, 

kopukluk Ģema alanından daha yüksek puanlar aldıklarını bulmuĢtur. 
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 Erken dönem uyum bozucu Ģemaların, anne-baba ya da bakım veren kiĢiler 

ve akranlar ile olan olumsuz yaĢantılar sonucunda oluĢtuğu ve bunun yetiĢkinlikteki 

iliĢkileri yordadığı tezi, Young'ın kuramının temelini oluĢturmaktadır (Cecero ve 

ark., 2004; Young ve ark., 2003). Çocukken istismar edilmiĢ bireyler üzerine yaptığı 

araĢtırmalarında, Young ve arkadaĢları (2003) belirli erken dönem travmatik 

deneyimleri belirli erken dönem uyumsuz Ģemalara bağlayan kuramsal bir model 

geliĢtirmiĢtir. Bu modele göre, çocukluk çağı cinsel ve fiziksel istismarının tehlike 

temasına iliĢkin Ģemaların (tehditler karĢısında dayanıksızlık: "Fiziksel bir saldırıya 

uğramaktan endiĢe duyarım.") geliĢimine, ihmalin ise kayıp ve değersizlik temalarına 

iliĢkin Ģemaların (duygusal yoksunluk: "Birisi için özel olduğumu hiç hissetmedim."; 

sosyal izolasyon: "Kendimi diğer insanlara uzak veya kopmuĢ hissediyorum.") 

geliĢimine neden olmaktadır. 

 

 Saariaho, Saariaho, Karila ve Joukamaa (2011), çocukluk çağı istismar ve 

ihmal yaĢantısı ve kronik bozuklukları olan hastalarla yaptığı çalıĢmalarında, böyle 

hastaların kopukluk/reddedilme Ģema alanından yüksek puanlar aldıklarını 

bildirmiĢtir. Wright ve arkadaĢlarının (2009) yaptığı çalıĢmanın sonuçları, çocukluk 

çağında duygusal istismar ve ihmal geçmiĢinin kendini feda etme Ģeması ile 

bağlantılı olduğunu göstermiĢtir. Bir baĢka çalıĢmada ise duygusal istismar ve ihmal 

yaĢantılarının, güvensizlik/suistimal edilme, kusurluluk/utanç ve duygusal yoksunluk 

Ģemaları ile iliĢkili olduğu bulunmuĢtur (Cecero ve ark., 2004).  

 

 Ġstismar edilen çocukların aileleri, çocuğun özerkliğine yardım edebilecek 

herhangi bir etkinliği engellediklerinden ya da baskıladıklarından, böyle çocuklarda 

özerkliği teĢvik edebilecek bir çevre oluĢturmada yetersiz kalırlar. Bu, zedelenmiĢ 
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otonomi ve performans Ģema alanının oluĢmasında önemli rol oynar (Young ve ark., 

2003).  

 

 Narimani, Mahmoodi-Aghdam ve Abolghasemi (2012), erken dönem uyum 

bozucu Ģema alanlarını tahmin etmede çocukluk çağı istismar ve ihmal yaĢantılarını 

değerlendiği çalıĢmada, istismar ve ihmal edilmiĢ çocuklar arasında, fiziksel, 

duygusal istismar ve fiziksel ihmal yaĢantıların kopukluk ve reddedilme alanı ile 

zedelenmiĢ otonomi ve performans alanını yordadığı bulunmuĢtur. Ayrıca, duygusal 

istismarın diğerleri yönelimlilik, zedelenmiĢ sınırlar ve yüksek standartlar Ģema 

alanlarını yordadığı bulunmuĢtur. Benzer Ģekilde, Thimm (2010), uyum bozucu Ģema 

alanlarının, özellikle kopukluk ve reddedilme alanının, zararlı düĢünceler, anne-baba 

ile ilgili anılar ve çocukluk çağı istismarı ile ilgili olduğunu ortaya koymuĢtur. 

Ġlerleyen bölümde, erken dönem uyum bozucu Ģemalar ile psikolojik belirtiler ya da 

psikopatolojiler arasındaki iliĢkiyi ele alan çalıĢmalara yer verilmektedir. 

 

1.3.2 Erken Dönem Uyum Bozucu ġemalar ile Psikolojik Belirtileri Ele Alan 

AraĢtırmalar 

 

 Çocukluk döneminde temel bakım veren kiĢilerle iliĢkilerin, yetiĢkinlik 

döneminde yaĢanan psikolojik sorunlarla olan iliĢkisi ve olumsuz biliĢsel Ģemaların 

bu iliĢkideki rolü, son dönemlerde üzerinde yoğun olarak çalıĢılan bir konu olmaya 

baĢlamıĢtır (Soygüt ve Çakır, 2009). Psikopatoloji ile olumsuz biliĢsel tarzlar 

arasındaki iliĢkiyi destekleyen birçok çalıĢma vardır (örn., Abramson ve ark., 1999; 

Ingram, Miranda ve Segal, 1998). ÇalıĢmaların çoğunluğu, depresyon ile olumsuz 

biliĢsel tarzlar arasındaki iliĢkiyi ele almıĢtır (Alloy ve ark., 2001; Nolen-Hoeksema, 
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Girgus ve Seligman, 1986). Abramson ve arkadaĢları (1999), Depresyona BiliĢsel 

Yatkınlık Projesi'nde (Cognitive Vulnerability to Depression Project), Eksen I 

bozukluğu olmayan katılımcıları, biliĢsel yatkınlığın (olumsuz biliĢsel çıkarımlar ve 

iĢlevsel olmayan tutumlar) varlığı ya da yokluğuna dayanarak seçmiĢtir. Bu 

çalıĢmada, uyumsuz biliĢsel tarzları yüksek düzeyde olan katılımcıların, düĢük 

düzeyde olan katılımcılara göre anlamlı derecede daha fazla majör depresyon 

epizotları geliĢtirdikleri bulunmuĢtur.  

 

 Söz konusu değiĢkenleri ele alan çalıĢmalar genellikle duygusal yoksunluk, 

terk edilme, baĢarısızlık ve kusurluluk Ģemalarının depresyon ile daha iliĢkili 

olduğunu ortaya koymuĢtur (Calvete,  Estévez, López de Arroyabe ve Ruiz, 2005; 

Harris ve Curtin, 2002; Oei ve Baranoff, 2007; Petrocelli, Glaser, Calhoun ve 

Campbell, 2001; Schmidt ve ark., 1995; Shah ve Waller, 2000; Stopa, Thorne, 

Waters ve Preston, 2001). Terk edilme, bağımlılık, yüksek standartlar ve tehditler 

karĢısında dayanıksızlık Ģema boyutlarının ise en çok anksiyete ile iliĢkili olduğu 

bulunmuĢtur (Calvete ve ark., 2005; Eberhart, Auerbach, Bigda-Peyton ve Abela, 

2011; Glaser, Campbell, Calhoun, Bates ve Petrocelli, 2002; Lumley ve Harkness, 

2007; Schmidt ve ark., 1995; Stopa ve ark., 2001).  

 

 Erken dönem uyum bozucu Ģemalar ile anksiyete ve depresyon arasındaki 

iliĢkinin incelendiği bir araĢtırmada iĢlevsel olmayan Ģemalardan 5’inin anksiyete ile 

iliĢkili olduğu gözlenmiĢtir. Buna göre; tehditler karĢısında dayanıksızlık Ģeması 

baĢta olmak üzere terk edilme, baĢarısızlık, duyguları bastırma ve kendini feda etme 

Ģemalarının anksiyetenin yordayıcıları olduğu ortaya çıkmıĢtır. Depresyonla en çok 

iliĢkili olan Ģemalar ise terk edilme ve yetersiz öz-denetim olarak saptanmıĢtır. 
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Yetersiz öz-denetim Ģemasının maddeleri depresyondaki azalmıĢ enerji ve 

motivasyon düzeyi gibi depresyon belirtileriyle de iliĢkili olması açısından 

anlamlıdır. Ancak, terk edilme Ģeması sadece depresyonla değil anksiyete ile de 

iliĢkilidir. AraĢtırmacılar bu bulguyu, erken bağlanma deneyimleri sırasında, terk 

edilmenin veya ebeveyn var olduğunda ve ihmal edici olduğunda, ihtiyaç duyulan 

onaylanma ve sevgi gereksiniminin karĢılanmaması sonucunda oluĢan çaresizlik 

duygularına bağlamıĢlardır. Terk edilme sonucu ortaya çıkan umutsuzluk, çaresizlik 

ve kayıp duygusu da kiĢiyi depresyona yatkın hale getirmekte; terk edilme ile ilgili 

yaĢantılar kiĢinin iliĢkilere dair güvenlik algısını bozarak sürekli devam eden kaygıya 

yol açmaktadır (Welburn, Coristine, Dagg, Ponterfract ve Jordan, 2002). Benzer 

Ģekilde, anksiyete ve depresyon ile iliĢkili Ģemaların belirlenmesi amacıyla 

gerçekleĢtirilen bir baĢka çalıĢmada ise, duygusal yoksunluk Ģemasının depresif 

belirtilerdeki artmayı, tehditler karĢısında dayanıksızlık ve bağımlılık Ģemalarının ise 

anksiyete belirtilerindeki artmayı yordadığı bulunmuĢtur (Camara ve Calvete, 2012). 

McGinn ve arkadaĢlarının (2005), yaptığı çalıĢmada ise depresyon yaĢantısının Ģema 

alanlarının tümü ile anlamlı derecede iliĢkili olduğu; anksiyetenin ise sadece anlamlı 

derecede aĢırı tetikte olma/ketlenme (yüksek standartlar) Ģema alanı ile iliĢkili 

olduğu bulunmuĢtur. 

  

 Bağdaçiçek (2009), majör depresyon ve panik bozukluk hastalarının uyum 

bozucu biliĢsel Ģemalarını ele aldığı araĢtırmasında, majör depresyon bozukluğu 

grubunun kontrol grubuna göre terk edilme, güvensizlik, duygusal yoksunluk, 

kusurluluk, sosyal izolasyon, bağımlılık, tehditler karĢısında dayanıksızlık, 

baĢarısızlık, onay arayıcılık, boyun eğicilik, kendini feda etme, yetersiz özdenetim, 

yüksek standartlar, karamsarlık, duygusal bastırma Ģema ölçek puan ortalamaları 
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istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulmuĢtur. Aynı çalıĢmada, panik 

bozukluk grubunun sadece "dayanıksızlık" Ģema ölçek ortalama puanı kontrol 

grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunurken, diğer Ģema ölçek 

puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede bir fark 

gözlenmemiĢtir. 

 

 Ġlerleyen bölümde, çocukluk çağı ruhsal travma yaĢantıları ile psikolojik 

belirtiler ya da psikopatoloji arasındaki iliĢkide, erken dönem uyum bozucu 

Ģemaların aracı etkisini ele alan çalıĢmalara yer verilmektedir.  

 

1.3.3. Çocukluk Çağı Ruhsal Travma YaĢantıları, Psikolojik Belirtiler ve Erken 

Dönem Uyum Bozucu ġemaları Bir Arada Ele Alan AraĢtırmalar 

 

 Erken dönem olumsuz yaĢantılar ile yetiĢkinlikte psikopatolojinin geliĢmesi 

arasındaki iliĢkide Ģemaların ya da biliĢsel tarzların aracı etkilerinin var olduğunu 

gösteren az sayıda araĢtırma vardır. AraĢtırmaların çoğunluğunda ise, psikopatoloji 

olarak depresyon ve anksiyeteyi ele alınmıĢtır (örn., Brewin, Andrews ve Gotlib, 

1993; Gibb, 2002; Ingram ve ark., 1998). Gibb ve arkadaĢları (2001), bir üniversite 

örnekleminde, biliĢsel tarzın aracı etkileri ile birlikte istismar ile depresyon 

arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. ÇalıĢmada, çocukluk çağı duygusal istismarı ile 

depresyon arasındaki iliĢkiye olumsuz biliĢsel tarzın aracılık ettiğini ortaya 

koymuĢtur. Harris ve Curtin (2002), klinik olmayan bir örneklem ile yaptığı 

çalıĢmada, anne-baba hakkında geriye dönük raporlar ile depresyon arasındaki 

iliĢkiye Young ġema Ölçeği tarafından ölçülen 4 biliĢsel tarzın (Ģemanın) aracılık 
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ettiğini bulmuĢtur: kusurluluk/utanç, yetersiz öz-denetim, tehditler karĢısında 

dayanıksızlık ve yetersizlik/bağımlılık. 

 

 Lumley ve Harkness (2007) ergenler üzerinde belirli çocuk istismarı 

türlerinin, belirli erken dönem uyum bozucu Ģemalar ile olan iliĢkisini incelemiĢtir. 

Bu araĢtırmanın sonucunda, kayıp ve değersizlik temalarıyla ilgili Ģemaların 

çocukluk istismarı ile anhedonik belirtiler arasındaki iliĢkiye, tehlike temasıyla 

iliĢkili Ģemaların ise çocukluk istismarı ile kaygı belirtileri arasındaki iliĢkiye aracılık 

ettiğini bulmuĢlardır. Ġstismara maruz kalan kadınların oluĢturduğu örneklemde, 

Calvete ve arkadaĢları (2007), depresyon belirtilerinin geliĢmesinde zedelenmiĢ 

otonomi Ģema alanının aracı etkisi olduğunu bulmuĢtur.  

 

 Shah ve Waller (2000), algılanan ebeveynlik biçimi ile yetiĢkinlik 

dönemindeki depresyon arasındaki iliĢkiye aracılık eden biliĢsel tarzları belirlemek 

amacıyla 67 depresyon hastası ve 67 kontrol grubu ile bir çalıĢma yürütmüĢtür. Bu 

çalıĢmada, 3 Ģemanın (kusurluluk/utanç, kendini feda etme ve yetersiz öz-denetim) 

depresyon hastaları ile kontrol grubu arasında farklılaĢtığını bulmuĢtur. Ayrıca, 

bağımlılık, duygusal yoksunluk, kusurluluk/utanç, baĢarısızlık, yüksek standartlar, 

tehditler karĢısında dayanıksızlık gibi uyum bozucu biliĢsel Ģemaların,  yetersiz ve 

aĢırı kontrol edici ebeveynlik biçimi ile depresyon arasındaki iliĢkiye aracılık ettiğini 

ortaya koymuĢtur. McGinn ve arkadaĢları (2005), istismarcı ve ihmalkâr ebeveyn 

biçimi ile depresyon arasındaki iliĢkiye Ģema alanlarının 3'ü (kopukluk ve 

reddedilme, zedelenmiĢ otonomi, zedelenmiĢ sınırlar) tarafından aracılık edildiğini 

ortaya koymuĢtur. Özellikle, ailelerini daha ihmalkâr ve istismar edici olarak gören 

bireylerin daha yüksek oranlarda depresyon bildirdikleri ve bu iliĢkiye bazı iĢlevsel 
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olmayan biliĢsel tarzlar tarafından aracılık edildiğini bulmuĢtur. Bir baĢka çalıĢmada 

Wright ve arkadaĢları (2009), çocukluk çağı duygusal istismarı ve ihmalinin, 

yetiĢkinlikteki depresyon ve anksiyete ile iliĢkili olduğunu ve bu iliĢkiye tehditler 

karĢısında dayanıksızlık, kusurluluk/utanç ve kendini feda Ģemalarının aracılık 

ettiğini ortaya koymuĢtur.  

 

 Sonuç olarak, erken dönem uyum bozucu Ģemalar, çocukluk döneminde 

gerçekleĢen olaylara ve deneyimlere bağlı olarak geliĢen ve hem olduğu dönemde 

hem de yetiĢkinlik döneminde etkili ve önemli biliĢsel yapılar olarak dikkati 

çekmektedir. Özellikle, bireyin yetiĢkinlik döneminde sağlığının ve psikolojik 

durumunun çocukluk yaĢantılarından etkilenmesi nedeniyle, araĢtırmaların önem 

vermesi gereken bir konu gibi görülmektedir. 

 

1.4. ARAġTIRMANIN ÖNEMĠ 

 

 Ülkemizde, çocukluk çağı ruhsal travma yaĢantılarının uzun dönem etkilerini 

ele alan çalıĢmalar sayıca çok azdır (örn., Bilim, 2012; Bostancı ve ark., 

2006; Zoroğlu ve ark., 2001). Bu noktada söz konusu çalıĢma çocukluk çağı 

istismar ve ihmal yaĢantıları ile yetiĢkinlikte görülen psikolojik problemler 

arasındaki iliĢkiyi incelemesi ve bu iliĢkinin olası belirleyicilerini araĢtırması 

açısından önemlidir. 

 

  Ebeveynlik biçimleri/aile iĢlevi ile psikolojik belirtiler arasındaki iliĢkide 

erken dönem uyum bozucu Ģemaların rolünü ele alan çalıĢmalar vardır (örn., 

Kapçı ve Hamamcı, 2010; Soygüt ve Çakır, 2009). Bu araĢtırma, söz konusu 
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çalıĢmalarla benzerlik gösterse de, ele aldığı değiĢkenler açısından (çocukluk 

çağı ruhsal travma yaĢantıları, erken dönem uyum bozucu Ģemalar ve 

psikolojik belirtiler) ilk olma özelliğini taĢımaktadır. Bu noktada, araĢtırma 

sonuçlarının yazına kuramsal ve terapötik anlamda yeni bilgiler kazandırması 

beklenmektedir. 

 

 Çocukluk döneminde gerçekleĢen olumsuz yaĢantılar sonucu oluĢmaya 

baĢlayan ve yaĢam boyu süren yapılar olan olumsuz biliĢsel tarzların ya da 

Ģemaların yetiĢkinlikte ortaya çıkan psikolojik sorunları yordadığı 

bilinmektedir (örn., McGinn ve ark., 2005; Young ve ark., 2003). Bu 

araĢtırmanın, yetiĢkinlikte görülen psikolojik sorunların oluĢan bu olumsuz 

biliĢsel Ģemalar ile iliĢkili olup olmadığını ve ne tür Ģemaların belirleyici 

olduğunu belirlemek açısından önemli katkılar sağlaması beklenmektedir. 

 

 Ülkemizde ġema Kuramı ile ilgili çalıĢmaların görece az olduğu 

bilinmektedir. Bu çalıĢmanın ġema Kuramı kapsamında yer alan erken 

dönem uyum bozucu Ģemaları ele alması bakımından ilgili yazına önemli 

katkılar sağlayacağı düĢünülmektedir.  

 

1.5. ARAġTIRMANIN AMACI 

 

 Bu çalıĢmada, 19–26 yaĢ arası üniversite öğrencilerinin çocukluk çağı ruhsal 

travma yaĢantıları ile psikolojik belirtiler arasındaki iliĢkilerde erken dönem uyum 

bozucu Ģemaların aracı rolünün araĢtırılması amaçlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda 

ele alınan araĢtırma değiĢkenleri ġekil 1'de gösterilmiĢtir. 
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Erken Dönem Uyum Bozucu ġemalar 

 

Çocukluk Çağı Ruhsal                                                                    Psikolojik Belirtiler 

Travma YaĢantıları 

ġekil 1. AraĢtırmanın DeğiĢkenleri 

 

 AraĢtırmanın amaçlarına yönelik olarak, aĢağıdaki araĢtırma sorularına yanıt 

aranmıĢtır: 

 

1. Katılımcıların, Çocukluk Çağı Ruhsal Travmalar Ölçeği (ÇRTÖ), Young 

ġema Ölçeği Kısa Form 3 (YġÖ-KF3) ve Kısa Semptom Envanteri'nden 

(KSE) aldıkları toplam ve alt ölçek toplam puanları arasında cinsiyet 

değiĢkeni açısından fark var mıdır? 

2. Çocukluk çağı ruhsal travma yaĢantılarının (fiziksel, cinsel, duygusal istismar 

ve fiziksel ve duygusal ihmal) psikolojik belirtileri yordama gücü var mıdır? 

3. Çocukluk çağı ruhsal travma yaĢantılarının erken dönem uyum bozucu Ģema 

alanlarını yordama gücü var mıdır? 

4. Erken dönem uyum bozucu Ģemaların psikolojik belirtileri yordama gücü var 

mıdır? 

5. Çocukluk çağı ruhsal travma yaĢantıları ile psikolojik belirtiler arasındaki 

iliĢkide erken dönem uyum bozucu Ģemaların aracı rolü var mıdır? 
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II. BÖLÜM 

 

YÖNTEM 

 

 Bu bölümde, araĢtırmanın yürütüldüğü örneklem, veri toplama araçları, 

uygulama ve verilerin analizine iliĢkin bilgiler aktarılmıĢtır. 

 

2.1. Örneklem 

 

 AraĢtırmanın örneklemini 19-26 yaĢ arası (Ort.=21.39, SS=1.78) üniversite 

öğrencileri oluĢturmaktadır. Katılımcılara, Ankara ilinde bulunan üniversitelerden 

kartopu tekniği yoluyla ulaĢılmıĢtır. Ġlk aĢamada, araĢtırma için 524 kiĢiye ulaĢılmıĢ 

ancak bunlardan ölçekleri uygun bir Ģekilde doldurmayan 65 kiĢi örnekleme dâhil 

edilmemiĢtir. 459 katılımcıdan oluĢan örneklemin, 249'u kadın (% 54.2), 210'u 

erkektir (% 45.8). Örneklemin sınıf düzeyine göre dağılımı incelendiğinde 

öğrencilerin 158'i (% 34.4) üniversite birinci sınıfa, 123'ü (% 26.8) ikinci sınıfa, 92'si 

(% 20) üçüncü sınıfa, 86'sının ise (% 18.7) dördüncü sınıfa devam ettikleri 

görülmüĢtür. Katılımcıların anne ve baba eğitim durumlarına iliĢkin betimsel 

bulgular Tablo 4'te gösterilmiĢtir. 

 

2.2. Veri Toplama Araçları 

 

 Bu çalıĢmadaki veriler, Demografik Bilgi Formu, Çocukluk Çağı Ruhsal 

Travma Ölçeği (ÇRTÖ), Young ġema Ölçeği Kısa Form-3 (YġÖ-KF3) ve Kısa 
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Semptom Envanteri (KSE) uygulanarak toplanmıĢtır. Bu ölçeklerin yanı sıra 

katılımcılara aydınlatılmıĢ onam formu verilmiĢtir.  

 

Tablo 4. Katılımcıların Anne Baba Eğitim Durumları 

 Anne  Baba 

Eğitim Düzeyi n %  n % 

Okuryazar değil 39 8.5  6 1.3 

Ġlkokul 178 38.8  129 28.1 

Ortaokul 62 13.5  68 14.8 

Lise 106 23.1  140 30.5 

Üniversite ve üstü 74 16.1  116 25.3 

Toplam 459 100  459 100 

 

2.2.1. Demografik Bilgi Formu 

 

 AraĢtırmacı tarafından katılımcılara dair bazı sosyo-demografik veriler elde 

etmek amacıyla oluĢturulmuĢtur. 12 maddelik bu formda araĢtırma kapsamında 

ölçümlenen değiĢkenler arasındaki iliĢkiler açısından önemli olabileceği düĢünülen 

bazı sorulara da yer verilmiĢtir. Demografik Bilgi Formunda yer alan maddelerin 

oluĢturulması konusunda istismar ve psikolojik belirtiler üzerine yapılmıĢ 

araĢtırmalardan elde edilen bulgulardan yararlanılmıĢtır. Formda öncelikle 

katılımcılara; yaĢ, cinsiyet, okuduğu üniversite, anne ve baba eğitim durumu, aile 

tipi, aylık gelir gibi demografik bilgiler sorulmuĢtur.  
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2.2.2. Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeği-ÇRTÖ [Child Trauma 

Questionnaire (CTQ)] 

 

Ölçek, 20 yaĢ öncesi istismar ve ihmal yaĢantılarını geriye dönük ve 

niceliksel olarak değerlendirmek amacıyla Bernstein ve arkadaĢları (1994) tarafından 

geliĢtirilen bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Toplam 28 maddeden oluĢan ölçek, 

beĢli Likert tipi değerlendirme (1=hiçbir zaman, 2=nadiren, 3=kimi zaman, 4=sık 

olarak, 5=çok sık) sağlamaktadır. Bu ölçek ile çocukluk çağı cinsel, fiziksel, 

duygusal istismarı ve duygusal ve fiziksel ihmalini değerlendiren 5 alt boyut puanı 

ile bunların birleĢiminden oluĢan toplam puan elde edilmektedir. 

 

 Ölçeğin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalıĢması, ġar, Öztürk ve 

ĠkikardeĢ (2012) tarafından yapılmıĢtır. Ölçeğin iç tutarlılığını gösteren Cronbach 

alfa değeri bütün deneklerden oluĢan grup için (N=123) .93; Gutmann yarım test 

katsayısı ise .97 olarak bulunmuĢtur. Bu grupta, her bir sorunun puanı ile o soru dıĢta 

tutularak belirlenen ortalama ÇRTÖ puanı arasında Pearson korelâsyon kat sayısı 

hesaplanmıĢtır. Madde 4 (r=0,17) dıĢında tüm sonuçlar 0,30 üzerinde ve çoğu 

0,50’nin üzerinde bulunmuĢtur. Bu sonuçlar ölçeğin iç tutarlılığının yüksek olduğunu 

göstermektedir. Ölçeğin bu çalıĢma için hesaplanan iç tutarlık katsayısı (Cronbach 

alfa değeri) .84 olarak bulunmuĢtur. Ayrıca, ölçeğin alt boyutları için hesaplanan 

Cronbach alfa değerleri fiziksel istismar için .86, duygusal istismar için .76, cinsel 

istismar için .86, duygusal ihmal için .83, fiziksel ihmal için ise .64 olarak 

bulunmuĢtur.  
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 Duygusal istismar toplam puanı, 3, 8, 14, 18, 25; fiziksel istismar, 9, 11, 12, 

15, 17; cinsel istismar, 1, 2, 4, 6, 26; duygusal ihmal, 5, 7, 13, 19, 28; fiziksel ihmal 

ise 20, 21, 23, 24,27 nolu maddeler hesaplanarak elde edilmektedir. Ayrıca, 2, 5, 7, 

13, 19, 26, 28 nolu maddeler ters (1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1) olarak kodlanmaktadır.  

 

2.2.3. Young ġema Ölçeği-Kısa Form 3-YġÖ-KF3 [Young Schema Inventory 

(YSQ-SF3)] 

 

 Erken dönem uyum bozucu Ģemaların değerlendirilmesi amacıyla Young 

tarafından geliĢtirilmiĢ ölçeğin uzun (16 Ģema alanı, 205 madde), kısa (15 Ģema alanı, 

75 madde) ve yeni Ģemaların (Onay Arayıcılık, Cezalandırıcılık ve 

Karamsarlık)eklenmesiyle oluĢturulmuĢ son hali olmak üzere üç farklı formu 

bulunmaktadır. Bu çalıĢmada, 5 Ģema alanını ve 18 Ģema boyutunu içeren 90 (her 

boyutu ölçen beĢ madde) maddelik bu son sürüm (YġÖ-KF3) kullanılmıĢtır (Young, 

2004; akt. Çakır, 2007). Katılımcılar, her bir maddeyi 6’lı Likert tipi ölçek üzerinde 

(1=Benim için tamamıyla yanlıĢ, 6=Beni mükemmel Ģekilde tanımlıyor) 

derecelendirmiĢlerdir.  

 

 Ölçeğin kısa formunun ülkemizdeki geçerlik güvenirlik çalıĢması üniversite 

örnekleminde Soygüt ve arkadaĢları (2009) tarafından yürütülmüĢtür. Bu çalıĢma 

sonucunda ölçeğin Türkçe formu için 5 Ģema alanına ulaĢılmıĢ ve 14 faktörlü bir 

yapının (14 Ģema boyutu) uygun olduğu görülmüĢtür. Bu boyutlar; Duygusal 

Yoksunluk, BaĢarısızlık, Karamsarlık, Sosyal Ġzolasyon/Güvensizlik, Duyguları 

Bastırma, Onay Arayıcılık, Ġç Ġçe Geçme/Bağımlılık, Ayrıcalıklılık/Yetersiz 

Özdenetim, Kendini Feda, Terk Edilme, Cezalandırıcılık, Kusurluluk, Hastalık ve 
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Tehditler Karsısında Dayanıksızlık, Yüksek Standartlar boyutlarıdır. Bu yapıya göre 

madde sayısının dağılımı değiĢmekle beraber toplam madde sayısı yine 90 olarak 

kalmıĢtır. Bu çalıĢma için ölçeğin iç tutarlılık katsayısının (Cronbach alfa değeri); 

Ģema boyutları için α= .67-.81 arasında, Ģema alanları için de α= .70-.90 arasında 

değiĢtiği bulunmuĢtur. 

 

2.2.4. Kısa Semptom Envanteri-KSE (Brief Symptom Inventory [BSI]) 

 

 Bu ölçek, 90 maddelik SCL-90 envanterinin 53 maddelik kısa formu olarak 

geliĢtirilmiĢtir (Derogatis, 1993). Ölçeğin kültürümüze uyarlanmıĢ Türkçe formu beĢ 

alt ölçekten oluĢmaktadır: Kaygı, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon, 

öfke/saldırganlık. Bu ölçek için yetiĢkinler ve ergenler için yapılmıĢ olan uyarlama 

çalıĢmalarında, yüksek geçerlik ve güvenirlik değerleri elde edilmiĢtir (Batıgün-

Durak, ġahin ve UğurtaĢ, 2002; ġahin ve Durak, 1994).  

 

 Kısa Semptom Envanteri için bu çalıĢma örnekleminden elde edilen iç 

tutarlık katsayısı Cronbach α= .97’dir (N=297). Bu ölçeğin kaygı, depresyon, 

olumsuz benlik, bedenselleĢtirme ve düĢmanlık alt boyutları için bulunan iç tutarlık 

katsayıları ise sırasıyla .90, .91, .83, .84 ve .84’tür. Ölçeğin bu çalıĢma için 

hesaplanan iç tutarlık katsayısı (Cronbach alfa değeri) .96 olarak bulunmuĢtur. 

Ayrıca, ölçeğin alt boyutları için hesaplanan Cronbach alfa değerleri anksiyete için 

.85, depresyon için .89, olumsuz benlik için .86, somatizasyon için .81 ve hostilite 

için .78 olarak bulunmuĢtur. 
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2. 3. ĠĢlem 

 

 Bu araĢtırmada katılımcılara, kartopu örnekleme yöntemi ile ulaĢılmıĢtır. Her 

katılımcıya uygulamanın baĢında araĢtırma ile ilgili hem sözlü hem de yazılı 

(AydınlatılmıĢ Onam Formu ile) bilgi verilmiĢtir. Katılımcıların onayları alındıktan 

sınıf ortamında toplu olarak ölçek bataryası sunulmuĢtur. Katılımcılardan öncelikle 

Çocukluk Çağı Ruhsal Travma YaĢantıları Ölçeği, sonrasında sırasıyla Young ġema 

Ölçeği-Kısa Form, Kısa Semptom Envanteri ve son olarak Demografik Bilgi 

Formunu doldurmaları istenmiĢtir. Son olarak katılımcılardan ölçekleri 

cevaplandırdıktan sonra ölçek bataryasını uygulamacıya teslim etmeleri istenmiĢtir. 

 

2.4 Verilerin Analizi 

 

 Söz konusu çalıĢmada, incelenen değiĢkenlerde (çocukluk çağı istismarı, 

erken dönem uyum bozucu Ģemalar ve psikolojik belirtiler) cinsiyet değiĢkeni 

açısından anlamlı farklılık olup olmadığının görülmesi amacıyla bağımsız gruplar 

için t-testi yapılmıĢtır. Çocukluk döneminde maruz kalınan istismarın genç 

yetiĢkinlikte görülen psikolojik belirtileri yordama gücünün olup olmadığının 

belirlenmesi amacıyla HiyerarĢik Regresyon Analizi yapılmıĢtır. 
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III. BÖLÜM 

 

BULGULAR 

 

 Bu bölümde, verilerin analizinden elde edilen bulgular, 5 alt baĢlıkta 

aktarılmaktadır. Ġlk bölümde, araĢtırma hipotezlerinden ilki doğrultusunda 

araĢtırmada yer alan değiĢkenler için elde edilen puanların cinsiyete göre farklılık 

gösterip göstermediğini değerlendirmek amacıyla yapılan bağımsız gruplar için t-

testi sonuçları aktarılmıĢtır. Ġkinci bölümde, çocukluk çağı ruhsal travma 

yaĢantılarının psikolojik belirtiler değiĢkenlerinden hangilerini yordadığını görmek 

amacıyla yapılan AĢamalı Regresyon Analizi sonuçlarını içermektedir. Üçüncü 

bölümde, çocukluk çağı ruhsal travma yaĢantılarının erken dönem uyum bozucu 

Ģema alanları değiĢkenlerinden hangilerini yordadığını görmek amacıyla yapılan 

AĢamalı Regresyon Analizi sonuçlarına yer verilmiĢtir. Dördüncü bölümde, erken 

dönem uyum bozucu Ģemaların psikolojik belirtiler değiĢkenlerinden hangilerini 

yordadığını görmek amacıyla yapılan AĢamalı Regresyon Analizi sonuçları 

aktarılmıĢtır. BeĢinci ve son bölümde ise çocukluk çağı ruhsal travma yaĢantıları ile 

psikolojik belirtiler arasındaki iliĢkide Ģema alanlarının aracı (mediator) rolünün olup 

olmadığı sorusuna yanıt aranmıĢ ve bu amaçla yapılan HiyerarĢik Regresyon Analizi 

sonuçlarına yer verilmiĢtir. 

 

 Analiz aĢamasına geçmeden önce veri giriĢi kontrol edilmiĢ, ardından kayıp 

değerler belirlenmiĢtir. Tüm değiĢkenlere iliĢkin kayıp değer analizi yapılmıĢtır. 

Analize dâhil edilen katılımcıların boĢ maddeleri için, o kiĢilerin, ilgili ölçeğin alt 

boyutundaki diğer maddelerin ortalaması atanmıĢtır. 



 

71 

 

3.1. Çocukluk Çağı Ruhsal Travma YaĢantıları, Erken Dönem Uyum Bozucu 

ġemalar ve Psikolojik Belirtilerin Cinsiyet DeğiĢkeni Açısından 

KarĢılaĢtırılması 

 

 Katılımcıların, araĢtırmada yer alan değiĢkenlerden elde ettikleri puanlar 

açısından cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğine bağımsız gruplar için t-testi 

analizi uygulanarak bakılmıĢtır.  

 

Tablo 5. Katılımcıların ÇRTÖ Alt Boyutlarından Aldıkları Puanların Cinsiyete Göre 

KarĢılaĢtırılması 

 

 

Ġstismar Türleri 

Kadın 

(n=249) 

Erkek 

(n=210) 

 

Min.-Max. 

Değer 

 

 

sd 

 

 

t Ort. SS Ort. SS 

Fiziksel Ġstismar 5.40 1.30 6.27 2.77 5-22 457 4.14*** 

Duygusal Ġstismar 6.85 2.56 7.30 3.04 5-19 457 1.70 

Cinsel Ġstismar 5.60 1.87 6.34 3.11 5-25 457 3.01** 

Fiziksel Ġhmal 6.56 2.15 7.75 2.99 5-24 457 4.79*** 

Duygusal Ġhmal 8.94 3.73 10.08 3.88 5-24 457 3.20** 

ÇRTÖ Toplam 33.37 8.70 37.76 12.87 25-102 457 4.19*** 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

  

 Tablo 5'ten izleneceği gibi, cinsiyete göre kadın ve erkek katılımcılar arasında 

fiziksel istismar, cinsel istismar, fiziksel ihmal ve duygusal ihmal puanları açısından 

anlamlı düzeyde fark bulunmuĢtur. Erkekler kadınlara göre çocukluklarında daha 

fazla fiziksel istismar, cinsel istismar, fiziksel ihmal ve duygusal ihmale maruz 

kalmıĢtır. 
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Tablo 6. Katılımcıların YġÖ-KF3 Erken Dönem Uyum Bozucu ġema Alanlarından 

Aldıkları Puanların Cinsiyete Göre KarĢılaĢtırılması 

 

 

ġema Alanları 

Kadın 

(n=249) 

Erkek 

(n=210) 

 

Min.-Max 

Değer 

 

 

sd 

 

 

t Ort. SS Ort. SS 

Kopukluk 42.87 15.60 48.91 18.68 23-121 457 3.71*** 

ZedelenmiĢ Otonomi 39.38 13.43 42.74 15.22 20-111 457 2.48* 

ZedelenmiĢ Sınırlar 24.34 6.39 24.96 6.69 7-42 457 1.01 

Diğerleri Yönelimlilik 36.47 9.26 35.30 8.86 11-64 457 1.37 

Yüksek Standartlar 52.44 14.08 55.85 13.75 20-103 457 2.61** 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

 Tablo 6'dan izlenebileceği gibi cinsiyet temel etkisine göre kadın ve erkek 

katılımcıların Ģema alanlarından aldıkları puanlar açısından "kopukluk", "zedelenmiĢ 

otonomi" ve "yüksek standartlar" boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olduğu görülmüĢtür. Buna göre, erkek katılımcılar kopukluk Ģema alanında 

kadınlardan daha yüksek puan almıĢtır. Benzer Ģekilde, erkek katılımcılar zedelenmiĢ 

otonomi ve yüksek standartlar Ģema alanlarından kadınlara göre daha yüksek puan 

almıĢtır. Bu bulgu üzerine, erkek katılımcıların "kopukluk", "zedelenmiĢ otonomi" ve 

"yüksek standartlar" Ģema alanlarının hangi Ģema boyutlarından anlamlı düzeyde 

daha yüksek puan aldıklarını belirlemek için yeniden bağımsız gruplar için t-testi 

analizi uygulanmıĢtır. Sonuçlar Tablo 7'de verilmiĢtir. 
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Tablo 7. Katılımcıların YġÖ-KF3 Kopukluk ġema Alanı Kapsamındaki ġema 

Boyutlarından Aldıkları Puanların Cinsiyete Göre KarĢılaĢtırılması 

Kopukluk ġema 

Alanındaki ġema 

Boyutları 

Kadın 

(n=249) 

Erkek 

(n=210) 

 

Min.-Max. 

Değer 

 

 

sd 

 

 

t Ort. SS Ort. SS 

Terk Edilme 9.30 4.21 10.10 4.78 5-30 457 1.89 

Duygusal Yoksunluk 8.16 4.37 9.92 4.94 5-27 457 4.00*** 

Kusurluluk 9.45 4.24 11.93 5.76 6-36 457 5.17*** 

Sosyal Ġzolasyon 15.95 6.27 16.93 6.78 7-41 457 1.6 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

 Tablo 7'de görüldüğü gibi, erkek katılımcıların kadın katılımcılara göre 

"duygusal yoksunluk" ve "kusurluluk" Ģema boyutlarından daha yüksek puan 

aldıkları belirlenmiĢtir. 

 

Tablo 8. Katılımcıların YġÖ-KF3 ZedelenmiĢ Otonomi ġema Alanı Kapsamındaki 

ġema Boyutlarından Aldıkları Puanların Cinsiyete Göre KarĢılaĢtırılması 

ZedelenmiĢ Otonomi 

ġema Alanındaki ġema 

Boyutları 

Kadın 

(n=249) 

Erkek 

(n=210) 

 

Min.-Max. 

Değer 

 

 

sd 

 

 

t Ort. SS Ort. SS 

Tehditler KarĢısında 

Dayanıksızlık 

10.89 4.66 12.00 4.71 5-29 457 2.51* 

Ġç Ġçe Geçme/Bağımlılık 16.67 6.67 18.08 7.67 9-48 457 2.07* 

BaĢarısızlık 11.80 5.16 12.65 5.57 6-34 457 1.68 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

 Tablo 8'de görüldüğü üzere, kadın ve erkek katılımcıların Ģema boyutlarından 

aldıkları puanlar açısından "tehditler karĢısında dayanıksızlık" ve "iç içe 

geçme/bağımlılık" boyutları arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Buna göre, erkek 
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katılımcılar kadın katılımcılara oranla daha fazla " tehditler karĢısında dayanıksızlık" 

ve "iç içe geçme/bağımlılık" Ģemalarına sahiptir. 

 

Tablo 9. Katılımcıların YġÖ-KF3 Yüksek Standartlar ġema Alanı Kapsamındaki ġema 

Boyutlarından Aldıkları Puanların Cinsiyete Göre KarĢılaĢtırılması 

Yüksek Standartlar 

ġema Alanındaki 

ġema Boyutları 

Kadın 

(n=249) 

Erkek 

(n=210) 

 

Min.-Max. 

Değer 

 

 

sd 

 

 

t Ort. SS Ort. SS 

Karamsarlık 11.81 5.18 12.32 5.33 5-30 457 1.02 

Duyguları Bastırma 11.45 5.22 12.75 5.15 5-30 457 2.68** 

Yüksek Standartlar 9.12 3.63 9.71 3.76 3-18 457 1.69 

Cezalandırılma 20.04 5.59 21.05 5.85 6-36 457 1.87 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

 Tablo 9'dan izleneceği gibi, erkek katılımcıların kadın katılımcılara oranla 

daha fazla "duyguları bastırma" Ģema boyutuna sahip olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 10. Katılımcıların KSE Alt Boyutlarından Aldıkları Puanların Cinsiyete Göre 

KarĢılaĢtırılması 

 

Psikolojik 

 Belirtiler 

Kadın 

(n=249) 

Erkek 

(n=210) 

 

Min.-Max. 

Değer 

 

 

sd 

 

 

t Ort. SS Ort. SS 

Anksiyete 10.96 8.39 12.23 8.37 0-40 457 1.62 

Depresyon 14.98 9.66 13.80 9.68 0-48 457 1.29 

Olumsuz Benlik 9.87 7.96 11.13 8.41 0-45 457 1.63 

Somatizasyon 6.72 5.75 6.45 5.89 0-29 457 0.47 

Hostilite 7.71 5.11 8.55 5.44 0-24 457 1.67 

KSE Toplam  50.25 33.11 52.18 33.60 0-165 457 0.61 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 



 

75 

 

 Tablo 10'dan izlenebileceği gibi cinsiyet temel etkisine göre kadın ve erkek 

katılımcılar arasında, psikolojik belirtiler açısından fark bulunmamıĢtır. 

 

3.2 Çocukluk Çağı Ruhsal Travma YaĢantılarının Psikolojik Belirtileri 

Yordamasına ĠliĢkin Regresyon Analizi Sonuçları 

 

 Bu bölümde, istismar türleri psikolojik belirtileri ne düzeyde yordadığı 

sorusuna yanıt aranmıĢtır. Bu amaçla AĢamalı Regresyon Analizleri yapılmıĢtır. 

Yapılan analizlerde psikolojik belirtiler yordanan değiĢken olarak, istismar türleri ise 

yordayıcı değiĢkenler olarak analize katılmıĢ, yordayıcı değiĢkenler aĢamalı 

(stepwise) yöntem ile analize dâhil edilmiĢlerdir. Regresyon analizleri öncesi ilk 

olarak, regresyon analizine yalnızca, ÇRTÖ' nün KSE alt boyutları ile anlamlı 

korelasyon gösteren alt boyutlarının dâhil edilmesi amacıyla, her bir KSE boyutunun 

ruhsal travma yaĢantılarıyla olan korelasyonuna bakılmıĢtır. KSE boyutları ve ÇRTÖ 

boyutlarına iliĢkin korelasyon tablosu Tablo 11'den izlenebilir. 

   

Tablo 11. KSE ve ÇRTÖ Alt Boyutlarına ĠliĢkin Korelasyon Tablosu 

ÇRTÖ Alt 

Boyutları 

Fiziksel 

Ġstismar 

Duygusal 

Ġstismar 

Cinsel 

Ġstismar 

Fiziksel 

Ġhmal 

Duygusal 

Ġhmal 

Anksiyete .34** .40** .33** .32** .28** 

Depresyon .20** .35** .21** .22** .27** 

Olumsuz Benlik .36** .46** .36** .34** .35** 

Somatizasyon .35** .40** .35** .31** .27** 

Hostilite .23** .32** .19** .23** .23** 

* p < .05, ** p < .01 
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 Yapılan korelasyon analizi, tüm KSE alt boyutları ile ÇRTÖ alt boyutlarının 

anlamlı korelasyonlar gösterdiğini ortaya koymuĢtur. Böylece, regresyon analizine 

tüm alt boyutlar dâhil edilmiĢtir. Korelâsyon analizi sonrası uygulanan regresyon 

analizi sonuçları ise Tablo 12'de gösterilmiĢtir.  

 

Tablo 12. ÇRTÖ Alt Boyutlarının KSE Alt Boyutlarını Yordamasına ĠliĢkin Regresyon 

Tablosu 

 

Yordayıcı 

 

Yordanan 

R R
2 

Standart  

Hata
 

B βeta F t 

Duygusal 

Ġstismar 

Anksiyete .40 .16 .16 .81 .27 91.26*** 4.94*** 

Cinsel 

Ġstismar 

 .43 .18 .16 .50 .15 53.02*** 2.99** 

Fiziksel 

Ġhmal 

 .44 .19 .16 .33 .10 36.88*** 1.98* 

Duygusal 

Ġstismar 

Depresyon .35 .12 .15 1.2

2 

.35 65.96*** 8.12*** 

Duygusal 

Ġstismar 

Olumsuz 

Benlik 

.46 .21 .16 .91 .31 126.62*** 5.69*** 

Cinsel 

Ġstismar 

 .48 .23 .15 .54 .16 71.65*** 3.53*** 

Duygusal 

Ġhmal 

 .49 .24 .10 .24 .11 49.89*** 2.25* 

Duygusal 

Ġstismar 

Somatizasyon .40 .16 .10 .61 .29 88.04*** 6.00*** 

Cinsel 

Ġstismar 

 .43 .19 .11 .46 .20 54.22*** 4.15*** 

Duygusal 

Ġstismar 

Hostilite .32 .10 .08 .61 .32 55.19*** 7.42*** 

** p < .01, *** p < .001 
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 Tablo 12'den izlenebileceği üzere, KSE Anksiyete boyutunun yordanan, 

ÇRTÖ alt boyutlarının yordayıcı değiĢken olarak alındığı analiz sonucu, Anksiyeteyi 

birinci sırada Duygusal Ġstismar, ikinci sırada Cinsel Ġstismar ve üçüncü sırada ise 

Fiziksel Ġhmalin yordadığı (F(3, 455) = 36.88, p < .001) ve bu üç istismar türünün 

toplam varyansın % 19’unu açıkladığı bulunmuĢtur.  

 

 Tablo 12'de görüldüğü gibi, KSE depresyon boyutunun yordanan, ÇRTÖ alt 

boyutlarının yordayıcı değiĢken olarak alındığı analiz sonucu, Duygusal Ġstismar alt 

boyutunun Depresyonu yordadığı (F(1, 457) = 65.96, p < .001) ve bu istismar türünün 

varyansın % 12'sini açıkladığı bulunmuĢtur.  

 

 KSE Olumsuz Benlik alt boyutunu Duygusal Ġstismar, Cinsel Ġstismar ve 

Duygusal Ġhmal türünün yordadığı (F(3, 455) = 49.89, p < .001) ve bu üç istismar 

türünün toplam varyansın % 24'ünü açıkladığı görülmektedir.  

 

 KSE Somatizasyon alt boyutunu Duygusal ve Cinsel Ġstismar türünün 

yordadığı (F(2, 456) = 54.22, p < .001) ve bu iki istismar türünün toplam varyansın % 

19'unu açıkladığı görülmektedir.  

 

 KSE Hostilite alt boyutunu duygusal istismarın yordadığı (F(1, 457) = 55.19, p < 

.001) ve bu istismar türünün toplam varyansın % 10'unu yordadığı görülmektedir.  
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3.3. Çocukluk Çağı Ruhsal Travma YaĢantılarının Erken Dönem Uyum Bozucu 

ġema Alanlarını Yordamasına ĠliĢkin Regresyon Analizi Sonuçları 

 

 Bu bölümde istismar türlerinin erken dönem uyum bozucu Ģema alanlarını ne 

düzeyde yordadığı sorusuna yanıt aranmıĢtır. Bu amaçla AĢamalı Regresyon 

Analizleri yapılmıĢtır. Yapılan analizlerde erken dönem uyum bozucu Ģema alanları 

yordanan değiĢken olarak, istismar türleri ise yordayıcı değiĢkenler olarak analize 

katılmıĢ, yordayıcı değiĢkenler aĢamalı (stepwise) yöntem ile analize dâhil 

edilmiĢlerdir. Regresyon analizleri öncesi ilk olarak, regresyon analizine yalnızca, 

YġÖ-KF3 ve ÇRTÖ boyutlarının anlamlı korelasyon gösteren alt boyutlarının dâhil 

edilmesi amacıyla, her bir Ģema alanının ÇRTÖ alt boyutlarıyla olan korelasyonuna 

bakılmıĢtır. YġÖ-KF3 ve ÇRTÖ boyutlarına iliĢkin korelasyon tablosu Tablo 13'ten 

izlenebilir. 

 

Tablo 13. YġÖ-KF3 ve ÇRTÖ Alt Boyutlarına ĠliĢkin Korelasyon Tablosu 

ÇRTÖ Alt 

Boyutları 

Fiziksel 

Ġstismar 

Duygusal 

Ġstismar 

Cinsel 

Ġstismar 

Fiziksel 

Ġhmal 

Duygusal 

Ġhmal 

Kopukluk .36** .53** .34** .49** .57** 

ZedelenmiĢ Otonomi .30** .37** .33** .36** .43** 

ZedelenmiĢ Sınırlar -.01 .13** .04 .06 .04 

Diğeri Yönelimlilik .01 .15** .06 .03 .06 

Yüksek Standartlar .14** .27** .13** .22** .26** 

* p < .05, ** p < .01 

 

 Yapılan korelasyon analizi, YġÖ-KF3 alt boyutları ile ÇRTÖ alt boyutlarının 

anlamlı korelasyonlar gösterdiğini ortaya koymuĢtur. Buna göre, regresyon analizine 
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anlamlı iliĢki gösteren alt boyutlar dâhil edilmiĢtir. Korelasyon analizi sonrası 

uygulanan regresyon analizi sonuçları ise Tablo 14'te gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 14.  ÇRTÖ Alt Boyutlarının YġÖ-KF3 Boyutlarını Yordamasına ĠliĢkin Regresyon 

Analizi Sonuçları 

 

Yordayıcı 

 

Yordanan 

R R
2 

Standart 

Hata
 

B βeta F t 

Duygusal 

Ġhmal 

Kopukluk .57 .32 .21 1.51 .33 220.81*** 6.97*** 

Duygusal 

Ġstismar 

 .62 .38 .29 1.56 .25 144.24*** 5.33*** 

Fiziksel 

Ġhmal 

 .63 .40 .31 .99 .15 101.40*** 3.16** 

Duygusal 

Ġhmal 

ZedelenmiĢ 

Otonomi 

.43 .19 .16 1.35 .36 107.04*** 8.31*** 

Cinsel 

Ġstismar 

 .48 .23 .24 1.21 .21 68.51*** 4.94*** 

Duygusal 

Ġstismar 

ZedelenmiĢ 

Sınırlar 

.13 .01 .10 .30 .13 7.85** 2.80** 

Duygusal 

Ġstismar 

Diğerleri 

Yönelimlilik 

.15 .02. .15 .49 .15 11.00** 3.31** 

Duygusal 

Ġstismar 

Yüksek 

Standartlar 

.27 .07 .27 .94 .18 38.61*** 3.44** 

Duygusal 

Ġhmal 

 .30 .09 .19 .57 .15 23.76*** 2.88** 

** p < .01, *** p < .001 

 

 Tablo 14'den izlenebileceği gibi, Kopukluk Ģema alanını sırasıyla Duygusal 

Ġhmal, Duygusal Ġstismar ve Fiziksel ihmalin yordadığı (F(3, 455) = 101.40, p < .001) 

ve bu üç istismar türünün toplam varyansın % 40'ını açıkladığı görülmektedir.  
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 ZedelenmiĢ Otonomi Ģema alanını sırasıyla Duygusal Ġhmal ve Cinsel 

Ġstismarın yordadığı (F(2, 456) = 68.51, p < .001) ve bu iki istismar türünün toplam 

varyansın % 23'ünü açıkladığı görülmektedir.  

 

 Tablo 14'de görüldüğü üzere, ZedelenmiĢ Sınırlar ve Diğerleri Yönelimlilik 

Ģema alanlarını ise Duygusal ve Fiziksel Ġstismarın yordadığı (sırasıyla, F (2, 456) = 

7.78, p < .001; F(2, 456) = 8.13, p < .001) ve bu iki istismar türünün her iki Ģema 

alanındaki toplam varyansın % 3'ünü açıkladığı görülmektedir.  

 

 Yüksek Standartlar Ģema alanını ise birinci sırada Duygusal Ġstismar, ikinci 

sırada Duygusal Ġhmalin yordadığı (F(2, 456 = 23.76, p < .001) ve bu iki istismar  

türünün toplam varyansın % 9'unu açıkladığı görülmektedir.  

 

3.4. Erken Dönem Uyum Bozucu ġema Alanlarının Psikolojik Belirtileri 

Yordamasına ĠliĢkin Regresyon Analizi Sonuçları 

 

 Bu bölümde erken dönem uyum bozucu Ģema alanlarının psikolojik belirtileri 

ne düzeyde yordadığı sorusuna yanıt aranmıĢtır. Bu amaçla AĢamalı Regresyon 

Analizleri yapılmıĢtır. Yapılan analizlerde psikolojik belirtiler (KSE alt boyutları) 

yordanan değiĢken olarak, erken dönem uyum bozucu Ģema alanları ise yordayıcı 

değiĢkenler olarak analize katılmıĢ, yordayıcı değiĢkenler aĢamalı (stepwise) yöntem 

ile analize dâhil edilmiĢlerdir. Regresyon analizleri öncesi ilk olarak, regresyon 

analizine yalnızca, ÇRTÖ' nün YġÖ-KF3 boyutları ile anlamlı korelasyon gösteren 

alt boyutlarının dâhil edilmesi amacıyla, her bir KSE boyutunun YġÖ-KF3 alt 
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boyutlarıyla olan korelasyonuna bakılmıĢtır. KSE ve YġÖ-KF3 boyutlarına iliĢkin 

korelasyon tablosu Tablo 15'ten izlenebilir.  

 

 
Tablo 15. KSE ve YġÖ-KF3 Alt Boyutlarına ĠliĢkin Korelasyon Tablosu 

CTQ Alt Boyutları Anksiyete Depresyon Olumsuz 

Benlik 

Somatizasyon Hostilite 

Kopukluk .59** .61** .66** .50** .54** 

ZedelenmiĢ Otonomi .55** .54** .60** .45** .49** 

ZedelenmiĢ Sınırlar .24** .29** .23** .13** .31** 

Diğerleri 

Yönelimlilik 

.31** .38** .33** .20** .34** 

Yüksek Standartlar .48** .50** .50** .35** .53** 

** p < .01 

 

 Yapılan korelasyon analizi, tüm KSE alt ölçekleri ile YġÖ-KF3 alt 

boyutlarının anlamlı korelasyonlar gösterdiğini ortaya koymuĢtur. Böylece, 

regresyon analizine tüm alt boyutlar dâhil edilmiĢtir. Korelasyon analizi sonrası 

uygulanan regresyon analizi sonuçları ise Tablo 16'da gösterilmiĢtir. 

 

 Tablo 16'dan görüldüğü üzere, KSE Anksiyete alt ölçeğini birinci sırada 

Kopukluk, ikinci sırada Yüksek Standartlar, üçüncü sırada ise ZedelenmiĢ Otonomi 

Ģema alanının yordadığı (F(3, 455) = 97.09, p < .001) ve bu üç Ģema alanının toplam 

varyansın % 39'unu açıkladığı görülmektedir.  

 

 KSE Depresyon alt ölçeğini, birinci sırada Kopukluk, ikinci sırada Diğerleri 

Yönelimlilik ve üçüncü sırada ise Yüksek Standartlar Ģema alanının yordadığı (F(3, 

455) = 106.66, p < .001) ve bu üç Ģema alanının toplam varyansın % 41'ini yordadığı 

görülmektedir.  
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Tablo 16. YġÖ-KF3 Alt Boyutlarının KSE Alt Boyutlarını Yordamasına ĠliĢkin Regresyon 

Analizi Sonuçları 

 

Yordayıcı 

 

Yordanan 

R R
2 

Standart 

Hata
 

B βeta F t 

Kopukluk Anksiyete .59 .35 .03 .17 .35 253.14*** 5.7*** 

Yüksek 

Standartlar 

 .61 .37 .02 .09 .15 138.95*** 3.31** 

ZedelenmiĢ 

Otonomi 

 .62 .39 .03 .10 .18 97.09*** 2.94** 

Kopukluk Depresyon .61 .37 .02 .26 .48 274.67*** 10.53*** 

Diğeri 

Yönelimlilik 

 .63 .40 .04 .14 .13 154.03*** 3.10** 

Yüksek 

Standartlar 

 .64 .41 .03 .09 .13 

 

106.66*** 2.74** 

Kopukluk Olumsuz 

Benlik 

.66 .43 .02 .20 .43 356.35*** 7.46*** 

ZedelenmiĢ 

Otonomi 

 .67 .45 .03 .10 .18 191.71*** 3.26** 

Yüksek 

Standartlar 

 .68 .46 .02 .07 .12 132.33*** 2.79** 

Kopukluk Somatizasyon .50 .25 .02 .12 .37 153.90*** 5.66*** 

ZedelenmiĢ 

Otonomi 

 .51 .26 .02 .06 .16 80.91*** 2.48* 

Kopukluk Hostilite .54 .29 .01 .10 .34 191.52*** 7.31*** 

Yüksek 

Standartlar 

 .60 .36 .01 .12 .32 128.30*** 6.79*** 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

 Tablo 16'dan görüldüğü üzere, KSE Olumsuz Benlik boyutunu birinci sırada 

Kopukluk, ikinci sırada ZedelenmiĢ Otonomi, üçüncü sırada ise Yüksek Standartlar 

Ģema alanının yordadığı (F(3, 455) = 132.33, p < .001) ve bu üç Ģema alanının toplam 

varyansın % 46'sını açıkladığı görülmektedir.  
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 KSE Somatizasyon alt ölçeğini birinci sırada Kopukluk, ikinci sırada ise 

ZedelenmiĢ Otonomi Ģema alanının yordadığı (F(2, 456) = 80.91, p < .001) ve bu iki 

Ģema alanının toplam varyansın % 26'sını açıkladığı görülmektedir (Bkz. Tablo 16). 

  

 Tablo 16'dan izlenebileceği üzere, KSE Hostilite alt ölçeğini birinci sırada 

Kopukluk, ikinci sırada Yüksek Standartlar Ģema alanının yordadığı (F(2, 456) = 

128.30, p < .001) ve bu iki Ģema alanının toplam varyansın % 36'sını açıkladığı 

görülmektedir.  

 

3.5 Çocukluk Çağı Ruhsal Travma YaĢantıları Ġle Psikolojik Belirtiler 

Arasındaki ĠliĢkide Erken Dönem Uyum Bozucu ġemaların Aracı Rolünün 

Değerlendirilmesine ĠliĢkin Analiz Sonuçları 

 

 AraĢtırmanın bu bölümünde, çocukluk çağı ruhsal travma yaĢantıları ile genel 

psikolojik belirtiler arasındaki iliĢkide erken dönem uyum bozucu Ģemaların aracı 

değiĢken rolünün incelenmesi amacıyla HiyerarĢik Regresyon Analizi yapılmıĢtır. 

Yordayıcı değiĢken olarak Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeği (ÇRTÖ) alt 

boyutlarından alınan toplam puanlar alınmıĢtır. Kısa Semptom Envanteri alt 

boyutlarından elde edilen toplam puanlar araĢtırmanın yordanan değiĢkenleridir. 

Young ġema Ölçeği-Kısa Formu'nun (YġÖ-KF3) 14 Ģema boyutunu kapsayan 5 

Ģema alanından alınan puanlar ise ileri sürülen aracı (mediator) değiĢkenlerdir. Aracı 

değiĢken rolünü değerlendirmek amacıyla, her bir regresyon analizinde, bağımsız 

değiĢkenin beta değerlerindeki farkın ve aracı değiĢken ve bağımlı değiĢken 

arasındaki iliĢkinin anlamlılığı incelenmiĢtir. Beta değerlerindeki azalma miktarının 
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anlamlılık düzeyi Sobel testi kullanılarak değerlendirilmiĢtir (Kenny, Kashy ve 

Bolger, 1998).  

 

 AraĢtırmada ileri sürülen değiĢkenlerin rolü incelenirken, Baron ve Kenny'nin 

(1986) ölçütleri göz önüne alınmıĢtır. Bir değiĢkenin aracı değiĢken olabilmesi için 

aĢağıda belirtilen 4 ölçütü karĢılaması gerekmektedir: 

 

1. Yordayıcı ve yordanan değiĢken arasındaki iliĢki anlamlı olmalıdır. 

2. Aracı değiĢkenler ve yordayıcı değiĢken arasındaki iliĢki anlamlı olmalıdır. 

3. Aracı değiĢken ile yordanan değiĢken arasında anlamlı iliĢki olmalıdır. 

4. Aracı değiĢken(ler) ile yordayıcı değiĢken eĢ zamanlı olarak regresyon 

analizine girildiğinde daha önce yordayıcı ve yordanan değiĢken arasında var 

olan anlamlı iliĢki anlamlı olmaktan çıkmalı ya da daha önceki anlamlılık 

düzeyi azalmalıdır. Aracı değiĢken modele girdiğinde yordayıcı ve yordanan 

değiĢken arasındaki iliĢki anlamlı olmaktan çıkıyorsa tam bir aracı modelden; 

eğer yordayıcı ve yordanan değiĢken arasındaki iliĢkinin anlamlılık 

düzeyinde bir azalma oluyorsa kısmi aracı modelden söz edilebilir (Baron ve 

Kenny, 1986). 

 

 Baron ve Kenny'nin (1986) ilk üç ölçütünün araĢtırma değiĢkenleri açısından 

karĢılanıp karĢılanmadığının belirlenmesi amacıyla ÇRTÖ alt boyutları, KSE alt 

boyutları ve YġÖ-KF3 alt boyutları arasındaki korelasyon katsayılarına bakılmıĢtır 

(bkz. EK F). Birbirleriyle anlamlı düzeyde iliĢkili olan ölçek alt boyutları regresyon 

analizlerine dâhil edilmiĢtir. Ġlgili değiĢkenlerle ilgili regresyon analizleri Tablo 12, 
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14 ve 16'dan izlenebilir. AĢağıda sadece aracı değiĢken analizi anlamlı çıkan 

analizlere yer verilmiĢtir (bkz. Tablo 17).  

 

Tablo 17. ÇRTÖ Alt Boyutlarının KSE Alt Boyutlarını Yordamasında Aracılık Eden 

ġema Alanları 

Analiz 

No 

Bağımsız DeğiĢken Aracı DeğiĢken Bağımlı DeğiĢken 

1.  Duygusal Ġstismar Kopukluk Anksiyete 

2.  Duygusal Ġstismar Yüksek Standartlar Anksiyete 

3.  Cinsel Ġstismar ZedelenmiĢ Otonomi Anksiyete 

4.  Fiziksel Ġhmal Kopukluk Anksiyete 

5.  Duygusal Ġstismar Kopukluk Depresyon 

6.  Duygusal Ġstismar Diğerleri Yönelimlilik Depresyon 

7.  Duygusal Ġstismar Yüksek Standartlar Depresyon 

8.  Duygusal Ġstismar Kopukluk Olumsuz benlik 

9.  Duygusal Ġstismar Yüksek Standartlar Olumsuz benlik 

10.  Cinsel Ġstismar ZedelenmiĢ Otonomi Olumsuz benlik 

11.  Duygusal Ġhmal Kopukluk Olumsuz benlik 

12.  Duygusal Ġhmal ZedelenmiĢ Otonomi Olumsuz benlik 

13.  Duygusal Ġhmal Yüksek Standartlar Olumsuz benlik 

14.  Duygusal Ġstismar Kopukluk Somatizasyon 

15.  Cinsel Ġstismar ZedelenmiĢ Otonomi Somatizasyon 

16.  Duygusal Ġstismar Kopukluk Hostilite 

17.  Duygusal Ġstismar Yüksek Standartlar Hostilite 

 

3.5.1. ÇRTÖ Duygusal Ġstismar Boyutunun KSE Anksiyete Boyutunu 

Yordamasında "Kopukluk ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin HiyerarĢik 

Regresyon Analizi Sonuçları  

 

 Duygusal istismar boyutunun KSE Anksiyete boyutunu ne ölçüde 

yordadığının ve kopukluk Ģema alanını oluĢturan Ģemaların aracı olarak rol oynayıp 
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oynamadığının ortaya konması amacıyla yapılan HiyerarĢik Regresyon Analizi 

sonuçları Tablo 18'de verilmiĢtir. 

 

Tablo 18. ÇRTÖ Duygusal Ġstismar Boyutunun KSE Anksiyete Boyutunu Yordamasında 

"Kopukluk ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin HiyerarĢik Regresyon Analizi Sonuçları 

Analiz 

AĢaması 

Yordayıcı 

DeğiĢken 

R R
2 

Standart 

Hata 

B βeta t F  

DeğiĢim 

1 Duygusal Ġstismar .40 .16 .12 1.22 .40 9.55*** 91.26*** 

2 Duygusal Ġstismar .60 .36 .13 .37 .12 2.85** 145.21*** 

 Kopukluk .02 .25 .53 12.05***  

** p < .01, *** p < .001 

 

 Tablo 18'den izlenebileceği gibi, denkleme ilk blokta girilen duygusal 

istismar değiĢkeninin KSE Anksiyete boyutunu anlamlı olarak yordadığı 

bulunmuĢtur (R = .40, R
2 

= .16, F(1,456) = 91.26, p < .001). DeğiĢkenin,  bağımlı 

değiĢkendeki varyansın % 16'sını açıkladığı görülmektedir. Denkleme ikinci blokta 

kopukluk değiĢkeni girilmiĢ ve bu değiĢkenin bağımlı değiĢkeni pozitif yönde 

anlamlı olarak yordadığı görülmüĢtür (R = .60, R
2 

= .36, F(2, 456) = 132.64, p < .001). 

Ġkinci blokta kopukluk değiĢkeninin eklenmesiyle duygusal istismar değiĢkeninin 

açıkladığı beta değerinde .40’dan (p < .001) .12'ye anlamlı bir düĢme olduğu 

gözlenmiĢtir. Aracı değiĢken denkleme girdiğinde yordayıcı değiĢkenin beta değeri 

düĢtüğü ve anlamlılığı azaldığı için duygusal istismar ile anksiyete arasındaki iliĢkide 

kısmi aracı etki gösterdiği ortaya konmuĢtur. Yapılan Sobel Testi bu aracı etkinin 

anlamlı olduğunu göstermiĢtir, Sobel z = 8.96, p < .001. Yordayıcı ve aracı 

değiĢkenlerin bağımlı değiĢkenle olan iliĢkisi ve ilgili beta katsayıları ġekil 2'de 

verilmiĢtir. 
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 β= .53    Kopukluk β= .59 

 

Duygusal Ġstismar 

 

β= .40  β= .12 

 

KSE Anksiyete 

ġekil 2. ÇRTÖ Duygusal Ġstismar Boyutunun KSE Anksiyete Boyutunu 

Yordamasında "Kopukluk ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin Beta Katsayıları 

 

3.5.2. ÇRTÖ Duygusal Ġstismar Boyutunun KSE Anksiyete Boyutunu 

Yordamasında "Yüksek Standartlar ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin 

HiyerarĢik Regresyon Analizi Sonuçları  

 

 Duygusal istismar boyutunun KSE Anksiyete boyutunu ne ölçüde 

yordadığının ve yüksek standartlar Ģema alanını oluĢturan Ģemaların aracı olarak rol 

oynayıp oynamadığının ortaya konması amacıyla yapılan HiyerarĢik Regresyon 

Analizi sonuçları Tablo 19'da verilmiĢtir. 

  

Tablo 19. ÇRTÖ Duygusal Ġstismar Boyutunun KSE Anksiyete Boyutunu Yordamasında 

"Yüksek Standartlar ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin HiyerarĢik Regresyon Analizi 

Sonuçları  

Analiz 

AĢaması 

Yordayıcı 

DeğiĢken 

R R
2 

Standart 

Hata 

B βeta t F 

DeğiĢim 

1 Duygusal Ġstismar .40 .16 .12 1.22 .40*** 9.55*** 91.26*** 

2 Duygusal Ġstismar .56 .31 .12 .88 .29*** 7.33*** 98.46*** 

 Yüksek 

Standartlar 

.02 .24 .40*** 9.92***  

*** p < .001 
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 Tablo 19'dan izlenebileceği gibi, denkleme ilk blokta girilen duygusal 

istismar değiĢkeninin KSE Anksiyete boyutunu anlamlı olarak yordadığı 

bulunmuĢtur (R = .40, R
2 

= .16, F(1, 457) = 91.26, p < .001). DeğiĢkenin,  bağımlı 

değiĢkendeki varyansın % 16'sını açıkladığı görülmektedir. Denkleme ikinci blokta 

yüksek standartlar değiĢkeni girilmiĢ ve bu değiĢkenin bağımlı değiĢkeni pozitif 

yönde anlamlı olarak yordadığı görülmüĢtür (R = .56, R
2 

= .31, F(2, 456) = 104.59, p < 

.001). Ġkinci blokta yüksek standartlar değiĢkeninin eklenmesiyle duygusal istismar 

değiĢkeninin açıkladığı beta değerinde .40'dan (p < .001) .29'a anlamlı bir düĢme 

olduğu gözlenmiĢtir. Aracı değiĢken denkleme girdiğinde, yordayıcı değiĢkenin beta 

değeri düĢtüğü ve anlamlılığı azaldığı için duygusal istismar ile anksiyete arasındaki 

iliĢkide kısmi aracı etki gösterdiği ortaya konmuĢtur. Yapılan Sobel Testi bu aracı 

etkinin anlamlı olduğunu göstermiĢtir, Sobel z = 5.24, p < .001. Yordayıcı ve aracı 

değiĢkenlerin bağımlı değiĢkenle olan iliĢkisi ve ilgili beta katsayıları ġekil 3'te 

verilmiĢtir. 

 

 β= .27   Yüksek Standartlar β= .48 

 

Duygusal Ġstismar 

 

β= .40  β= .29 

 

KSE Anksiyete 

ġekil 3. ÇRTÖ Duygusal Ġstismar Boyutunun KSE Anksiyete Boyutunu 

Yordamasında "Yüksek Standartlar ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin Beta 

Katsayıları 
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3.5.3. ÇRTÖ Cinsel Ġstismar Boyutunun KSE Anksiyete Boyutunu 

Yordamasında "ZedelenmiĢ Otonomi ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin 

HiyerarĢik Regresyon Analizi Sonuçları  

 

 Cinsel istismar boyutunun KSE Anksiyete boyutunu ne ölçüde yordadığının 

ve zedelenmiĢ otonomi Ģema alanını oluĢturan Ģemaların aracı olarak rol oynayıp 

oynamadığının ortaya konması amacıyla yapılan HiyerarĢik Regresyon Analizi 

sonuçları Tablo 20'de verilmiĢtir. 

 

Tablo 20. ÇRTÖ Cinsel Ġstismar Boyutunun KSE Anksiyete Boyutunu Yordamasında 

"ZedelenmiĢ Otonomi ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin HiyerarĢik Regresyon Analizi 

Sonuçları   

Analiz 

AĢaması 

Yordayıcı 

DeğiĢken 

R R
2 

Standart 

Hata 

B βeta t F DeğiĢim 

1 Cinsel Ġstismar .33 .11 .14 1.12 .33 7.71*** 59.47*** 

2 Cinsel Ġstismar .58 .33 .13 .56 .17 4.20*** 151.72*** 

 Zedelenmiş 

Otonomi 

.02 .29 .49 12.31***  

*** p < .001 

  

 Tablo 20'den izlenebileceği gibi, denkleme ilk blokta girilen cinsel istismar 

değiĢkeninin KSE Anksiyete boyutunu anlamlı olarak yordadığı bulunmuĢtur (R = 

.33, R
2 

= .11, F(1, 457) = 59.47, p < .001). DeğiĢkenin,  bağımlı değiĢkendeki varyansın 

% 11'ini açıkladığı görülmektedir. Denkleme ikinci blokta zedelenmiĢ otonomi 

değiĢkeni girilmiĢ ve bu değiĢkenin bağımlı değiĢkeni pozitif yönde anlamlı olarak 

yordadığı görülmüĢtür (R = .58, R
2 

= .33, F(2, 456) = 115.40, p < .001). Ġkinci blokta 

zedelenmiĢ otonomi değiĢkeninin eklenmesiyle cinsel istismar değiĢkeninin 

açıkladığı beta değerinde .33'den (p < .001) .17'ye anlamlı bir düĢme olduğu 
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gözlenmiĢtir. Aracı değiĢken denkleme girdiğinde, yordayıcı değiĢkenin beta değeri 

düĢtüğü ve anlamlılığı azaldığı için cinsel istismar ile anksiyete arasındaki iliĢkide 

kısmi aracı etki gösterdiği ortaya konmuĢtur. Yapılan Sobel Testi bu aracı etkinin 

anlamlı olduğunu göstermiĢtir, Sobel z = 6.50, p < .001. Yordayıcı ve aracı 

değiĢkenlerin bağımlı değiĢkenle olan iliĢkisi ve ilgili beta katsayıları ġekil 4'te 

verilmiĢtir. 

 

 β= .33 ZedelenmiĢ Otonomi β= .55 

 

Cinsel Ġstismar 

 

β= .33  β= .17 

 

KSE Anksiyete 

ġekil 4. ÇRTÖ Cinsel Ġstismar Boyutunun KSE Anksiyete Boyutunu Yordamasında 

"ZedelenmiĢ Otonomi ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin Beta Katsayıları 

 

3.5.4. ÇRTÖ Fiziksel Ġhmal Boyutunun KSE Anksiyete Boyutunu 

Yordamasında "Kopukluk ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin HiyerarĢik 

Regresyon Analizi Sonuçları  

 

 Fiziksel Ġhmal boyutunun KSE Anksiyete boyutunu ne ölçüde yordadığının 

ve kopukluk Ģema alanını oluĢturan Ģemaların aracı olarak rol oynayıp 

oynamadığının ortaya konması amacıyla yapılan HiyerarĢik Regresyon Analizi 

sonuçları Tablo 21'de verilmiĢtir. 
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Tablo 21. ÇRTÖ Fiziksel Ġhmal Boyutunun KSE Anksiyete Boyutunu Yordamasında 

"Kopukluk ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin HiyerarĢik Regresyon Analizi Sonuçları  

Analiz 

AĢaması 

Yordayıcı 

DeğiĢken 

R R
2 

Standart 

Hata 

B βeta t F DeğiĢim 

1 Fiziksel Ġhmal .32 .10 .14 1.03 .32 7.37*** 54.43*** 

2 Fiziksel Ġhmal .59 .35 .13 .13 .04 .99 178.54*** 

 Kopukluk .02 .27 .57 13.36***  

*** p < .001 

  

 Tablo 21'den izlenebileceği gibi, denkleme ilk blokta girilen fiziksel ihmal 

değiĢkeninin KSE Anksiyete boyutunu anlamlı olarak yordadığı bulunmuĢtur (R = 

.32, R
2 

= .10, F(1, 457) = 54.43, p < .001). DeğiĢkenin,  bağımlı değiĢkendeki varyansın 

% 10'unu açıkladığı görülmektedir. Denkleme ikinci blokta kopukluk değiĢkeni 

girilmiĢ ve bu değiĢkenin bağımlı değiĢkeni pozitif yönde anlamlı olarak yordadığı 

görülmüĢtür (R = .59, R
2 

= .35, F(2, 456) = 127.06, p < .001). Ġkinci blokta kopukluk 

değiĢkeninin eklenmesiyle fiziksel ihmal değiĢkeninin açıkladığı beta değerinde 

.32'den (p < .001) .04'e anlamlı bir düĢme olduğu gözlenmiĢtir. Aracı değiĢken 

denkleme girdiğinde, yordayıcı değiĢkenin beta değeri düĢtüğü ve anlamlılığını 

yitirdiği için fiziksel ihmal ile anksiyete arasındaki iliĢkide tam aracı etki gösterdiği 

ortaya konmuĢtur. Yapılan Sobel Testi bu aracı etkinin anlamlı olduğunu 

göstermiĢtir, Sobel z = 8.94, p < .001. Yordayıcı ve aracı değiĢkenlerin bağımlı 

değiĢkenle olan iliĢkisi ve ilgili beta katsayıları ġekil 5'te verilmiĢtir. 
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 β= .49 Kopukluk β= .59 

 

Fiziksel Ġhmal 

 

β= .32  β= .04 

 

KSE Anksiyete 

ġekil 5. ÇRTÖ Fiziksel Ġhmal Boyutunun KSE Anksiyete Boyutunu Yordamasında 

"Kopukluk ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin Beta Katsayıları 

 

3.5.5. ÇRTÖ Duygusal Ġstismar Boyutunun KSE Depresyon Boyutunu 

Yordamasında "Kopukluk ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin HiyerarĢik 

Regresyon Analizi Sonuçları  

 

 Duygusal istismar boyutunun KSE Depresyon boyutunu ne ölçüde 

yordadığının ve kopukluk Ģema alanını oluĢturan Ģemaların aracı olarak rol oynayıp 

oynamadığının ortaya konması amacıyla yapılan HiyerarĢik Regresyon Analizi 

sonuçları Tablo 22'de verilmiĢtir. 

 

Tablo 22. ÇRTÖ Duygusal Ġstismar Boyutunun KSE Depresyon Boyutunu Yordamasında 

"Kopukluk ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin HiyerarĢik Regresyon Analizi Sonuçları  

Analiz 

AĢaması 

Yordayıcı 

DeğiĢken 

R R
2 

Standart 

Hata 

B βeta t F DeğiĢim 

1 Duygusal Ġstismar .35 .12 .15 1.22 .35 8.12*** 65.96*** 

2 Duygusal Ġstismar .61 .37 .15 .13 .04 .92 183.17*** 

 Kopukluk .02 .33 .59 13.53***  

*** p < .001 

  

 Tablo 22'den izlenebileceği gibi, denkleme ilk blokta girilen duygusal 

istismar değiĢkeninin KSE Depresyon boyutunu anlamlı olarak yordadığı 

bulunmuĢtur (R = .35, R
2 

= .12, F(1, 457) = 65.96, p < .001). DeğiĢkenin,  bağımlı 
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değiĢkendeki varyansın % 12'sini açıkladığı görülmektedir. Denkleme ikinci blokta 

kopukluk değiĢkeni girilmiĢ ve bu değiĢkenin bağımlı değiĢkeni pozitif yönde 

anlamlı olarak yordadığı görülmüĢtür (R = .61, R
2 

= .37, F(2, 456) = 137.71, p < .001). 

Ġkinci blokta kopukluk değiĢkeninin eklenmesiyle duygusal istismar değiĢkeninin 

açıkladığı beta değerinde .35'den (p < .001) .04'e anlamlı bir düĢme olduğu 

gözlenmiĢtir. Aracı değiĢken denkleme girdiğinde, yordayıcı değiĢkenin beta değeri 

düĢtüğü ve anlamlılığını yitirdiği için duygusal istismar ile depresyon arasındaki 

iliĢkide tam aracı etki gösterdiği ortaya konmuĢtur. Yapılan Sobel Testi bu aracı 

etkinin anlamlı olduğunu göstermiĢtir, Sobel z = 9.52, p < .001. Yordayıcı ve aracı 

değiĢkenlerin bağımlı değiĢkenle olan iliĢkisi ve ilgili beta katsayıları ġekil 6'da 

verilmiĢtir. 

 

 β= .53   Kopukluk β= .61 

 

Duygusal Ġstismar 

 

β= .35  β= .04 

 

KSE Depresyon 

ġekil 6. ÇRTÖ Duygusal Ġstismar Boyutunun KSE Depresyon Boyutunu 

Yordamasında "Kopukluk ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin Beta Katsayıları 

 

3.5.6. ÇRTÖ Duygusal Ġstismar Boyutunun KSE Depresyon Boyutunu 

Yordamasında "Diğerleri Yönelimlilik ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin 

HiyerarĢik Regresyon Analizi Sonuçları  

 

 Duygusal istismar boyutunun KSE Depresyon boyutunu ne ölçüde 

yordadığının ve diğerleri yönelimlilik Ģema alanını oluĢturan Ģemaların aracı olarak 
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rol oynayıp oynamadığının ortaya konması amacıyla yapılan HiyerarĢik Regresyon 

Analizi sonuçları Tablo 23'te verilmiĢtir. 

 

Tablo 23. ÇRTÖ Duygusal Ġstismar Boyutunun KSE Depresyon Boyutunu Yordamasında 

"Diğerleri Yönelimlilik ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin HiyerarĢik Regresyon Analizi 

Sonuçları  

Analiz 

AĢaması 

Yordayıcı 

DeğiĢken 

R R
2 

Standart 

Hata 

B βeta t F DeğiĢim 

1 Duygusal Ġstismar .35 .12 1.22 .15 .35 8.12*** 65.96*** 

2 Duygusal Ġstismar .48 .23 1.04 .14 .30 7.33*** 65.95*** 

 Diğerleri 

Yönelimlilik 

.35 .04 .33 8.12***  

*** p < .001 

 

 Tablo 23'ten izlenebileceği gibi, denkleme ilk blokta girilen duygusal istismar 

değiĢkeninin KSE Depresyon boyutunu anlamlı olarak yordadığı bulunmuĢtur (R = 

.35, R
2 

= .12, F(1, 457) = 65.96, p < .001). DeğiĢkenin,  bağımlı değiĢkendeki varyansın 

% 12'sini açıkladığı görülmektedir. Denkleme ikinci blokta diğerleri yönelimlilik 

değiĢkeni girilmiĢ ve bu değiĢkenin bağımlı değiĢkeni pozitif yönde anlamlı olarak 

yordadığı görülmüĢtür (R = .48, R
2 

= .23, F(2, 456) = 70.64, p < .001). Ġkinci blokta 

diğerleri yönelimlilik değiĢkeninin eklenmesiyle duygusal istismar değiĢkeninin 

açıkladığı beta değerinde .35'den (p < .001) .30'a anlamlı bir düĢme olduğu 

gözlenmiĢtir. Aracı değiĢken denkleme girdiğinde, yordayıcı değiĢkenin beta değeri 

düĢtüğü ve anlamlılığı azaldığı için duygusal istismar ile depresyon arasındaki 

iliĢkide kısmi aracı etki gösterdiği ortaya konmuĢtur. Yapılan Sobel Testi bu aracı 

etkinin anlamlı olduğunu göstermiĢtir, Sobel z = 3.05, p < .01. Yordayıcı ve aracı 

değiĢkenlerin bağımlı değiĢkenle olan iliĢkisi ve ilgili beta katsayıları ġekil 7'de 

verilmiĢtir. 
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 β= .15   Diğerleri Yönelimlilik β= .38 

 

Duygusal Ġstismar 

 

β= .35  β= .30 

 

       KSE Depresyon 

ġekil 7. ÇRTÖ Duygusal Ġstismar Boyutunun KSE Depresyon Boyutunu 

Yordamasında "Diğerleri Yönelimlilik ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin Beta 

Katsayıları 

 

3.5.7. ÇRTÖ Duygusal Ġstismar Boyutunun KSE Depresyon Boyutunu 

Yordamasında "Yüksek Standartlar ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin 

HiyerarĢik Regresyon Analizi Sonuçları  

 

 Duygusal istismar boyutunun KSE Depresyon boyutunu ne ölçüde 

yordadığının ve yüksek standartlar Ģema alanını oluĢturan Ģemaların aracı olarak rol 

oynayıp oynamadığının ortaya konması amacıyla yapılan HiyerarĢik Regresyon 

Analizi sonuçları Tablo 24'te verilmiĢtir. 

 

Tablo 24. ÇRTÖ Duygusal Ġstismar Boyutunun KSE Depresyon Boyutunu Yordamasında 

"Yüksek Standartlar ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin HiyerarĢik Regresyon Analizi 

Sonuçları 

Analiz 

AĢaması 

Yordayıcı 

DeğiĢken 

R R
2 

Standart 

Hata 

B βeta t F DeğiĢim 

1 Duygusal Ġstismar .35 .12 .15 1.22 .35 8.12*** 65.96*** 

2 Duygusal Ġstismar .54 .30 .14 .80 .23 5.73*** 113.82*** 

 Yüksek 

Standartlar 

.02 .30 .43 10.66***  

*** p < .001 

  



 

96 

 

 Tablo 24'ten izlenebileceği gibi, denkleme ilk blokta girilen duygusal istismar 

değiĢkeninin KSE Depresyon boyutunu anlamlı olarak yordadığı bulunmuĢtur (R = 

.35, R
2 

= .12, F(1, 457) = 65.96, p < .001). DeğiĢkenin,  bağımlı değiĢkendeki varyansın 

% 12'sini açıkladığı görülmektedir. Denkleme ikinci blokta yüksek standartlar 

değiĢkeni girilmiĢ ve bu değiĢkenin bağımlı değiĢkeni pozitif yönde anlamlı olarak 

yordadığı görülmüĢtür (R = .54, R
2 

= .30, F(2, 456) = 98.03, p < .001). Ġkinci blokta 

yüksek standartlar değiĢkeninin eklenmesiyle duygusal istismar değiĢkeninin 

açıkladığı beta değerinde .35'den (p < .001) .23'e anlamlı bir düĢme olduğu 

gözlenmiĢtir. Aracı değiĢken denkleme girdiğinde, yordayıcı değiĢkenin beta değeri 

düĢtüğü ve anlamlılığı azaldığı için duygusal istismar ile depresyon arasındaki 

iliĢkide kısmi aracı etki gösterdiği ortaya konmuĢtur. Yapılan Sobel Testi bu aracı 

etkinin anlamlı olduğunu göstermiĢtir, Sobel z = 5.35, p < .001. Yordayıcı ve aracı 

değiĢkenlerin bağımlı değiĢkenle olan iliĢkisi ve ilgili beta katsayıları ġekil 8'de 

verilmiĢtir. 

 

 β= .27   Yüksek Standartlar β= .50 

 

Duygusal Ġstismar 

 

β= .35  β= .23 

 

         KSE Depresyon 

ġekil 8. ÇRTÖ Duygusal Ġstismar Boyutunun KSE Depresyon Boyutunu 

Yordamasında "Yüksek Standartlar ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin Beta 

Katsayıları 
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3.5.8. ÇRTÖ Duygusal Ġstismar Boyutunun KSE Olumsuz Benlik Boyutunu 

Yordamasında "Kopukluk ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin HiyerarĢik 

Regresyon Analizi Sonuçları  

 

 Duygusal istismar boyutunun KSE Olumsuz Benlik boyutunu ne ölçüde 

yordadığının ve kopukluk Ģema alanını oluĢturan Ģemaların aracı olarak rol oynayıp 

oynamadığının ortaya konması amacıyla yapılan HiyerarĢik Regresyon Analizi 

sonuçları Tablo 25'te verilmiĢtir. 

 

Tablo 25. ÇRTÖ Duygusal Ġstismar Boyutunun KSE Olumsuz Benlik Boyutunu 

Yordamasında "Kopukluk ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin HiyerarĢik Regresyon 

Analizi Sonuçları  

Analiz 

AĢaması 

Yordayıcı 

DeğiĢken 

R R
2 

Standart 

Hata 

B βeta t F DeğiĢim 

1 Duygusal Ġstismar .46 .21 .12 1.36 .46 11.25*** 126.62*** 

2 Duygusal Ġstismar .67 .45 .11 .46 .15 3.87*** 200.43*** 

 Kopukluk .01 .27 .57 14.15***  

*** p < .001 

 

 Tablo 25'ten izlenebileceği gibi, denkleme ilk blokta girilen duygusal istismar 

değiĢkeninin KSE Olumsuz Benlik boyutunu anlamlı olarak yordadığı bulunmuĢtur 

(R = .46, R
2 

= .21, F(1, 457) = 126.62, p < .001). DeğiĢkenin,  bağımlı değiĢkendeki 

varyansın % 21'ini açıkladığı görülmektedir. Denkleme ikinci blokta kopukluk 

değiĢkeni girilmiĢ ve bu değiĢkenin bağımlı değiĢkeni pozitif yönde anlamlı olarak 

yordadığı görülmüĢtür (R = .67, R
2 

= .45, F(2, 456) = 191.15, p < .001). Ġkinci blokta 

kopukluk değiĢkeninin eklenmesiyle duygusal istismar değiĢkeninin açıkladığı beta 

değerinde .46'dan (p < .001) .15'e anlamlı bir düĢme olduğu gözlenmiĢtir. Aracı 
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değiĢken denkleme girdiğinde, yordayıcı değiĢkenin beta değeri düĢtüğü ve 

anlamlılığı azaldığı için duygusal istismar ile olumsuz benlik arasındaki iliĢkide 

kısmi aracı etki gösterdiği ortaya konmuĢtur. Yapılan Sobel Testi bu aracı etkinin 

anlamlı olduğunu göstermiĢtir, Sobel z = 9.73, p < .001. Yordayıcı ve aracı 

değiĢkenlerin bağımlı değiĢkenle olan iliĢkisi ve ilgili beta katsayıları ġekil 9’da 

verilmiĢtir. 

 

 β= .53   Kopukluk β= .66 

 

Duygusal Ġstismar 

 

β= .46  β= .15 

 

KSE Olumsuz Benlik 

ġekil 9. ÇRTÖ Duygusal Ġstismar Boyutunun KSE Olumsuz Benlik Boyutunu 

Yordamasında "Kopukluk ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin Beta Katsayıları 

 

3.5.9. ÇRTÖ Duygusal Ġstismar Boyutunun KSE Olumsuz Benlik Boyutunu 

Yordamasında "Yüksek Standartlar ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin 

HiyerarĢik Regresyon Analizi Sonuçları  

 

 Duygusal istismar boyutunun KSE Olumsuz Benlik boyutunu ne ölçüde 

yordadığının ve yüksek standartlar Ģema alanını oluĢturan Ģemaların aracı olarak rol 

oynayıp oynamadığının ortaya konması amacıyla yapılan HiyerarĢik Regresyon 

Analizi sonuçları Tablo 26'da verilmiĢtir. 
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Tablo 26. ÇRTÖ Duygusal Ġstismar Boyutunun KSE Olumsuz Benlik Boyutunu 

Yordamasında "Yüksek Standartlar ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin HiyerarĢik 

Regresyon Analizi Sonuçları 

Analiz 

AĢaması 

Yordayıcı 

DeğiĢken 

R R
2 

Standart 

Hata 

B βeta t F DeğiĢim 

1 Duygusal Ġstismar .46 .21 .12 1.36 .46 11.25*** 126.62*** 

2 Duygusal Ġstismar .60 .36 .11 1.03 .35 9.10*** 108.93*** 

 Yüksek 

Standartlar 

.02 .23 .40 10.43***  

*** p < .001 

 

 Tablo 26'dan izlenebileceği gibi, denkleme ilk blokta girilen duygusal 

istismar değiĢkeninin KSE Olumsuz Benlik boyutunu anlamlı olarak yordadığı 

bulunmuĢtur (R = .46, R
2 

= .21, F(1, 457) = 126.62, p < .001). DeğiĢkenin,  bağımlı 

değiĢkendeki varyansın % 21'ini açıkladığı görülmektedir. Denkleme ikinci blokta 

yüksek standartlar değiĢkeni girilmiĢ ve bu değiĢkenin bağımlı değiĢkeni pozitif 

yönde anlamlı olarak yordadığı görülmüĢtür (R = .60, R
2 

= .36, F(2, 456) = 132.73, p < 

.001). Ġkinci blokta yüksek standartlar değiĢkeninin eklenmesiyle duygusal istismar 

değiĢkeninin açıkladığı beta değerinde .46'dan (p < .001) .35'e anlamlı bir düĢme 

olduğu gözlenmiĢtir. Aracı değiĢken denkleme girdiğinde, yordayıcı değiĢkenin beta 

değeri düĢtüğü ve anlamlılığı azaldığı için duygusal istismar ile olumsuz benlik 

arasındaki iliĢkide kısmi aracı etki gösterdiği ortaya konmuĢtur. Yapılan Sobel Testi 

bu aracı etkinin anlamlı olduğunu göstermiĢtir, Sobel z = 5.32, p < .001. Yordayıcı 

ve aracı değiĢkenlerin bağımlı değiĢkenle olan iliĢkisi ve ilgili beta katsayıları ġekil 

10’da verilmiĢtir. 
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 β= .27   Yüksek Standartlar β= .50 

 

Duygusal Ġstismar 

 

β= .46  β= .35 

 

KSE Olumsuz Benlik 

ġekil 10. ÇRTÖ Duygusal Ġstismar Boyutunun KSE Olumsuz Benlik Boyutunu 

Yordamasında "Yüksek Standartlar ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin Beta 

Katsayıları 

 

3.5.10. ÇRTÖ Cinsel Ġstismar Boyutunun KSE Olumsuz Benlik Boyutunu 

Yordamasında "ZedelenmiĢ Otonomi ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin 

HiyerarĢik Regresyon Analizi Sonuçları  

 

 Cinsel istismar boyutunun KSE Olumsuz Benlik boyutunu ne ölçüde 

yordadığının ve zedelenmiĢ otonomi Ģema alanını oluĢturan Ģemaların aracı olarak 

rol oynayıp oynamadığının ortaya konması amacıyla yapılan HiyerarĢik Regresyon 

Analizi sonuçları Tablo 27'de verilmiĢtir. 

 

Tablo 27. ÇRTÖ Cinsel Ġstismar Boyutunun KSE Olumsuz Benlik Boyutunu Yordamasında 

"ZedelenmiĢ Otonomi ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin HiyerarĢik Regresyon Analizi 

Sonuçları   

Analiz 

AĢaması 

Yordayıcı 

DeğiĢken 

R R
2 

Standart 

Hata 

B βeta t F DeğiĢim 

1 Cinsel Ġstismar .36 .13 1.18 1.18 .36 8.49*** 72.14*** 

2 Cinsel Ġstismar .63 .39 .59 .59 .18 4.79*** 199.36*** 

 Zedelenmiş 

Otonomi 

.31 .31 .54 14.12***  

*** p < .001 
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 Tablo 27'den izlenebileceği gibi, denkleme ilk blokta girilen cinsel istismar 

değiĢkeninin KSE Olumsuz Benlik boyutunu anlamlı olarak yordadığı bulunmuĢtur 

(R = .36, R
2 

= .13, F(1, 457) = 72.14, p < .001). DeğiĢkenin,  bağımlı değiĢkendeki 

varyansın % 13'ünü açıkladığı görülmektedir. Denkleme ikinci blokta zedelenmiĢ 

otonomi değiĢkeni girilmiĢ ve bu değiĢkenin bağımlı değiĢkeni pozitif yönde anlamlı 

olarak yordadığı görülmüĢtür (R = .63, R
2 

= .39, F(2, 456) = 151.40, p < .001). Ġkinci 

blokta zedelenmiĢ otonomi değiĢkeninin eklenmesiyle cinsel istismar değiĢkeninin 

açıkladığı beta değerinde .36'dan (p < .001) .18'e anlamlı bir düĢme olduğu 

gözlenmiĢtir. Aracı değiĢken denkleme girdiğinde, yordayıcı değiĢkenin beta değeri 

düĢtüğü ve anlamlılığı azaldığı için cinsel istismar ile olumsuz benlik arasındaki 

iliĢkide kısmi aracı etki gösterdiği ortaya konmuĢtur. Yapılan Sobel Testi bu aracı 

etkinin anlamlı olduğunu göstermiĢtir, Sobel z = 6.73, p < .001. Yordayıcı ve aracı 

değiĢkenlerin bağımlı değiĢkenle olan iliĢkisi ve ilgili beta katsayıları ġekil 11’de 

verilmiĢtir. 

 

 β= .33 ZedelenmiĢ Otonomi β= .60 

 

Cinsel Ġstismar 

 

β= .36  β= .18 

 

KSE Olumsuz Benlik 

ġekil 11. ÇRTÖ Cinsel Ġstismar Boyutunun KSE Olumsuz Benlik Boyutunu 

Yordamasında "ZedelenmiĢ Otonomi ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin Beta 

Katsayıları 
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3.5.11. ÇRTÖ Duygusal Ġhmal Boyutunun KSE Olumsuz Benlik Boyutunu 

Yordamasında "Kopukluk ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin HiyerarĢik 

Regresyon Analizi Sonuçları  

 

 Duygusal Ġhmal boyutunun KSE Olumsuz Benlik boyutunu ne ölçüde 

yordadığının ve kopukluk Ģema alanını oluĢturan Ģemaların aracı olarak rol oynayıp 

oynamadığının ortaya konması amacıyla yapılan HiyerarĢik Regresyon Analizi 

sonuçları Tablo 28'de verilmiĢtir. 

 

Tablo 28. ÇRTÖ Duygusal Ġhmal Boyutunun KSE Olumsuz Benlik Boyutunu Yordamasında 

"Kopukluk ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin HiyerarĢik Regresyon Analizi Sonuçları  

Analiz 

AĢaması 

Yordayıcı 

DeğiĢken 

R R
2 

Standart 

Hata 

B βeta t F DeğiĢim 

1 Duygusal Ġhmal .35 .12 .09 .74 .35 7.99*** 63.93*** 

2 Duygusal Ġhmal .66 .43 .09 -.08 -.04 .95 257.38*** 

 Kopukluk .02 .32 .68 16.04***  

*** p < .001 

 

 Tablo 28'den izlenebileceği gibi, denkleme ilk blokta girilen duygusal ihmal 

değiĢkeninin KSE Olumsuz Benlik boyutunu anlamlı olarak yordadığı bulunmuĢtur 

(R = .35, R
2 

= .12, F(1, 457) = 63.93, p < .001). DeğiĢkenin,  bağımlı değiĢkendeki 

varyansın % 12'sini açıkladığı görülmektedir. Denkleme ikinci blokta kopukluk 

değiĢkeni girilmiĢ ve bu değiĢkenin bağımlı değiĢkeni pozitif yönde anlamlı olarak 

yordadığı görülmüĢtür (R = .66, R
2 

= .43, F(2, 456) = 178.59, p < .001). Ġkinci blokta 

kopukluk değiĢkeninin eklenmesiyle duygusal ihmal değiĢkeninin açıkladığı beta 

değerinde .35'den (p < .001) -.04'e anlamlı bir düĢme olduğu gözlenmiĢtir. Aracı 

değiĢken denkleme girdiğinde, yordayıcı değiĢkenin beta değeri düĢtüğü ve 
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anlamlılığını yitirdiği için duygusal ihmal ile olumsuz benlik arasındaki iliĢkide tam 

aracı etki gösterdiği ortaya konmuĢtur. Yapılan Sobel Testi bu aracı etkinin anlamlı 

olduğunu göstermiĢtir, Sobel z = 10.89, p < .001. Yordayıcı ve aracı değiĢkenlerin 

bağımlı değiĢkenle olan iliĢkisi ve ilgili beta katsayıları ġekil 12’de verilmiĢtir. 

 

 β= .57 Kopukluk β= .66 

 

Duygusal Ġhmal 

 

β= .35  β= -.04 

 

KSE Olumsuz Benlik 

ġekil 12. ÇRTÖ Duygusal Ġhmal Boyutunun KSE Olumsuz Benlik Boyutunu 

Yordamasında "Kopukluk ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin Beta Katsayıları 

 

3.5.12. ÇRTÖ Duygusal Ġhmal Boyutunun KSE Olumsuz Benlik Boyutunu 

Yordamasında "ZedelenmiĢ Otonomi Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin 

HiyerarĢik Regresyon Analizi Sonuçları  

 

 Duygusal Ġhmal boyutunun KSE Olumsuz Benlik boyutunu ne ölçüde 

yordadığının ve zedelenmiĢ otonomi Ģema alanını oluĢturan Ģemaların aracı olarak 

rol oynayıp oynamadığının ortaya konması amacıyla yapılan HiyerarĢik Regresyon 

Analizi sonuçları Tablo 29'da verilmiĢtir. 
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Tablo 29. ÇRTÖ Duygusal Ġhmal Boyutunun KSE Olumsuz Benlik Boyutunu Yordamasında 

"ZedelenmiĢ Otonomi Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin HiyerarĢik Regresyon Analizi 

Sonuçları  

Analiz 

AĢaması 

Yordayıcı 

DeğiĢken 

R R
2 

Standart 

Hata 

B βeta t F DeğiĢim 

1 Duygusal Ġhmal .35 .12 .09 .74 .35 7.99*** 63.93*** 

2 Duygusal Ġhmal .61 .37 .08 .22 10 2.58* 186.97*** 

 Zedelenmiş 

Otonomi 

.02 .32 .56 13.67***  

*** p < .001 

 

 Tablo 29'dan izlenebileceği gibi, denkleme ilk blokta girilen duygusal ihmal 

değiĢkeninin KSE Olumsuz Benlik boyutunu anlamlı olarak yordadığı bulunmuĢtur 

(R = .35, R
2 

= .12, F(1, 457) = 63.93, p < .001). DeğiĢkenin,  bağımlı değiĢkendeki 

varyansın % 12'sini açıkladığı görülmektedir. Denkleme ikinci blokta zedelenmiĢ 

otonomi değiĢkeni girilmiĢ ve bu değiĢkenin bağımlı değiĢkeni pozitif yönde anlamlı 

olarak yordadığı görülmüĢtür (R = .61, R
2 

= .37, F(2, 456) = 138.46, p < .001). Ġkinci 

blokta zedelenmiĢ otonomi değiĢkeninin eklenmesiyle duygusal ihmal değiĢkeninin 

açıkladığı beta değerinde .35'den (p < .001) .10'a anlamlı bir düĢme olduğu 

gözlenmiĢtir. Aracı değiĢken denkleme girdiğinde, yordayıcı değiĢkenin beta değeri 

düĢtüğü ve anlamlılığı azaldığı için duygusal ihmal ile olumsuz benlik arasındaki 

iliĢkide kısmi aracı etki gösterdiği ortaya konmuĢtur. Yapılan Sobel Testi bu aracı 

etkinin anlamlı olduğunu göstermiĢtir, Sobel z = 8.23, p < .001. Yordayıcı ve aracı 

değiĢkenlerin bağımlı değiĢkenle olan iliĢkisi ve ilgili beta katsayıları ġekil 13'de 

verilmiĢtir. 
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 β= .43 ZedelenmiĢ Otonomi β= .60 

 

Duygusal Ġhmal 

 

β= .35  β= .10 

 

KSE Olumsuz Benlik 

ġekil 13. ÇRTÖ Duygusal Ġhmal Boyutunun KSE Olumsuz Benlik Boyutunu 

Yordamasında "ZedelenmiĢ Otonomi ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin Beta 

Katsayıları 

 

3.5.13. ÇRTÖ Duygusal Ġhmal Boyutunun KSE Olumsuz Benlik Boyutunu 

Yordamasında "Yüksek Standartlar Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin HiyerarĢik 

Regresyon Analizi Sonuçları  

 

 Duygusal ihmal boyutunun KSE Olumsuz Benlik boyutunu ne ölçüde 

yordadığının ve yüksek standartlar Ģema alanını oluĢturan Ģemaların aracı olarak rol 

oynayıp oynamadığının ortaya konması amacıyla yapılan HiyerarĢik Regresyon 

Analizi sonuçları Tablo 30'da verilmiĢtir. 

 

Tablo 30. ÇRTÖ Duygusal Ġhmal Boyutunun KSE Olumsuz Benlik Boyutunu Yordamasında 

"Yüksek Standartlar Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin HiyerarĢik Regresyon Analizi Sonuçları

  

Analiz 

AĢaması 

Yordayıcı 

DeğiĢken 

R R
2 

Standart 

Hata 

B βeta t F DeğiĢim 

1 Duygusal Ġhmal .35 .12 .09 .74 .35 7.99*** 63.93*** 

2 Duygusal Ġhmal .55 .30 .08 .49 23 5.74*** 118.42*** 

 Yüksek 

Standartlar 

.02 .25 .44 10.88***  

*** p < .001 
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 Tablo 30'dan izlenebileceği gibi, denkleme ilk blokta girilen duygusal ihmal 

değiĢkeninin KSE Olumsuz Benlik boyutunu anlamlı olarak yordadığı bulunmuĢtur 

(R = .35, R
2 

= .12, F(1, 457) = 63.93, p < .001). DeğiĢkenin,  bağımlı değiĢkendeki 

varyansın % 12'sini açıkladığı görülmektedir. Denkleme ikinci blokta yüksek 

standartlar değiĢkeni girilmiĢ ve bu değiĢkenin bağımlı değiĢkeni pozitif yönde 

anlamlı olarak yordadığı görülmüĢtür (R = .55, R
2 

= .30, F(2, 456) = 99.39, p < .001). 

Ġkinci blokta yüksek standartlar değiĢkeninin eklenmesiyle duygusal ihmal 

değiĢkeninin açıkladığı beta değerinde .35'den (p < .001) .23'e anlamlı bir düĢme 

olduğu gözlenmiĢtir. Aracı değiĢken denkleme girdiğinde, yordayıcı değiĢkenin beta 

değeri düĢtüğü ve anlamlılığı azaldığı için duygusal ihmal ile olumsuz benlik 

arasındaki iliĢkide kısmi aracı etki gösterdiği ortaya konmuĢtur. Yapılan Sobel Testi 

bu aracı etkinin anlamlı olduğunu göstermiĢtir, Sobel z = 5.17, p < .001. Yordayıcı 

ve aracı değiĢkenlerin bağımlı değiĢkenle olan iliĢkisi ve ilgili beta katsayıları ġekil 

14'de verilmiĢtir. 

 

 β= .26 Yüksek Standartlar β= .50 

 

Duygusal Ġhmal 

 

β= .35  β= .23 

 

KSE Olumsuz Benlik 

ġekil 14. ÇRTÖ Duygusal Ġhmal Boyutunun KSE Olumsuz Benlik Boyutunu 

Yordamasında "Yüksek Standartlar ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin Beta 

Katsayıları 
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3.5.14. ÇRTÖ Duygusal Ġstismar Boyutunun KSE Somatizasyon Boyutunu 

Yordamasında "Kopukluk ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin HiyerarĢik 

Regresyon Analizi Sonuçları  

 

 Duygusal istismar boyutunun KSE Somatizasyon boyutunu ne ölçüde 

yordadığının ve kopukluk Ģema alanını oluĢturan Ģemaların aracı olarak rol oynayıp 

oynamadığının ortaya konması amacıyla yapılan HiyerarĢik Regresyon Analizi 

sonuçları Tablo 31'de verilmiĢtir. 

 

Tablo 31. ÇRTÖ Duygusal Ġstismar Boyutunun KSE Somatizasyon Boyutunu Yordamasında 

"Kopukluk ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin HiyerarĢik Regresyon Analizi Sonuçları  

Analiz 

AĢaması 

Yordayıcı 

DeğiĢken 

R R
2 

Standart 

Hata 

B βeta t F DeğiĢim 

1 Duygusal Ġstismar .40 .16 .08 .83 .40 9.38*** 88.04*** 

2 Duygusal Ġstismar .52 .27 .09 .39 .18 3.99*** 72.99*** 

 Kopukluk .01 .13 .40 8.54***  

*** p < .001 

 

 Tablo 31'den izlenebileceği gibi, denkleme ilk blokta girilen duygusal 

istismar değiĢkeninin KSE Somatizasyon boyutunu anlamlı olarak yordadığı 

bulunmuĢtur (R = .40, R
2 

= .16, F(1, 457) = 88.04, p < .001). DeğiĢkenin,  bağımlı 

değiĢkendeki varyansın % 16'sını açıkladığı görülmektedir. Denkleme ikinci blokta 

kopukluk değiĢkeni girilmiĢ ve bu değiĢkenin bağımlı değiĢkeni pozitif yönde 

anlamlı olarak yordadığı görülmüĢtür (R = .52, R
2 

= .27, F(2, 456) = 87.45, p < .001). 

Ġkinci blokta kopukluk değiĢkeninin eklenmesiyle duygusal istismar değiĢkeninin 

açıkladığı beta değerinde .40'dan (p < .001) .18'e anlamlı bir düĢme olduğu 

gözlenmiĢtir. Aracı değiĢken denkleme girdiğinde, yordayıcı değiĢkenin beta değeri 
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düĢtüğü ve anlamlılığı azaldığı için duygusal istismar ile somatizasyon arasındaki 

iliĢkide kısmi aracı etki gösterdiği ortaya konmuĢtur. Yapılan Sobel Testi bu aracı 

etkinin anlamlı olduğunu göstermiĢtir, Sobel z = 7.19, p < .001. Yordayıcı ve aracı 

değiĢkenlerin bağımlı değiĢkenle olan iliĢkisi ve ilgili beta katsayıları ġekil 15’te 

verilmiĢtir. 

 

 β= .53   Kopukluk β= .50 

 

Duygusal Ġstismar 

 

β= .40  β= .31 

 

KSE Somatizasyon 

ġekil 15. ÇRTÖ Duygusal Ġstismar Boyutunun KSE Somatizasyon Boyutunu 

Yordamasında "Kopukluk ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin Beta Katsayıları 

 

 

3.5.15. ÇRTÖ Cinsel Ġstismar Boyutunun KSE Somatizasyon Boyutunu 

Yordamasında "ZedelenmiĢ Otonomi ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin 

HiyerarĢik Regresyon Analizi Sonuçları  

 

 Cinsel istismar boyutunun KSE Somatizasyon boyutunu ne ölçüde 

yordadığının ve zedelenmiĢ otonomi Ģema alanını oluĢturan Ģemaların aracı olarak 

rol oynayıp oynamadığının ortaya konması amacıyla yapılan HiyerarĢik Regresyon 

Analizi sonuçları Tablo 32'de verilmiĢtir. 
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Tablo 32. ÇRTÖ Cinsel Ġstismar Boyutunun KSE Somatizasyon Boyutunu Yordamasında 

"ZedelenmiĢ Otonomi ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin HiyerarĢik Regresyon Analizi 

Sonuçları   

Analiz 

AĢaması 

Yordayıcı 

DeğiĢken 

R R
2 

Standart 

Hata 

B βeta t F DeğiĢim 

1 Cinsel Ġstismar .35 .12 .10 .81 .35 8.20*** 67.29*** 

2 Cinsel Ġstismar .50 .25 .09 .52 .22 5.34*** 78.73*** 

 Zedelenmiş 

Otonomi 

.01 .15 .38 8.87***  

*** p < .001 

 

 Tablo 32'den izlenebileceği gibi, denkleme ilk blokta girilen cinsel istismar 

değiĢkeninin KSE Somatizasyon boyutunu anlamlı olarak yordadığı bulunmuĢtur (R 

= .35, R
2 

= .12, F(1, 457) = 67.29, p < .001). DeğiĢkenin,  bağımlı değiĢkendeki 

varyansın % 12'sini açıkladığı görülmektedir. Denkleme ikinci blokta zedelenmiĢ 

otonomi değiĢkeni girilmiĢ ve bu değiĢkenin bağımlı değiĢkeni pozitif yönde anlamlı 

olarak yordadığı görülmüĢtür (R = .50, R
2 

= .25, F(2, 456) = 78.74, p < .001). Ġkinci 

blokta zedelenmiĢ otonomi değiĢkeninin eklenmesiyle cinsel istismar değiĢkeninin 

açıkladığı beta değerinde .35'den (p < .001) .22'e anlamlı bir düĢme olduğu 

gözlenmiĢtir. Aracı değiĢken denkleme girdiğinde, yordayıcı değiĢkenin beta değeri 

düĢtüğü ve anlamlılığı azaldığı için cinsel istismar ile somatizasyon arasındaki 

iliĢkide kısmi aracı etki gösterdiği ortaya konmuĢtur. Yapılan Sobel Testi bu aracı 

etkinin anlamlı olduğunu göstermiĢtir, Sobel z = 5.78, p < .001. Yordayıcı ve aracı 

değiĢkenlerin bağımlı değiĢkenle olan iliĢkisi ve ilgili beta katsayıları ġekil 16’da 

verilmiĢtir. 
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 β= .33 ZedelenmiĢ Otonomi β= .45 

 

Cinsel Ġstismar 

 

β= .35  β= .22 

 

KSE Somatizasyon 

ġekil 16. ÇRTÖ Cinsel Ġstismar Boyutunun KSE Somatizasyon Boyutunu 

Yordamasında "ZedelenmiĢ Otonomi ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin Beta 

Katsayıları 

 

3.5.16. ÇRTÖ Duygusal Ġstismar Boyutunun KSE Hostilite Boyutunu 

Yordamasında "Kopukluk ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin HiyerarĢik 

Regresyon Analizi Sonuçları  

 

 Duygusal istismar boyutunun KSE Hostilite boyutunu ne ölçüde yordadığının 

ve kopukluk Ģema alanını oluĢturan Ģemaların aracı olarak rol oynayıp 

oynamadığının ortaya konması amacıyla yapılan HiyerarĢik Regresyon Analizi 

sonuçları Tablo 33'te verilmiĢtir. 

 

Tablo 33. ÇRTÖ Duygusal Ġstismar Boyutunun KSE Hostilite Boyutunu Yordamasında 

"Kopukluk ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin HiyerarĢik Regresyon Analizi Sonuçları  

Analiz 

AĢaması 

Yordayıcı 

DeğiĢken 

R R
2 

Standart 

Hata 

B βeta t F DeğiĢim 

1 Duygusal Ġstismar .32 .10 .08 .61 .32 7.42*** 55.19*** 

2 Duygusal Ġstismar .54 .29 .08 .10 .05 1.17 123.10*** 

 Kopukluk .01 .15 .51 11.09***  

*** p < .001 

 

 Tablo 33'ten izlenebileceği gibi, denkleme ilk blokta girilen duygusal istismar 

değiĢkeninin KSE Hostilite boyutunu anlamlı olarak yordadığı bulunmuĢtur (R = .32, 
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R
2 

= .10, F(1, 457) = 55.19, p < .001). DeğiĢkenin,  bağımlı değiĢkendeki varyansın % 

10'unu açıkladığı görülmektedir. Denkleme ikinci blokta kopukluk değiĢkeni girilmiĢ 

ve bu değiĢkenin bağımlı değiĢkeni pozitif yönde anlamlı olarak yordadığı 

görülmüĢtür (R = .54, R
2 

= .29, F(2, 456) = 96.52, p < .001). Ġkinci blokta kopukluk 

değiĢkeninin eklenmesiyle duygusal istismar değiĢkeninin açıkladığı beta değerinde 

.32'den (p < .001) .05'e anlamlı bir düĢme olduğu gözlenmiĢtir. Aracı değiĢken 

denkleme girdiğinde, yordayıcı değiĢkenin beta değeri düĢtüğü ve anlamlılığını 

yitirdiği için duygusal istismar ile hostilite arasındaki iliĢkide tam aracı etki 

gösterdiği ortaya konmuĢtur. Yapılan Sobel Testi bu aracı etkinin anlamlı olduğunu 

göstermiĢtir, Sobel z = 8.54, p < .001. Yordayıcı ve aracı değiĢkenlerin bağımlı 

değiĢkenle olan iliĢkisi ve ilgili beta katsayıları ġekil 17'de verilmiĢtir. 

 

 β= .53   Kopukluk β= .54 

 

Duygusal Ġstismar 

 

β= .32  β= .05 

 

KSE Hostilite 

ġekil 17. ÇRTÖ Duygusal Ġstismar Boyutunun KSE Hostilite Boyutunu 

Yordamasında "Kopukluk ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin Beta Katsayıları 

 

3.5.17. ÇRTÖ Duygusal Ġstismar Boyutunun KSE Hostilite Boyutunu 

Yordamasında "Yüksek Standartlar ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin 

HiyerarĢik Regresyon Analizi Sonuçları  

 

 Duygusal istismar boyutunun KSE Hostilite boyutunu ne ölçüde yordadığının 

ve yüksek standartlar Ģema alanını oluĢturan Ģemaların aracı olarak rol oynayıp 
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oynamadığının ortaya konması amacıyla yapılan HiyerarĢik Regresyon Analizi 

sonuçları Tablo 34'te verilmiĢtir. 

 

Tablo 34. ÇRTÖ Duygusal Ġstismar Boyutunun KSE Hostilite Boyutunu Yordamasında 

"Yüksek Standartlar ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin HiyerarĢik Regresyon Analizi 

Sonuçları  

Analiz 

AĢaması 

Yordayıcı 

DeğiĢken 

R R
2 

Standart 

Hata 

B βeta t F DeğiĢim 

1 Duygusal Ġstismar .32 .10 .08 .61 .32 7.42*** 55.19*** 

2 Duygusal Ġstismar .56 .32 .07 .36 .19 4.83*** 142.25*** 

 Yüksek 

Standartlar 

.01 .18 .48 11.92***  

*** p < .001 

  

 Tablo 34'ten izlenebileceği gibi, denkleme ilk blokta girilen duygusal istismar 

değiĢkeninin KSE Hostilite boyutunu anlamlı olarak yordadığı bulunmuĢtur (R = .32, 

R
2 

= .10, F(1, 457) = 55.19, p < .001). DeğiĢkenin,  bağımlı değiĢkendeki varyansın % 

10'unu açıkladığı görülmektedir. Denkleme ikinci blokta yüksek standartlar 

değiĢkeni girilmiĢ ve bu değiĢkenin bağımlı değiĢkeni pozitif yönde anlamlı olarak 

yordadığı görülmüĢtür (R = .56, R
2 

= .32, F(2, 456)  = 107.25, p < .001). Ġkinci blokta 

yüksek standartlar değiĢkeninin eklenmesiyle duygusal istismar değiĢkeninin 

açıkladığı beta değerinde .32'den (p < .001) .19'a anlamlı bir düĢme olduğu 

gözlenmiĢtir. Aracı değiĢken denkleme girdiğinde, yordayıcı değiĢkenin beta değeri 

düĢtüğü ve anlamlılığı azaldığı için duygusal istismar ile hostilite arasındaki iliĢkide 

tam aracı etki gösterdiği ortaya konmuĢtur. Yapılan Sobel Testi bu aracı etkinin 

anlamlı olduğunu göstermiĢtir, Sobel z = 5.49, p < .001. Yordayıcı ve aracı 

değiĢkenlerin bağımlı değiĢkenle olan iliĢkisi ve ilgili beta katsayıları ġekil 18'de 

verilmiĢtir. 
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 β= .27 Yüksek Standartlar β= .53 

 

Duygusal Ġstismar 

 

β= .32  β= .19 

 

KSE Hostilite 

ġekil 18. ÇRTÖ Duygusal Ġstismar Boyutunun KSE Hostilite Boyutunu 

Yordamasında "Yüksek Standartlar ġema Alanının" Aracı Rolüne ĠliĢkin Beta 

Katsayıları 
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IV. BÖLÜM 

 

TARTIġMA 

 

GiriĢ bölümünde ifade edildiği gibi bu araĢtırmanın temel amacı, çocukluk çağı 

ruhsal travma yaĢantıları ile genç yetiĢkinlikte ortaya çıkan psikolojik belirtiler 

arasındaki iliĢkiyi ve bu iliĢkide erken dönem uyum bozucu Ģemaların aracı rolünü 

incelemektir. AraĢtırmanın bu bölümünde, araĢtırmanın temel amaçları 

doğrultusunda yapılan analizlerden elde edilen bulgular, var olan yazın çerçevesinde 

değerlendirilmiĢtir. Aynı zamanda, araĢtırmanın sınırlılıklarına ve ileri çalıĢmalar 

için önerilere yer verilmiĢtir. 

 

4.1. Çocukluk Çağı Ruhsal Travma YaĢantıları, Erken Dönem Uyum Bozucu 

ġemalar ve Psikolojik Belirtiler DeğiĢkenlerinin Cinsiyet Açısından 

KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bulguların TartıĢılması 

 

 AraĢtırmada, erkek katılımcıların kadın katılımcılara göre çocukluk 

döneminde istismar ve ihmal yaĢantılarına daha fazla maruz kaldığı belirlenmiĢtir. 

Bu bulguya göre, erkek katılımcıların kadınlara oranla çocukluk döneminde duygusal 

istismar dıĢında diğer tüm istismar ve ihmal türlerine (fiziksel istismar, cinsel 

istismar, fiziksel ihmal ve duygusal ihmal) daha fazla maruz kaldıkları ortaya 

çıkmıĢtır (bkz. Tablo 5). Ġlgili yazın incelendiğinde, çocukluk çağında ruhsal 

travmaya maruz kalma açısından cinsiyetler arası fark konusunda birbiriyle tutarlı 

olmayan bulgular elde edildiği görülmektedir. Zoroğlu ve arkadaĢlarının (2001) 

yürüttüğü bir çalıĢmada, erkek katılımcıların fiziksel istismarı, kızların ise duygusal 
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istismarı daha fazla bildirdiği belirtilmiĢ, ancak aralarında anlamlı bir fark 

bulunmamıĢtır. Buna karĢın, cinsel istismar ve ihmal kızlarda anlamlı olarak yüksek 

çıkmıĢtır. Benzer Ģekilde, MacMillan ve arkadaĢları (2001), cinsel istismarın 

kadınlarda, fiziksel istismarın ise erkeklerde daha yüksek oranda bildirildiğini 

bulmuĢlardır. Bir baĢka çalıĢmada ise, cinsiyet değiĢkeninin maruz kalınan istismar 

ve ihmal yaĢantıları üzerinde bir etkisinin olmadığı bulunmuĢtur (Bostancı ve ark., 

2006). Benzer Ģekilde McGinn ve arkadaĢları da (2005) yaptıkları çalıĢmada erkek 

ve kadın katılımcılar arasında istismar düzeyi açısından anlamlı bir fark olmadığını 

bildirmiĢtir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, söz konusu çalıĢma, yazınla kısmi 

olarak tutarlı bir sonuç ortaya koymaktadır. Yine de kadınların genel olarak daha 

fazla istismara maruz kaldığı yönündeki genel kanıyla çeliĢtiği düĢünülebilir.  

 

 Sahip olunan erken dönem uyum bozucu Ģema alanlarının cinsiyet açısından 

karĢılaĢtırıldığı analiz sonucunda, “kopukluk”, “zedelenmiĢ otonomi” ve “yüksek 

standartlar” Ģema alanları açısından cinsiyete göre anlamlı fark bulunmuĢtur (bkz. 

Tablo 5). Buna göre erkek katılımcılar kadınlara oranla, “kopukluk”, “zedelenmiĢ 

otonomi” ve “yüksek standartlar” Ģema alanlarından anlamlı olarak daha yüksek 

puanlar elde etmiĢlerdir. Erkek katılımcıların Ģema alanları kapsamında yer alan 

hangi Ģema boyutlarından daha yüksek puanlar elde ettiğini belirlemek amacıyla yeni 

gruplar arası karĢılaĢtırmalar yapılmıĢtır. Bu analizlerden elde edilen bulgulara göre, 

erkek katılımcıların kadınlara oranla "kopukluk" Ģema alanında duygusal yoksunluk, 

kusurluluk; "zedelenmiĢ otonomi" Ģema alanında tehditler karĢısında dayanıksızlık 

ve iç içe geçme/bağımlılık; “yüksek standartlar” Ģema alanında ise, duyguları 

bastırma Ģema boyutlarına daha fazla sahip oldukları belirlenmiĢtir. Bu bulguların, 

ilgili yazındaki çalıĢmalar tarafından desteklendiği görülmektedir. Örneğin, Kaya 
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(2010), erkek katılımcıların kadınlara oranla "kusurluluk", "duygusal yoksunluk", 

"duyguları bastırma" ve "cezalandırılma" Ģema alanlarından daha yüksek puan 

aldıklarını bulmuĢtur. Bir baĢka çalıĢmada ise, kadınların terk edilme ve baĢarısızlık 

Ģema boyutlarından, erkeklerin ise duygusal yoksunluk Ģema boyutundan anlamlı 

olarak yüksek puan aldıklarını bulunmuĢtur (Camara ve Calvete, 2012). ÖzbaĢ, Sayın 

ve CoĢar da (2012) kopukluk ve zedelenmiĢ otonomi Ģema alanlarında erkeklerin 

kadınlara göre daha yüksek aldığını belirlemiĢtir. Çocukluk çağında maruz kalınan 

kötü muamelelerin, olumsuz biliĢsel tarzların oluĢmasında önemli rol oynadığı 

düĢünüldüğünde (Gibb ve ark., 2001), söz konusu çalıĢmada, erkeklerin kadınlara 

göre daha fazla istismar düzeyi bildirmesi ile erkeklerin Ģema alanlarından ya da 

boyutlarından daha yüksek puan almasının tutarlı bulgular olduğu düĢünülmektedir.  

 

 Psikolojik belirtiler açısından erkek ve kadın katılımcıların puanları arasında 

anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (bkz. Tablo 10). Yazındaki çalıĢmaların çoğu 

kadınların erkeklere oranla daha fazla depresyon, anksiyete ve olumsuz benliğe sahip 

oldukları belirtilmiĢtir (örn., Camara ve Calvete, 2012; MacMillan ve ark., 2001; 

Sezer, 2009; ġahin, Batıgün ve UğurtaĢ, 2002). Psikolojik belirtiler açısından 

cinsiyete göre farklılık olmadığını gösteren çalıĢmalar da vardır (örn., Ceyhan, 

Ceyhan ve Kurtyılmaz, 2009; Özdel, Bostancı, Özdel ve Oğuzhanoğlu, 2002; Kartal, 

Çetinkaya ve Turan, 2009). Bu bağlamda değerlendirildiğinde, söz konusu 

çalıĢmanın bulgusu cinsiyet temel etkisine göre psikolojik belirtiler arasında fark 

olmadığı gösteren çalıĢmalar ile tutarlılık göstermektedir. 
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4.2. Çocukluk Çağı Ruhsal Travma YaĢantılarının Psikolojik Belirtileri 

Yordamasına ĠliĢkin Bulguların TartıĢılması 

 

 AraĢtırmanın temel soruları çerçevesinde, genç yetiĢkinlikte ortaya çıkan 

psikolojik belirtilerin hangi ruhsal travma yaĢantıları tarafından yordandığı sorusuna 

yanıt aranmıĢtır. Analiz sonuçları, anksiyetenin duygusal istismar, cinsel istismar ve 

fiziksel ihmal yaĢantıları tarafından yordandığına iĢaret etmektedir (bkz. Tablo 12). 

Duygusal istismara maruz kalmıĢ çocuklar, kendilerini değersiz, sevilmeyen, 

istenmeyen ve tehlikede olarak hissederler (Kairys ve Johnson, 2002). Güvenli 

olmayan ve istikrarsız bir ortamda yetiĢen çocuklar, hem benliği hem de diğer 

insanlar ve dıĢ dünya ile ilgili olumsuz beklentiler ya da modeller 

geliĢtirebilmektedir (Wright ve ark., 2009). Bu olumsuz beklentiler ve uyum bozucu 

modeller, çocuğun yetiĢkin dönemde anksiyete belirtileri geliĢtirmesine zemin 

hazırlayabilmektedir. Benzer Ģekilde, cinsel istismara maruz kalmıĢ çocukların da 

benlik algısı, kiĢiler arası iliĢki kurma ve sosyal iliĢkileri sürdürebilme becerisi 

olumsuz etkilenmektedir (Taner ve Gökler, 2004). Cinsel istismarın genellikle 

çocuğa en yakını tarafından yapıldığı düĢünüldüğünde, çocuğun bir güven ve 

güvenlik sorunu geliĢtirmesi de muhtemeldir. Böyle yaĢantıları maruz kalan bireyler, 

aile bireylerine ya da arkadaĢlarına güvenmeme ve onlardan uzaklaĢma, içine 

kapanma, sosyal iliĢkilerden kaçınma gibi tepkiler ortaya koyabilmektedir (Kurtay ve 

ark., 2004). Yazında yer alan çalıĢmalar da söz konusu bulguyu desteklemektedir 

(Beitchman ve ark., 1992; Gross ve Keller, 1992; Hornor, 2011; MacMillan ve ark., 

2001; Mullen ve ark., 1996; Örsel ve ark., 2011; Van Harmelen, 2010).  
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 Analiz sonuçları, depresyonun duygusal istismar tarafından yordandığını 

göstermektedir. Sürekli eleĢtiri, aĢağılama, reddetme, küçümseme ve yok sayma gibi 

duygusal istismar ve ihmal yaĢantıları, benlik ile ilgili olumsuz inançların 

içselleĢtirilmesine ve uzun süreli olumsuz etkilerin oluĢmasına neden olmaktadır 

(Wright ve ark., 2009). Depresyonun oluĢumunda, bireyin kendisi (kendini kusurlu, 

yetersiz, hastalıklı ya da yoksun olarak görme), dünya (dünyayı, kendi üstünde aĢırı 

istekleri olan ve yaĢam amaçlarına ulaĢmasında önünde üstesinden gelemeyeceği 

engeller olan bir yer olarak görme) ve geleceği (yaĢanılan güçlüklerin veya 

sıkıntıların sonsuza dek devam edeceği) hakkındaki olumsuz algılamalar ya da bakıĢ 

açıları yer almaktadır (Beck, 1976; Beck ve ark., 1979). Bu bağlamda 

değerlendirildiğinde, çocukken maruz kalınan duygusal istismar yaĢantısının, 

yetiĢkinlik döneminde depresyonun oluĢmasında etkili olması beklendik bir sonuçtur 

ve yazında yer alan çalıĢmalarla tutarlılık göstermektedir (Boudewyn ve Liem, 1995; 

Hornor, 2011; Spertus ve ark., 2003; Wright ve ark., 2009).  

 

 Analiz sonuçları olumsuz benliği ilk sırada duygusal istismarın yordadığını 

göstermektedir. Çocukken istismara maruz kalan bireyler, değersizlik, aĢağılanma, 

suçluluk, utanç gibi düĢünceleri içselleĢtirebilmektedir. Özellikle, çocukken duygusal 

yönden gereksinim duyduğu ilgi, sevgi ve yakınlığı göremeyen bireylerin benlik 

kavramının geliĢimi olumsuz etkilenmektedir (Ünal, 2008). Ayrıca, duygusal 

istismar yaĢantısı, çocuğa doğrudan yetersiz olduğuna dair bir kendilik değeri 

aĢılanmasına ve böylece çocuğun kendi ve etkililiği konusunda olumsuz inançları 

içselleĢtirmesine neden olur (Spertus ve ark., 2003). Yazında yer alan çalıĢmalarda 

bu bulgu desteklenmektedir (Briere ve Runtz, 1990; Mullen ve ark., 1996; Wright ve 

ark., 2009). Buna göre, yetiĢkinlik döneminde olumsuz benliğin geliĢiminde 
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çocukluk çağında yaĢanan duygusal istismarın önemli bir rolü olabileceği 

görülmektedir. 

 

 Somatizasyonu, birinci sırada duygusal istismar, ikinci sırada ise cinsel 

istismarın yordadığı görülmüĢtür. Somatizasyon bozukluğu olan kiĢilerin psikiyatrik 

ve psikolojik değerlendirmeleri yapıldığında genellikle altta yatan stres unsurlarının 

olduğu görülmektedir. Stres unsurlarının kiĢi tarafından fark edilememesi, 

görmezden gelinmesi ya da çözülememesi sonucunda kiĢide psikolojik sıkıntı 

kendini fiziksel belirtiler olarak gösterir (Lipowski, 1988). Çocukluğunda duygusal 

istismara maruz kalan çocuklar, düĢüncelerini ve duygularını ifade etme konusunda 

aileleri tarafından engellendiğinde ya da baskılandığında, sağlıklı baĢ etme 

mekanizmaları geliĢtiremeyen ve duygularını ifade edemeyen çocuklar, somatik 

yakınmalarla kendilerini ifade etmektedirler (Haugaard, 2004).  Benzer Ģekilde, 

cinsel istismara maruz kalan çocuklar, vücut bütünlüklerine yönelik bu yaĢantı 

nedeniyle olumsuzluk yaĢayarak somatik belirtiler göstermektedirler (Friedrich, 

1994). Ġlgili yazın çerçevesinde değerlendirildiğinde, bu bulgu ile tutarlı sonuçlar 

ortaya koyan çok sayıda çalıĢma olduğu görülmektedir (örn., Allen, 2008; Baccini, 

Fallotta, Calabrese, Pezotti ve Corazziari, 2003; Bryer ve ark., 1987; Spertus ve ark., 

2003; Stuart ve Noyes, 2006).  

 

  Analiz sonuçları, duygusal istismarın hostiliteyi yordadığını 

göstermektedir. Çocukken duygusal istismara maruz kalan bireylerin genellikle 

reddedici ve düĢmanca davranıĢlar sergileyen ailelere sahip oldukları gözlenmiĢtir 

(Glaser, 1993). Sürekli olarak reddedilme, tehdit edilme ya da aĢağılanma gibi 

yaĢantılara maruz kalan bireylerin benlik algısının olumsuz etkilendiği bilinmektedir. 
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Bu olumsuz benlik algısı, bireylerin diğerlerine öfkelenmesine ve böylece olumsuz, 

saldırgan ve düĢmanca bir etkileĢim oluĢturmasına neden olmaktadır. Ayrıca, 

duygusal istismara maruz kalmak, yeterli duygu düzenleme becerilerinin 

geliĢtirilememesine ve bu da bireylerin saldırgan ve düĢmanca davranıĢların temelini 

oluĢturan olumsuz öfke duygularını kendilerinden uzak tutmalarını engellemektedir.  

(Allen, 2010). Bu bulgu yazında yer alan çalıĢmalar tarafından desteklenmektedir 

(Barnett ve ark., 2011; McGee, Wolfe ve Wilson, 1997). 

 

 Bu çalıĢmada, klinik olmayan bir örneklem kullanılmıĢtır. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde, göreceli olarak katılımcıların fiziksel ve cinsel istismar 

yaĢantılarının düĢük oranda olacağı düĢünülmüĢtür. Bu nedenle, duygusal istismarın 

tüm psikolojik belirtileri birinci sırada yordaması, çalıĢmanın örneklemi açısından 

beklendik bir bulgudur ve yazın tarafından desteklenmektedir (Spertus ve ark., 

2003). Ayrıca, duygusal istismarın, diğer istismar türleri kontrol edildiğinde bile 

anksiyete, depresyon ve fiziksel belirtileri yordadığına dair birçok çalıĢma vardır 

(örn., Crawford ve Wright, 2007; Hankin, 2005). 

 

4.3. Çocukluk Çağı Ruhsal Travma YaĢantılarının Erken Dönem Uyum Bozucu 

ġema Alanlarını Yordamasına ĠliĢkin Bulguların TartıĢılması 

 

 AraĢtırmanın temel soruları çerçevesinde, erken dönem uyum bozucu Ģema 

boyutlarını kapsayan Ģema alanlarının hangi ruhsal travma yaĢantıları tarafından 

yordandığı sorusuna yanıt aranmıĢtır. Young ve arkadaĢları (2003), erken dönem 

uyum bozucu Ģemaların geliĢmesinin temelinde, çocukken anne- baba, kardeĢler ve 

akranlar ile gerçekleĢen travmatik yaĢantıların yer aldığını ileri sürmüĢtür. Buna 
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göre, çocukluğun erken dönemlerinde duygusal istikrar, güvenlik, beslenme ve sevgi 

gibi ihtiyaçları karĢılanmayan bireyler uyum bozucu Ģemalar geliĢtirirler (Young ve 

ark., 2003). Bu bağlamda yapılan analizler, kopukluk/reddedilmiĢlik Ģema alanını 

(terk edilme, güvensizlik, duygusal yoksunluk, kusurluluk ve sosyal izolasyon) 

birinci sırada duygusal ihmal, ikinci sırada duygusal istismar, üçüncü sırada ise 

fiziksel ihmalin yordadığını göstermiĢtir (bkz. Tablo 14). Duygusal istismar ve ihmal 

yaĢantısı olan bireyler, genellikle anne-babalarından ya da bakım veren kiĢilerden 

gereksinim duyduğu ilgi, sevgi ve yakınlığı göremeyen bireylerdir (Briere ve Runtz, 

1990; Runyan ve ark., 2002). Bunun yanı sıra, söz konusu bireylerin aĢağılama, 

reddetme, suçlama gibi bireyin sağlıklı geliĢimine zarar veren olumsuz yaĢantılara 

maruz kalmıĢ olmaları muhtemeldir (ĠHD, 2008; Ünal, 2008). ġema Kuramı 

çerçevesinde değerlendirildiğinde, duygusal yönden istismar ve ihmal edilen 

çocuklar, baĢkalarına güvenli ve tatmin edici bir bağlanma oluĢturamazlar. Söz 

konusu çocuklar, bakım, sevgi, ait olma ve tutarlılık gereksinimlerinin 

karĢılanmayacağına inanırlar. Ailelerin bu çocuklarla iliĢkisinin soğuk ve zarar verici 

nitelikte olduğu gözlenmektedir. Bu olumsuz yaĢantılardan dolayı, çocuklarda oluĢan 

kayıp, değersizlik ve aĢağılık olma duyguları, kopukluk Ģema alanında yer alan 

duygusal yoksunluk, kusurluluk/utanç ve sosyal izolasyon Ģemalarının oluĢmasında 

önemli rol oynamaktadır (Young ve ark., 2003). Bu bağlamda, çocukluk çağında 

ortaya çıkan duygusal istismar yaĢantılarının, kopukluk Ģema alanında yer alan 

Ģemaların oluĢmasına zemin hazırladığı düĢünülmektedir. Yazında yer alan 

çalıĢmalar incelendiğinde, söz konusu bulgunun tutarlı sonuçlar ortaya koyduğu 

görülmektedir (Cecero ve ark., 2004; McGinn ve ark., 2005; Narimani ve ark., 2012; 

Saariaho ve ark., 2011;Thimm, 2010; Wright ve ark., 2009). 

 



 

122 

 

 Yapılan analizler sonucu elde edilen bir diğer bulgu, zedelenmiĢ otonomi 

Ģema alanını (bağımlılık, tehditler karĢısında dayanıksızlık, yapıĢıklık/geliĢmemiĢ 

benlik, baĢarısızlık) birinci sırada duygusal ihmal, ikinci sırada ise cinsel istismarın 

yordadığıdır. Bu bulgu, Narimani ve arkadaĢları (2012) ile Haghighatmanesh, Agha-

Mohammadian, Ghanbari-Hashemabadi ve Mahram (2010) yaptığı çalıĢmalar ile 

tutarlı bir sonuç ortaya koymuĢtur. ZedelenmiĢ otonomi Ģemasına sahip olan 

bireylerin, bağımsız hareket edebilme ve ailelerinde ayrı yaĢama konusunda sorun 

yaĢadıkları bildirilmektedir (Young ve ark., 2003). Çocukluklarında duygusal yönden 

ilgi, sevgi ve destekten yoksun olan ve cinsel yönden kötüye kullanılan çocukların 

özgüvenleri zarar görmüĢtür. Ayrıca, aileleri tarafından özerklikleri engellenmiĢ ya 

da baskılanmıĢtır. Sonuç olarak, böyle yaĢantılara maruz kalan bireyler kendi 

kimliklerini oluĢturmakta ve yaĢamlarını düzgün bir Ģekilde sürdürmekte sorun 

yaĢamaktadırlar (zedelenmiĢ otonomi).  

 

 AraĢtırma bulgularına göre, zedelenmiĢ sınırlar Ģema alanını (hak görme, 

yetersiz öz-denetim) duygusal istismar yordamaktadır. ZedelenmiĢ Sınırlar alanında 

yer alan Ģemalara sahip olan insanlar, baĢkalarının haklarına saygı gösterme, iĢbirliği 

yapma, sözleri yerine getirme ve uzun vadeli hedeflere ulaĢmada zorluk yaĢarlar 

(Young ve ark., 2003). ġema Kuramı'nda, çocukken duygusal istismara maruz kalmıĢ 

bireylerin, yaĢadıkları duygusal yoksunluğu telafi etmek için hak görmeci bir Ģekilde 

davranabilecekleri belirtilmektedir. Bir baĢka ifadeyle, böyle bireyler baĢkalarına 

verilen zarara bakmaksızın, istedikleri her Ģeyi yapmakta ısrarcı olurlar. AĢırı 

derecede talepkar ve empatiden yoksun olurlar (Young ve ark., 2003). Bu açıdan, 

çocukken duygusal yönden örselenen çocuğun yetiĢkin dönemde, baĢkalarının 
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gereksinimlerini göz ardı ederek baskın olması ya da empati kuramaması olasılığı 

yüksek görülmektedir. 

 

 Söz konusu araĢtırmanın bir diğer bulgusu, diğerleri yönelimlilik Ģema alanını 

duygusal istismarın yordadığıdır. Bu Ģema alanındaki Ģemalara sahip bireyler, 

duygularını ve gereksinimlerini açık bir Ģekilde etme konusunda sorun yaĢarlar. 

YaĢadıkları suçluluk ve değersizlik hislerinden dolayı duygularını ifade edemedikleri 

varsayılmaktadır. Bu nedenle, diğer insanlar tarafından sevilmek, onaylanmak ve 

onların tepkisinden kaçınmak için kendi gereksinimlerinden ziyade diğerlerinin 

isteklerine, duygularına ve tepkilerine yoğun bir Ģekilde odaklanırlar  (Young ve ark., 

2003). Bu bağlamda değerlendirildiğinde, birey çocukken aile içinde göremediği 

duygusal yakınlığı, ilgiyi ve Ģefkati, iliĢkili olduğu baĢkalarından elde etmek için 

diğerlerine bağımlı bir örüntü ortaya koyuyor olabilir. 

 

 AraĢtırma bulguları, yüksek standartlar Ģema alanını, birinci sırada duygusal 

istismar, ikinci sırada ise duygusal ihmalin yordadığını ortaya koymuĢtur. Bu Ģema 

alanında yer alan Ģemalar, karamsarlık, duyguları bastırma, yüksek standartlar ve 

cezalandırılmadır. Karamsarlık Ģeması, bireyin yaĢamın olumlu yönlerini küçük 

görmesini ve çoğunluk olumsuz yönlerine odaklanması ile iliĢkilidir. Duyguları 

bastırma Ģeması, kendiliğinden oluĢan eylemleri, duyguları ve iletiĢimleri 

engellemeyi kapsar. Yüksek standartlar Ģeması, kınanmaktan ve utançtan kaçınmak 

için yüksek standartları karĢılamayı; cezalandırılma Ģeması ise bireylerin yaptıkları 

hatalar için sert bir Ģekilde cezalandırılmaları gerektiğine iĢaret eder. Duygusal 

istismar, yetersiz ilgi, sevgi ve yakınlığın yanı sıra sözel istismar, fiziksel olmayan 

katı cezalar ya da kötü muamele tehditlerini de kapsamaktadır (Kaplan ve ark., 
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1999). Bu tür tutum ve davranıĢlara maruz kalan çocuklar, gelecekle ilgili karamsar 

beklentiler oluĢturabilir. Ayrıca, katı ve cezalandırıcı olan ailelerinin isteklerini 

yerine getirmek için sorumluluk alma, kurallara uyma, mükemmel olma, duygularını 

saklama ve hatalardan kaçınma gibi durumlara aĢırı derecede odaklanabilirler. Sonuç 

olarak, duygusal istismar yaĢantısının, bireyin günlük olaylara aĢırı tetikte olmasına 

ve hayata katı bir Ģekilde bakmasına neden olabileceği düĢünülmektedir. Ayrıca, 

Ģema baĢ etme biçimleri çerçevesinde değerlendirildiğinde, duygusal olarak yoksun 

olan birinin duygusal desteği baĢkalarından talep etmesi sağlıklıdır ancak aĢırı telafi 

edici baĢ etme mekanizmasını kullanarak daha talepkar olabilir ve yüksek standartlar 

Ģema alanında yer alan hak görmeci Ģemasını geliĢtirebilir (Young ve Klosko, 1993). 

 

4.4. Erken Dönem Uyum Bozucu ġema Alanlarının Psikolojik Belirtileri 

Yordamasına ĠliĢkin Bulguların TartıĢılması 

 

 Bu araĢtırma çerçevesinde genç yetiĢkinlikte görülen psikolojik belirtilerin 

hangi erken dönem uyum bozucu Ģemalar tarafından yordandığı sorusuna da yanıt 

aranmıĢtır. Yapılan analizler sonucunda, anksiyeteyi birinci sırada kopukluk, ikinci 

sırada yüksek standartlar, üçüncü sırada ise zedelenmiĢ otonomi Ģema alanlarının 

yordadığı görülmektedir (bkz. Tablo 16). Kopukluk Ģema alanında yer alan Ģemalara 

sahip olan bireyler, travmatik çocukluk yaĢantıları nedeniyle, kendine zarar verici bir 

iliĢkiden hemen uzaklaĢma ve yakın iliĢkilerden kaçınma eğilimi göstermektedir 

(Young ve ark., 2003). Ayrıca, kendilerini güvende hissetmezler ve her an kötü bir 

Ģey olacağına dair ya da sevdikleri kiĢilerin onları inciteceğine ya da terk edeceğine 

dair inançları vardır (Young ve Klosko, 1993). Benzer Ģekilde, yüksek standartlar 

Ģema alanındaki Ģemalardan karamsarlık Ģemasına sahip olan bireyler, yaĢamın 
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olumsuz yönlerin daha fazla odaklanırlar. YaĢamlarında her Ģeyin ciddi anlamda kötü 

olacağına dair kaygıları söz konusudur. Bu nedenle, sürekli olarak endiĢeli, aĢırı 

dikkatli ve kararsız bir tablo sergilerler (Young ve ark., 2003). Bu bağlamda, söz 

konusu Ģema alanlarının anksiyete belirtisinin ortaya çıkmasına neden olabileceği 

düĢünülmektedir.  Bu bulgu, yazında yer alan çalıĢmalarla tutarlı bir sonuç ortaya 

koymaktadır (Alfasfos, 2009; Bosmans ve ark., 2010; Calvete ve ark., 2005; Schmidt 

ve Joiner, 2004; Welburn ve ark., 2002; Wright ve ark., 2009).  

 

 Analiz sonuçları, depresyonu birinci sırada kopukluk, ikinci sırada diğerleri 

yönelimlilik, üçüncü sırada ise, yüksek standartlar Ģema alanlarının yordadığını 

göstermektedir. Beck, Brown, Steer, Eidelson ve Riskind (1987), her bir duygusal 

bozukluğun, o bozukluğa özgü biliĢsel bir içerik tarafından tanımlanabileceğini 

ortaya koymuĢlardır. Buna göre, depresyon ile ilgili biliĢler, kayıp, yoksunluk ve 

olumsuz kendilik değerlendirmesidir. Kopukluk alanındaki Ģemalara sahip olan 

bireyler, kusurlu ve değersiz olmaktan dolayı (kusurluluk/utanç) güvenlik, sevgi ve 

kabul edilme gibi temel gereksinimlerin karĢılanmayacağını iliĢkin inançlara 

(duygusal yoksunluk) sahiptir. Bu yüzden diğerleri ulaĢılmaz (terk 

edilme/istikrarsızlık) ya da düĢmandır (güvensizlik/suistimal edilme) (Young ve ark., 

2003).  Bu açıdan, kusurluluk, duygusal yoksunluk ve güvensizlik gibi Ģemaların 

depresyonu oluĢturan biliĢlerle iliĢkili olabileceği görülmektedir. Yazında yer alan 

çalıĢmalar da bu bulguyu desteklemektedir (Alfasfos, 2009; Calvete ve ark., 2005; 

Eberhart ve ark., 2011; Harris ve Curtin, 2002; Schmidt ve ark., 1995; Schmidt ve 

Joiner, 2004; Shah ve Waller, 2000; Stopa ve ark., 2001; Wright ve ark., 2009). 

Özellikle, Cukor ve McGinn (2006), Kopukluk Ģema alanını oluĢturan 

kusurluluk/utanç, duygusal yoksunluk, güvensizlik/suistimal edilme ve sosyal 
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izolasyon Ģemalarının depresyonu yordamada en önemli Ģemalar olduğunu ortaya 

koymuĢtur. Bu açıdan, söz konusu bulgu, kopukluk Ģema alanının depresyon için 

önemli bir yordayıcı olduğunu ortaya koyması açısından da yazınla tutarlılık 

göstermektedir. 

 

 Olumsuz benliği, sırasıyla kopukluk, zedelenmiĢ otonomi ve yüksek 

standartlar Ģema alanlarının yordadığı bulunmuĢtur. Kopukluk alanında yer alan 

Kusurluluk/Utanç Ģeması, kusurlu, kötü, aĢağı ya da değersiz olma duygusunu 

içermektedir. Aynı zamanda, Ģema bireyin algıladığı eksiklik ya da kusura iliĢkin 

utanç duygusunu içermektedir. Bu kusurlar, bencillik, saldırgan dürtüler gibi kiĢisel 

ya da itici görünüm, sosyal beceriksizlik gibi genel olabilir (Young ve ark., 2003). 

Özellikle, kopukluk Ģema alnındaki kusurluluk utanç Ģeması ve zedelenmiĢ otonomi 

alanındaki bağımlılık/yetersizlik Ģeması, bireyin kendiliği hakkındaki olumsuz bakıĢ 

açılarını yansıtmaktadır (Harris ve Curtin, 2002). AraĢtırma bulgularına paralel 

olarak, bu tür olumsuz inançlara ya da Ģemalara sahip olmanın, olumsuz kendilik 

algısı geliĢimi ile iliĢkili olabileceği düĢünülmektedir.  

 

 AraĢtırma bulguları, somatizasyonun kopukluk ve zedelenmiĢ otonomi Ģema 

alanları tarafından yordandığını göstermektedir. Erken dönem uyum bozucu Ģemalar, 

bireyin depresyon, anksiyete gibi psikopatolojiler ya da uykusuzluk, ülser gibi 

psikosomatik bozukluklar geliĢtirmesine yatkın hale getirmektedir (Young, 1999). 

Güvenlik, korunma, istikrar, empati, duyguların paylaĢımı gibi gereksinimlerinin 

karĢılanmayacağına dair inancı olan bireyler, sorunlarını ya da isteklerini sözel 

olarak ifade etmekte güçlük yaĢayabilirler ya da somatik Ģikayetlerle bunları ifade 
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etmeye çalıĢabilir. Bu bulgu yazın tarafından desteklenmektedir (Alfasfos, 2009; 

Shahamat, 2011; Welburn ve ark., 2002).  

 

 Hostitileteyi, kopukluk ve yüksek standartlar Ģema alanlarının yordadığı 

görülmüĢtür. Hostilite ile ilgili biliĢler, diğerlerinin niyetleri hakkında olumsuz 

algılamaları ve genel huzursuzluk halini kapsamaktadır (Lochman, While ve 

Wayland, 1991; Berkowitz, 1990). Kopukluk Ģema alanındaki Güvensizlik Ģeması, 

diğerler insanların, fırsat verildiğinde, bireyi kendi amaçları doğrultusunda 

kullanacakları, istismar edecekleri, zarar verecekleri ve küçük düĢüreceklerine dair 

Ģüpheleri ve varsayımları içermektedir (Young ve ark., 2003). Bu olumsuz 

varsayımlar, bireyin diğer insanlara karĢı öfkeli ve saldırgan tutumlar sergilemesine 

neden olabilir. Yazında yer alan çalıĢmalar, bu bulguyu desteklemektedir (Alfasfos, 

2009; Calvete ve ark., 2005; Lochman ve ark., 1991; Tremblay ve Dozois, 2009).  

 

 Benzer Ģekilde, AĢırı Tetikte Olma ve Baskılama (yüksek standartlar) Ģema 

alanını hostiliteyi yordadığı görülmektedir. Bu Ģema alanında yer alan duyguları 

bastırma Ģemasına sahip olan bireyler, kendiliğinden oluĢan davranıĢları, duyguları 

ve iletiĢimi engellerler. Kontrolü kaybetmekten ve eleĢtirilmekten sakınmak için 

yapılan bu eylem, bireyin öfke patlamaları yaĢamasına neden olabileceği 

düĢünülmektedir. Ayrıca, bu Ģema alanında yer alan cezalandırıcılık Ģeması, kiĢilerin 

hata yaptıkları için sert bir Ģekilde cezalandırılması gerektiği inancını kapsar. Bu 

Ģemaya sahip olan bireyler, standartlarını karĢılamayan bireylere hoĢgörüsüz, öfkeli 

olma ve saldırganca davranma eğiliminde olabilmektedir (Young ve ark., 2003). 
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 Erken dönem uyum bozucu Ģemaların, psikolojik uyumsuzlukların ve 

bozuklukların önemli yordayıcıları olduğu görüĢünün (Young, 1999; Young ve ark., 

2003), bu çalıĢmanın bulguları ile desteklendiği düĢünülmektedir. Özellikle, 

kopukluk Ģema alanının tüm psikolojik belirtileri yordadığı görülmektedir. Ġlgili 

yazın incelendiğinde, kopukluk Ģema alanının çeĢitli psikopatolojilerin ortaya 

çıkmasında temel rol oynadığı görülmüĢtür (örn., Cukor ve McGinn, 2006; Kaya, 

2010).  

 

 Özetle, bu çalıĢma ile ġema Kuramı'nın, erken dönem uyum bozucu 

Ģemaların, özellikle kopukluk Ģema alanının, genç yetiĢkinlik döneminde görülen 

psikolojik belirtiler ya da psikopatolojilerin oluĢmasında önemli olduğuna iliĢkin 

ortaya koyduğu görüĢün desteklendiği düĢünülmektedir. 

 

4.5. Çocukluk Çağı Ruhsal Travma YaĢantıları ile Psikolojik Belirtiler 

Arasındaki ĠliĢkide Erken Dönem Uyum Bozucu ġema Alanlarının Aracı 

Rolüne ĠliĢkin Bulguların TartıĢılması 

 

 ġema Kuramı, erken dönem uyum bozucu Ģemaların, çocuklukta gerçekleĢen 

olumsuz yaĢantılar yoluyla oluĢtuğunu ve bu Ģemaların yetiĢkinlik döneminde ortaya 

çıkan psikopatolojiler için zemin hazırladığını ileri sürmektedir (Young, 1994; 

Young ve ark., 2003). BaĢka bir ifadeyle kuram, çocukluk çağındaki olumsuz 

yaĢantılar ile yetiĢkinlikte ortaya çıkan psikolojik sorunlar arasındaki iliĢkiyi, erken 

dönem uyum bozucu Ģemaların aracı rolü aracılığıyla ortaya koymaktadır. Buradan 

hareketle, bu bölümde çocukluk çağı ruhsal travma yaĢantılarının psikolojik 

belirtileri yordamasına ve Ģema alanlarının (kopukluk, zedelenmiĢ otonomi, 



 

129 

 

zedelenmiĢ sınırlar, diğerleri yönelimlilik, yüksek standartlar) bu iliĢkideki aracı 

rollerine iliĢkin bulguların tartıĢılmasına yer verilmiĢtir. 

 

 Yapılan analizler sonucunda, kopukluk ve yüksek standartlar Ģema alanlarının 

duygusal istismar ve anksiyete arasında aracı rolünün olduğu gözlenmiĢtir. Buna 

göre, çocukken maruz kalınan duygusal istismar, her üç Ģema alanının da geliĢimini 

etkilemekte ve anksiyeteyi arttırmakta olduğu düĢünülmüĢtür. Duygusal olarak 

istismar edilen ve kendini koruyamayan çocuklar, yaĢamlarındaki önemli kiĢilerin 

onları terk edeceğine (terk edilme/istikrarsızlık), zarar vereceğine ya da aldatacağına 

(güvensizlik/suistimal edilme), sosyal yaĢam içinde yer alamayacağına (sosyal 

izolasyon/yabancılaĢma), kendilerinin kusurlu, kötü ve değersiz olduğuna 

(kusurluluk/utanç) ve yaĢamın tamamen olumsuz yönlere sahip olduğuna 

(olumsuzluk/karamsarlık) dair inançlar geliĢtirebilmektedir (Young ve ark., 2003). 

Buna göre, çocukluğunda duygusal olarak istismar edilen bireyler, aile bireylerine ve 

çevresindeki insanları güvenmede sorunlar yaĢayabilir, kendilerinin herhangi bir 

gruba ya da topluluğa ait olduğunu hissetmeyebilir ve dıĢ dünyanın belirsizlikler ve 

tehlikelerle dolu olduğuna inanabilir. Bu inançlarla yetiĢen bireyler, çevrelerine ve 

diğer insanlara karĢı aĢırı dikkat, korku ve kaygı geliĢtirebilir. Welburn ve 

arkadaĢları (2002), kopukluk Ģema alanında yer alan terk edilme/istikrarsızlık 

Ģemasına sahip bireylerin, terk edilme ile ilgili yaĢantılarından dolayı, iliĢkilere dair 

güvenlik algılarının bozulduğunu ve sürekli devam eden kaygı yaĢadıklarını 

bildirmiĢtir.  

 

 Yüksek standartlar Ģeması, kınanma ve utançtan kaçınmak için içselleĢtirilmiĢ 

yüksek standartları karĢılamak zorunda kalma Ģeklinde tanımlanmaktadır (Young ve 
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ark., 2003). Buna göre, çocukken eleĢtirilen, aĢağılanan ve çabası yeterli görülmeyen 

birey bu durumdan kurtulmak ve onay almak adına ona sunulan yüksek standartları 

içselleĢtirir. Birey, yüksek standartları karĢılama çabasıyla sürekli olarak kendini 

baskı altında hissedebilir ve bu baskıdan dolayı kaygı belirtileri sergileyebilir. Bu 

bulgu, yazın tarafından desteklenmektedir (Wright ve ark., 2009). 

 

 Analiz sonuçları, cinsel istismar ile anksiyete arasındaki iliĢkiye zedelenmiĢ 

otonomi Ģema alanının aracılık ettiğini göstermektedir.  ZedelenmiĢ otonomi Ģema 

alanındaki Ģemalar, güven ve güvenlik gibi duygulara zarar veren aile tutumlarından 

kaynaklanmaktadır (Young ve ark., 2003). Özellikle, bu Ģema alanında yer alan 

tehditler karĢısında dayanıksızlık Ģemasına sahip olan bireyler, kesin bir felaket 

olacağına ve bundan korunamayacağına dair bir inanca sahiptirler. Çocukken cinsel 

istismara uğramıĢ bireylerin, dünyanın güvensiz ve tehlikeli bir yer olduğuna dair bir 

Ģema geliĢtirmesi (tehditler karĢısında dayanıksızlık) ve bu Ģemanın da kaygı 

belirtilerini ortaya çıkarması olası görünmektedir. BaĢka bir ifadeyle, böyle inanç ya 

da beklentiler gelecek hakkında çaresizlik ve anksiyete duygularının temelini 

oluĢturabilir (Gibb, 2002; Hankin, 2005). Yazında yapılan çalıĢmalar, tehlike 

temaları ile ilgili Ģemaların daha çok anksiyete ile iliĢkili olduğunu ortaya koymakta 

ve bu bulguyu desteklemektedir (Lumley ve Harkness, 2007; Young, 1994; Young 

ve ark., 2003).  

 

 Fiziksel ihmal ile anksiyete arasındaki iliĢkiye kopukluk Ģema alanının 

aracılık ettiği görülmektedir. Çocukken beslenme, bakım ve rehberlik gibi fiziksel 

gereksinimleri karĢılanmamıĢ bireyler, yaĢamlarındaki önemli kiĢilerin onları terk 

edeceğine (terk edilme/istikrarsızlık); istismar edeceğine, zarar vereceğine ya da 
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küçük düĢüreceğine (güvensizlik/suistimal edilme); kusurlu, değersiz ve kötü 

olduklarına (kusurluluk/utanç) dair inançlar geliĢtirebilmektedirler (Young ve ark., 

2003). Buna göre çocukken fiziksel ihmale maruz kalmıĢ bireylerin, bu inançlarla 

birlikte, günlük yaĢamda ve diğer insanlarla iliĢkilerinde kaygılı ve kaçıngan 

davranıĢlar sergileyebileceği düĢünülmektedir. Bu bulgu, Young'ın (1994), anne-

babanın çocuğu ihmal etmesinin, genellikle kayıp ve değersizlik temaları ile ilgili 

Ģemaların oluĢmasına neden olduğu savı ile örtüĢmektedir.  

 

 Analiz sonuçları, duygusal istismar ile depresyon arasındaki iliĢkiye 

kopukluk, diğerleri yönelimlilik ve yüksek standartlar Ģema alanlarının aracılık 

ettiğini göstermektedir. Kopukluk Ģema alanının duygusal istismar ile depresyon 

arasındaki iliĢkiye aracılık etmesi beklendik bir bulgudur ve yazındaki birçok 

çalıĢma tarafından desteklenmektedir (Burns, 2012; Harris ve Curtin, 2002; Lumley 

ve Harkness, 2007; McGinn ve ark., 2005; Shah ve Waller, 2000; Young, 1994; 

Wright ve ark., 2009). Daha önce de ifade edildiği üzere, çocukken duygusal 

istismara maruz kalan bireyler, kendilerinin değersiz, kusurlu ve kötü olduklarına 

(kusurluluk/utanç) ve diğer kiĢiler tarafından aldatılacağına ve zarar göreceğine 

(güvensizlik/suistimal edilme)  dair inançları içselleĢtirmektedirler (Young ve ark., 

2003). Depresyonu oluĢturan biliĢsel üçlü çerçevesinde değerlendirildiğinde, kendisi 

ve dıĢ dünya ile ilgili olumsuz algılamalara ya da temel inançlara/Ģemalara sahip olan 

bireylerin, bu inançlar ya da Ģemalar yoluyla depresyonun ortaya çıkmasına zemin 

hazırladığı düĢünülmektedir. Benzer Ģekilde, duygusal istismar ile depresyon 

arasındaki iliĢkiye diğerleri yönelimlilik Ģema alanının aracılık ettiği görülmektedir. 

Bu Ģema alanı altında yer alan kendine feda Ģemasına sahip bireyler genellikle, 

sevilmeleri için kendi ihtiyaçlarının bastırılması gerektiğine inanırlar. Bu strateji, 
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duygusal olarak istismar ve ihmal edilen çocuk için maruz kaldığı eleĢtiriyi azaltmak 

ya da duygusal yakınlığı sağlamak adına bir dereceye kadar etkili olabilir. Ancak, 

çocukluk dönemindeki bu roller, ileriki yaĢamda zarar verici uzun süreli kiĢisel 

sonuçlar ve karĢılıklı olmayan ya da sömürücü iliĢkiler ile bağlantılı olabilmektedir 

(Crawford ve Wright, 2007). Bu davranıĢlardan kaynaklanan ikincil bir kazanç 

olmasına rağmen, birey kendini feda edici davranıĢlarından dolayı, depresyon 

belirtilerinin oluĢmasına zemin hazırlayabilir (Wright ve ark., 2009). Harris ve Curtin 

(2002) tarafından yapılan çalıĢma bu bulguyu desteklemektedir. 

 

 Yüksek standartlar Ģema alanında yer alan duyguları bastırma Ģeması, utanç 

duyma, cezalandırılma ya da terk edilme gibi durumlardan kaçınmak için duyguların 

ifade edilmesini kısıtlama ya da baskılamayı içerir. Bu Ģemaya sahip olan bireyler, 

duygularıyla ilgili ifadeleri zorlukla ifade eder ve duygusal ihtiyaçları 

önemsemeyerek mantığa daha çok önem verirler (Young ve ark., 2003). Çocukken, 

ilgi, sevgi ve yakınlık gibi ihtiyaçları karĢılanmayan; duygularına ve düĢüncelerine 

önem verilmeyen duygusal istismar mağduru bireyler, böyle bir inanç ya da Ģema 

geliĢtirebilirler. Bu Ģema ile birlikte, duygularını ifade etmede ve duyguları hakkında 

konuĢmada zorluk yaĢayan ve kendi duyguları ile ilgili utanç duyan bireyler, ifade 

edilmeyen öfke birikmesinin sonucu olarak saldırgan ve kızgın olabilirler. Bunun 

sonucunda ise depresif belirtiler geliĢtirebilirler (Young ve Klosko, 1993).  

 

 Duygusal istismar ile olumsuz benlik arasındaki iliĢkiye kopukluk ve yüksek 

standartlar Ģema alanlarının aracılık ettiği görülmektedir. Duygusal istismar, bireyin 

doğrudan benliğine saldırıldığı, aĢağılandığı, ilgisiz ve sevgisiz bırakıldığı, kendini 

değersiz ve yetersiz hissettirildiği ve kiĢiliğini geliĢtirme olanaklarının tanınmadığı 



 

133 

 

bir yaĢantıya iĢaret etmektedir. Söz konusu yaĢantıların, bireyin kusurlu, değersiz ve 

istenmeyen (kusurluluk) ve sıcaklık, sevgi, dinlenme ve anlaĢılma gibi temel 

duygusal gereksinimlerin diğerleri tarafından karĢılanmayacağına (duygusal 

yoksunluk) dair inançlar (Ģemalar) geliĢtirmesine (Young ve ark., 2003) ve böylece 

olumsuz bir benlik oluĢturmasına neden olacağı düĢünülmektedir.  

 

 Benzer Ģekilde, duygusal istismar ile olumsuz benlik arasındaki iliĢkiye 

yüksek standartlar Ģema alanının aracılık ettiği görülmektedir. GiriĢ bölümünde de 

ifade edildiği gibi, çocukken duygusal yönden gereksinimleri karĢılanmayan bireyler 

kusurluluk, sosyal izolasyon, duygusal yoksunluk ve baĢarısızlık Ģemalarını 

geliĢtirebilirler (Young ve ark., 2003). Böyle Ģemalara sahip olan bireyler bunlarla 

baĢa çıkmak ya da bu Ģemaların neden olduğu olumsuz duyguları telafi etmek için 

yüksek standartlar Ģemasını geliĢtirebilirler. Sürekli bir biçimde yüksek standartları 

karĢılamaya çalıĢan bireyler, kendi doğal benliği ile olan bağını kaybederek, düzen, 

baĢarı ve statüye çok fazla odaklanmaktadırlar (Young ve Klosko, 1993). Bu 

bağlamda değerlendirildiğinde, temel fiziksel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarına 

yeterli önemi veremeyen bireylerin olumsuz bir benlik geliĢtirebileceği 

düĢünülmektedir. Bu bulgu yazın tarafından da desteklenmektedir (Schmidt ve ark., 

1995; Young ve Klosko, 1993). 

 

 Cinsel istismar ile olumsuz benlik ve somatizasyon arasındaki iliĢkiye sadece 

zedelenmiĢ otonomi Ģema alanının aracılık ettiği görülmektedir. ZedelenmiĢ otonomi 

Ģema alanı, hayatta kalma, bağımsız olarak hareket edebilme ve iĢleri baĢarılı bir 

Ģekilde yerine getirme konusunda yetersizliği kapsamaktadır (Young ve ark., 2003). 

Cinsel istismar yaĢantısı, çocuğun bağımsız olarak hareket edebilmesi için gerekli 
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olan özgürlük, destek ve güven duygusunun alınmasına engel olmaktadır. Bu yaĢantı 

beraberinde, baĢkalarının yardımı olmaksızın sorumluluklarını yerine getirememe 

(bağımlılık/yetersizlik) ve bireyin akranlarına göre yetersiz, yeteneksiz ve akılsız 

(baĢarısızlık) olması gibi Ģemaların oluĢmasına katkı sağlayabilir. Söz konusu 

Ģemalar, bireyin benliği ile ilgili olumsuz çıkarımlarda bulunmasına ve olumsuz bir 

benlik geliĢtirmesine zemin hazırlayabilir. Cinsel istismar ile somatizasyon 

arasındaki iliĢkide zedelenmiĢ otonomi Ģema alanının aracı etkisinin 

bağımlılık/yetersizlik Ģeması ile açıklanabileceği düĢünülmektedir. Buna göre, 

bağımlılık Ģemasına sahip olan bireyler, baĢkalarının yardımı ile kendilerini güvende 

hissederken aynı zamanda kendilerini "köĢeye kıstırılmıĢ" hissederler. Bağımlı 

kiĢiler, bağımlılıklarını devam ettirmek için sıklıkla kendilerinin taciz edilmesine, 

hükmedilmesine ve yoksun bırakılmasına izin verirler. Bu durum kiĢide öfke 

oluĢmasına neden olur ancak insanların uzaklaĢmasından ve onlara gereksinim 

duyulduğundan dolayı öfke dıĢa vurulmaz. Böylece, zamanla biriken öfke ve sıkıntı 

halinin somatik belirtilerin ortaya çıkmasına neden olduğu düĢünülmektedir. Benzer 

Ģekilde, tehditler karĢısında dayanıksızlık Ģemasına sahip bireyler, yaĢadıkları abartılı 

korku ve kronik kaygıları nedeniyle psikosomatik hastalıklara (örn., ülser, astım, 

grip, egzama vb.) daha yatkın hale gelebilmektedirler (Young ve Klosko, 1993). 

 

 Duygusal ihmal ile olumsuz benlik arasındaki iliĢkiye kopukluk, zedelenmiĢ 

otonomi ve yüksek standartlar Ģema alanlarının aracılık ettiği belirlenmiĢtir. GiriĢ 

bölümünde de ifade edildiği gibi, duygusal ihmal yaĢantısı, çocuğun gereksinim 

duyduğu duygusal yakınlık, ilgi (önemsenme), destek ve güvenlik gibi ihtiyaçların 

karĢılanmamasıdır (Topçu, 2009). Böyle yaĢantılar, bireyin kendini kusurlu, değersiz 

ve istenmeyen olarak görme (kusurluluk/utanç), duygusal gereksinimlerinin asla 
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karĢılanmayacağı (duygusal yoksunluk), diğer insanlar tarafından aldatılacağı ya da 

zarar göreceği (güvensizlik/suistimal edilme) ve diğer insanlardan duygusal destek, 

güç ya da koruma gibi Ģeyleri sağlayamayacağı (terk edilme/istikrarsızlık) gibi 

Ģemaların oluĢmasına neden olabilmektedir. Kendini kusurlu, duygusal olarak 

yoksun, dıĢ dünyadan izole ve diğer insanları güvensiz olarak algılama, bireyin hem 

duygusal ihmalin olduğu dönemde hem de ileriki yaĢamında olumsuz bir benlik 

geliĢtirmesine katkı sağlayabilir.  

 

 Duygusal istismar ile somatizasyon arasındaki iliĢkiye sadece kopukluk Ģema 

alanının aracılık ettiği görülmektedir. Yukarıda da ifade edildiği gibi, reddedilme, 

aĢağılanma, sevilmeme gibi duygusal istismar yaĢantılarına maruz kalan bireyler 

kopukluk Ģema alanında yer alan Ģemaları geliĢtirebilmektedir. Bu Ģema alanındaki 

duygusal yoksunluk Ģeması, ilgi, Ģefkat, sıcaklık, anlama, dinleme, duyguları 

paylaĢma gibi gereksinimlerinin karĢılanmayacağına dair inancı kapsamaktadır 

(Young ve ark., 2003). Bu inanç ya da Ģemayla birlikte, birey duygularını, 

düĢüncelerini, sorunlarını ya da isteklerini sözel olarak ifade edemeyeceği inancıyla, 

bunları bedenselleĢtirerek ortaya koyuyor olabilir. 

 

 Duygusal istismar ile hostilite arasındaki iliĢkiye kopukluk ve yüksek 

standartlar Ģema alanlarının aracılık ettiği belirlenmiĢtir. Duygusal olarak istismar 

edilen bireylerin, duygusal yönden soğuk, ilgisiz ve sevgisiz ailelere sahip oldukları 

görülmektedir. Böyle aile ortamlarında yetiĢen bireyler, kontrolünü kaybetmekten ve 

eleĢtirilmekten kaçınmak için kendiliğinden geliĢen duyguları ya da eylemleri 

engelleyebilir (duyguları bastırma); eleĢtirilmekten ve utançtan kaçınmak ya da 

ailenin yüksek beklentilerini karĢılamak için yüksek standartlar benimseyebilir 
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(yüksek standartlar/aĢırı eleĢtiricilik). ġema kuramı çerçevesinde 

değerlendirildiğinde, söz konusu Ģemalar yoluyla birey, standartlarını karĢılamayan 

kiĢilere hoĢgörüsüz ya da öfkeli olma eğiliminde olabilir ya da baskıladığı 

duygularından dolayı diğer insanlara karĢı aĢırı öfke ve düĢmanlık hissedebilir. 
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

 Bu çalıĢmada, olumsuz çocukluk çağı yaĢantılarının genç yetiĢkinlik 

döneminde ortaya çıkan psikolojik belirtileri yordamasına erken dönem uyum 

bozucu Ģemaların aracılık ettiği bulunmuĢtur. Hem bağlanma kuramı (Bowlby, 1969) 

hem de biliĢsel modeller (Beck, 1976; Young, 1994; Young ve ark., 2003) çocukluk 

çağında gerçekleĢen olumsuz yaĢantıların, uyum bozucu Ģemaların ya da içsel 

çalıĢma modellerinin oluĢmasına neden olduğuna ve böylece yetiĢkinlik 

dönemindeki psikopatolojileri yordadığına iĢaret etmektedir. Bu açıdan, yazınla 

tutarlı bir Ģekilde, erken dönem uyum bozucu Ģemaların psikopatolojilerin 

oluĢmasında önemli rol oynadığı ortaya koyulmuĢtur. BaĢka bir ifadeyle, çocukken 

istismara maruz kalan bireylerin hangi olası mekanizmalar yolu ile yetiĢkin 

dönemdeki iĢlevselliği bozulduğu ile ilgili yazına önemli katkılar sağlanmıĢtır. 

 

Uyum bozucu Ģemaları ve içsel çalıĢma modellerini anlamak, özellikle 

istismar mağdurları için daha net, hedefleri belirgin önleme ve müdahale yöntemleri 

geliĢtirmek açısından oldukça önemli görünmektedir. Bu açıdan, söz konusu 

çalıĢmanın sonuçları, kendini değersiz, diğerlerini istismarcı ve dünyayı tehlikeli bir 

yer olarak görme gibi içsel çalıĢma modelleri ya da uyum bozucu Ģemalara sahip 

bireyler için erken müdahalenin önemine iĢaret etmekte olduğu değerlendirilmiĢtir.  

 

AraĢtırma bulguları,  çocukken maruz kalınan istismar yaĢantılarının tümünün 

kopukluk/reddedilmiĢlik Ģema alanında yer alan Ģema boyutlarını yordadığını 

göstermektedir. Bu bağlamda, istismara maruz kalan bireylerle gerçekleĢtirilen 

değerlendirme ya da tedavi görüĢmelerinde, bu Ģema alanında yer alan Ģemaların 
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anlaĢılması ve dikkate alınması, bireyin sahip olduğu biliĢsel ve affektif temaları 

belirlemek açısından önemli görülmektedir. 

 

Bu çalıĢma, erken dönem uyum bozucu Ģemaların aracı rolüne iliĢkin yazına 

önemli katkılar sağlayacağı düĢünülmesine karĢın, bazı sınırlılıklara sahip olduğu da 

dikkate alınmaktadır. Bunlardan ilki, ruhsal travma yaĢantılarının ölçümüyle ilgilidir. 

Bu çalıĢmada travma geçmiĢine yönelik bilgiler geriye dönük kendini değerlendirme 

ölçeği ile elde edilmiĢtir. GeçmiĢ yaĢantılara iliĢkin yapılan değerlendirmelerde 

dikkat edilmesi gereken noktalardan birinin, bu yaĢantıların uzun zaman önce olmuĢ 

ve unutulması için aĢırı çaba harcanmıĢ; istismar yaĢantılarına ait anıların bozulmuĢ 

ve çarpıtılmıĢ olma ihtimalinin olduğu bildirilmektedir (Briere ve Runtz, 1990). Bu 

nedenle, istismarın uzun süreli etkilerini incelemek için, ileriye dönük ölçüm 

araçlarının kullanılması ve daha fazla ileriye dönük çalıĢma yapılması gerekmektiği 

düĢünülmektedir. Benzer Ģekilde, kesitsel desen kullanan çalıĢmaların da neden-

sonuç iliĢkisi ile ilgili yeterli bilgiler sağlayamadığı ileri sürülmektedir (Spertus ve 

ark., 2003; Brewin, Andrews ve Gotlib, 1993). Ayrıca, ruhsal travma yaĢantıları, 

birçok sorunun varlığıyla birlikte ortaya çıktığından neden-sonuç iliĢkisi kurmak 

daha da zorlaĢmaktadır. Neden-sonuç iliĢkisine dair sağlıklı veriler elde edilmesi için 

de boylamsal ve çok yönlü çalıĢmaların yürütülmesine gereksinim duyulmaktadır. 

 

Bir diğer sınırlılık, çalıĢmanın örnekleminin üniversite öğrencilerden 

oluĢmasıdır. Bu açıdan, çalıĢmanın bulguları, uyum bozucu Ģemaları sürekli olarak 

aktif olan (Young, 1999) klinik popülâsyonlarda tekrarlanabilir değildir. Bu nedenle, 

klinik örneklemlerde bu Ģemaların aracı etkisini test eden çalıĢmaların yapılmasının, 

daha geçerli bilgiler ortaya koyacağı düĢünülmektedir. Üniversite öğrencilerinin 
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oluĢturduğu örneklemin kullanılması bir sınırlılık olmasına karĢın; normal 

örneklemde de erken dönem uyum bozucu Ģemaların varlığını (Young, 1999) 

göstermesi açısından önemlidir. 
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Çocukluk Çağı Ruhsal Travma YaĢantılarının Genç YetiĢkinlik Döneminde Görülen 

Psikolojik Belirtilerle ĠliĢkisi: Erken Dönem Uyum Bozucu ġemaların Aracı Rolü 

 

ÖZET 

 

 Bu çalıĢmada çocukluk çağı ruhsal travma yaĢantıları, yetiĢkinlik dönemindeki 

psikolojik belirtiler ve erken dönem uyum bozucu Ģemalar arasındaki iliĢkiler incelenmiĢtir. 

Aynı zamanda, erken dönem uyum bozucu Ģemaların, çocukluk çağı ruhsal travma 

yaĢantıları ile yetiĢkinlik döneminde ortaya çıkan psikolojik belirtiler arasındaki iliĢkide 

aracı rolünün ne olduğu araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini, 459 üniversite öğrencisi 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmada katılımcıların çocukluk çağındaki ruhsal travma yaĢantıları, 

Ģimdiki erken dönem uyum bozucu Ģemaları ve psikolojik belirti düzeyleri 

değerlendirilmiĢtir. Bu amaçla, Çocukluk Çağı Ruhsal Travmalar Ölçeği (ÇRTÖ), Young 

ġema Ölçeği Kısa Form-3 (YġÖ-KF3), Kısa Semptom Envanteri (KSE) ve demografik bilgi 

formu kullanılmıĢtır. AraĢtırmada ileri sürülen tüm hipotezler elde edilen bulgular tarafından 

desteklenmiĢtir. Bulgular, erkek katılımcıların kadınlara oranla daha fazla çocukluk çağı 

ruhsal travma yaĢantısı olduğunu ve daha fazla erken dönem uyum bozucu Ģemaya sahip 

olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. Ayrıca, yetiĢkinlikte dönemindeki psikolojik belirtilerin 

çocukluk çağı ruhsal travma yaĢantıları tarafından yordandığı ve erken dönem uyum bozucu 

Ģema alanlarının da bu iliĢkiye aracılık ettiği bulunmuĢtur. Bu araĢtırma, ruhsal travma 

yaĢantılarının uzun dönem etkilerini açıklamada erken dönem uyum bozucu Ģemaların aracı 

rolünü göstermesi açısından önemlidir. 

 

Anahtar Sözcükler: Erken dönem uyum bozucu Ģemalar, Ģema alanları, psikolojik belirtiler, 

çocukluk çağı ruhsal travma yaĢantıları 

 

 



 

141 

 

The Relationship between Childhood Trauma Experiences and Psychological 

Symptoms in Young Adulthood: The Mediating Role of the Early Maladaptive 

Schemas 

 

ABSTRACT 

 

 In this study, the relationships between childhood trauma experiences, psychological 

symptoms in adulthood and early maladaptive schemas were examined. Moreover, this study 

investigated the mediation role of early maladaptive schemas in the relationship between 

childhood trauma experiences and psychological symptoms in adulthood. The sample of the 

research consists of 459 university students. In the research, the participant's childhood 

trauma experiences, their current early maladaptive schemas and levels of psychological 

symptoms were assessed. For this purpose, Childhood Trauma Questionnaire (CTQ), Young 

Schema Questionnaire-Short Form-3 (YSQ-SF-3), Brief Symptom Inventory (BSI) and 

demographic information questionnaire were employed. All hypothesis put forth in the 

research were supported by the findings obtained. Results revealed that male participants 

have relatively more childhood trauma experiences and early maladaptive schemas than 

female participants. In addition, it was found that the psychological symptoms are predicted 

by childhood trauma experiences and those early maladaptive schemas mediate this 

relationship. This research is important from the point of showing that early maladaptive 

schemas are mediators in the relationship between childhood trauma experiences and 

psychological symptoms in early adulthood.  

 

Key words: Early maladaptive schemas, schema domains, psychological symptoms, 

childhood trauma experiences 
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EK A 

BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ ONAM FORMU 

 

Değerli katılımcı, bu çalıĢma, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gülsen ERDEN danıĢmanlığında, çocukluk 

çağı ruhsal travma yaĢantılarının genç yetiĢkinlik döneminde görülen psikolojik 

belirtilerle iliĢkisini, "erken dönem uyum bozucu Ģemalar" çerçevesinde incelemek 

amacı ile Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji yüksek 

lisans öğrencisi Psk. Ġbrahim YĠĞĠT’in bitirme tezi olarak hazırlanmıĢtır. Bu çalıĢma 

için sizden, ekte sunulacak olan, bu iliĢkiyi ölçmeye yönelik çeĢitli değerlendirme 

araçlarını (YSÖ-KF3, KSE, CTQ) ve demografik bilgi formunu eksiksiz bir Ģekilde 

doldurmanız istenmektedir. Tahminen bu iĢlem yaklaĢık 20-30 dakikanızı alacaktır. 

ÇalıĢmaya katılımınızın, çocukluk çağı travma yaĢantıları ile ruhsal belirtiler 

arasındaki iliĢkileri anlama ve açıklamada katkıları olabileceği düĢünülmektedir. 

Sizden alınan her türlü kimlik bilgisi gizli tutulacaktır. AraĢtırmanın hiçbir kısmında 

kimlik bilgileri yayınlanmayacak ya da deĢifre edilmeyecektir. Sonuçları yalnız 

bilimsel amaçlarla kullanılacak olan bu çalıĢmaya katılımınız tamamen sizin 

isteğinize bağlıdır. AraĢtırmada yer almayı reddedebilir, herhangi bir aĢamada 

çalıĢmadan çekilebilirsiniz. AraĢtırma ile ilgili her türlü sorunuz yanıtlanacaktır. 

AraĢtırmanın herhangi bir yerinde duyduğunuz bir rahatsızlıkta, araĢtırmacının tez 

danıĢmanı Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gülsen 

Erden’e baĢvurabilirsiniz. 

ÇalıĢma hakkında daha fazla bilgi almak için Ġbrahim YĠĞĠT (i.yigit@ymail.com) ile 

iletiĢim kurabilirsiniz. Bu çalıĢmaya katıldığınız için Ģimdiden teĢekkür ederiz. 

 

ONAY BĠLDĠRGESĠ: 

 

AraĢtırma hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirildim. Bu araĢtırmaya gönüllü olarak 

katılmayı kendi rızamla kabul ediyorum. 

 

Tarih:                                            Ġmzası: 

Adı Soyadı: 

Uygulayıcının Adı Soyadı: 
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EK B 

Demografik Bilgi Formu 

1. Cinsiyetiniz:  Erkek (   )                 Kadın (   )  

2. Doğum tarihiniz: ..........  

3. Doğum yeriniz: ...............................  

4. Okuduğunuz Üniversite: ........................................  

        Okuduğunuz bölüm: ......................... 

         Okuduğunuz sınıf: .......................................... 

5. Annenizin eğitim durumu 

         Okur-yazar değil (   ) Okur yazar          (   ) Ġlkokul            (   ) 

         Ortaokul               (   ) Lise             (   ) Yüksek okul   (   ) 

         Üniversite             (   ) Yüksek Lisans     (   ) Doktora          (   ) 

6. Babanızın eğitim durumu   

         Okur-yazar değil (   ) Okur yazar          (   ) Ġlkokul            (   ) 

         Ortaokul               (   ) Lise             (   ) Yüksek okul   (   ) 

         Üniversite             (   ) Yüksek Lisans     (   ) Doktora          (   ) 

7. Bugüne kadar en uzun süre yaĢadığınız yerleĢim birimi: 

         Köy  (   )     Kasaba  (   )    Ġlçe  (   )    ġehir  (   )    BüyükĢehir  (   ) 

8. Kaç kardeĢsiniz: ...............  

9. Siz kaçıncı çocuksunuz: ...............  

10. Aile Tipiniz ...............  

         Çekirdek  (   )    GeniĢ  (   )   BoĢanmıĢ  (   )   ParçalanmıĢ  (   ) 

11. Aile geliriniz:    

   0-500 TL  (   ) 500-1000 TL (  ) 1000-2000 TL  (  ) 2000-3000 TL (  ) 3000 TL'den fazla (  ) 

12. Ailede madde kullanımı             Evet  (   )                     Hayır  (   ) 
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EK C 

CTQ-28 

 

Bu sorular çocukluğunuzda ve ilk gençliğinizde (20 yaĢından önce) baĢınıza gelmiĢ olabilecek 

bazı olaylar hakkındadır. Her bir soru için sizin durumunuza uyan rakamı daire içersine alarak 

iĢaretleyiniz. Sorulardan bazıları özel yaĢamınızla ilgilidir; lütfen elinizden geldiğince gerçeğe 

uygun yanıt veriniz. Yanıtlarınız gizli tutulacaktır. 

 

Çocukluğumda ya da ilk gençliğimde… 

 

1. Evde yeterli yemek olmadığından aç kalırdım. 

 1.Hiç Bir Zaman    2.Nadiren    3.Kimi Zaman    4.Sık Olarak    5.Çok Sık 

2. Benim bakımımı ve güvenliğimi üstlenen birinin olduğunu biliyordum. 

 1.Hiç Bir Zaman    2.Nadiren    3.Kimi Zaman    4.Sık Olarak    5.Çok Sık 

3.Ailemdekiler bana “salak”, “beceriksiz” ya da “tipsiz” gibi sıfatlarla seslenirlerdi. 

 1.Hiç Bir Zaman    2.Nadiren    3.Kimi Zaman    4.Sık Olarak    5.Çok Sık 

4. Anne ve babam ailelerine bakamayacak kadar sıklıkla sarhoĢ olur ya da uyuĢturucu alırlardı. 

 1.Hiç Bir Zaman    2.Nadiren    3.Kimi Zaman    4.Sık Olarak    5.Çok Sık 

5. Ailemde önemli ve özel biri olduğum duygusunu hissetmeme yardımcı olan biri vardı. 

 1.Hiç Bir Zaman    2.Nadiren    3.Kimi Zaman    4.Sık Olarak    5.Çok Sık 

6. Yırtık, sökük ya da kirli giysiler içersinde dolaĢmak zorunda kalırdım. 

 1.Hiç Bir Zaman    2.Nadiren    3.Kimi Zaman    4.Sık Olarak    5.Çok Sık 

7. Sevildiğimi hissediyordum. 

 1.Hiç Bir Zaman    2.Nadiren    3.Kimi Zaman    4.Sık Olarak    5.Çok Sık 

8.Anne ve babamın benim doğmuĢ olmamı istemediklerini düĢünüyordum. 

 1.Hiç Bir Zaman    2.Nadiren    3.Kimi Zaman    4.Sık Olarak    5.Çok Sık 

9.Ailemden birisi bana öyle kötü vurmuĢtu ki doktora ya da hastaneye gitmem gerekmiĢti. 

 1.Hiç Bir Zaman    2.Nadiren    3.Kimi Zaman    4.Sık Olarak    5.Çok Sık 

10. Ailemde baĢka türlü olmasını istediğim bir Ģey yoktu. 
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 1.Hiç Bir Zaman    2.Nadiren    3.Kimi Zaman    4.Sık Olarak    5.Çok Sık 

11.Ailemdekiler bana o kadar Ģiddetle vuruyorlardı ki vücudumda morartı ya da sıyrıklar 

oluyordu. 

 1.Hiç Bir Zaman    2.Nadiren    3.Kimi Zaman    4.Sık Olarak    5.Çok Sık 

12.KayıĢ, sopa, kordon ya da baĢka sert bir cisimle vurularak cezalandırılıyordum. 

 1.Hiç Bir Zaman    2.Nadiren    3.Kimi Zaman    4.Sık Olarak    5.Çok Sık 

13.Ailemdekiler birbirlerine ilgi gösterirlerdi. 

 1.Hiç Bir Zaman    2.Nadiren    3.Kimi Zaman    4.Sık Olarak    5.Çok Sık 

14.Ailemdekiler bana kırıcı ya da saldırganca sözler söylerlerdi. 

 1.Hiç Bir Zaman    2.Nadiren    3.Kimi Zaman    4.Sık Olarak    5.Çok Sık 

15.Vücutça kötüye kullanılmıĢ olduğuma (dövülme,itilip kakılma vb.) inanıyorum. 

 1.Hiç Bir Zaman    2.Nadiren    3.Kimi Zaman    4.Sık Olarak    5.Çok Sık 

16.Çocukluğum mükemmeldi. 

 1.Hiç Bir Zaman    2.Nadiren    3.Kimi Zaman    4.Sık Olarak    5.Çok Sık 

17.Bana o kadar kötü vuruluyor ya da dövülüyordum ki öğretmen, komĢu ya da bir doktorun 

bunu farkettiği oluyordu. 

 1.Hiç Bir Zaman    2.Nadiren    3.Kimi Zaman    4.Sık Olarak    5.Çok Sık 

18.Ailemde birisi benden nefret ederdi. 

 1.Hiç Bir Zaman    2.Nadiren    3.Kimi Zaman    4.Sık Olarak    5.Çok Sık 

19.Ailemdekiler kendilerini birbirlerine yakın hissederlerdi. 

 1.Hiç Bir Zaman    2.Nadiren    3.Kimi Zaman    4.Sık Olarak    5.Çok Sık 

20.Birisi bana cinsel amaçla dokundu ya da kendisine dokunmamı istedi. 

 1.Hiç Bir Zaman    2.Nadiren    3.Kimi Zaman    4.Sık Olarak    5.Çok Sık 

21.Kendisi ile cinsel temas kurmadığım takdirde beni yaralamakla ya da benim hakkımda 

yalanlar söylemekle tehdit eden birisi vardı. 

 1.Hiç Bir Zaman    2.Nadiren    3.Kimi Zaman    4.Sık Olarak    5.Çok Sık 

22.Benim ailem dünyanın en iyisiydi. 

 1.Hiç Bir Zaman    2.Nadiren    3.Kimi Zaman    4.Sık Olarak    5.Çok Sık 

23.Birisi beni cinsel Ģeyler yapmaya ya da cinsel Ģeylere bakmaya zorladı. 

 1.Hiç Bir Zaman    2.Nadiren    3.Kimi Zaman    4.Sık Olarak    5.Çok Sık 

24.Birisi bana cinsel tacizde bulundu. 

 1.Hiç Bir Zaman    2.Nadiren    3.Kimi Zaman    4.Sık Olarak    5.Çok Sık 

25.Duygusal bakımdan kötüye kullanılmıĢ olduğuma (hakaret, aĢağılama vb.) inanıyorum. 
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 1.Hiç Bir Zaman    2.Nadiren    3.Kimi Zaman    4.Sık Olarak    5.Çok Sık 

26.Ġhtiyacım olduğunda beni doktora götürecek birisi vardı. 

 1.Hiç Bir Zaman    2.Nadiren    3.Kimi Zaman    4.Sık Olarak    5.Çok Sık 

27.Cinsel bakımdan kötüye kullanılmıĢ olduğuma inanıyorum. 

 1.Hiç Bir Zaman   2.Nadiren    3.Kimi Zaman    4.Sık Olarak    5.Çok Sık 

28.Ailem benim için bir güç ve destek kaynağı idi. 

 1.Hiç Bir Zaman 2.Nadiren 3.Kimi Zaman 4.Sık Olarak 5.Çok Sık 
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EK D 

YġÖ-KF3 

Yönerge: AĢağıda, kiĢilerin kendilerini tanımlarken kullandıkları ifadeler sıralanmıĢtır. 

Lütfen her bir ifadeyi okuyun ve sizi ne kadar iyi tanımladığına karar verin. Emin 

olamadığınız sorularda neyin doğru olabileceğinden çok, sizin duygusal olarak ne 

hissettiğinize dayanarak cevap verin. Bir kaç soru, anne babanızla iliĢsiniz hakkındadır. 

Eğer biri veya her ikisi su anda yasamıyorlarsa, bu soruları o veya onlar hayatta iken 

iliĢkinizi göz önüne alarak cevaplandırın. 1 den 6’ya kadar olan seçeneklerden sizi 

tanımlayan en yüksek Ģıkkı seçerek her sorudan önce yer alan boĢluğa yazın. 

Derecelendirme: 

1- Benim için tamamıyla yanlıĢ 

2- Benim için büyük ölçüde yanlıĢ 

3- Bana uyan tarafı uymayan tarafından biraz fazla 

4- Benim için orta derecede doğru 

5- Benim için çoğunlukla doğru 

6- Beni mükemmel Ģekilde tanımlıyor 

1. _____ Bana bakan, benimle zaman geçiren, baĢıma gelen olaylarla gerçekten ilgilenen kimsem 

olmadı. 

2. _____ Beni terk edeceklerinden korktuğum için yakın olduğum insanların peĢini 

bırakmam. 

3. _____ Ġnsanların beni kullandıklarını hissediyorum. 

4. _____ Uyumsuzum. 

5. _____ Beğendiğim hiçbir erkek/kadın, kusurlarımı görürse beni sevmez. 

6. _____ ĠĢ (veya okul) hayatımda neredeyse hiçbir Ģeyi diğer insanlar kadar iyi 

yapamıyorum 

7. _____ Günlük yaĢamımı tek baĢıma idare edebilme becerisine sahip olduğumu 

hissetmiyorum. 

8. _____ Kötü bir Ģey olacağı duygusundan kurtulamıyorum. 

9. _____ Anne babamdan ayrılmayı, bağımsız hareket edebilmeyi, yaĢıtlarım kadar, 

baĢaramadım. 

10. _____ Eğer istediğimi yaparsam, baĢımı derde sokarım diye düĢünürüm. 
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11. _____ Genellikle yakınlarıma ilgi gösteren ve bakan ben olurum. 

12. _____ Olumlu duygularımı diğerlerine göstermekten utanırım (sevdiğimi, 

önemsediğimi göstermek gibi). 

13. _____ Yaptığım çoğu Ģeyde en iyi olmalıyım; ikinci olmayı kabullenemem. 

14. _____ Diğer insanlardan bir Ģeyler istediğimde bana “hayır” denilmesini çok zor 

kabullenirim. 

15. _____ Kendimi sıradan ve sıkıcı iĢleri yapmaya zorlayamam. 

16. _____ Paramın olması ve önemli insanlar tanıyor olmak beni değerli yapar. 

17. _____ Her Ģey yolunda gidiyor görünse bile, bunun bozulacağını hissederim. 

18. _____ Eğer bir yanlıĢ yaparsam, cezalandırılmayı hak ederim. 

19. _____ Çevremde bana sıcaklık, koruma ve duygusal yakınlık gösteren kimsem yok. 

20. _____ Diğer insanlara o kadar muhtacım ki onları kaybedeceğim diye çok 

endiĢeleniyorum. 

21. _____ Ġnsanlara karĢı tedbiri elden bırakamam yoksa bana kasıtlı olarak zarar 

vereceklerini hissederim. 

22. _____ Temel olarak diğer insanlardan farklıyım. 

23. _____ Gerçek beni tanırlarsa beğendiğim hiç kimse bana yakın olmak istemez. 

24. _____ ĠĢleri halletmede son derece yetersizim. 

25. _____ Gündelik iĢlerde kendimi baĢkalarına bağımlı biri olarak görüyorum. 

26. _____ Her an bir felaket (doğal, adli, mali veya tıbbi) olabilir diye hissediyorum. 

27. _____ Annem, babam ve ben birbirimizin hayatı ve sorunlarıyla aĢırı ilgili olmaya 

eğilimliyiz. 

28. _____ Diğer insanların isteklerine uymaktan baĢka yolum yokmuĢ gibi 

hissediyorum; eğer böyle yapmazsam bir Ģekilde beni reddederler veya intikam alırlar. 

29. _____ BaĢkalarını kendimden daha fazla düĢündüğüm için ben iyi bir insanım. 

30. _____ Duygularımı diğerlerine açmayı utanç verici bulurum. 

31. _____ En iyisini yapmalıyım, “yeterince iyi” ile yetinemem. 

32. _____ Ben özel biriyim ve diğer insanlar için konulmuĢ olan kısıtlamaları veya 

sınırları kabul etmek zorunda değilim. 

33. _____ Eğer hedefime ulaĢamazsam kolaylıkla yılgınlığa düĢer ve vazgeçerim. 

34. _____ BaĢkalarının da farkında olduğu basarılar benim için en değerlisidir. 

35. _____ Ġyi bir Ģey olursa, bunu kötü bir Ģeyin izleyeceğinden endiĢe ederim. 

36. _____ Eğer yanlıĢ yaparsam, bunun özrü yoktur. 
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37. _____ Birisi için özel olduğumu hiç hissetmedim. 

38. _____ Yakınlarımın beni terk edeceği ya da ayrılacağından endiĢe duyarım 

39. _____ Herhangi bir anda birileri beni aldatmaya kalkıĢabilir. 

40. _____ Bir yere ait değilim, yalnızım. 

41. _____ BaĢkalarının sevgisine, ilgisine ve saygısına değer bir insan değilim. 

42. _____ ĠĢ ve baĢarı alanlarında birçok insan benden daha yeterli. 

43. _____ Doğru ile yanlıĢı birbirinden ayırmakta zorlanırım. 

44. _____ Fiziksel bir saldırıya uğramaktan endiĢe duyarım. 

45. _____ Annem, babam ve ben özel hayatımız birbirimizden saklarsak, birbirimizi 

aldatmıĢ hisseder veya suçluluk duyarız 

46. _____ ĠliĢkilerimde, diğer kiĢinin yönlendirici olmasına izin veririm. 

47. _____ Yakınlarımla o kadar meĢgulüm ki kendime çok az zaman kalıyor. 

48. _____ Ġnsanlarla beraberken içten ve cana yakın olmak benim için zordur. 

49. _____ Tüm sorumluluklarımı yerine getirmek zorundayım. 

50. _____ Ġstediğimi yapmaktan alıkonulmaktan veya kısıtlanmaktan nefret ederim. 

51. _____ Uzun vadeli amaçlara ulaĢabilmek için Ģu andaki zevklerimden fedakarlık etmekte 

zorlanırım. 

52. _____ BaĢkalarından yoğun bir ilgi görmezsem kendimi daha az önemli hissederim. 

53. _____ Yeterince dikkatli olmazsanız, neredeyse her zaman bir Ģeyler ters gider. 

54. _____ Eğer iĢimi doğru yapmazsam sonuçlara katlanmam gerekir. 

55. _____ Beni gerçekten dinleyen, anlayan veya benim gerçek ihtiyaçlarım ve 

duygularımı önemseyen kimsem olmadı. 

56. _____ Önem verdiğim birisinin benden uzaklaĢtığını sezersem çok kötü hissederim. 

57. _____ Diğer insanların niyetleriyle ilgili oldukça Ģüpheciyimdir. 

58. _____ Kendimi diğer insanlara uzak veya kopmuĢ hissediyorum. 

59. _____ Kendimi sevilebilecek biri gibi hissetmiyorum. 

60. _____ ĠĢ (okul) hayatımda diğer insanlar kadar yetenekli değilim. 

61. _____ Gündelik iĢler için benim kararlarıma güvenilemez. 

62. _____ Tüm paramı kaybedip çok fakir veya zavallı duruma düĢmekten endiĢe 

duyarım. 

63. _____ Çoğunlukla annem ve babamın benimle iç içe yaĢadığını hissediyorum-

Benim kendime ait bir hayatım yok. 
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64. _____ Kendim için ne istediğimi bilmediğim için daima benim adıma diğer 

insanların karar vermesine izin veririm. 

65. _____ Ben hep baĢkalarının sorunlarını dinleyen kiĢi oldum. 

66. _____ Kendimi o kadar kontrol ederim ki insanlar beni duygusuz veya hissiz 

bulurlar. 

67. _____ BaĢarmak ve bir Ģeyler yapmak için sürekli bir baskı altındayım. 

68. _____ Diğer insanların uyduğu kurallara ve geleneklere uymak zorunda olmadığımı 

hissediyorum. 

69. _____ Benim yararıma olduğunu bilsem bile hoĢuma gitmeyen Ģeyleri yapmaya 

kendimi zorlayamam. 

70. _____ Bir toplantıda fikrimi söylediğimde veya bir topluluğa tanıtıldığımda 

onaylanılmayı ve takdir görmeyi isterim. 

71. _____ Ne kadar çok çalıĢırsam çalıĢayım, maddi olarak iflas edeceğimden ve 

neredeyse her Ģeyimi kaybedeceğimden endiĢe ederim. 

72. _____ Neden yanlıĢ yaptığımın önemi yoktur; eğer hata yaptıysam sonucuna da 

katlanmam gerekir. 

73. _____ Hayatımda ne yapacağımı bilmediğim zamanlarda uygun bir öneride 

bulunacak veya beni yönlendirecek kimsem olmadı. 

74. _____ Ġnsanların beni terk edeceği endiĢesiyle bazen onları kendimden 

uzaklaĢtırırım. 

75. _____ Genellikle insanların asıl veya art niyetlerini araĢtırırım. 

76. _____ Kendimi hep grupların dıĢında hissederim. 

77. _____ Kabul edilemeyecek pek çok özelliğim yüzünden insanlara kendimi 

açamıyorum veya beni tam olarak tanımalarına izin vermiyorum. 

78. _____ ĠĢ (okul) hayatımda diğer insanlar kadar zeki değilim. 

79. _____ Ortaya çıkan gündelik sorunları çözebilme konusunda kendime 

güvenmiyorum. 

80. _____ Bir doktor tarafından herhangi bir ciddi hastalık bulunmamasına rağmen 

bende ciddi bir hastalığın geliĢmekte olduğu endiĢesine kapılıyorum. 

81. _____ Sık sık annemden babamdan ya da eĢimden ayrı bir kimliğimin olmadığını 

hissediyorum. 

82. _____ Haklarıma saygı duyulmasını ve duygularımın hesaba katılmasını istemekte 

çok zorlanıyorum. 
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83. _____ BaĢkaları beni, diğerleri için çok, kendim için az Ģey yapan biri olarak 

görüyorlar. 

84. _____ Diğerleri beni duygusal olarak soğuk bulurlar. 

85. _____ Kendimi sorumluluktan kolayca sıyıramıyorum veya hatalarım için gerekçe 

bulamıyorum. 

86. _____ Benim yaptıklarımın, diğer insanların katkılarından daha önemli olduğunu 

hissediyorum. 

87. _____ Kararlarıma nadiren sadık kalabilirim. 

88. _____ Bir dolu övgü ve iltifat almam kendimi değerli birisi olarak hissetmemi 

sağlar. 

89. _____ YanlıĢ bir kararın bir felakete yol açabileceğinden endiĢe ederim. 

90. _____ Ben cezalandırılmayı hak eden kötü bir insanım. 
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EK E 

KSE 

AĢağıda insanların bazen yaĢadıkları belirtiler ve yakınmaların bir listesi verilmiĢtir.Listedeki her maddeyi lütfen 

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

kutulardan uygun olanın içini X iĢaretleyerek gösterin.Her belirti için sadece bir yeri iĢaretlemeye ve hiçbir 

maddeyi atlamamaya özen gösterin.Fikir değiĢtirirseniz ilk yanıtınızın üstünü karalayın. 

 

 

   
Hiç  

 
 Biraz 

Orta 
Derecede 

 
Epey   

Çok Fazla 

1. İçinizdeki sinirlilik ve titreme hali 

2. Baygınlık, baş dönmesi 

3. Bir başka kişinin sizin düşüncelerinizi kontrol edeceği fikri. 

4. Başınıza gelen sıkıntılardan dolayı  

başkalarının suçlu olduğu duygusu 

5. Olayları hatırlamada güçlük 

6. Çok kolayca kızıp öfkelenme 

7. Göğüs (kalp) bölgesinde ağrılar. 

8. Meydanlık(açık) alanlardan korkma duygusu  

9. Yaşamınıza son verme düşünceleri 

10. İnsanların çoğuna güvenilmeyeceği hissi    

11. İştahta bozukluklar 

12. Hiç bir nedeni olmayan ani korkular 

13. Kontrol edemediğiniz duygu patlamaları 

14. Başka insanlarla beraberken bile yalnızlık hissetme 

15. İşleri bitirme konusunda kendini engellenmiş hissetme 

16. Yalnızlık hissetme 

17. Hüzünlü, kederli hissetme 

18. Hiçbir şeye ilgi duymama 

19. Ağlamaklı hissetme 

20. Kolayca incinebilme, kırılma 

21. İnsanların sizi sevmediğine kötü davrandığına inanmak 

22. Kendini diğerlerinden daha aşağı görme 

23. Mide bozukluğu, bulantı 

24. Diğerlerinin sizi gözlediği ya da hakkınızda  

konuştuğu duygusu 

25. Uykuya dalmada güçlük 

26. Yaptığınız şeyleri tekrar tekrar doğru mu diye kontrol  

etme 

27. Karar vermede güçlükler 

28. Otobüs, tren, metro gibi umumi vasıtalarla seyahat 

 etmekten korkma 

29. Nefes darlığı, nefessiz kalma 

30. Sıcak, soğuk basmaları 

31. Sizi korkuttuğu için bazı eşya, yer, etkinliklerden  

uzak kalmaya çalışma 

32. Kafanızın bomboş kalması  
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33. Bedeninizin bazı bölgelerinde uyuşmalar, karıncalanmalar 

34. Günahlarınız için cezalandırılmanız gerektiği düşüncesi 

35. Gelecekle ilgili umutsuzluk duyguları içinde olmak  

36. Konsantrasyonda(dikkati bir şey üzerinde toplama) 

 güçlük/zorlanma 

37. Bedenin bazı bölgelerinde zayıflık, güçsüzlük hissi 

38. Kendini gergin ve tedirgin hissetme 

39. Ölme ve ölüm üzerinde düşünceler 

40. Birini dövme, ona zarar verme, yaralama isteği 

41. Bir şeyleri kırma/dökme isteği 

42. Diğerlerinin yanındayken kendinin çok fazla farkında olmak, 

     yanlış bir şeyler yapmamaya çalışmak 

43. Kalabalıklarda rahatsızlık duymak 

44. Bir başka insana hiç yakınlık duymamak 

45. Dehşet ve panik nöbetleri 

46. Sık sık tartışmaya girme 

47. Yalnız bırakıldığında/kalındığında sinirlilik hissetme 

48. Başarılarınız için diğerlerinden yeterince takdir görmediğiniz düşüncesi 

49. Yerinde duramayacak kadar tedirgin hissetme. 

50. Kendini değersiz görme, değersizlik duyguları 

51. İzin verdiğiniz takdirde insanların sizi sömüreceği duygusu 

52. Suçluluk duyguları 

53. Aklınızda bir bozukluk olduğu fikri 
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EK F 

Tablo... AraĢtırmanın DeğiĢkenlerine ĠliĢkin Korelasyon Katsayıları 

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

Ç
o

cu
k

lu
k

 Ç
a

ğ
ı 

R
u

h
sa

l 
T

ra
v

m
a

 

Y
a

Ģa
n

tı
la

rı
 

(1) Fiziksel Ġstismar 1               

(2) Duygusal Ġstismar .62** 1              

(3) Cinsel Ġstismar .64** .52** 1             

(4) Fiziksel Ġhmal .60** .56** .45** 1            

(5) Duygusal Ġhmal .39** .57** .33** .58** 1           

E
rk

en
 D

ö
n

e
m

 U
y

u
m

 B
o

zu
cu

 

ġ
em

a
la

r
 

(6) Kopukluk .36** .53** .34** .49** .57** 1          

(7) ZedelenmiĢ 

Otonomi 

.30** .37** .33** .36** .43** .79** 1         

(8) ZedelenmiĢ 

Sınırlar 

-.01 .13** .04 .06 .04 .32** .24** 1        

(9) Diğerleri 

Yönelimlilik 

.01 15** .06 .03 .06 .37** .45** .41** 1       

(10) Yüksek 

Standartlar 

.14** .27** .13** .22** .26** .61** .59** .48** .53** 1      

G
en

el
 P

si
k

o
lo

ji
k

 

B
el

ir
ti

 D
ü

ze
y

le
ri

 (11) Anksiyete .34** .40** .33** .32** .28** .59** .55** .24** .31** .48** 1     

(12) Depresyon .20** .35** .21** .22** .27** .61** .54** .29** .38** .50** .81** 1    

(13) Olumsuz Benlik .36** .46** .36** .34** .35** .66** .60** .23** .33** .50** .83** .80** 1   

(14) Somatizasyon .35** .40** .35** .31** .27** .50** .45** .13** .20** .35** .78** .67** .67** 1  

(15) Hostilite .23** .32** .19** .23** .23** .54** .49** .31** .34** .53** .71** .67** .66** .60** 1 

 


