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ÖZ 

 

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNDE YEME TUTUMU ĠLE BEDEN 

ALGISI ĠLĠġKĠSĠNDE ĠRRASYONEL ĠNANIġLAR VE 

ONTOLOJĠK ĠYĠ OLUġUN ARACILIK ROLLERĠNĠN 

ĠNCELENMESĠ 

 

Feride Kaya 

Yüksek Lisans Tezi 

Psikoloji Anabilim Dalı 

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı 

DanıĢman: Dr. Öğr. Üyesi Ezel Avcı 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 

 

Bu araĢtırmanın temel amacı üniversite öğrencilerinde yeme tutumları ile beden 

algısı arasındaki iliĢkide irrasyonel inanıĢlar ve ontolojik iyi oluĢ düzeylerinin aracılık 

rollerinin incelenmesidir. 

 

Üniversite öğrencilerinde irrasyonel inanıĢlar ve ontolojik iyi oluĢ düzeyinin 

yeme tutumu ile beden algısı iliĢkisindeki aracılık rollerini sınayan bu çalıĢma nedensel-

karĢılaĢtırma modeli ile desenlenmiĢtir. AraĢtırmanın evrenini Ġstanbul‟da bulunan 

çeĢitli okullardan üniversite öğrencileri oluĢtururken, örneklemi ise aynı 

üniversitelerdeki 18-25 yaĢları arasındaki 303 öğrenci oluĢturmaktadır. Katılımcılara 

Demografik Bilgi Formu, Yeme Tutum Ölçeği, Beden Algısı Ölçeği, Akılcı Olmayan 

Ġnançlar Ölçeği ile Ontolojik Ġyi OluĢ Ölçeği uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada gerçekleĢtirilen 

temel istatistikler (frekans analizi, ortalama, standart sapma, korelasyon ve güvenirlik) 

IBM SPSS Statistic 25 programıyla analiz edilmiĢtir. Üniversite öğrencilerinin yeme 

tutumları ile beden algısı arasındaki iliĢkide irrasyonel inanıĢlar ve ontolojik iyi oluĢ 

düzeylerinin aracılık rollerini ortaya çıkarmayı hedefleyen bu çalıĢmada veriler 

regresyon analizi ve bootstrapping yöntemi kullanılmıĢtır. Yeme tutumu ile beden algısı 

arasındaki aracılık modelinde ontolojik iyi oluĢ ve irrasyonel inanıĢlar sonuçları 

etkileyebilme olasılıkları nedeniyle kontrol (covariate) değiĢkeni olarak dahil edilmiĢ ve 

analiz yapılmıĢtır.   

 

Analiz sonucunda elde edilen sonuçlara göre üniversite öğrencilerinde irrasyonel 

inanıĢlar ile yeme tutumu arasında pozitif yönde iliĢki belirlenmiĢtir. Ayrıca ontolojik 

iyi oluĢ ve yeme tutumu arasında negatif yönde iliĢki belirlenirken; irrasyonel inanıĢlar 

ve beden algısı arasında negatif yönde iliĢki tespit edilmiĢtir. Ontolojik iyi oluĢ ve 

beden algısı arasında pozitif yönde iliĢki tespit edilmiĢtir. Yeme tutumu ile beden algısı 

arasında irrasyonel inanıĢlar ve ontolojik iyi oluĢun aracılık etkisi gösterdiği 

belirlenmiĢtir. 

 

Anahtar Sözcükler: Yeme tutumu, Beden algısı, Ġrrasyonel inanıĢlar, Ontolojik iyi 

oluĢ.  
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ABSTRACT 
 

IRRATIONAL BELIEFS OF UNIVERSITY STUDENTS IN THE 

RELATIONSHIP BETWEEN EATING ATTITUDE AND BODY 

PERCEPTION AND INVESTIGATION OF MEDIATING ROLES 

OF ONTOLOGICAL WELL-BEING 
 

Feride Kaya 

Master Thesis 

Department of Psychology 

Clinical Psychology Programme 

Advisor: Asst. Prof. Ezel Avcı 
Maltepe University Institute of Graduate School, 2019 

 

The main purpose of this study is to investigate the mediating roles of irrational 

beliefs and ontological well-being levels in the relationship between eating attitudes and 

body perception in university students. 

 

This study testing the mediating roles of irrational beliefs and ontological well-

being levels in the relationship between eating attitudes and body perception in 

university students patterned by causal-comparison model. The population of the 

research consists of students from various universities in Istanbul, the sample consists of 

303 students between the ages of 18-25 in the same universities. Demographic 

Information Form, Eating Attitude Scale, Body Perception Scale, Irrational Beliefs 

Scale and Ontological Well-being Scale were applied to the participants. The basic 

statistics which were used in the research (frequency analysis, mean, standard deviation, 

correlation and reliability) were analyzed by IBM SPSS Statistic 25 program. This study 

aimed to reveal the mediating roles of irrational beliefs and ontological well-being 

levels in the relationship between eating attitudes and body perception in university 

students‟ regression analyses and bootstrapping methods were used for data. In the 

model of mediating between eating attitudes and body perception, ontological well-

being and irrational beliefs accepted as control (covariate) variety and analyzed due to 

the possibilities of affecting the results.  

 

According to results of the analysis, a positive relationship was found between 

irratioanal beliefs and eating attitude in university students. Ġn addition, a negative 

correlation was found between irrational beliefs and body perception. A positive 

correlation was found between ontological well-being and body perception. Irrational 

beliefs and ontological well-being were found to be mediating effects between eating 

attitude and body perception. 

 

Keywords: Eating attitude, Body perception, Ġrrational beliefs, Ontological well-being. 
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

 

 

Vücutla süren savaĢın en açık olarak görüldüğü ruhsal rahatsızlık kümesi olan 

yeme bozuklukları, yeme konusunda ciddi sıkıntıların yaĢandığı, vücut ağırlığı 

denetleme ile alakalı persistan davranıĢların bulunduğu hem fizyolojik, hem psikolojik 

sağlığın bozulduğu bir hastalık grubudur (Yücel, 2009). Bir baĢka tanıma göre yeme 

bozuklukları, yeme davranıĢında ciddi sorunların oluĢmasıyla beraber meydana gelen 

rahatsızlıktır (Köroğlu, 2015). Ölüme sebebiyet verebilen ruhsal bir sorun kümesi olan 

yeme bozuklukları, yeme davranıĢlarındaki önemli sorunlarla kendini göstermektedir 

(Fairnburn ve Harrison, 2003). 

 

Yeme bozukluğu, yaĢamın erken dönemlerinde oluĢan ve bu oluĢumun sebepleri 

oldukça karmaĢık olarak görülen, uzunca zaman süren ve terapötik zorluklarla beliren 

önemli bir hastalıktır. GeçmiĢi oldukça eski olmasına rağmen son yıllarda artıĢ 

göstermesi ile araĢtırmaları da yoğunlaĢan yeme bozuklukları biyolojik, psikolojik ve 

sosyal faktörlerin iliĢkisi ile meydana gelmektedir (Oral ve Hisli, 2008). Yeme 

bozukluklarının nedenlerini saptamak ve tedavisini uygulamak, tanısını belirlemek 

kadar kolay olmamaktadır. 1980‟li zamanlardan sonra özellikle kızlarda yeme 

bozukluklarının oldukça yoğunlaĢması çalıĢmaların artmasına sebep olmuĢtur (Gürdal, 

2008).  

 

Yeme bozuklukları birçok unsurdan etkilenmektedir. Yeme bozukluğunu 

etkileyen önemli bir faktör olan beden algısına yönelik çeĢitli araĢtırmaların olduğu 

görülmektedir. Yeme bozukluklarında görülen en önemli belirtiler arasında bulunan 

vücudunu gerçekten daha biçimsiz ve kilolu görme, oldukça az besin alımı, yeme 

sonrasında kusma ve olağandan fazla egzersiz yapma gibi durumlar görülmesi, bireyin 

yeme tutumu ve beden algısında bulunan bozulmayı takip eden sonuçlardır (BaĢterzi, 

Tüzer, Alagöz, Uysal ve Göka, 2003). 
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KiĢilerin yaĢamında bedensel olarak görünümü çok geçmiĢ zamanlardan bu yana 

kadar süren önemli bir konu olmaktadır. Sosyal bir canlı olan insanoğlunun, kendi 

fiziksel görünümüne ve çevresindekilerin fiziksel görünümüne verdiği değer ve yaptığı 

yorum eski zamanlara oranla daha duyarlı bir boyuta ulaĢmıĢtır (Kılıç ve KarakuĢ, 

2006). 

 

Çok eski tarihlere kadar uzanan ve birçok faktörün etkisi altında olan beden 

algısı, kiĢilerin vücutlarına dair yaĢanmıĢlıklarından edinilen bilgilerini, duygularını ve 

yargılarını içeren bir yapı olmaktadır. KiĢinin yaĢamının erken dönemlerinden itibaren 

oluĢmaya baĢlamakla beraber, kuĢkusuz Ģekillenmesinde en önemli faktörlerden biri de 

kültür olmaktadır (Aslan, 2004)  

 

Yeme bozukluğu bulunan hastalarda tedaviyi güçleĢtiren durum beden algısında 

oluĢan sorunların bir belirliyici olmasıdır (Gürdal,2008). Bireyler vücutlarını 

olduklarından daha kilolu veya biçimsiz bularak yiyeceklerini anlamlı derecede 

azaltmakta ve devamında kendine zarar verici bazı davranıĢları (kusma, laksatif 

kullanma, çok fazla egzersiz yapma) sergilemektedir. Bu durum yeme davranıĢı ve 

beden algısında oluĢan bozulmaların sonucudur (UlaĢ, Uncu ve Üner, 2013). 

 

Yapılan bir baĢka araĢtırmada da yeme davranıĢında problemlerin oluĢmasında 

yeme tutumu ve beden algısında normal dıĢı farklılıkların olduğu tespit edilmiĢtir. Bu 

farklılıklar psikolojik ve sosyal duruma, beden görünümüne, kiloya ve yeme 

davranıĢına etki etmektedir (Troop ve Treasure, 1997). 

 

Beden algısı ile yeme tutumu arasındaki iliĢkiyi açıklamaya yönelik Cash ve 

Deagle (1997) tarafından yapılan araĢtırma bulgusuna göre yeme bozukluğu yaĢayan 

kadınların vücutlarından memnun olmama düzeyinin, bu rahatsızlığı yaĢamayanlara 

göre %87 oranında daha fazla olduğu görülmüĢtür. Bu kiĢilerin beden algısında ise %73 

oranında daha fazla sorun yaĢadığı saptanmıĢtır (Cash ve Deagle, 1997). 

 

496 ergen kadın örnekleminde yapılan bir araĢtırmada, DSM-5 kriterlerine göre 

20 yaĢlarına kadar kadınların %13‟ü yeme bozukluğu tiplerinden birini geçirme riski 
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bulundurduğu belirlenmiĢtir (Stice, Marti ve Rohde, 2013). Burada belirtilen oran 

oldukça önemli olmakla beraber, hızla artan yeme bozuklukları ile alakalı çalıĢmaların 

desteklenmesi gerektiğini düĢündürmektedir. 

 

Yeme tutum bozukluğunun oluĢumunda önemli olduğu düĢünülen bir diğer konu 

ise akılcı olmayan inançlardır. Akılcı olmayan inançların literatüre girmesi Ellis‟in 

araĢtırmaları sonucunda mümkün olmuĢtur. Ellis “Çok iyi yorumlarla içgörü 

kazanmalarına rağmen hastaların sıkıntıları neden geçmemektedir?‟‟sorusu ile bağlı 

olduğu psikodinamik terapiden Ģüphe duyarak sonrasında akılcı duygusal davranıĢçı 

terapinin (ADDT) temellerini atmıĢ ve biliĢssel davranıĢçı terapinin en önemli 

temsilcilerinden olmuĢtur. ADDT‟nin kaynağında kiĢinin sahip olduğu ve iĢlevselliğini 

düĢürmeye sebep olan akılcı olmayan (irrasyonel) inançlar yatmaktadır (Türkçapar, 

2018).  

 

ADDT kiĢinin karĢı karĢıya kaldığı olay ve yaĢantılarını, kendisinde yorumlama 

Ģeklinin ruhsal zorlukların belirleyici olduğunu savunmakta ve neden sonuca dayalı 

olarak düĢünce, duygu ve davranıĢın etkileĢimde olduğunu belirtmektedir. Ġnsanlar 

doğuĢtan sahip olduğu akılcı olmayan inançlarını sürdürmeye devam ettikçe psikolojik 

sorunlar ile karĢı karĢıya kalmaktadır (Corey, 2009). Ellis‟in geliĢtirdiği ADDT, 

yaĢanılan ruhsal sorunların kaynağında akılcı olmayan inançların var olduğunu 

savunmaktadır (Çivitçi, 2005). 

 

Yeme bozukluklarının oluĢumunun ana kaynağında, bireylerin vücutlarına ve 

vücut ağırlıklarına dair doğru olmayan biliĢlerin bulunduğunu biliĢsel davranıĢçı kuram 

belirtmektedir (Yılmaz, 2017). Sorunlu yeme davranıĢlarının oluĢmasında ve devam 

etmesinde önemli etkenlerden biri de bireyde bulunan akılcı olmayan inançlar olduğu 

savunulmaktadır (Fairnburn, 2008). BiliĢsel açıdan yaklaĢımlar ve çalıĢmalar, detaylı 

olmayan biliĢsel etkenlerden hareket etmektedir. Terapilerde ise yoğun olarak vücut 

ağırlığı, yapısı ve yeme durumu ile alakalı inançlar ve düĢünceler dikkatle 

incelenmektedir (Oral ve ġahin, 2008). Beden algısı ile yeme tutumları arasındaki 

iliĢkiyi etkileyeceği düĢünülen bir diğer değiĢken ise ontolojik iyi oluĢtur. Pozitif 

psikoloji kavramlarından olan iyi oluĢ, yaĢam doyumu ve öznel iyi oluĢ gibi 
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kavramlarla yapılan araĢtırmalarda sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Son zamanlarda 

literatüre eklenen bir kavram olan ontolojik iyi oluĢ ise öznel ya da psikolojik iyi 

oluĢtan daha genel bir kavramdır. Ontolojik iyi oluĢ, bireyin hayatını öyküsel bir 

yönelime dayalı proje olarak incelemektedir. Bu projenin değerlendirilmesinde geçmiĢ, 

Ģimdi ve gelecek bir bütün olarak ele alınmaktadır (ġimĢek, 2009). Literatürde ontolojik 

iyi oluĢa yönelik az sayıda çalıĢma olduğu görülmüĢtür. 

 

Genç nüfus değiĢimin ve dinamizmin temelini bizlere gösteren bir kesim 

olmakta ve bizim toplulumuzda genç nüfusun yoğun olarak varlığını sürdürdüğü bir 

ülke olmaktadır. Bu kesimin yoğunca bulunduğu yerlerde üniversiteler olmaktadır 

(Kılıç ve KarakuĢ, 2006). Oldukları yaĢ dilimi, psikolojik ve sosyal etkiler, ekonomik 

sorunlar sebebiyle üniversitede okuyan bireyler yeme bozukluklarında risk grubunu 

oluĢturmaktadır (Çelik, YoldaĢcan, Okyay ve Özenli, 2016). Bu sebeple yapılan bu 

araĢtırmada örneklemin üniversite öğrencileri olması bizlere yeme tutumu ve beden 

algısı iliĢkisinde irrasyonel inanıĢlar ve ontolojik iyi oluĢun aracılık etkisini araĢtırmak 

için önemli olduğu düĢünülmektedir. 

 

 

1.1. AraĢtırmanın Amacı 

 

Bu araĢtırmanın temel amacı üniversite öğrencilerinde yeme tutumları ile beden 

algısı arasındaki iliĢkide irrasyonel inanıĢlar ve ontolojik iyi oluĢ düzeylerinin aracılık 

rollerinin incelenmesidir. Bu amaç çerçevesince beden algısının irrasyonel inanıĢlar ve 

ontolojik iyi oluĢun aracılıkları ile üniversite öğrencilerinin yeme tutumu üzerindeki 

dolaylı etkisini incelemek üzere kurulan hipotetik model ġekil 1‟de sunulmuĢtur.  
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AraĢtırmanın amacı çerçevesinde oluĢturulan hipotezler aĢağıda yer almaktadır:  

 

H1.  Üniversite öğrencilerinin irrasyonel inanıĢları ve beden algısı arasında 

negatif yönde anlamlı bir iliĢki vardır.  

H2. Üniversite öğrencilerinin ontolojik iyi oluĢu ve beden algısı arasında pozitif 

yönde anlamlı bir iliĢki vardır. 

H3. Üniversite öğrencilerinin irrasyonel inanıĢları ve yeme tutumu arasında 

pozitif yönde anlamlı bir iliĢki vardır. 

H4. Üniversite öğrencilerinin ontolojik iyi oluĢu ve yeme tutumu arasında 

negatif yönde anlamlı bir iliĢki vardır. 

H5. Üniversite öğrencilerinde yeme tutumu ile beden algısı arasında irrasyonel 

inanıĢlar ve ontolojik iyi oluĢ aracılık etkisi gösterecektir. 

 

 

Ġrrasyonel 

ĠnanıĢlar 

Beden 

Algısı 

Yeme 

Tutumu 

H1 H3 

Ontolojik  

Ġyi OluĢ 

H4 H2 

H5 

ġekil 1. Yeme Tutumuna Yönelik Önerilen Model 
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1.2. AraĢtırmanın Önemi 

 

Bu araĢtırmada irrasyonel inanıĢlar ve ontolojik iyi oluĢun beden algısı ve yeme 

tutumunda aracılık edebileceği düĢünülmüĢ ve bu araĢtırmayla birlikte incelenmesi 

amaçlanmıĢtır.  

 

Beden algısının ruh sağlığı üzerine etkilerinin olduğu ve bu etkilerin ise yeme 

tutumlarında bozulmalara sebep olduğu bildirilmektedir (BaĢterzi ve ark., 2003). Yeme 

bozukluğu olan bireylerin beden algısında bozulma olduğu ifade edilmektedir 

(Kazkondu, 2010). Sira (2003), olumsuz beden algısının yeme tutum bozukluğuna yol 

açabileceğini belirtmektedir. Kilo ve fiziksel görünümüne iliĢkin aĢırı endiĢenin olması 

da bireylerin yaĢamını olumsuz etkileyerek yeme bozukluğu, kaygı ve depresiyon gibi 

sorunlara yol açabileceği belirtilmektedir (Oruçlular, 2013). Beden algısının olumsuz 

olması bu sorunların yanı sıra olumsuz duygu durumla da iliĢki içerisindedir. Bu 

sorunların temelinde bireylerin bilgiyi hatalı iĢlemesi etkili olmaktadır. Bireylerin beden 

biçimine ve kilosuna yönelik abartılı algılamaları ve hatalı yorumlamaları da beden 

algısına ve yeme tutumlarına etki eden bir diğer unsurdur (Radomsky ve ark., 2002). Bu 

durum bireylerin yeme tutumları ve beden algısı üzerinde biliĢsel çarpıtmaların etkili 

olabileceğini göstermektedir. Yeme tutumları ve beden algısı iliĢkisini etkileyebileceği 

düĢünülen bir diğer değiĢken ise ontolojik iyi oluĢtur. Bireylerin bedenine yönelik 

algıları, her zaman gerçek durumları yansıtmamaktadır. Beden imgesi bireylerin yaĢam 

doyumları, iyi oluĢları ve öz saygılarından etkilenebilmektedir (Grogan, 1999). 

Ġnsanların geçmiĢini, Ģimdiki zamanı ve geleceğini değerlendirmesini kapsayan 

ontolojik iyi oluĢun bireylerin bedenini algılama biçimini etkileyerek var olan durumu 

değiĢtirme çabası içerisine girmesine yol açabileceği düĢünülmektedir. Yapılan 

değerlendirme sonucunda ise beden algısından memnun olmama durumuna göre yeme 

bozukluklarının da oluĢabileceği ifade edilebilir. 

 

Yeme bozuklukları tedavisinde kiĢinin kendine iliĢkin beden algısının etkisinin 

olduğu öngörüldüğü durumlarda, müdahale edilebilir kiĢilerin irrasyonel inanıĢlarını 

tekrardan gözden geçirerek yorumlaması ve değerlendirmesi mümkündür. Aynı 
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zamanda kiĢilerin yaĢam projesini tekrardan gözden geçirerek yorumlaması ve 

değerlendirmesi de olanaklıdır. Dolayısıyla beden algısına aracılık ettiği düĢünülen 

irrasyonel inanıĢlar ve ontolojik iyi oluĢ değiĢkenlerinin yorumlanarak değiĢtirilmesinin 

yeme bozukluklarının tedavisinde yardımcı olacağı düĢünülmektedir. 

 

Alanyazın tarandığında yeme tutumu ve beden algısı ile irrasyonel inanıĢlar ve 

ontolojik iyi oluĢla ilgili ayrı ayrı gerçekleĢtirilen çalıĢmaların olduğu görülmektedir. 

Ġrrasyonel inanıĢlarda romantik iliĢkiler, denetim odağı, mükemmeliyetçilik, internet 

kullanımı, kaygı gibi birçok konuda araĢtırmalar bulunmaktadır. Ontolojik iyi oluĢla 

ilgili ise bağlanma, depresyon, anne baba tutumları, biriciklik, olumsuz benlik, Ģemalar 

gibi bazı konularda çalıĢmalar bulunmaktadır. Fakat yeme tutumu ve beden algısı 

arasındaki iliĢkide irrasyonel inanıĢlar ve ontolojik iyi oluĢun aracılık rolünü inceleyen 

bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Bu araĢtırma yeme tutumu ve beden algısı arasındaki 

iliĢkide irrasyonel inanıĢlar ve ontolojik iyi oluĢu aracı olarak alan ilk çalıĢmadır. Bu 

nedenlerden dolayı yapılan araĢtırmada literatürde yer alan boĢluğun doldurulmasına 

yönelik önemli katkıların sağlanacağı düĢünülmektedir. Ayrıca çalıĢma bulgularının bu 

alanda çalıĢan uzmanlara müdahale alanları açısından kaynak olabileceği 

düĢünülmektedir. 

 

 

1.3. Varsayımlar 

 

AraĢtırmada kullanılan örneklemin evreni temsil ettiği varsayılmaktadır. 

AraĢtırmada kullanılan veri toplama araçlarının değiĢkenlerin ölçümü için en uygun 

araçlar olduğu ve örneklemin gerçeği yansıtacak biçimde veri toplama araçlarına cevap 

verdiği varsayılmaktadır. 

 

 

1.4. Sınırlılıklar 

 

 Bu araĢtırmada kullanılan ölçme araçları üniversiteye devam eden 18-25 yaĢ 

aralığındaki 303 öğrenciye yapılan uygulama ile sınırlıdır. 
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 Yapılan araĢtırma, Garner ve Garfinkel (1979) tarafından geliĢtirilen, Türkçe 

geçerlik ve güvenirlik çalıĢması SavaĢır ve Erol (1989) tarafından yapılan Yeme Tutum 

Ölçeği‟nin ölçtüğü niteliklerle sınırlıdır. 

 Yapılan araĢtırma, Secard ve Jouard (1953) tarafından geliĢtirilen, Türkçe 

geçerlik ve güvenirlik çalıĢması Hovardaoğlu (1983) tarafından yapılan Beden Algısı 

Ölçeği‟nin ölçtüğü niteliklerle sınırlıdır. 

 Yapılan araĢtırma, Jones (1969) tarafından geliĢtirilen, Türkçe geçerlik ve 

güvenirlik çalıĢması Yurtal (1999) tarafından yapılan Akılcı Olmayan Ġnançlar 

Ölçeği‟nin ölçtüğü niteliklerle sınırlıdır. 

 Yapılan araĢtırma, ġimĢek ve Kocayörük (2013) tarafından Ontolojik Ġyi OluĢ 

Ölçeği‟nin ölçtüğü niteliklerle sınırlıdır. 

 

 

1.5. Tanımlar 

 

Beden Algısı: Bireylerin bedenlerine yönelik algı, düĢünce ve duygularıdır 

(Grogan, 1999). 

 

Yeme Tutumu: Bireyin kendi görünüĢü ve vücut ağırlığı ile hassasiyetinin fazla 

olduğu, daha zayıf olma isteğinin devamlı ön planda tutulduğu ve bu hedefe yönelik 

davranıĢların, bireyin sağlığını tehdit eder boyuta varması sonucu oluĢan rahatsızlıklara 

yeme bozuklukları denmektedir (Troisi, Massaroni and Cuzzularo, 2005). 

 

Akılcı Olmayan Ġnançlar: Bireyin kendine zarar vermesine ve uygunsuz 

duyguların oluĢumuna yol açan, zorunluluk ve istek içeren,  yaĢam amacına ulaĢılmasını 

engelleyen düĢünce sistemidir (Ellis ve Dryden, 1997). 

 

Ontolojik Ġyi OluĢ: Bireylerin yaĢamlarında geçmiĢ, Ģimdi ve gelecek 

bileĢenlerinin tümünü incelemeye alarak, aslında yaĢamlarını bir proje gibi 

düĢündüklerinde bu projeyi değerlendirmeleri ile iliĢkili bir sistemdir (ġimĢek ve 

Kocayörük, 2013).  
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BÖLÜM 2. ĠLGĠLĠ LĠTERATÜR 

 

 

2.1. Yeme Tutumu 

 

Yeme bireylerin yaĢamlarını devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu en temel 

gereksinimlerden biridir. YaĢamın sağlıklı bir Ģekilde sürdürülebilmesi için ergenlik ve 

gençlik dönemi önemli bir geçiĢ zamanı olmaktadır. Yemek yeme alıĢkanlıklarında, 

farklılık gösteren tercihlerle ve aileden ayrılma ile beraber beslenmeyi olumsuz Ģekilde 

etkileyebilecek faktörlerle karĢı karĢıya kalınabilmektedir. Yeme bozuklukları ve 

obezitenin sık görülmesine sebep olan durumlar arasında fiziksel etkinlikte azalma, 

yüksek kalorili yiyecek alımı ve fastfood kültürünün yaygınlaĢması gibi durumlar 

gösterilebilmektedir (Kadıoğlu ve Ergün, 2015). 

 

Yeme davranıĢlarıyla ilgili riskli bir dönem olarak kabul edilen 19-25 yaĢ arası 

üniversite gençleriyle yeme tutumu ile alakalı yapılan bir çalıĢmada 431 öğrencinin 

yaklaĢık üçte birinde yeme bozukluğu görülmektedir. Bu dönemin riskli olmasını 

etkileyen faktörler arasında aileden bağımsızlaĢma ve arkadaĢ etkileĢiminin artıĢı, 

gençlerin birbirinden beden algısı bakıĢ açısından etkilenmesi ve yeme davranıĢlarında 

önemli rolü olan medyanın etkileri varsayılabilmektedir  (Özvurmaz, Mandıracıoğlu ve 

Lüleci, 2018)  

 

Günümüzde yeme tutumu ile ilgili yapılan araĢtırmalar artmakta ve önem 

taĢımaktadır. Yeme tutum kavramını incelerken öncelikle tutum kavramının anlaĢılması 

gerekmektedir. Tutum, kiĢinin olumlu ya da olumsuz bir Ģekilde nesne, topluluk gibi 

herhangi bir Ģey karĢısında olan tavrıdır. Sosyal psikoloji de tutum kavramı davranıĢsal, 

biliĢsel ve duyusal olmak üzere 3 alt boyutta incelenmektedir (Atkinson, Atkinson, 

Smith ve Hilgard, 1987).Beslenme ve yemek  ile alakalı düĢünce, davranıĢ ve 
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duygularının tümü bireyin yeme tutumunu oluĢturmaktadır (Yılmaz, 2017). Her bireyde 

farklılık gösteren yeme davranıĢlarını anlamaya çalıĢırken de davranıĢsal, biliĢsel ve 

duyusal boyutlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 

Üniversitede okuyan bireyler üzerinde yapılmıĢ bir çalıĢmaya göre, vücut 

ağırlığını düĢürmek için zararlı yollara baĢvuranlar %33 oranında, tıkanırcasına yeme 

problemiyle karĢı karĢıya kalanlar %38 oranında, perhiz yapmanın ise günde bir veya 

birden çok görülmesi % 82 oranında saptanmıĢtır (Mint ve Betz, 1988). 

 

Beslenmenin bilinçsizce gerçekleĢmesi, dengeli olmayan beslenme davranıĢları, 

yemek yerken farklı Ģekillerde oluĢabilecek dikkat dağılması ve hızlı yemek yeme gibi 

birçok farklı Ģekilde yeme tutumu görülmektedir. Normal olmayan bu yeme tutumları 

oldukça karmaĢık bir rahatsızlık olan yeme bozukluklarına zemin hazırlayabilmektedir 

(Yılmazer, 2014). Yeme davranıĢında oluĢan bozulmalar bireyleri yeme bozukluklarına 

götürmektedir. Yeme davranıĢında kendini gösteren tüm problemleri içerisinde 

barındıran ve inceleyebilmemizi sağlayan ana baĢlık yeme bozukluklarıdır (Toker ve 

Hocaoğlu, 2009). 

 

Ġnsanların yaĢamlarını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu yeme biyolojik bir 

etkinlik olmasına rağmen, psikolojik durumun yeme davranıĢı üzerindeki etkileri de 

oldukça önemlidir. Bireyin içerisinde bulunduğu psikolojik duruma göre yeme 

davranıĢında farklılıklar gözlemlenebilmektedir. Yapılan bir çalıĢmanın sonuçlarına 

göre mutluluk, neĢe gibi olumlu duygular içerisinde bulunulan zamanlarda sağlıklı 

besinleri tüketme eğilimi artıĢ gösterirken, üzüntü, öfke gibi olumsuz duygular 

içerisinde bulunulan zamanlarda dürtüsel yeme, düzensiz yeme ve abur cubur gibi 

sağlıksız yiyecekleri tüketme eğiliminin arttığı belirlenmiĢtir (Macht, 1999). Ergenlerle 

yapılan bir çalıĢmanın sonuçlarına göre de kiĢilerin mutlu, mutsuz, öfkeli, hüzünlü gibi 

değiĢen duygu durumlarının yeme davranıĢları ile iliĢkili olduğu belirlenmiĢtir. 

Ġçerisinde bulunulan stres, hüzün veya mutluluk gibi ruhsal durumlar yeme davranıĢını 

azaltabilmekte veya arttırabilmektedir (Özgen, Kınacı ve Arlı, 2012). 
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Yeme davranıĢının sadece fizyolojik açlığı bastırmak için gerçekleĢtirilmediği 

ve uygulanan yanlıĢ yeme davranıĢlarının kiĢilerin iĢlevselliğini düĢüren etkisinin bazı 

risk etmenleri ve tetikleyicileri bulunmaktadır ( Fairnburn,2003).  Aynı zamanda risk 

etmenlierinin karĢıtı olarak yeme davranıĢı için bireyleri koruyucu etkide olabilecek 

durumların olduğu da belirtilmektedir (Fairnburn, 2003). Yeme davranıĢı ile alakalı 

klinik anlamda inceleme yapılırken hem tetikleyici hem de koruyucu faktörleri göz 

önünde bulundurmak patolojiyi daha iyi saptayabilmemiz için oldukça önemlidir. 

 

Üniversitede öğrenim görmeye devam eden 186 kiĢinin katıldığı çalıĢmanın 

sonuçlarına göre %49 oranında tıkanırcasına yeme durumu saptanıĢtır. Bu durum 

negatif yeme tutumlarında görülen problemlerin ciddiyetini göstermektedir ( Berg, 

Frazier, Sherr, 2009). 

 

2.1.1. Yeme Bozuklukları 

 

Yeme bozukluklarıyla ilgili olarak tıp dünyasında ve medyada araĢtırmaların 

oldukça arttığı gözlemlenmektedir. Son 50 yılda artıĢ gösteren yeme bozuklukları 

modern çağın hızlıca artan hastalık gruplarından biridir ve yeme davranıĢı ile ilgili 

sorunların tümünü içeren bir tanımdır (Toker ve Hocaoğlu, 2009) Çok fazla yemek 

yeme veya yemek yemeyi kabul etmeme, besin kabul edilmeyen maddelerin yenilmesi, 

gece yeme davranıĢı, psikolojik durumlar nedeni ile yemek yemede azalmalar, 

sindirilmeden atılan yemekler yeme bozukluklarının içerisinde bulunan normal olmayan 

yeme Ģekilleri arasında gösterilebilmektedir (Özvurmaz, Mandıracıoğlu ve Lüleci, 

2018). 

 

Yeme bozuklukları erken ergenlik döneminde baĢlayan, eriĢkinlikte de devamını 

sürdürebilen ve sık sık karĢılaĢtığımız bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Birey hayatına 

negatif etkileri olabilmektedir. Zaman ilerledikçe yeme bozukluklarının daha fazla 

önem kazanma sebepleri arasında yaĢamı tehdit edecek biçimde kiloyla aĢırı 

uğraĢılmasıyla yeme davranıĢında meydana gelen sorunlar, normal dıĢı olan telafi etme 

çabaları ve yaygınlığının artması bulunmaktadır (Vardal, 2015). 

 



 

12 

Yeme bozukluğu olan bireylerde yeme davranıĢlarında ve beden algısında 

sorunlar görülmektedir. Yeme bozuklukları bireyin kilo kontrolünde, yiyeceklerle 

uğraĢında ve beden algısında anormal tutum ve davranıĢlarla ilerleme gösterdiğinde 

geliĢebilmektedir (Kazkondu, 2010). Vücut ağırlığı ve bedenin görünümü ile alakalı 

duyulan aĢırı endiĢeye bağlı olarak, bireyin hayatında negatif etkiler yaratacak  olan 

depresyon, kaygı ve yeme davranıĢında kompulsif durumlar oluĢabilmektedir 

(Oruçlular, 2013). 

 

Yeme bozuklukları zayıflık ve yemek konularıyla sıklıkla anılsa da durumun 

bundan çok daha karmaĢık bir yapıya sahip olduğu gözlemlenmektedir. Bu yapının 

altında bedenin gizli duyguları, karĢılık bulamadığı gereksinimleri ve kendisi 

bulunmaktadır ( Sart , 2008) 

 

Yeme davranıĢları bireylerin zamanla normların dıĢına çıkmasıyla belirli 

dönemlerde ideal benlik algısının kiloyla Ģekillendiği, belirli dönemlerde ise zayıflıkla 

Ģekillendiği bir davranıĢ biçimi olmuĢtur (Uğur, 2008). 

 

Bireylerin fiziksel görünüĢlerindeki değiĢim, beden imgesiyle iliĢkilidir. Ġdeal 

fiziksel görünüĢten sapması ise benlik saygısında düĢüĢe ve olumsuz benlik imgesinin 

oluĢumuna yol açabilmektedir (Steinberg, 2007). Bu durum ise yeme bozukluğu olan 

bireylerde gerçek ve ideal benlik arasındaki farkın açıldığını göstermektedir.  

 

Bireylerin bedenlerindeki değiĢimin kontrol altına alma isteği, benliğe hakim 

olma ve güçsüzlük duygularını bastırmaktadır. Bu durum ise yeme bozukluğunun 

oluĢumunu önemli ölçüde etkilemektedir (Sinirlioğlu ErtaĢ, 2006 ). 

 

Psikosomatik duyarlılıkların önemli göstergelerinden biri olan yeme 

bozukluklarında, vücut ve iç dünya iliĢkisinde psiĢe ve soma arasında önemli bölünme 

görülen birey, kazanabileceği deneyimlerinden ayrı tutulması sonucunda duygularını ve 

içsel sıkıntılarını anlatamamaktadır. Anlatamadığı duygularını ve içsel sıkıntılarını 

vücudu ile düzene koymaya çalıĢan birey, dile getiremediği duygularını kusmayı 
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(bulimiya nervoza) ya da vücut ve duygularını reddetmeyi (anoreksiya nervoza) 

seçebilmektedir (Yücel, 2009) 

 

Bir güzellik kriteri olarak inceliğin belirlenmesi ve ne kadar ince olunursa o 

kadargüzel olurum yargısı yemeye dair uygun olmayan tutum ve davranıĢların 

oluĢmasında önemli belirleyicilerden biridir (Akdevelioğlu ve GümüĢ, 2010). 

 

Bu rahatsızlıkta kiĢiler beden algısında bulunan öznel sorunlar sebebiyle olağan 

dıĢı boyutta zayıflığa sahipken bile kendilerini fazlaca ĢiĢman olarak 

değerlendirmektedirler. Kendilerine duydukları saygıyı kiloya ve beden yapısına 

bağladıklarından, onlar için baĢarı daha fazla kilo vermek ile sağlanmaktadır 

(Silverstone, 2005). 

 

GeliĢmiĢ ülkeler ve kültür bakımından Batı kültürünün tesirinde olan 

toplumlarda, dıĢ görünüm, vücut yapısı ve kilo için harcanan fazlaca uğraĢ sonrasında 

yeme davranıĢında bozulmaları beraberinde getirmektedir. Buna bağlı olarak ciddi 

olarak görülmeyen ufak kaygılar zamanla diyet için kliniklerin saysında bulununan 

önemli artıĢ, medyada diyet içerikli paylaĢımların artması, kilo verebilmek için sürekli 

olarak artan farklı ilaçlar gibi etkenlerle de ilerleyerek önüne geçilemeyen bir hal 

alabilmektedir (Yücel, 2009). 

 

Yeme davranıĢında ciddi sorunların meydana gelmesiyle görülen bu 

rahatsızlığın önde gelen iki türü bulunmaktadır. Ġlk türü olabileceği en az kilo kabul 

edilmeyerek daha da aĢağıya çekilmeye çalıĢılan anoreksiya nevroza iken, diğer türü 

tekrar eden yeme ataklarını takip eden kendini kusturma giriĢimleri, laksatif , diüeretik 

veya çeĢitli ilaçlar kullanma, olağandan fazla spor uğraĢı ya da yemek yemenin 

kesilmesi gibi çeĢitli yöntemlerle telafi çabasının görüldüğü bulimiya nevrozadır. Ġki 

türünde ortak ve ana özelliği beden Ģekli ve ağırlığı algılanıĢında sorunların 

görülmesidir (Köroğlu, 2015). 

 

Ne kadar sık görüldüğü ile alakalı bildirilen oranlarda farklılıklar olması ile 

beraber, ruhsal sorunlar içerisinde intihara kalkıĢma ya da intihar etme olaylarının 
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oldukça belirgin bir Ģekilde yüksek olarak görüldüğü rahatsızlık yeme bozukluklarıdır 

(Öncü ve Sakarya, 2013) Bu sebeple rahatsızlığın tedavisine dair yapılan çalıĢmalara 

özen gösterilmesi gerekmektedir. 

 

Anoreksiya nervoza ölüm oranının en çok olduğu psikiyatrik rahatsızlık olması 

dolayısıyla ciddiyetle incelenmesi gereken bir tanı grubudur ve ruhsal sorunların 

yanında ortaya çıkan fizyolojik sorunlar birçok elden tedavinin yürütülmesini elzem 

kılmaktadır. Kontrol edilemeyen bir kilo verme isteği duyan hastalar amaçlarına 

ulaĢmak için tüm seçenekleri denemektedir. Kiloları olması gereken beden kitle 

indeksinin altında görülmektedir (Gürdal, 2008). 

 

Bulimiya nervozalılar kiloyla yoğun bir uğraĢta olmalarına ve ince olmak uğruna 

tüm yolları denemelerine rağmen, normal veya normalin üzerinde bir beden kitle 

indeksine sahip olmaktadırlar. Kontrol edilemeyen tıkınma dönemlerinde çok çabuk bir 

Ģekilde fazla kalori içeren yiyecekleri yeme sonrasında birey, kusma veya laksatif-

diruetik kullanımına gitmektedir (Gürdal, 2008). 

 

Yeme bozukluğu ile iliĢkili olduğu düĢünülen iyi oluĢun yüksek olması, 

bireylerin sağlıklı duygu, düĢünce ve davranıĢ geliĢimini sağlamaktadır. Ayrıca bu 

kiĢilerde psikopatolojik belirtilerin görülme sıklığı da azalmaktadır (Canbay, 2010). 

 

Puhl ve arkadaĢları (2007) çalıĢmasında duygusal iyi oluĢ ile yeme tutum 

bozukluğu arasında negatif yönlü korelasyon olduğunu belirlemiĢtir. Yapılan bir baĢka 

çalıĢmada DiBartolo ve Shaffer (2002) psikolojik iyi oluĢ düzeyi düĢük olanların yeme 

bağımlılıklarının, psikolojik iyi oluĢ düzeyi yüksek olanlara göre anlamlı biçimde 

yüksek olduğunu belirlemiĢtir. Stark (2001) araĢtırmasında öznel iyi oluĢun, yeme 

bozukluğunu azaltan bir unsur olduğunu belirlemiĢtir. Bu sonuçlar ise yeme 

bozukluklarında, iyi oluĢun önemli bir etkiye sahip olduğunu; yeme bozukluğu 

tedavilerinde ise iyi oluĢu artırmaya yönelik çalıĢmalar yapılarak olumlu beden algısının 

kazanılmasının fayda sağlayacağı düĢünülebilir.  
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2.1.2. Yeme Bozuklukları Görülme Sıklığı ve Yaygınlığı 

 

Yeme bozuklukları özellikle ergenler ve gençler arasında çağ ilerledikçe artan ve 

ciddi sorunlara yol açabilen bozukluktur. Ruhsal ve bedensel açıdan kiĢi yaĢamını tehtit 

eden bu rahatsızlığın toplumda görülme olasılığı % 1-3 olarak belirtilmektedir (Yüksel, 

2016). 

 

Yemek bozukluklarının hem erkeklerde hem de kadınlarda görülme olasılığı 

vardır. Fakat kadınlarda yeme bozukluklarına rastlama olasılığı daha yüksektir. Her 10 

kadına karĢı 1 erkekte yeme bozukluğu görüldüğü düĢünülmektedir (Hoek ve 

vanHoecken, 2003). 

 

Yeme bozukluklarının sıklığı ve bunları etkileyen faktörlerin araĢtırıldığı bir 

çalıĢmada yeme bozukluğunun görülme sıklığının kadınlarda %1 ile %20 arasında 

değiĢtiği belirtilmektedir (Connors ve Jonson, 1987).  Daha yakın zamanlarda yapılan 

bir çalıĢmada ise bu rakam %15.4 olarak saptanmıĢtır (Russell ve Ryder, 2001). 

 

Yurt dıĢında 1281 ergen üzerinde yapılan bir çalıĢmada ise 724 kız öğrenci de 

%4.7 oranında, 557 erkek öğrenci de %0.9 oranında yeme bozuklukları belirlenmiĢtir 

(Morande, Celada ve Casas, 1999). 

 

Avrupa‟da 2015 ve 2016 senesinin ilk zamanlarında yeme bozuklukları ile 

alakalı yapılmıĢ araĢtırmaların toparlandığı bir çalıĢmada kadınların % 1-4‟ünde 

anoreksiya nervoza, %1-2‟sinde bulimiya nervoza, %2-3‟ünde eĢik altı yeme bozukluğu 

tanı olarak belirlenmiĢtir. Erkeklerde bu tanının belirlenme oranı ise %3-7 olmaktadır 

(Keski-Rahkonen ve Mustelin, 2016). 

 

Türkiye‟de EshiĢehir ili Sivrihisar ilçesindeki 909 lise öğrencisi ile 

gerçekleĢtirilen bir çalıĢmada yeme bozukluğu Ģüphesi sıklığı % 9.5 olarak saptanmıĢ 

olmaktadır (Ünsal, Tozun, Ayrancı ve ArslantaĢ, 2010). 
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Türkiye‟de Ankara Gazi Üniversitesi tıp fakültesinde 1144 üniversite öğrencisi 

ile yapılan bir çalıĢmada olası yeme bozukluğu sıklığı %13.7 olarak saptanmıĢtır ve 

üniversite öğrencileri için yeme bozukluğu riskinin yüksek olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Ayrıca erkek öğrencilerde kadınlara göre yeme bozukluğu bulunma riskinin daha fazla 

olduğu saptanmıĢtır (Ġlhan ve ark. 2006). 

 

Türkiye‟de Sivas ilinde 18-44 yaĢ arasında bulunan 1122 bireyle yapılan bir 

araĢtırmanın sonuçlarına göre yeme bozukluğu sıklığı %1.52 olarak saptanmıĢtır. En 

çok karĢılaĢılan tip tıkanırcasına yeme bozukluğu olarak görülmüĢtür. Ayrıca çeĢitli yaĢ 

kümelerinde ve sosyoekonomik seviyede olan bireylerde görülebilmektedir (Semiz, 

Kavakcı, Yağız, Yontar ve Kugu, 2013). 

 

Çukurova üniversitesinde 668 kadın birey üzerinde yapılan bir araĢtırmanın 

sonuçlarına göre yeme bozukluğu sıklığı %6.3 olarak bulunmuĢtur (Çelik ve ark. 2016). 

 

2.1.3. Yeme Bozuklukları Etiyolojisi 

 

Yeme bozukluklarının oluĢumunda belirli tek bir neden olmamakla beraber, 

birçok faktörün birbiriyle kompleks etkileĢimi ile ortaya çıkabilen bir rahatsızlık olduğu 

bildirilmektedir. Yeme bozukluklarına fizyolojik, psikolojik ve sosyal birçok etken 

neden olabilmektedir ve aynı zamanda kiĢilik özellikleri, aile dinamikleri, biyolojik 

yatkınlıklar, biliĢsel durumlar ve sosyokültürel baskılar gibi faktörler de önemli rol 

sahibi olmaktadır. (Suldo ve Sandberg, 2000). Siyez (2006)‟de psikolojik ya da 

biyolojik açıdan eğilimli olma, aile etkisi, çevresel etkiler gibi durumların yeme 

bozukluklarını etkilediğini belirtmektedir. Her bireyde yeme bozukluğuna sebebiyet 

veren etkenin belirlenmesi kaynağını açıklayabilmek için oldukça önemlidir. 

 

Yeme bozukluğunun oluĢumunda birden fazla faktörün etkili olduğu ve bu 

faktörlerin sosyal ve çevresel, psikolojik, genetik ve biyolojik etkenlerin etkileĢimiyle 

oluĢtuğu ifade edilmektedir (Kuruoğlu, 2000). 
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Yeme bozukluğunun görülme sıklığının tespiti için yapılan çalıĢmada %1-20 

arasında oranın değiĢtiği belirlenmiĢtir (Connors ve Jonson, 1987). Russell ve Ryder 

(2001) ise bu oranın %15,4 olduğunu belirlemiĢtir. 

 

 

2.1.3.1. Aile ĠliĢkileri 

 

Yeme bozukluğunun oluĢumunda aile iliĢkilerinin önemli bir yeri olduğu ifade 

edilmektedir. Yeme bozukluğu tanısı alanların yaĢam öykülerinin birçoğunda aile 

iliĢkilerinde sorun olduğu görülmektedir. Çocuklarına karĢı aĢırı koruyucu ve 

mükemmeliyetçi tutum benimseyen, çocuklarıyla iliĢkisinde mesafeli davranan ve 

duygusal açıdan çocuğundan uzak olan ebeveynlerin çocuklarında yeme davranıĢları 

olumsuz olarak etkilenebilmektedir. Bazı ebeveynler ise çocuklarına karĢı yüksek 

beklenti içerisine girmekte bu durum beklentileri karĢılayabilmek için olumsuz 

davranıĢlar sergilenmesine ve yeme tutumunda bozulmalara yol açabilmektedir (Toker 

ve Hocaoğlu, 2009). 

 

Yapılan araĢtırmada mükemmeliyetçi tutum ile çocuklardaki yeme bozukluğu 

arasında anlamlı iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. Özellikle anoreksiya ve bulimiya 

nervozanın oluĢumunda mükemmeliyetçi ebeveyn tutumunun etkili olduğu ifade 

edilmektedir (Franco-Paredes, MancillaDı´az, Va´zquez-Are´valo, Lo´pez-Aguilar ve 

A´lvarez-Rayon, 2005). 

 

Ailenin beslenme alıĢkanlığı çocuklardaki yeme tutumunu etkileyen önemli bir 

faktördür. Özellikle öğün sayısı az olan ailelerin çocuklarında yeme bozukluklarının 

daha fazla gözlendiği bildirilmektedir (Sztainer, Wall, Story ve Fulkerson, 2004). 

 

Yeme bozukluklarının değerlendirilmesinde aile iliĢkileri önemli bir yer 

kapsamaktadır. Yeme bozukluklarının kaynağına inildiğinde çok kere aile iliĢkileri 

nedenler arasında bulunmuĢtur (Toker ve Hocaoğlu, 2009). Yeme bozukluğu bulunan 

ergenlerin aile yapılarının aĢırı korumacı, düĢkün, herhangi bir problem karĢısında 

çözüm geliĢtiremeyen ve katı özellikler gösterdiği görülmektedir (Oltmanns ve ark., 
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2003).  Yapılan bir çalıĢmanın sonucuna göre yeme bozukluğu bulanan bireylerde 

kontrol grubundan farklı olarak, aile iliĢkilerinde yakınlık ve destek az olarak 

gözlemlenmiĢ ve daha fazla izolasyona rastlanmıĢtır (Sart, 2008). 

 

Yapılan bir baĢka araĢtırmada ise yeme tutum bozukluğu olan bireylerin 

olumsuz anne baba tutumu ile sosyal yalıtılmıĢlık Ģemasıyla iliĢki içerisinde olduğu 

tespit edilmiĢtir (Granillo, Jones-Rodrogues ve Carvajal, 2005). 

 

Yeme bozukluğuna yönelik yapılan bir baĢka çalıĢmada yeme tutum bozukluğu 

olan bireylerin aile içerisinde kendisini koruma güdüsünün yeme tutum bozukluğu 

olmayanlara göre daha yüksek olduğunu belirlemiĢtir. Ayrıca yeme tutum bozukluğu 

olan bireylerin aile içerisinde bir diğer aile üyesine destek olma ve onlarla yakınlaĢma 

düzeyinin ise düĢük seviyede olduğu belirlenmiĢtir (Humphrey, 1987). 

 

Yeme bozukluğunun risk faktörlerinin tespiti için yapılan çalıĢmada yeme 

tutumu ile aile özellikleri incelenmiĢtir. Ġnceleme sonucunda yeme tutum bozukluğu 

olan katılımcıların ailesi tarafından eleĢtirildiği, sevgi eksikliği olduğu, yasaklamaların 

fazla olduğu ve sıklıkla cezaya baĢvurulduğu belirlenmiĢtir (Aleksandrova ve 

Meshkova, 2016). 

 

Yeme tutumu ile aile iĢlevselliğinin belirlenen değiĢkenlerle iliĢkisinin 

incelendiği araĢtırmada benlik saygısının düĢük olması, ailenin baskıcı olması ve sosyal 

desteğin düĢük düzeyde olmasının yeme tutumunu olumsuz etkilediği tespit edilmiĢtir 

(Lawler ve Nixon, 2011). 

 

2.1.3.2. Sosyokültürel Etkenler  

 

Toplumsal çevrenin zayıflığa iliĢkin görüĢü, yeme bozukluklarının oluĢumunu 

etkileyen önemli bir faktördür (Ricciardelli ve McCabe, 2003). 

 

Yapılan araĢtırmada batı ülkelerindeki kızların daha ince bedene sahip olma 

konusunda çevresel baskıyı daha fazla hissettiği belirlenmiĢtir. Baskıların fazla olması 
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düĢünce sistemini olumsuz etkileyerek, yeme bozukluğu için bir risk faktörü 

oluĢturmaktadır (Tozzi ve ark., 2003). 

 

Etiyoloji araĢtırmalarında cevaplanamayan sorulardan biri, kadınların tümünün 

önem gösterilen sosyokültürel etkinin altında olmasına rağmen neden hepsinde bu 

rahatsızlığın ortaya çıkmadığı olmaktadır. Psikolojik ve sosyokültürel etkilerin 

beraberinde yapısal eğilimle iliĢkili biyolojik faktörlerin araĢtırılması artmıĢtır. Yapısal 

görüntüleme teknikleri ve iĢlevsel beyin görüntüleme yöntemlerinde yapılan çalıĢmalar 

son 20 yılda etiyolojide biyolojik alt yapı ile ilgili önemli bilgiler vermektedir (Güney 

ve Kuruoğlu, 2007). 

 

Kültürden kültüre yeme bozukluklarının sıklığıyla iliĢkili farklılıkların 

bulunması bu konunun etiyoloji açısından önemli görülmesine sebep olmaktadır. 

Üniversitede öğrenim görmeye devam eden Ugandalı ve Ġngiliz bireyler aĢırı zayıftan 

aĢırı kiloluya doğru uzanan çıplak kadın resimlerini ne kadar cazip bulduklarını 

değerlendirmiĢlerdir ve sonucunda Ugandalı bireylerin diğerlerine göre kilolu olan 

çıplak kadın resimlerini daha cazip bulduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır (Furnham ve 

Baguma; aktaran Aytin, 2014). 

 

Yeme tutum bozukluğuna yol açan risk faktörlerinin tespitine yönelik yapılan 

araĢtırmada özgüven düĢüklüğünün, yeme tutum bozukluğunu anlamlı düzeyde 

yordadığı ve önemli bir risk faktörü olduğu belirlenmiĢtir (French, Perry, Leon ve 

Fulkerson, 1995).  

 

2.1.3.3. Genetik Faktörler  

 

Dolaylı yoldan genetik faktörlerin, yeme bozukluğu için risk faktörü olabileceği 

ifade edilmektedir. Anksiyete ve duygudurum bozuklukları ile kiĢilik özelliklerinin 

genetik etkilerle çocuğa geçmesi yeme bozukluğu riskini artırabilmektedir (Erbay ve 

Seçkin, 2016).  
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Yeme bozukluklarında cinsiyet etkisi araĢtırıldığında 3‟te 2 oranında kadınlarda 

erkeklere nazaran daha çok rastlanıldığı gözlemlenmektedir Kalıtımla ilgili bir etken 

saptanamamıĢtır (Göktürk, 2000). Bu rahatsızlık erkeklere göre kadınlarda daha fazla 

görülmektedir (Butcher ve ark., 2013). 

 

Biyolojik olarak aynı kökende olan bireylerde yeme bozukluğuna rastlanılma 

oranı daha fazla olmaktadır. Detaylı bir aile araĢtırmasında anoreksiya nervoza yaĢayan 

bireylerin biyolojik akrabalarında bu hastalığa yakalanma riskinin, yeme bozukluğu 

olmayan kontrol kümesindeki bireylerin akrabalarına göre %11.4 daha fazla olduğu 

saptanmıĢtır (Butcher ve ark., 2013). 

 

Ailede genetik olarak yeme bozukluklarının aktarılması konusunda olan 

araĢtırmalardan birinde, ikizlerin tek yumurta olanlarında aynı hastalığı taĢıma durumu 

%29-50 olarak bulunmuĢtur. Çift yumurta ikizlerinde ise aynı hastalığı taĢıma durumu 

görülmemiĢtir (Öztürk ve UluĢahin, 2015). 

 

2.1.3.4. Beden Biçimi 

 

Bireylerin kilosuyla alakalı takıntılarının olması yeme bozukluğu için risk 

oluĢturabilmektedir. Zayıf olma kaygısı yaĢayan model, oyuncu ve dansçı gibi meslek 

grubundaki bireylerin mesleği boksör, vücut geliĢtirmeci ve dövüĢ sanatları olanlara 

göre yeme bozukluğu görülme riskinin daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir (Akbulut, 

2016). 

 

Bedenin ince olmasına yoğun değer veren her toplulukta yeme bozukluğu 

gözlemlenmemektedir. Eğer durum böyle olsaydı bu sorunu günümüzde çok daha fazla 

kiĢinin yaĢaması beklenebilirdi. Bu rahatsızlığa eğilimi fazlalaĢtıran farklı faktörlerde 

bulunmaktadır. Biyolojik ve psikolojk durumlar bu faktörler arasında gösterilmektedir. 

Gen- çevre iliĢkisi kapsamında, bireyleri farklılaĢtan bazı nitelikler (mükemmeliyetçilik, 

obsesif olma, endiĢe gibi) çevresel dayatmalara bireylerin sorunlar ile kendini 

göstermesi yatkınlığını artırmaktadır (Butcher,2013). 
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Üniversite öğrencileriyle yürütülen araĢtırmada beden kitle indeksine göre 

ĢiĢman olanların zayıf ve normal kiloda olanlara göre yeme tutumlarının daha bozuk 

olduğu belirlenmiĢtir. Elde edilen bir diğer bulguya göre ise ortodeksiya nevroza ile 

yeme tutum bozukluğu arasında pozitif yönde iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir (Gezer ve 

Kabaran, 2013). 

 

Brytek-Matera, Donini, Krupa, Poggiogalle ve Hay (2015) tarafından üniversite 

öğrencileri üzerinde yapılan çalıĢmada cinsiyet değiĢkenine göre beslenme tutumlarının 

farklılık göstermediği tespit edilmiĢtir. Kız öğrencilerin beden memnuniyeti ile sağlıklı 

beslenme düĢüncesi arasında pozitif yönde iliĢki olduğu belirlenmiĢtir. Bir diğer sonuca 

göre ise dıĢ görünüĢten memnun olma düzeyi arttıkça, sağlıklı beslenmeye yönelik 

gıdaların daha fazla tüketildiği belirlenmiĢtir. 

 

YaĢları 12-23 arasındaki kızlarla yürütülen çalıĢmada katılımcıların yeme tutum 

bozukluğu arttıkça, bedenlerinden memnun olma düzeyinin azaldığı tespit edilmiĢtir. 

Ayrıca fiziki çekicilik, baĢarı ve mutluluk düzeyinin beden memnuniyeti ile yeme tutum 

bozukluğunu etkilemede önemli değiĢkenler olduğu saptanmıĢtır (Durneva ve 

Meshkova, 2013). 

 

2.1.4. Yeme Bozuklukları DSM-5 Tanı Kriterleri 

 

Bu bölümde DSM-5‟e göre yeme bozuklukları tanı kriterleri yer almaktadır.  

 

2.1.4.1. Anoreksiya Nervoza 

 

A. Gereksinimlere göre erke (enerji) alımını kısıtlama tutumu, kiĢinin yaĢı, 

cinsiyeti, geliĢimsel olarak izlediği yol ve beden sağlığı bağlamında belirgin bir biçimde 

düĢük bir vücut ağırlığının olmasına yol açar. Belirgin bir biçimde düĢük vücut ağırlığı, 

olağan en düĢüğün altında ya da çocuklar ve gençler için beklenen en düĢüğün altında 

olarak tanımlar. 
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B. Kilo almaktan ya da ĢiĢmanlamaktan çok korkma ya da belirgin bir biçimde 

düĢük vücut ağırlığında olmasına karĢın kiĢinin, kilo almayı güçleĢtiren sürekli 

davranıĢlarda bulunması.  

 

C. KiĢinin vücut ağırlığını ya da biçimini nasıl algıladığıyla ilgili bir bozukluk 

vardır, kiĢi kendini değerlendirirken vücut ağırlığı ve biçimine yersiz bir önem yükler 

ya da o sıradaki düĢük vücut ağırlığının önemini hiçbir zaman kavrayamaz. 

 

Anoreksiya nervozanın iki alt tipi bulunmaktadır: 

 

Kısıtlayıcı Tür: KiĢinin son üç ay içinde, yineleyen tıkınırcasına yeme ya da 

çıkarma (örn. kendi kendini kusturma ya da iç sürdüren [laksatif] ilaçlar, idrar söktürücü 

[diüretik] ilaçlar ya da lavmanın yanlıĢ yere kullanımı) dönemleri olmamıĢtır. Bu alttür, 

daha çok diyet yaparak, neredeyse hiç yemeyerek ve/ya da aĢırı spor yaparak kilo 

kaybedildiği görünümleri tanımlar.  

 

Tıkınırcasına Yeme/ Çıkarma Türü: KiĢinin son üç ay içinde, yineleyen 

tıkınırcasına yeme ya da çıkarma (örn. kendi kendini kusturma ya da iç sürdüren 

[laksatif] ilaçlar, idrar söktürücü [diüretik] ilaçlar ya da lavmanın yanlıĢ yere kullanımı) 

dönemleri olmuĢtur (DSM-5, 2013). 

 

2.1.4.2. Bulimiya Nervoza 

 

A. Yineleyici tıkınırcasına yeme dönemleri. Bir tıkınırcasına yeme dönemi 

aĢağıdakilerin her ikisi ile belirlidir:  

 

1. Benzer koĢullarda, benzer sürede, çoğu kiĢinin yiyebileceğinden açıkça daha 

çok yiyeceği, ayrı bir zaman biriminde (örn. herhangi iki saatlik bir sürede) yeme.  

2. Bu dönem sırasında yemek yemeyle ilgili denetiminin kalktığı duyumun 

olması (örn. kiĢinin yemek yemeyi durduramadığı duygusu, ne ya da ne denli yediğini 

denetleyemediği duygusu)  

 



 

23 

B. Kilo almaktan sakınmak için, kendi kendini kusturma, iç sürdüren (laksatif) 

ilaçları, idrar söktürücü (diüretik) ilaçları ya da diğer ilaçları yanlıĢ yere kullanma, 

neredeyse hiç yememe ya da aĢırı spor yapma gibi yineleyen, uygunsuz ödünleyici 

davranıĢlarda bulunma. 

 

C. Bu tıkınırcasına yeme davranıĢlarının ve uygunsuz ödünleyici davranıĢların 

her ikisi de üç ay içinde, en az haftada bir kez olmuĢtur. 

 

D. Kendilik değerlendirmesi, vücut biçiminden ve ağırlığından yersiz bir 

biçimde etkilenir.  

 

E. Bu bozukluk, yalnızca anoreksiya nervoza dönemleri sırasında ortaya 

çıkmamaktadır (DSM-5, 2013). 

 

 

2.1.4.3. Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu 

 

Tekrarlayıcı bir Ģekilde devam eden tıkınma epizodları görülmektedir. Bu 

tıkınma epizodlarında baĢlıca iki özellik bulunmaktadır. Bunlardan birincisi aynı zaman 

ve Ģartlarda çokça kiĢinin yiyebileceğinden açıkça bir Ģekilde fazla yeme (örneğin üç 

saat içinde), ikincisi ise bu tıkanma epizodlarında yemeyi kontrol edememe duygusunun 

oluĢması, denetleyememe durumunun ortaya çıkmasıdır (neyi ne kadar yediğini 

denetleyemeyeceği ya da yemeyi kesemeyeceği hissi). Ayrıca bu tıkınma epizodlarında 

normalden daha çabuk yeme, kendini çok rahatsız edecek derecede doyana kadar yeme, 

aç olmadığı halde olağandan fazla yeme, yediği yemeğin fazlalığı dolayısıyla hissettiği 

utanç duygusundan dolayı yalnız baĢına yeme, yeme sonrasında kendinden iğrenerek 

aĢırı suçlu veya depresif hissetme gibi durumların en az üç tanesi veya daha fazlası eĢlik 

etmektedir. Tıkınırcasına yeme bozukluğu kriterlerinde bu aĢırı yeme durumlarıyla 

iliĢkili ciddi sıkıntı hissetme, tekrarlayıcı bir Ģekilde devam eden üç ay boyunca haftada 

en az bir sefer görülme ve anoreksiya nervoza ya bulimiya nervoza dıĢında oluĢmasıyla, 

telafi edici davranıĢlarının beraber görülmemesi bulunmaktadır (DSM-5, 2013). 
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2.1.4.4. Pika 

 

Bir aylık bir süre diliminde sürekli olarak besleyici veya herhangi bir besin 

değeri olmayan maddeleri yeme davranıĢı görülmektedir.  Bu yeme davranıĢı bireyin 

geliĢimsel düzeyi ve toplumsal değerleriyle açıklanamayacak ya da baĢka bir ruhsal 

sorunla iliĢkili ortaya çıkıyorsa dahi ayrıca değerlendirme gerektirecek kadar ağır 

olmalıdır (DSM-5, 2013). 

 

2.1.4.5.  Geri Çıkarma GeviĢ Getirme Bozukluğu 

 

En az bir aylık bir süre diliminde besinin tekrar çiğnenme, tekrar yutulma veya 

tükürülmesi ile görülmektedir. Bir mide-bağırsak rahatsızlığı veya farklı sağlık sorunu 

ve anoreksiya nervoza veya bulumiya nervoza eĢliğinde ortaya çıkmamalıdır. BaĢka bir 

nörogeliĢimsel bozukluk veya ruhsal sorun eĢiliğinde oluĢuyorsa ayrıca 

değerlendirilecek kadar ağır olmalıdır (DSM-5, 2013). 

 

2.1.4.6. Kaçıngan Kısıtlayıcı Yiyecek Alımı Bozukluğu 

 

Yemek yemeye ya da besinlere karĢı olan açık bir ilgisizlik, yiyeceğin duyusal 

niteliklerine dayalı kaçınma, yeme sonrasında oluĢabilecek negatif durumlara karĢı bir 

endiĢe durumunun var olması gibi özellikleri barındıran, kiĢinin gerekli beslenme ya da 

enerji alma gereksinimlerini engelleyen bir türdür. Kilosunda ciddi derecede bir azalma 

olması, önemli derecede beslenme eksikliği, tüp yardımıyla beslenme ya da oral ek 

destekleyicilere bağımlı kalma, iĢlevsellikte anlamlı derecede azalma gibi maddelerden 

en az birisiyle bağlantılı olmaktadır. Besin bulamama veya kültür tarafından olağan 

karĢılanan bilgiler ile açıklanamaması, anoreksiya nervoza ya da bulimiya nervoza ile 

ortaya çıkmaması, vücut algısına dair bir bozuklukla görülmemesi ve baĢka bir sağlık 

sorunu ya da ruhsal sorun eĢliğinde görülüyorsa dahi ayrıca değerlendirilecek kadar ağır 

olması gerekmektedir (DSM-5, 2013). 

 

2.1.5.7. TanımlanmıĢ Diğer Bir Beslenme ve Yeme Bozukluğu 
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Bu yeme bozukluğu türünde değiĢiktür (atipik) anoreksiya nervoza, bulimiya 

nevroza (düĢük sıklıkta ya da sınırlı süreli), tıkınırcasına yeme bozukluğu (düĢük 

sıklıkta ya da sınırlı süreli), çıkarma bozukluğu, gece yemek yeme bozukluğu gibi alt 

baĢlıklar bulunmaktadır (DSM-5, 2013) 

 

 

2.1.4.8. TanımlanmamıĢ Beslenme ve Yeme Bozukluğu  

 

Herhangi beslenme ve yeme bozukluğu alt grubuyla açıklanamamasına rağmen, 

bu alana ait önemli niteliklerin görüldüğü ve iĢlevsellikte düĢmeye sebep olan bir yeme 

bozukluğu türüdür (DSM-5, 2013). 

 

 

2.1.5. Yeme Bozukluklarında EĢtanı 

 

Yeme bozukluklarına eĢlik eden tanıların belirlenmesi yeme bozukluklarının 

Ģiddetini anlayabilmek, tedavide nasıl bir yol izleneceğini belirlemek açısından oldukça 

önemlidir.Yeme bozuklukları ile beraber en fazla görülen tanı %40-45 oranında 

depresyon olmaktadır. Hayat boyu prevelansı ise %68 olarak görülmektedir (Halmi ve 

ark. 1991, Halmi 2003; aktaran Vardar ve Erzengin, 2011).  Bir araĢtırmanın 

sonuçlarına göre duygudurum bozukluklarının eĢtanı olarak görülme oranı anoreksiya 

nervozalılarda %40, bulimiya nervozalılarda %70 ve tıkanırcasına yeme bozukluğu 

olanlarda %45 olarak saptanmıĢtır (Hudson, Hiripi, Pope ve Kessler, 2007) 

 

Ġkinci sırada en fazla eĢlik eden tanının anksiyete bozuklukları olduğu 

bildirilmektedir. %60 oranın üzerinde anksiyete bozuklukları yeme bozukluklarına eĢlik 

etmekle beraber, agorofobi ve panik bozukluğun bu rahatsızlıktan daha evvel oluĢtuğu 

görülmektedir (Halmi ve ark. 1991, Halmi 2003, Kaye ve ark. 2004; aktaran Vardar ve 

Erzengin 2011). Sosyal fobi ve obsesif kompülsif bozukluk, yeme bozukluğu tanısına 

yaygın olarak eĢlik etmekle beraber, bu hastalık obsesif kompülsif bozukluk olarakta 

teklif edilmiĢtir (Halmi ve ark. 1991, Halmi 2003; aktaran Vardar ve Erzengin 2011). 
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Yeme bozukluğu taĢıyan bireylerde yaygın olarak kaygu bozuklukları, 

duygudurum bozuklukları, madde kullanımı ve kendine zarar verme davranıĢları eĢ tanı 

olarak görülmektedir (Keski-Rahkonen ve Mustelin, 2016). 

 

Bir araĢtırmanın sonuçlarına göre yeme bozukluğu semptomları ile beraber 

obsesif semptomların kuvvetli bir iliĢkisinin olduğu belirlenmiĢtir. Obsesif belirtiler 

rahatsızlığın semptomlarının en kuvvetli olan yordayıcısır. Bunu takiben ikinci sırada 

beden kitle indeksi yer almaktadır ( Erol, Toprak ve Yazıcı, 2002). 

 

2.1.6. Yeme Bozukluklarında Tedavi 

 

Yeme bozukluklarında ölüm riskinin bulunması haricinde, vücutta bulunan 

dengeleri bozarak kiĢinin sağlığına zarar vermektedir. Bunlar kalpte ritim problemleri, 

birden bire gerçekleĢen kalp durmaları, çıkarma davranıĢının yemek borusuna verdiği 

zararlar, regl olmama, anemi, kemiklerde erime gibi problemlerdir (Rome ve 

Ammerman, 2003). Yeme bozukluklarının oldukça ciddi bir rahatsızlık olduğu 

bilinmekle beraber birçok elden yürütülmesi gereken bir tedavi Ģekli bulunmaktadır. Bu 

bölümde çeĢitli tedavi süreçleri ele alınmıĢtır. 

 

BiliĢsel-DavranıĢçı YaklaĢım: Yeme bozukluğunun tedavisinde biliĢsel 

davranıĢçı yaklaĢım ilk olarak bulimiya nevroza üzerinden geliĢtirilerek, diğer yeme 

bozukluklarına uyarlanmıĢtır (Fairburn ve Harrison, 2003).  

 

BiliĢsel-davranıĢçı yaklaĢımda tedavi aĢamasında yeme bozukluğu ve fizyolojik 

duruma iliĢkin psikoeğitim, davranıĢçı teknikler (düzenli yeme alıĢkanlığı kazanılması, 

uyaranların kontrolü, alternatif davranıĢ örüntüleri geliĢtirme, problem çözme 

becerileri), biliĢsel teknikler ve bunların bir arada kullanılmasıyla tedavinin 

sonlandırılmasını içermektedir (Fairburn ve Cooper, 1989; Soygüt, 2003).  

 

BiliĢsel-davranıĢçı yaklaĢımın tedavi amacı düzenli yeme alıĢkanlığının 

kazandırılması, beden algısına yönelik çalıĢmalar ve telafi edici davranıĢların 

giderilmesiyle tekrarın önlenmesidir (Geller ve Dunn, 2011). Yeme bozukluğu olan 



 

27 

kiĢide beden imgesi bozukluğu varsa bunun iyileĢmesi tedavinin son aĢamalarında 

mümkün olabilmektedir (Allen ve Hollander, 2002; Gardner, 2002). Bu nedenle yeme 

bozukluğunun biliĢsel-davranıĢçı yaklaĢımla tedavisinde beden imgesi çalıĢmaları, 

hastadaki geliĢime bağlı olarak tedavinin sonlarına doğru yapılmaktadır (Fairburn ve 

Cooper, 1989). 

 

Bu yaklaĢımda ekip çalıĢması gereklidir. Hasta, terapist, psikiyatrist, diyetisyen 

ve diğer uzmanlar iletiĢim halindedir. Hem bireysel hem de grupla danıĢmada 

uygulanabilmektedir (Fairburn ve Cooper,1989). 

 

Yager (2007) hastaların biliĢsel davranıĢçı terapide aktif olması gerektiğini bu 

nedenle motivasyonu düĢükse ilk olarak motivasyonu yükseltici çalıĢmalar yapılması 

gerektiğini bildirmiĢtir. 

 

Bireylerin biçimi, ağırlığı ve bu değiĢkenler üzerindeki kontrolüne yönelik 

değerlendirilmeleri biliĢsel davranıĢçı yaklaĢım içerisinde yer almaktadır. Ġnsanların 

birçoğu yaĢamını performansına göre değerlendirmekteyken, yeme problemi olanlar ise 

biçim ve ağırlığına yönelik abartılmıĢ düĢünce sistemi üzerinden değerlendirme 

yapmaktadır. Bu değerlendirmeler bireylerin yaĢamını ağırlık, diyet, biçim ve zayıflama 

konularına odaklanmalarına neden olmaktadır. Ayrıca bu bireyler kilo alıp, 

ĢiĢmanlamaktan da aĢırı düzeyde korkmaktadır. BiliĢsel davranıĢçı yaklaĢıma göre 

tıkanırcasına yeme bozukluğu haricindeki yeme problemlerinde biçim, ağırlık, kaçınma 

ve yeme davranıĢına yönelik önyargılı düĢünceler bulunmaktadır (Fairburn, 2008). 

 

BiliĢsel davranıĢçı yaklaĢım, tıkanırcasına yeme bozukluğunda ise yemenin 

sınırlanmasının özel bir yöntemle mümkün olabileceğini savunmaktadır. Tıkanırcasına 

yeme bozukluğu olanlar yeme davranıĢları noktasında farklı kurallara sahiptir. 

Kuralların bozulması durumunda ya da ufak bir sapmasında ise baĢarısız olunduğu 

düĢünülebilir. Bu durum yemenin kısıtlanması için sarf edilen çabanın bırakılarak, 

yemenin devam etmesine yol açar. Bu yeme bozukluğu bireylerin yaĢamında 

karĢılaĢtığı zorluklara tepki olarak ortaya çıktığı ifade edilmektedir ve duygu 
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durumundaki değiĢimlerin yeme bozukluğunun ortadan kalkmasında etkili olduğu 

belirtilmektedir (Fairburn, Cooper, Shafran ve Wilson, 2008). 

 

Yeme bozukluklarının tedavisinde DavranıĢçı kuramın ana kaynağında 

pekiĢtirme kavramı bulunmaktadır. Anoreksiya nervozalılar sert kurallara dayanan 

perhizleri sonucunda verdikleri kilolarla bu baĢarıya dair çevrelerinden olumlu 

pekiĢtirmeler almaktadırlar. Ayrıca perhiz, sıkı egzersizler ve çıkarma davranıĢları 

vücur ağırlığını korumalarına destek vererek olumsuz pekiĢtirmenin gerçekleĢmesini 

sağlamaktadır. Bu olumsuz pekiĢtirmeler sergilenen bu davranıĢların tekrar etme 

durumunu fazlalaĢtırmaktadır (Oral, 2006). 

 

Tedavide en etkili yaklaĢımlardan olan biliĢsel davranıĢçı terapi, anoreksiya ve 

bulimiyada yakın yöntemler kullanarak, sorunlu yeme davranıĢı ile kiloda bulunan 

olağandıĢı çabaya odaklanmaktadır (Gürdal, 1999). ÇarpıtılmıĢ biliĢlerle görülen vücut 

ağırlığına, kilo almaya ve vücut biçimine dair fazlaca kaygı ve sonucunda olağandıĢı 

etkilenme ve kendini değerlendirme görülmektedir (Köroğlu, 2015). 

Bulimiya nervozanın biliĢsel davranıĢçı terapisinde, davranıĢ öğesine 

odaklanılarak yeme ritüellerinin normale dönüĢtürülmesi hedeflenmektedir. 

Tıkanırcasına yeme ve çıkarma eğiliminin bitirilmesi için yeme davranıĢının 

düzenlenmesi ve öğünlerin içeriği hakkında bilgilendirmelerin yapılması gerekmektedir. 

BiliĢsel davranıĢçı terapide biliĢsel öğede ise, tıkanırcasına yemeye sürükleyen duygu 

ve düĢüncelere odaklanılarak bunların farklılaĢtırılması hedeflenmektedir. Ya hep, ya 

hiç düĢünce kalıbı ve bölünmüĢ düĢünme gibi normal olmayan düĢünce sistemleri 

değiĢtirilmeye çalıĢılmaktadır (Butcher ve ark., 2013). 

 

Yeme bozukluklarında özellikle bulimiya nervozaın tedavi aĢamasında 

kullanılan biliĢsel-davranıĢçı yaklaĢımın etkili olduğuna dair bulgular bulunmaktadır 

(Fairburn, Cooper ve Shafron, 2003; Vocks ve ark., 2010; Yager, 2007). 

 

Yapılan araĢtırmalar ve tedavi süreçleri incelendiğinde biliĢsel davranıĢçı tedavi 

yönteminin bütün hastalarda baĢarıya ulaĢmadığı ifade edilmiĢtir. YetiĢkinlerdeki yeme 

bozukluklarının açıklanmasında biliĢsel davranıĢçı yaklaĢım, transdiagnostik teoriyi 
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geliĢtirmiĢtir. Transdiagnostik teorinin uygulanması geniĢletilmiĢ biliĢsel davranıĢçı 

müdahale olarak adlandırılmıĢtır. Hastalardaki özgüven eksikliği, kiĢiler arası zorluklar, 

mükemmeliyetçilik ve duygu durum toleranssızlığının yeme bozukluğunu sürdürücü 

süreçler olduğu belirtilmektedir. Bu süreçlerin aynı zamanda tedavi aĢamasında da 

engelleyici bir rol oynadığı bildirilmektedir. Transdiagnostik tedavi yönteminde 

sürdürücü süreçlerin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasına odaklanılırken, ayrıca 

problemle aktif baĢ etme stratejisi geliĢtiremeyen hastalar içinde duygu düzenleme 

becerilerinin kazanılmasına yönelik çalıĢmalar gerçekleĢtirilmektedir (Fairburn, Cooper 

ve Shafran, 2003). 

 

Psikodinamik YaklaĢım: Yeme bozukluklarında aktarım zorluğundan dolayı 

klasik psikanaliz hastaların sorununu açıklamada ihtiyaç duyulan psikanalitik 

kaynaklara ulaĢmada kısıtlılık göstermekte ve hastanın tedaviye ilgisinin yeterince 

bulunmaması nedeniyle güçleĢebilmektedir. Bunun yanında terapi tekniklerinden biri 

olan psikodinamik yaklaĢım ciddi bir alan kapsamaktadır (Gürdal,1999). 

 

 Anoreksiya nervozanın anlaĢılmasında anneyle preödipal dönemde kurulan 

iliĢkinin ve erken dönemdeki nesne iliĢkilerinin incelenmesi gerektiği savunulmuĢtur. 

1930 yılında yayınlanan Oberholzer‟in makalesinde yeme bozukluğu olan 13 yaĢındaki 

bir kızın, 6 yıl süren psikanalitik tedavisi tartıĢılmıĢtır. Bu kızın yemeklerden tiksinen, 

yemeyi reddeden, Ģiddetli düzeyde kusması olduğu belirlenmiĢtir. Tedavi sonucunda 

kızın, babasından çocuk sahibi olma arzusunun olduğu ve bu durumun yemeyi 

reddetmesine yol açtığı belirlenmiĢtir. Ayrıca bu durum penise sahip olma isteği olarak 

da yorumlanmıĢtır. Babasından çocuk sahibi olma ve erkek olma isteği arasındaki 

çatıĢmanın yeme bozukluğuna yol açtığı düĢünülmüĢtür. Bunlara ek olarak karĢılaĢılan 

diğer yeme bozukluğu hastalarının da yaĢadığı içsel çatıĢmaların, sembolik dıĢa vurumu 

olarak yeme problemi oluĢtuğu belirtilmiĢtir (aktaran Pirim DüĢgör, 2007). 

 

Yemek yememe, çıkarma ve kilo verme gibi semptomlar dürtü-çatıĢma-savunma 

bağlamında incelenmektedir. BilinçdıĢında gerçekleĢen oral gebelik fantezileri ve anne-

birey arasında bulunan çatıĢmalarla iliĢki kurulmaktadır (Uluhan, 2014). 
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Bugün geçmiĢe göre içsel çatıĢmalardan daha çok popüler olan kavram nesne 

iliĢkileri olmaktadır. Anne ile iliĢkide bulunan problemler sebebiyle birey ayrıĢmayı 

gerçekleĢtirememekte ve buna bağlı olarak çevre ile iliĢkilerinde doyuma 

ulaĢamamaktadır. Bireyde böylece narsistik beden saplanması yaĢanmaktadır. 

Erkeklerden daha fazla kadınlarda rastlanılma sebebi ise annenin kız çocuğu kendi 

uzantısı olarak görmesinden ve tüm duyguları ona yansıtmasından kaynaklanmaktadır. 

BireyselleĢmeyi anneden ayrıĢamama ile gerçekleĢtiremeyen birey, vücuduyla 

özdeĢleĢen anneyle savaĢ vererek sürekli zayıflama çabasıyla anneyi kontrol altında 

tutma savaĢı vermektedir. Kabullenilmesi zor olan bütün dürtüler vücuda 

yansıtılmaktadır ve bir savunma Ģekli olarak sert bir biçimde denetlenmektedir (Uluhan, 

2014). 

 

Psikanalitik tedavi yöntemine göre yeme bozukluğu çalıĢılırken hastaların 

kendisine zarar veren davranıĢlarıyla yüzleĢtirme, yaĢadığı çatıĢma rolünün anlaĢılması, 

negatif tranferansla çalıĢma ve empatik yaklaĢımla kiĢisel geliĢiminin sağlanmasını 

temel almaktadır (Zerbe, 2007). Lawrence (2003) göre yeme bozuklukları, iliĢki 

bozukluğunun bir çeĢidi olarak görülebilmektedir. Bu nedenle hastalarla çalıĢırken, aile 

iliĢkisine yönelik sorunlarla da çalıĢılabilir. Wilson (2003) ise psikanalitik yaklaĢım 

terapilerinin bulimiya nevrozanın tedavisinde etkili olduğuna dair yeterli çalıĢmanın 

olmadığını ifade etmiĢtir. 

 

Farmakoterapi: Yeme bozuklukları genelde depresyonla birlikte 

görüldüğünden, kullanılan antidepresanlar belirli düzeyde baĢarılı olmaktadır ve ilacın 

kullanılması kesildiğinde yüksek düzeyde tekrarlamaktadır (Davison ve Neale, 2004). 

 

Yücel (2009) anoreksiya nervozada çok farklı ilacın denendiğini fakat tutarlı bir 

etkisinin söz konusu olmadığını belirtmiĢtir. Anoreksiya nevrozaya depresif belirtiler 

sıklıkla eĢlik ettiğinden, düĢük kilolu hastalarda, obesesif kompulsif bozukluk ve 

anksiyete bozukluğunun varlığında antipresanların eklenebileceği ifade edilmektedir 

(Zwaan ve Roerig, 2003). Fairburn ve Cooper (1989) ise antipresan kullanımından önce 

hastaların kilo alması gerektiğini belirtmiĢtir. Bulimiya nervozanın tedavisinde SSRI 

antidepresanların en etkili ilaç grubu olduğu özellikle bulimik, depresyon ve 
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anksiyetenin belirtilerinde azalmayı sağladığı bildirilmiĢtir. Ġlaç tedavisi kolay 

ulaĢılabilir ve eriĢilebilirdir fakat tedavinin etkinliği konusunda hastaya yeterli 

gelmemektedir (Zwaan ve Roerig, 2003). 

 

Beslenme Tedavisi: Beslenme danıĢmanlığı yeme bozukluğunun tedavisinde 

önemli bir oynasa da bu danıĢmanlık yıllarca devam edebilmektedir. Bu nedenle 

tedavinin adım adım ilerlemesi gerekir. Ġlk olarak hasta ile danıĢan arasında güven 

iliĢkisi kurulması, hastanın beslenme değerlendirilmesinin yapılması ve danıĢmanlığa 

geçilmesi gerekmektedir. Ayrıca hedef kilonun belirlenerek, yeme planının 

oluĢturulması ve beslenme eğitiminin verilmesi de beslenme tedavisinin içeriğini 

oluĢturmaktadır (Myers, 2007). 

 

Motivasyonel Terapiler: Yeme bozukluğunda özelliklede anoreksiya 

nervozada hastalığın inkarı, tedaviye uyumun düĢük olduğu ve direncin yüksek olduğu 

durumlarda motivasyonel çalıĢmaların ortaya çıkmasında etkili olmuĢtur. Hastanın 

tedavi motivasyonunun düĢük olduğu ya da tedaviyi reddettiği durumlarda motivasyonu 

artırmaya yönelik çalıĢmalar yapılabilmektedir (Miller ve Rollnick, 2009). Bu terapinin 

amacı hastaların evresinin belirleyip, değiĢimin ileri evrelere taĢınmasını sağlamaktır. 

Motivasyonel terapiler genel olarak haftada bir saat olmak üzere dört oturum 

sürmektedir. Hastanın yaĢadığı mevcut durumun olumlu ve olumsuz yanları ile geleceğe 

yönelik senaryo oluĢturma ve yeme bozukluğuna yönelik düĢüncelerin alınmasını 

içermektedir (Feld, Woodside ve Kaplan, 2001). 

 

Yapılan araĢtırmada motivasyonel terapilerin tedaviye geçiĢi kolaylaĢtırdığı ve 

bazı hastaların depresif belirtilerini azaltarak benlik saygısını yükselttiği tespit edilmiĢtir 

(Feld ve ark., 2001). 

 

Hastayla gerçekleĢtirilen motivasyonel görüĢmelerde hastanın değiĢime hazır 

olma düzeyinin artırılması hedeflenmektedir. Motivasyonel görüĢmelerin biliĢsel-

davranıĢçı terapi öncesinde uygulanması, hastanın değiĢime hazır olma düzeyini 

artırabilmekte böylelikle terapiyle elde edilen olumlu sonuçların korunmasını 

sağlayabilmektedir (Geller ve Dunn, 2011). 
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KiĢilerarası Terapiler: Yeme bozukluklarında kiĢilerarası sorunların görülmesi 

ve bu sorunların hastalığın devam etmesinde önemli bir faktör olarak görülmesi 

sebebiyle hastalığın tedavi sürecinde kiĢilerarası terapi uygulamaları gerçekleĢmektedir. 

Ayrıca kiĢilerarası terapiler depresyonun tedavisinde de etkili olmaktadır (Murphy, 

Straebler, Basden, Cooper ve Fairburn, 2012). 

 

Yeme bozukluğu ve depresyonun oluĢumunda birden çok faktörün etkili 

olmasına rağmen, kiĢilerarası unsurların hastalığın geliĢiminde ve süreklilik 

göstermesinde önemli bir faktör olduğu varsayılmıĢtır (Birchall, 1999).  

 

KiĢilerarası terapiler kısa sürelidir, standart bir terapi Ģeklidir ve kiĢilerarası 

problemleri, çekiĢmeleri, rol değiĢimlerini, eksiklikleri ve yaĢamsal hedefleri 

değerlendirmektedir. Bu terapi türünde hedef direkt olarak yeme bozukluğu 

belirtilerinin ortadan kaldırılması değildir (Murphy ve ark., 2012). 

 

Murphy ve arkadaĢları (2012) bulimiya nervozanın tedavisinde kiĢilerarası 

terapilerin, biliĢsel-davranıĢçı terapiye alternatif olabileceğini belirtmiĢtir. Anoreksiya 

nervozanın tedavisinde kiĢilerarası terapiler önerilmemekle birlikte, tıkınırcasına yeme 

bozukluğunda biliĢsel-davranıĢçı terapinin alternatifi olarak düĢünülebilmektedir. BaĢka 

türlü adlandırılmayan yeme bozukluklarına yönelik ise kapsamlı bir çalıĢmanın 

olmadığı görülmektedir. 

 

Agras, Walsh, Fairburn, Wilson ve Kraemer (2000) tarafından yapılan 

araĢtırmada bulimiya nervoza tanısı olan kiĢilerle kiĢilerarası terapi ve biliĢsel-

davranıĢçı terapinin etkilerini karĢılaĢtırmıĢtır. AraĢtırmada hastalar iki gruba ayrılmıĢ 

ve gruplardan birisine kiĢilerarası terapi bir diğer gruba ise biliĢsel-davranıĢçı terapi 

seansı almaları sağlanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda biliĢsel-davranıĢçı terapinin, 

kiĢilerarası terapiden daha hızlı etki ettiği, kiĢilerarası terapinin ise kiĢilerarası 

stresörleri azaltma ve sosyal desteği artırma konusunda belirtileri etkilediği 

düĢünülmüĢtür. 
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Aile Terapisi: Anoreksiya nervozanın tedavisi 1950‟li yıllara kadar medikal 

yaklaĢımla incelenirken, bu yıllardan sonra bireysel ve aile terapisi öne çıkmaya 

baĢlamıĢtır (Steinhausen, 2002). 

 

1970‟li yıllardan itibaren ise anoreksiya nevroza baĢta olmak üzere yeme 

bozukluklarının tedavisinde aile temelli yaklaĢımlar önem kazanmaya baĢlamıĢtır. 

Anoreksiya nevroza hastalarının tedavisinde ailesiyle yaĢayan bireyler için aile odaklı 

müdahalelerin etkili olabileceği ifade edilmektedir (Davison ve Neale, 2004). 

 

Aile terapisi çocuk ve ergenledeki davranıĢ bozuklukları, yeme bozuklukları, 

madde bağımlılığı, Ģizofren ve anksiyete bozuluklarında sıklıkla kullanılabilmektedir. 

Yeme bozukluklarında aile terapisinin ise belirgin bir etkiye sahip olduğu ifade 

edilmektedir (Lange, Schaap ve Widenfelt, 1993). Yeme bozukluğunun tedavisinde 

ailenin iĢbirliğine ihtiyaç duyulması ve ailenin tutumundaki değiĢikliğin sağlanması için 

aileyle görüĢülmek zorundadır (Öztürk, 1992). 

 

Yeme bozukluğu yaĢayan genç eriĢkinler ve ergenler genelde aileleri tarafından 

tedaviye getirilmektedir. Bu durumda ailelerin tedaviye katılabileceğini göstermektedir. 

Aile içi problemlerin olması genel olarak tedaviyi olumsuz etkilerken, olumlu sonucun 

alınabilmesi içinde ailenin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Aile terapisi sayesinde aile 

içi dinamiklerin daha iyi anlaĢılması sağlanabilmektedir (Yüksel, 1995). 

 

 

2.2. Beden Algısı 

 

Bireyin bedensel görünümü ile alakalı algılamasını, düĢüncelerini, duygularını, 

inançlarını ve davranıĢlarını kapsamakta olan vücutla iliĢkili tutumlarının tümü beden 

algısını oluĢturmaktadır (Cash, 2004). 

 

Beden algısının önemi kiĢinin yaĢamında oldukça önemli bir etkiye sahiptir. 

Çevrenin algılayıĢı ve kiĢinin kendisini algılayıĢı birbirine ters düĢebilmektedir. Bazı 

bilim insanlarına göre bireyin kendisine karĢı olan duyguları ile bedenine karĢı olan 
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duyguları eĢ olabilmektedir ve kendisine karĢı beslenen olumsuz düĢünceler bireyin 

özsaygısını da düĢürebilmektedir (Arslangiray, 2013) 

 

Zaman içerisinde önemi artan beden algısı ile alakalı araĢtırmalar hızla 

çoğalmaktadır. Beden algısı bireyin kendi bedenine karĢı hisleri ve bedenini yorumlama 

Ģeklinin dinamik algısıdır. Bireyin tutum, değer ve ruh haline göre biçimlenebilen beden 

algısı, bedenin tamamına veya belli bölgelerine karĢı olumlu veya olumsuz tüm hislerini 

değerlendirdiği bir süreçten oluĢur.  Bireyin kendi bedenini algılama biçimi, kimlik, 

kiĢilik algısı, kendine biçtiği değer, kendine duyulan saygı ve kendilik algısı ile iliĢkili 

olmaktadır (Aslan,2004). 

 

Gerçek beden, ideal beden ve beden sunumu bileĢenlerinden meydana gelen 

beden algısında, gerçek beden ve ideal beden iliĢkisinde var olandan farklı olarak 

algılanan beden sonucunda bileĢen iliĢkileri oldukça negatif etkilenerek sorunlar 

oluĢabilmektedir (Güzel, 2016) 

 

YaĢam boyu çeĢitli etkenlerle birlikte değiĢim göstererek ilerleyen beden algısı, 

bir yaĢlarından itibaren bireyin kendisini diğerlerinden ayırt ederek farklı olarak 

algılamasından itibaren baĢlamaktadır. Çocuğun daha bir buçuk yaĢlarında 

çevresindekiler ve kendisi arasında karĢılaĢtırmalara gittiği ve beĢ yaĢlarında ise 

çevresindeki çocukları dıĢ görünüĢ ve kilo bakımından incelediği Psikanalist Jacques 

Lacan‟ın ayna kuramında bildirilmektedir (Ata, Vural ve Keskin, 2014). Bu süreçte 

bedensel olarak gerçekleĢen büyüme dıĢında psikolojik, toplumsal, biyolojik ve kültürel 

etmenler beden algısı üzerinde önemli rol oynamaktadır. Buna bağlı olarak bedenin 

sınırları kavramı oldukça önemlidir. Bedenin sınırları kavramı kullanılırken bireyin 

vücudu ile dıĢ çevredeki iliĢki gösterilmektedir ve toplumsal yapıya göre Ģekillenen 

içsel, bireysel, sosyal ve toplumsal olarak 4 ana baĢlığın önemi vurgulanmaktadır 

(Aslan, 2004). Beden algısı kavramı beden egosu, beden imgesi, beden sınırı, beden 

Ģeması gibi kavramlarla da ifade edilebilmektedir.  

 

Kendi bedeniyle iliĢkili iĢlevsiz olan bazı inançlar beden algısı üzerinde önemli 

etkiye sahip olmaktadır. Tekrarlayan bazı olumsuz düĢünceler, bedenine karĢı 
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geliĢtirdiği gerçekçi olmayan yorumlar ya da tutumlar bu etkiyi oluĢturabilmektedir. 

Kendisine saygı duyulmasını, iĢyerinde iyi bir konuma ulaĢabilmesini veya sevgilisi 

olup olmamasını kilo vermesi ya da güzel olması ile iliĢkilendirerek rasyonel olmayan 

durumlara sürüklenebilmektedir (Arslangiray, 2013) 

 

Beden algısı ve benlik saygısı arasında farklı zamanlarda değiĢim gösterebilen 

bir iliĢki bulunmaktadır. KiĢinin kendi bedenine karĢı geliĢtirdiği pozitif veya negatif 

düĢünceler aynı zamanda kendine duyduğu saygıyı belirlemede önemli bir belirleyicidir 

(Ata, Vural ve Keskin, 2014). 

 

Wade (2000) yaptığı çalıĢmada özellikle vücudun bazı bölgelerinin algıdaki 

memnuniyetsizlikte daha belirgin rol oynadığını incelemiĢtir. Bu çalıĢmaya dair 

bulgular doğurganlıkla iliĢkili olupufak burunlu,  ufak kalçalı,  ince belli, büyük 

göğüslü, çene kemiği keskin, orta uzunluğa sahip bacaklı kadınların daha çekici, daha 

üretken ve daha iyi anne olarak algılandıklarına dairdir. 

 

Bireyler yeme bozukluklarının oluĢması riski olmasının farkında olmasına 

rağmen devamlı diyet, egzersiz uygulama, kozmetikle fazla uğraĢ, çeĢitli tıbbi yardım 

arayıĢları, moda takibi gibi etkinlikler peĢinde sürüklenerek sağlıklı bir beden algısı 

arayıĢı hayali peĢinde sürüklenmektedirler (Öngören, 2015). 

 

Yoğun bir Ģekilde anoreksiya vakalarında gözlemlenen bedene dair algıda oluĢan 

sorunlar, kiĢinin yeme davranıĢında ya da vücut yapısında farklıların yaĢanmasına sebep 

olabilmektedir (Oruçlular, 2013). 

KiĢilerin beden algısında etkisinin görülmesinin kaçınılmaz olduğu ve oldukça 

büyük role sahip olan toplumdaki yaklaĢım, kültüre, coğrafi ve sosyal boyutlara göre 

farklılıklar oluĢturmaktır (Güzel, 2016). YaĢanılan zaman ve kültüre göre Ģekillenebilen 

ve eski zamanlardan bu yana oldukça önemli olan beden algısı, insanların dıĢ görünüĢe 

verdiği değer, güzel olma, yakıĢıklı olma arzusu ve bunun uğruna fazlaca uğraĢ 

verilmesiyle iliĢkili olmaktadır. Toplumun çekici olma, hoĢ olma, beğenilme arzusu gibi 

düĢüncelere koĢullanmasında kitle iletiĢim araçlarının oldukça yoğun etkisi 

bulunmaktadır (Tezcan, 2009) 
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Ġnce bir vücuda sahip olmakla ilgili toplum pozitif duygular içeren 

yaklaĢımdayken, toplumun kilolu bir vücuda sahip olmakla ilgili negatif duygular içeren 

yaklaĢımları, kadınların güzel olmalarının zayıf olmalarına bağlı olması ile iliĢkili 

olmaktadır (Grogan, 2005). Kültürün beden algısı üzerinde oldukça etkili olduğu çeĢitli 

araĢtırmalarla belirlenmiĢtir. Ġçerisinde yaĢanılan kültür bireyin değerlendirmelerini bu 

normlara göre yaparak beden algısının oluĢmasında önemli rol oynamaktadır. Ġngiliz, 

Kenya‟lı ve Kenya‟da hayata gelen fakat Ġngiltere‟de hayatını sürdürmüĢ 45 kadınla 

çalıĢılmıĢ bir araĢtırmanın sonuçlarına göre, Ġngiliz ve Ġngiltere‟de yaĢamını devam 

ettiren Kenyalılar zayıf bir vücudu daha cazip değerlendirirken, Kenya‟da yaĢamını 

devam ettiren bireyler zayıf olmayan bir vücudu daha cazip olarak değerlendirmektedir 

(Furnham ve Alibhai, 1983; aktaran: Kuzu, 2018). 

 

Hollywood Ģöhretlerine özenen kadınlar çeĢitli yöntemler kullanarak onlar gibi 

bir bedene sahip olma peĢinde sürüklenmektedir. Zayıflığın ve ince bir bedene sahip 

olmanın mükemmelliği persistan bir Ģekilde bizlere aktarılmaktadır. Oysa tüm bunlar 

vücudun tüketim topluluğunda bir tasarı olarak sunulmasındandır. Kadınlar mükemmel 

olan bir güzelliğe ve bedene sahip olmak için güzellik merkezleri, diyetisyen, estetik 

doktorları gibi birçok kapıyı gezmektedir (Ersöz, 2010). 

 

Son yıllarda hayatlarımızın odak noktası haline gelen ve standart beden olma 

arzusunu bizlere sunan medyanında beden algısında önemli etkisi bulunmaktadır. Yurt 

dıĢında 112 üniversite öğrencisi ile çalıĢılan deneysel bir araĢtırmada, Facebook 

kullanan ve oradaki vücut görünüĢüne dair paylaĢımlarlam karĢılaĢan kadınlar, farklı 

sayfalarda nötr olan paylaĢımlarla karĢılaĢan kadınlara oranla negatif duygulara daha 

girmiĢlerdir (Tiggemann, 2014). Toplum tarafından ve özellikle medyada aktarılan 

bilgiler, bireylere ideal vücut ölçülerinde bulunmadıkları taktirde sosyal anlamda 

kendilerine yer bulamayacakları yönünde olmaktadır (Oğuz, 2005). Özellikle kadın 

ergenlerin medyada sunulan ideallerle kendilerini karĢılaĢtırdıkları ve bununla beraber 

kaygı yaĢadıkları gözlemlenmektedir. Yapılan karĢılaĢtırmalarla vücutlarından memnun 

olma düzeylerinde düĢme ve depresif semptomlar gözlemlenmektedir (Oktan ve ġahin, 

2010). 
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301 üniversite öğrencisinin dahil edildiği bir araĢtırmanın sonuçlarına göre 

beden algısı düĢük olarak tespit edilen bireylerin yeme tutumunun, beden algısı daha 

yüksek olan bireylere göre daha problemli olduğu saptanmıĢtır. Ayrıca kadınların beden 

algısında görülen sorunlar erkeklere göre daha fazla olmaktadır (Tayfur, 2018). 

 

Yapılan bir araĢtırmada 485 lise öğrencisinde beden algıları ve yeme tutumu 

arasında anlamlı bir iliĢki olduğu saptanmıĢtır ve çeĢitli yöntemlerle kilo verme 

çabasında bulundukları görülen öğrencilerin düĢük beden algısına sahip olduğu 

belirlenmiĢtir (Uskun ve ġabaplı, 2013) 

 

Lise öğrencileri üzerinde yapılan bir araĢtırma sonucuna göre yeme tutumu ve 

problemli internet kullanımı ile yeme tutumu ve beden algısı arasında pozitif yönde 

anlamlı bir iliĢki olduğu saptanırken, problemli internet kullanımı ve yeme tutumu 

arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır (Yılmaz, 2017) 

 

16-24 yaĢ arası 131 kadın üniversite öğrencisi üzerinde yapılan baĢka bir 

araĢtırmanın sonuçlarına göre medyada zayıf olma imgelerinin gerçek olarak ne kadar 

kabul edildiğine bağlı olarak beden imgesi doyumu azalıyorken, yeme davranıĢında 

problemlerin arttığı belirlenmiĢtir. Bu araĢtırmanın bulgularına göre medya yeme 

davranıĢı ve beden imgesinde oluĢan sorunlarla iliĢkili olarak saptanmıĢtır (Aslan, 

2001). 

 

Beden memnuniyetini etkileyen faktörleri tespit edebilmek için yapılan 

araĢtırmada partnerlerin olumsuz yorumlarının beden memnuniyetini düĢürdüğü 

belirlenmiĢtir. Olumlu yorumların ise beden memnuniyetini artırdığı gibi iliĢki 

doyumunu da artırdığı saptanmıĢtır  (Carriere ve Kluck, 2014). 

 

Jankauskine ve Mienzine (2011) tarafından yapılan araĢtırmada sosyal görünüĢ 

kaygısı arttıkça beden imajının olumsuz algılandığı belirlenmiĢtir. Ayrıca erkeklerin 

kadınlara göre sosyal görünüĢ kaygısı düzeyinin düĢük olduğu belirlenmiĢtir. 
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McGee ve arkadaĢları (2005) araĢtırmasında yeme tutum bozukluğunun 

oluĢumunda mükemmeliyetçiliğim önemli bir etken olduğu belirlenmiĢtir. Beden 

memnuniyeti yüksek olan bireylerin ise mükemmeliyetçilik algısı olsa bile yeme tutum 

bozukluğuna sebep olmadığı tespit edilmiĢtir. 

 

Monteath ve McCabe (1997) araĢtırmasında kadınların beden algısını etkileyen 

unsurları belirlemek istemiĢtir. AraĢtırma sonucuna göre kadınların %40‟ının 

bedenlerine yönelik olumsuz duygulara sahip olduğu belirlenmiĢtir.  

 

Beden imgesinin oluĢumuna yönelik yapılan incelemede annelerin çocuklarına 

yönelik düĢüncesinin önemli bir etken olduğu belirlenmiĢtir. Annelerin düĢüncelerinden 

kızlar erkeklere göre daha fazla etkilenirken, annelerin yorum ve davranıĢlarının benlik 

imgesini önemli ölçüde etkilediği bildirilmiĢtir (Smolak, Levine ve Schermer, 1999).  

 

Cinsiyet değiĢkenine göre beden algısı, saygısı ve denetim odağının incelendiği 

çalıĢmada erkeklerin, kadınlara göre daha fazla olumlu beden algısına ve saygısına 

sahip oldukları belirlenmiĢtir (Pokrajac ve Zivcic, 2005). Yapılan baĢka bir araĢtırmada 

beden doyumunun, öznel iyi oluĢu arıtran önemli bir unsur olduğu ve benlik saygısına 

da olumlu katkıda bulundığı önemli tespit edilmiĢtir (Donaghue, 2009). 

 

2.3. Ġrrasyonel ĠnanıĢlar 

 

Bu kısımda akılcı olmayan inançların alt baĢlıkları olarak sırası ile akılcı 

duygusal davranıĢçı terapi, akılcı olan inançlar(rasyonel), akılcı olmayan 

inançlar(irrasyonel), ADDT‟nin insan doğasına bakıĢı, A-B-C kiĢilik kuramı ile alakalı 

kuramsal açıdan araĢtırılan içerikler yer almaktadır. 

 

 

2.3.1. Akılcı Duygusal DavranıĢçı Terapi 

 

Beck ve Ellis psikanaliz eğitimi almıĢ olmalarına rağmen, birbirlerinden 

bağımsızca psikanalizin uygun olmayan bir tedavi olduğu yaklaĢımı ile psikanalize 
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karĢıt, birbirlerine benzer düĢünceler geliĢtirmiĢlerdir. Zaman içerisinde birçok biliĢsel 

davranıĢçı modelin geliĢtirilmesine rağmen, yöntemleri günümüzde popüler olarak 

kullanılmaktadır (Türküm, 1996). BiliĢsel davranıĢçı terapinin oldukça önemli bir ismi 

olan ve büyük babası olarak anılan Albert Ellis tarafından 1955 yıllarında insancıl, 

davranıĢçı ve felsefi yaklaĢımları bütünleĢtirerek Akılcı Duygusal DavranıĢçı Terapi‟yi 

oluĢturmuĢtur (Corey, 2009). 

 

BiliĢsel davranıĢçı yaklaĢımların en eskilerde bulunan izlerine fenomenolojik 

yaklaĢımın lideri olan Alfred Adler‟de rastlanılmaktadır.  Alfred Adler bireyin kendi 

öznel tepkilerinin çevredeki olaylarla değil, kendi içinde barındırdığı tutum ve 

düĢünceleriyle iliĢkili olduğunu belirtmiĢtir. Buna göre davranıĢlarımızı belirleyen çevre 

değil sahip olduğumuz düĢüncelerimiz olmaktadır (Can, 2009). BaĢka bir düĢünür olan 

Mevlana‟ya göre “Sen düĢünceden ibaretsin kardeĢim, geriye kalan et ve kemiksin, gül 

düĢünürsen gülistan olursun, diken düĢünürsen diken olursun.” dizelerinde de benzer 

Ģekilde düĢüncenin önemi belirtilmektedir (Saygın, 2012). Yine baĢka bir düĢünür olan 

Shakespeare „‟Hiçbir Ģey iyi ya da kötü değildir. DüĢüncelerimiz onu belirler.‟‟ sözü 

düĢüncenin önemini gösteren benzer bir yaklaĢımdır (Köroğlu, 2017). 

  

Ampirik ve bilimsel düĢünme yollarını kullanan Akılcı Duygusal DavranıĢçı 

Terapi, sağlam felsefi düĢüncelerden yola çıkan ve bireyin yaĢam felsefesinde önemli 

farklılıklar geliĢtirmesi gerektiğini savunan bir psikoterapi yaklaĢımıdır. Stoacı bir 

filozof olan Epictetos‟un „‟Ġnsanlara rahatsızlık veren, olayların kendisi değil, bu 

olaylara getirdikleri bakıĢ açılarıdır.‟‟ sözünde de görüldüğü gibi rahatsızlıklar olarak 

belirtilen kendi yaĢam felsefemize göre değerlendirip, yorumladığımız durumlardır 

(Köroğlu,2017). 

  

Ruh sağlığının korunması ve bozucu olan faktörlerle mücadele verilebilmesi için 

birçok yaklaĢım bulunmaktadır. Akılcı Duygusal DavranıĢçı Terapi biliĢsel davranıĢçı 

bir yaklaĢıma sahip olmaktadır ve bireylerde var olan ruhsal sorunların sebebinin en 

çekirdekte bulunan akılcı olmayan inançlar olduğunu savunmaktadır (Çivitçi,2006). 
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Ellis‟e göre ruh bilimciler, bireylerin irrasyonel inançlarının üzerinde durmaları, 

bunları yaĢamlarına endekslemeleri, irrasyonel inanıĢları devam ettirmeleri, bu 

irrasyonel inanıĢları akılcı olan inanıĢlarla nasıl değiĢtirebilecekleri gibi basamakları 

çok fazla dikkate almayarak daha çok irrasyonel inanıĢların nasıl olduğunu aramaya 

daha fazla özen göstermiĢlerdir. Bireyde var olan biyolojik sistem, çevresel deneyimler 

ve irrasyonel olan biliĢselliği tercih etme durumu birbirleri ile iliĢkili olarak 

ilerlemektedir (Ortakale, 2008). 

  

Ġnsan rasyonel davranıĢlar gösterdiği seviyede mutluluğa ve baĢarıya 

ulaĢabilecek ve rasyonel olmayan düĢüncelerini devam ettirdikçe ruhsal sorunlarının 

oluĢumunu ve sürmesini sağlayacaktır. DoğuĢtan akılcı olma özelliğine sahip olan 

bireyler, çocukluk zamanlarında kendileri herhangi bir değerlendirme yapmadan, 

incelemeden sahiplendiği inançlarını, toplumsal ya da kiĢisel sebeplerle devam ettirerek 

bu inançların doğruluğunu kabul etmekte ve yaĢamlarını yanlıĢ ve akılcı olmayan 

Ģekilde sürdürmektedirler (Kuzgun, 2016). 

  

KiĢinin psikolojik durumu ile önemli derecede iliĢkisi olan akılcı olmayan 

inançların geliĢimi yanlıĢ algılama ve yorumlamalardan kaynaklanabilmektedir. KiĢi 

tepkilerini algılanıĢı üzerine geliĢtirebilmektedir ve çevre ile kendini algılayıĢı, kiĢilik 

geliĢimi ve ruh hali üzerinde pozitif veya negatif etkiler gösterebilmektedir 

(Yurtal,2001) 

  

Gerçek olan düĢüncelerin çarpıtılması ve bunun sonucunda doğru olmayan 

bilgilerin elde edilmesi ya da ulaĢılan sonuçların doğrudan uzak bir Ģekilde 

değerlendirilmesinden ve yorumlanmasından kaynaklanabilmektedir. Amaca ulaĢmayı 

engelleyen ve ruhsal olarak olumsuzluğa sürükleyen akılcı olmayan inançlar, 

gerçeklikten sapmıĢ, koĢulsuz ve mutlak olan inançlardır (Türkçapar, 2018) 

  

ADDT‟ye göre insanların hedeflerine ulaĢabilmesi için pozitif yönde etki 

sağlayan ve bu hedeflere ulaĢmaya çalıĢırken onları destekleyen akılcı olan inançları ya 

da tersi olacak Ģekilde hedeflere ulaĢmaya çalıĢırken insanların önlerine set koyan, 
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zorlaĢtıran ve kendilerini mutsuz hissettiren akılcı olmayan inançları doğuĢtan var 

olmaktadır (Kartol, 2013) 

 

ADDT‟nin ana felsefesini Walen, Digiuseppe ve Dryden (1992), aĢağıdakilerle 

ifade etmektedir. Bunlar: 

 

1.Duygusal olarak verilen reaksiyonlarımızın temelinde olay ve durumlar için 

yöneltilen kiĢisel iç değerlendirmeler bulunmaktadır. 

2.KiĢinin yaĢanan olay ya da durumla iliĢkili sorunlu düĢünmesi, abartması, 

basitleĢtirmesi, genelleme yapması, akılcı olmayan önermeleri, sorunlu katı düĢünceleri 

ve sorunlu fikirler geliĢtirmeleri duygusal problemlerin etkileyici faktörlerindendir. 

3.Ruhsal olarak yaĢanılan sorunlarla baĢedebilmek için rasyonel olmayan 

inançların rasyonel olanlarla yer değiĢtirmesi gerekmektedir. 

4.Kültür ve yaĢanılan ortamda bulunan irrasyonel inanıĢlar düĢünce sistemini 

etkilemektedir. 

5.DavranıĢın belirlenmesinde geçmiĢ zamandan daha fazla etki gösteren Ģimdiki 

zamanın var olmasından dolayı Ģuan ki psikolojik belirtilere odaklanılmaktadır. 

6.Ana mesaj, kolay olmasa bile irrasyonel düĢünce ve inançların dikkatli ve 

özenli bir çalıĢma ile farklılaĢabilecek olmasıdır.( Aktaran: Bulğur, 2017) 

  

Akla uygun ve deneysel gerçeklikle bağlantılı olan kiĢilerin tersine, 

birçoğumuzun yaĢadığı akıldıĢı olan ve mükemmel olmaya zorlayan tutumlara dayanan 

inanıĢlarımız, kendimizden fazlaca beklentimizin olmasına ve bizleri uygun olmayan 

davranıĢlara sürüklemesine sebep olabilmektedir. ÇeĢitli sorunlara neden olan ve 

genellikle -meli, -malı gibi zorunluluklara dayanan gerçek dıĢı inançlar hepimizde 

kendisini göstermektedir. Örnek olarak çok baĢarılı olmalıyım, yoksa ailem beni 

sevmeyecek ya da sıfır beden olmalıyım, yoksa erkek arkadaĢım asla olmaz gibi 

düĢünceler verilebilmektedir (Butcher, Mineka, Hooley, 2013). 
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2.3.2. Akılcı (Rasyonel Ġnançlar) ve Akılcı Olmayan (Ġrrasyonel) Ġnançlar 

 

 Ġnsanların durumlar karĢısında gösterdiği davranıĢlarının kaynağında onların 

değerlendirmelerine Ģekil veren akılcı olan ve akılcı olmayan düĢüncelerinden oluĢan 

inanç sistemi yer almaktadır. Olumsuz durumlara ve ruhsal sorunlara götüren akılcı 

olmayan inançlar genelde realiteden ve nesnel görüĢlerden oluĢmazken, akılcı olan 

inançlar bu durumun tersi özellikler göstermektedirler (Türkçapar, 2014). 

 

 Kültürlerin ve topumların insanın akılcı olmayan inançları birbirlerine 

aktarmasında oldukça büyük bir rolü bulunmaktadır. Biyolojik bir durum olarak 

doğarken akılcı olmayan inançlara eğilimli olarak dünyaya gelen insanın, bu inançlara 

sahip olmasında farklı etkenlerde bulunmaktadır. Çevre ve sosyal etkenler insanın bu 

akılcı olmayan inançları kazanmasında oldukça büyük bir etkiye sahiptir (Gençtanırım 

ve Voltan Acar, 2007). 

 

Ruhsal bozuklukların oluĢmasına neden olan irrasyonel inanıĢlar kiĢi tarafından 

tekrarlandıkça geliĢmektedir. BaĢlıca irrasyonel inanıĢlara örnek olarak herkes beni 

sevmeli, baĢarılı olmalıyım, kötü kiĢiler cezalandırılmalıdır, durumlar istediğim gibi 

ilerlemezse benim için felaket olur, her Ģeyin net bir yanıtı vardır, baĢkalarının sıkıntısı 

beni de etkilemelidir, geçmiĢ çok önemlidir, sorumluluklarla yüzleĢmektense 

kaçmalıyım, mutsuzluğumun nedeni benim denetimimde olmayan olaylardır, 

anksiyeortaya çıkaracak tehlikeli olayları engellemeliyim gibi cümleler 

gösterilebilmektedir. Bunlar aĢırı uçlarda bulunan, akılcı olmayan, hatalı genellemeler 

yapılan, sorumluluğu dıĢa yükleyen cümleler olmaktadır (Kuzgun, 2016) 

 

Ġrrasyonel inançlara yönelik yapılan çalıĢmada bağımlılık düzeyi ile onaylanma 

ihtiyacının kadınlarda daha fazla olduğu bildirilmektedir. Erkeksi cinsiyet rolündeki 

kiĢilerde suçlama eğiliminin yüksek olduğu belirlenirken; kaçınma ve 

mükemmeliyetçilik algısının yine erkeksi cinsiyet rolündeki kiĢilerde yüksek düzeyde 

olduğu fakat her iki cinsiyet rolündeki kiĢilerde ise düĢük düzeyde olduğu 

belirlenmiĢtir. Bu sonuçlara göre cinsiyet rollerinin irrasyonel inançların oluĢumunda 

önemli bir faktör olduğu söylenebilir (Ganong ve Coleman, 1987).  
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 Köroğlu(2015)‟nun belirttiği üzere yeme bozukluklarında yoğun bir Ģekilde 

rastlanılan biliĢsel çarpıtmalar aĢağıda verildiği Ģekildedir: 

 

Ya Hep ya da Hiç: Kendi üzerimdeki tüm kontrolümü kuramazsam bütün 

kontrolümü kaybederim, büyük bir karmaĢıklığa sürüklenirim. Tartıda çıktığım en ufak 

fazlalıkta, oldukça ĢiĢman olmuĢ olurum. 

 

Abartma: Aldığım kilo çok az dahi olsa, kıyafetlerimin hiçbiri bedenime olmaz. 

 

KorkunçlaĢtırma: Aldığım bir kilo ĢiĢko patates olmama sebep olur ve o zaman 

erkek arkadaĢım beni terkeder. 

 

Seçici Algılama: Ahlaki boyutlarda çevremdekilerden sağlam olmam rejimimi 

yapıp yapmamama bağlıdır. 

 

AĢırı Genelleme: Kendimi kontrol edemeyen biriyim, çünkü bir parça pastayı 

yeme arzumu durduramadım ve yedim. 

 

Büyüsel DüĢünme: Kedime bir Ģey olursa bunun nedeni yeme Ģeklimi 

farklılaĢtırmam olur. 

 

KiĢi bu biliĢsel çarpıtmaları sebebiyle gittikçe azalan bir benlik saygısı içerisine 

sürüklenmektedir. Yeme davranıĢında ve ruhsal durumunda farklılıkların oluĢma nedeni 

bahsedilen biliĢsel çarpıtmalarla oluĢmaktadır ve bu durumda bireyin beden Ģekli ve 

kilosuna karĢı yoğun bir endiĢe hali almasına sebep olmaktadır. Persistan bir döngü 

içerisinde kiĢi kendi üzerinde yeme denetimi sağlamakta, çok az yemekte, abartılı rejim 

uygulamalarına giriĢmekte, yapılan yoğun kısıtlama sonrasında tıkanırcasına yemeye 

baĢlamakta ve kendi kendine yediklerini çıkarma durumu meydana gelmektedir. Benlik 

değerinin düzeyi kilo üzerinden belirlenmektedir               ( Köroğlu, 2015). 
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2.3.3. Uygun ve Uygun Olmayan Duygular 

 

KiĢiler sağlıklı ve sağlıksız olarak bulunan ve yaĢamı ile biliĢlerine göre farklılık 

gösterebilen duygulara sahiptir. Sağlıklı duygular mutluluk, sevinç, neĢe gibiyken, 

sağlıksız olan duygular bizleri olumsuz bir psikolojiye veya patolojik sorunlara 

götürebilen kaygı, kızgınlık, depresyon, üzüntü gibi duygulardır. Sağlıksız olan 

duygularda aralarında olumlu etkiye sahip olanlar veya olumsuz etkiye sahip olanlar 

olarak ayrılmaktadır (Yıldırım, 2016). 

 

ADDT, akılcı olmayan inanç ve düĢüncelerin rahatsızlık, sinir gibi duygulara 

sebep olarak depresif bir ruh haline sürüklediğini belirtmektedir. Katı kurallara ve 

mutlakiyetçiliğe dayanan bu inanıĢlar bireysel görüĢlere dayalı olarak oluĢmuĢ gerçekçi 

olmayan bir yapıda olmaktadır. KiĢi çevredekilerin düĢüncelerine fazlaca değer verdiği 

zaman onaylanma ve sevilme ihtiyaçları artmaktadır ve bu durum kiĢinin depresif, 

endiĢeli ruh halinde çıkmakta zorluk yaĢamasına neden olmaktadır (Yurtal, 1999). 

 

Birey düĢündüğü Ģeylerle ilgili çeĢitli duygular yaĢamaktadır. Olumsuz bir 

durum karĢısında birbirleriyle iletiĢim halinde olan duygu, düĢünce ve davranıĢ 

üçlüsünden biri diğerini etkilediğinden, düĢünceler oluĢmaya baĢladığı anda bir duygu 

oluĢması beklenmektedir. YaĢanan durumlar karĢısında rasyonel veya rasyonel olmayan 

düĢünceler oluĢmaya baĢlamaktadır ve rasyonel olan düĢüncelerin oluĢması bireyde 

hüzün gibi sağlıklı duyguların oluĢmasını sağlarken, rasyonel olmayan düĢünceler 

onlarda endiĢe, depresiflik gibi duygular meydana getirmektedir (Köroğlu,2017). 

 

Bireyin duyguları ve davranıĢları üzerinde birçok faktörün etkili olabileceği 

görülmektedir. Bu etkileyiciler çocuklukta olan ihmal edilme, kötü davranıĢlarda 

bulunulmuĢ olma ya da yoğun eliĢtirilere maruz bırakılma gibi durumlar olabilmektedir 
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fakat asıl duygu kaynağı kiĢinin kendi düĢünme biçimi ve kendi değerlendirme biçimi 

olmaktadır ( Köroğlu,2017). 

 

 

 

 2.3.4. Ġnsan Doğası 

 

Ellis bireyi açıklamaya çalıĢırken, daha çok karamsar ve deterministik bakıĢ 

açısıyla gören psikinalitik yaklaĢımla, en pozitif bakıĢ açısıyla gören Maslow ve 

Rogers‟ın yani iki uç noktanın arasında bir bölgede olduğunu belirtmektedir. Yani insan 

doğasına bakıĢ Ģ ekli ne çok karamsar, ne de çok olumlu olmaktadır. Ama Ellis insan 

doğasına bakıĢını insalcıl olarak değerlendirmektedir ve insancıl ve varoluĢçu görüĢlerle 

birçok ortak paydada buluĢmaktadır (Doğan, 1995) 

 

 Birey kendini muhafaza etmeye, düĢünmeye, düĢündüklerini ifade etmeye, 

mutlu olmaya, sosyal iliĢkiler kurmaya ve kendini gerçekleĢtirmeye ya da bunlardan 

farklı olarak hatalar yapmaya ve hataları sürdürmeye, mutsuzluğa, mükemmeliyetçiliğe, 

hoĢgörülü olmamaya, yalana, kendini suçlamaya eğilimli olarak  dünyaya gelmektedir. 

Aynı zamanda akılcı düĢünme, rasyonel olmayan biçimde düĢünme ya da hatalı 

düĢünme gibi özellikleri de doğuĢtan kendilerinde barındırmaktadırlar. ADDT, sürekli 

olarak düĢünceleri ile kendini değerlendiren ve kendine değer biçen insanlara,  

mükemmel olmadıklarını kabul ederek kendilerini oldukları gibi kabul edebilmelerini, 

kendisiyle barıĢık bir Ģekilde yaĢamına devam ederken aynı zamanda yanlıĢlarının da 

bulunabileceğini kabullenmeleri gerektiğini belirtmektedir ( Corey, 2009) 

 

 ADDT‟nin insan görüĢü, temel olarak Ģu maddelerle anlatılabilmektedir: 

 

1.KiĢinin ne iyi, ne kötü, ne mantıklı, ne mantıksız değil, bunların tümü 

olduğunu savunmaktadır ve mutluluğunun, baĢarısının, iĢlevselliğinin rasyonel olan 

inançlarla iliĢkili olduğunu belirtmektedir. 
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 2.DüĢünce ve duygu birbiryleriyle benzer faaliyet göstermektedir. Duygular 

düĢüncelerin yargıya dayanan, bireysel ve rasyonellikten uzak tarafı olmaktadır. 

 

 3.DüĢünce ve duygu birbirleriyle iliĢki içerisinde olmaktadır. Duygularda ve 

algılamada sorun yaĢanması irrasyonel inanıĢlara sebep olmaktadır ve bu irrasyonel 

inanıĢlar bireyin sıkıntı ve rahatsızlığını sürdürmektedir (Doğan, 1995). 

 

2.3.5. A-B-C Kuramı (Action- Believe- Control) 

 

Akılcı Duygusal DavranıĢçı Terapi‟nin en önemli kısmı olan kuram, yaĢam 

içerisinde karĢılaĢılan olaydan daha çok bireyin bunu nasıl algıladığı ve yorumladığı 

üzerinde durmaktadır. A bireyin tepki vermesini sağlayan, onu harekete geçiren olaydır. 

C bizleri harekete geçiren olaya verdiğimiz tepkidir ve B olay karĢısındaki 

inançlarımızdır (Doğan, 1995). B olay karĢısındaki inançlarımız kimi zaman akılcı kimi 

zaman da akılcı olmayan yapıdadır. Bireyi iĢlevsiz bir duruma sürükleyen akılcı 

olmayan inançların, akılcı olanlar ile yer değiĢtirilmesi hedeftir (Can, 2009) 

 

DüĢünce, duygu ve davranıĢ insan yaĢamında en temel olarak bulunan psikolojik 

boyutlardır. Birbirleri ile ayrılmaz bir bağ içerisinde bulunan duygu, düĢünce ve 

davranıĢtan herhangi birine etki edilmesi halinde diğerlerinde de farklılıklar olması 

beklenmektedir. Buna göre örnek olarak karĢılaĢılan herhangi bir durumda birey nasıl 

düĢündüğünü inceler ve farklılıklar oluĢturursa, duruma karĢı olan duygusu ve 

gösterdiği davranıĢı da değiĢim göstermektedir (Köroğlu, 2017) 

 

Duygu, düĢünce ve davranıĢ devamlı olarak birbirlerini etkileme ve birbirinin 

sebebi olma iliĢkisinde bulunmaktadır. KiĢinin duyguları ve düĢünceleri kendi 

içerisinde bir konuĢma halinde bulunmaktadır ve içselleĢtirilmektedir. Bunun 

sonrasında içselleĢtirilen bu konuĢmalar bireyde bir inanç mekanizmasının oluĢumunu 

sağlamaktadır (Gençtanırım ve Voltan - Acar, 2007). 

 

ABC modeline göre bireyin harekete geçmesini sağlayan olumsuz durum 

karĢısında kiĢinin akılcı olan inanç sistemi veya akılcı olmayan inanç sistemi devreye 



 

47 

girmektedir ve bu olumsuz durumu kendi inanç sistemi açısıyla yorumlayarak duygusal 

ve davranıĢsal bir neticeye ulaĢmaktadır (Türkçapar, 2018) 

 

Terapideki amaç var olan problemin asıl kaynağının akılcı olmayan 

düĢüncelerden oluĢtuğunu hastanın görmesini sağlamak ve bu akılcı olmayan 

düĢüncelerin yerine akılcı olan düĢünceleri yerleĢmesini sağlayarak dünya bakıĢını daha 

akılcı bir hale getirmektir (Doğan, 1995). Ruhsal sorun yaĢayan bireyler genellikle 

kendi biliĢ, yorum, değerlendirme, inanç ve tutumlarını göz önüne almadan, doğrudan 

yaĢanan durumun (A) , sonucu (C) belirlediğini düĢünmektedirler. Oysa asıl önemli 

olan kendi düĢüncelerindeki akılcı olmayan inançlar ve çarpıtmalardan kaynaklı 

sonucun oluĢtuğunu görmeleridir. Bunu göstermek terapistin temel görevlerindendir 

(Köroğlu, 2017) 

 

A-B-C yani olay, duygu ve davranıĢlarımız sonrasında akılcı olmayan inançları 

değiĢtirebilmemiz için önem taĢıyan D ve E gelmektedir. D bireyde akılcı olmayan 

inançlarından kurtulmalarını sağlayabilmek için gerekli yöntemlerin uygulanıldığı 

aĢamadır. Burada tespit etme, tartıĢma ve ayırt etme yapılmaktadır. Öncelikle akılcı 

olmayan inançlar, olmak zorundasın, olmalısın gibi mecburiyet ifade eden düĢünceler 

tespit edilir, bunları nasıl sorgulayacaklarını ve nasıl inanmayacaklarını belirleyerek bu 

inançlarla yüzleĢir ve tartıĢırlar. Akılcı olmayan inançlarını en alt seviyeye 

düĢürebilmek için kullanılan yöntemler hem terapi hem de gerçek hayatta uygulamaya 

geçirilerek bireyi E‟ye yeni bir yaĢam felsefesine ulaĢtırmaktadır. Son olarak kazandığı 

yeni duygu durumu F olarak nitelendirilmektedir (Corey, 2009). 

 

 Bireylerin kendilerine karĢı hissettiği değer duygusunu kaybetmemesi ve 

arttırabilmesi, daha pozitif, daha kaliteli standartlarda olan bir hayat sahibi olabilmesi 

için malıyım, gerekli, zorundayım gibi koĢullu olan ve akılcı olmayan inançlarının 

yapılandırılması gerekmektedir (Butcher ve ark., 2013). 

 

 Bilge ve Arslan (2000) 767 üniversite öğrencisi üzerinde yaptığı bir araĢtırmaya 

göre akılcı olmayan düĢünce düzeyleri farklılık gösteren üniversite öğrencilerinin 

problem çözme becerilerini çeĢitli değiĢkenlerle incelemiĢlerdir. Bu araĢtırmanın 
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sonuçlarına göre problem çözme becerilerini daha pozitif değerlendirmeleri, ailelerinin 

aylık geliri, okudukları bölümden memnuniyetleri ve algıladıkları akademik baĢarı 

fazlalaĢtıkça ve yerleĢme birimi değiĢkeninde de akılcı olmayan düĢünceler seviyeleri 

düĢtükçe olduğu saptanmıĢtır. Cinsiyet, yaĢ, okulla beraber iĢin olup olmaması ya da 

okulda sene kaybının olup olmaması değiĢkenlerinde akılcı olmayan inançlarının 

seviyelerinde bulunan farklılıklarla anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. 

 

 Yıldırım (2016) irrasyonel inanıĢların ontolojik iyi olma değiĢkenleri ile 

değerlendirilmesine iliĢkin 17-50 yaĢ arasında bulunun 317 kadın ve erkek katılımcı 

tarafından gerçekleĢtirilen araĢtırmada korkunçlaĢtırma irrasyonel inanıĢının piĢmanlığı 

yordadığı ve umut değiĢkeninin derecelendirme irrasyonel inanıĢını yordadığı 

bulunmuĢtur. AĢırı talepkarlık irrasyonel inanıĢı piĢmanlığı ters yönlü etkilemekte yani 

aĢırı talepkarlık arttıkça piĢmanlık azalmaktadır. KorkunçlaĢtırma irrasyonel inanıĢı 

arttıkça da harekete geçme azalmaktadır. DüĢük tolerans ve korkunçlaĢtırma irrasyonel 

inanıĢı hiçlik değiĢkenini yordamaktadır. 

 

 Çivitçi(2009) ortaokula giden 11-15 yaĢ arasındaki 304 öğrenci ile yaptığı bir 

çalıĢmaya göre mantıkdıĢı inançlar ve yaĢam doyumu arasında ters yönde ve düĢük 

seyiyede anlamlı bir iliĢkinin olduğu sonucunu bildirmektedir.  

 

Yapılan çalıĢmada olumsuz otomatik düĢüncelerin stres ve hayal kırıklığına yol 

açtığı, stres ve hayal kırıklığının ise çatıĢmalara sebebiyet verdiği tespit edilmiĢtir 

(Sullivan ve Schwebel, 1996). 

 

BiliĢsel çarpıtmaların belirlenen değiĢkenlere göre incelenmesi sonucunda kadın 

ve erkeklerin biliĢsel çarpıtma düzeylerinde farklılık olmadığı tespit edilmiĢtir. Ayrıca 

romantik iliĢki deneyimi ve yaĢ değiĢkenlerine göre de anlamlı farklılığın olmadığı 

görülmüĢtür (Turan, 2010). 

 

Güloğlu (2006) çalıĢmasında olumlu otomatik düĢünceye sahip olan bireylerin 

problemlerle daha etkin baĢa çıkabildiğini ve iyi oluĢ düzeylerinin yüksek olduğunu 

belirlemiĢtir. 
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2.4. Ontolojik Ġyi OluĢ 

 

 Psikoloji tarihi incelendiği zaman pozitif psikoloji alanında yapılan çalıĢmaların 

az olduğu genellikle olumsuz ruh sağlığı açısında birikme gösteren araĢtırmalar 

sayesinde göze çarpmaktadır (Myers ve Diener,1997). KiĢilerin iyi olma durumları 

yapılan çalıĢmalarda çoğunlukla göz ardı edilerek daha fazla sorunlu ve anormal olan 

olumsuz durumlar hakkında araĢtırmalar yığılmıĢtır ve olumlu tarafa yeterince ilgi 

gösterilmemiĢtir. Günümüze doğru ilerlendikçe mutluluk, pozitif birey davranıĢları ile 

ilgili çalıĢmalar, iyimserlik ile alakalı olan araĢtırmaları ile ün kazanan psikolog Martin 

Seligman liderliğinde pozitif psikolojinin dikkatleri üzerine çekmesine oldukça büyük 

katkı sağlamıĢtır (Öztürk ve Çetinkaya, 2015). 

 

Pozitif psikoloji, bireylerin karar verebilme becerileriyle ilgilenmesinden dolayı 

insancıl psikolojiden beslendiği ifade edilmektedir (Hoy ve Tarter, 2011). Pozitif 

psikolojinin temelleri eskilere dayanmakla beraber Seligman (1999) tarafından önce 

çıkarılmıĢtır. Ġnsancıl psikoloji üzerine çalıĢmalar yapan Rogers (1947; 1959), Maslow, 

May ve Fromm insancıl psikolojinin öncüleri arasında kabul edilmektedir. 

 

Taylor (2001), Rogers‟ın 1940-1950‟li dönemlerde psikolojik danıĢmayı 

patolojiden uzaklaĢtırarak insana bakıĢ açısını değiĢtirdiğini ve pozitif açıdan insanların 

değerlendirilmesini sağlayarak insanları içlerindeki gizil güçleri ortaya çıkaran, 

kendisini gerçekleĢtirme yolunda ilerleyen, geliĢim ve öğrenmeye açık olarak 

nitelendirmiĢtir. Ġnsancıl psikoloji, insanların içindeki gücü temel alan ve potansiyeline 

sınır koymayan bir yaklaĢım sergilemektedir (Taylor, 2001). 

 

Aydın (2008) insancıl psikologların, insanların özünde iyi olduğunu ve varlığını 

olumlu amaçlara yöneltme eğilimi taĢıdığını savunduklarını ifade etmiĢtir. 

 

Ġnsancıl psikoloji, insanların kendisini gerçekleĢtirebilme yolunda iyiye ve 

güzele yöneldiğini belirtmektedir. Pozitif psikoloji ise insanların geliĢme ve iyileĢme ile 
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ilgili pozitif duygu, düĢünce, durum ve özelliklerini analiz ederek en uygun ortamları 

belirlemeye ve açıklamaya çalıĢmaktadır (Seligman ve Csikszentmihalyi, 2000). 

 

Fredrickson (2001) pozitif psikolojinin amacının, bireylerin ve toplumların 

ruhsal sağlığına ve iyi oluĢuna katkı sağlayarak, eğilimleriyle kiĢilik özelliklerini 

anlamaya çalıĢtığını ifade etmektedir. Pozitif psikoloji insanların refaha ulaĢabilmesi 

üzerinde durmaktadır. 

 

Ġnsancıl psikoloji ile pozitif psikolojinin ortak noktası ise psikoloji disiplini 

içerisinde genelde ihmal edilen, sağlıklı ve geliĢme odaklı olmanın psikolojisi üzerinde 

durmaktadır (Friedman, 2008). 

 Hepimizin sahip olmak istediği mutluluk ve mutluluğa giden yollar eski 

zamanlardan bu yana her zaman hayatımızda var olan ve sıklıkla karĢılaĢılan bir konu 

olmakla beraber, özellikle son zamanlarda yaĢam kalitesi, yaĢam doyumu, psikolojik iyi 

oluĢ, öznel iyi oluĢ, mutluluk gibi konuların incelenmesinde artıĢ gözlemlenmiĢtir 

(Tuzgöl ve Dost, 2007). Literatürde iyi oluĢ hallerini incelemiĢ olan çeĢitli çalıĢmalar 

vardır. Bu çalıĢmalar psikolojik iyi oluĢ, psikolojik dayanıklılık,  yaĢam doyumu gibi 

kavramlarla ilgilenmektedir (ġirin ve UlaĢ, 2015). 

 

 Ġlk çağ filozoflarına kadar uzanan öznel iyi oluĢ, mutluluk kavramına dair 

fikirler iyi bir açıklayıcı olabilmektedir. Aristo‟ya göre mutluluk, „‟yaĢamın anlamı ve 

amacı, insan varoluĢunun bütün amacı ve neticesidir‟‟ (Lyubomirsky; aktaran Doğan ve 

Eryılmaz, 2013). 

 

 Ġyi oluĢu yüksek olan bireyler, sosyal anlamda iĢlevsellikle herhangi bir 

sorunlarının olmadığını, yaĢama dair pozitif duyguları daha yoğun biçimde gördüklerini 

ve hayatlarından aldıkları doyumun fazla olduğunu belirtmektedir. BaĢka bir açıdan iyi 

oluĢ kavramı, herhangi bir rahatsızlığın bulunmaması ve güçlülüğe sahip olması olarak 

günümüzde değerlendirilmektedir (KarataĢoğlu, 2019) 

 

Öznel iyi oluĢ kavramıyla alakalı yapılan araĢtırmalar göz önünde 

bulundurulduğunda mutluluk, iyi oluĢ, yaĢam doyumu gibi birçok kavram sıkça birlikte 
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kullanılmaktadır ve birbirlerine eĢ kavramlar olmamakla beraber net bir çizgi ile 

ayrımları da yapılamamaktadır.  

 

Ġyi oluĢ kavramları pozitif psikolojide geniĢ bir alan kapsamaktadır ve bu iyi 

oluĢ kavramları pozitif-negatif duygular, yaĢam doyumu gibi etkileyicilere göre 

Ģekillenmektedir (Diener, 1984). Öznel iyi oluĢ seviyesi ile alakalı bilgi toplayabilmek 

için bireyin biliĢsel Ģemasında pozitif duygular negatif olan duygulardan yoğun olarak 

belirtiliyorsa ve yaĢam doyumu yüksek olarak görülüyorsa öznel iyi oluĢta yüksek kabul 

edilmektedir (ġirin ve UlaĢ, 2015).  

 

Ercan ve Eryılmaz (2011) göre de kiĢi hayatına dair değerlendirme yaptığında 

yaĢamında negatif duygular daha az, pozitif duygular ise daha fazla olarak birbirine ters 

Ģekilde var olduğunda, yaĢam doyumu ve buna paralel olarak öznel iyi oluĢta da artıĢ 

olacaktır. BaĢka bir görüĢe göre öznel iyi oluĢ kavramı hayata karĢı hissedilen memnun 

olma durumu ile neĢe, doyum, huzur gibi duyguların iç içe geçme halidir 

((Lyubomirsky; aktaran Doğan ve Eryılmaz, 2013). Tüm bunlara bağlı olarak hayata 

karĢı memnuniyet duyan ve olumlu duygular yaĢayan kiĢilerde öznel iyi oluĢ seviyesi 

yüksek beklenirken, olumsuz duygular yaĢayan kiĢilerde öznel iyi oluĢ düzeyinin düĢük 

olması ve yaĢamla olan arasındaki doyumda azalma görülmesi beklenmektedir (Doğan 

ve Eryılmaz, 2013) 

 

Bireyin anlam oluĢturabilme çabası uzun bir süreci kapsamaktadır ve bu süreç 

kiĢinin kendi yaĢamın değerlendirerek sonuca ulaĢmasıyla iliĢkilidir. Kendi varoluĢu 

için amaç ya da anlam arayanlar bütün hayatının değerlendirmesini yaparlar (McAdams, 

2001). Yapılan değerlendirme insanların yaĢamının projesindeki geçmiĢ, Ģimdi ve 

gelecek yargılarından oluĢmaktadır. Bireylerin hedefleri ve oluĢturduğu projeleri, 

mutluluk ya da iyi oluĢ olarak görmektedir, bu nedenle varoluĢunu duygusal ve biliĢsel 

açıdan değerlendirir (ġimĢek, 2009). Ġnsanların tamamının kendi hayatını ve 

mutlulukları üzerine yorum yaptığı düĢünüldüğünde insanların yaĢam projeleri olduğu 

öngörülmektedir (Shmotkin, 2005; Staudinger, 2001). 
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Bireylerin yaĢamlarında her zaman bir anlam ve amaç arayıĢında olduğu 

görülmektedir. Bu bireylerin ihtiyaç duyduğu varoluĢsal bir ihtiyaçtır. Ontolojik iyi 

oluĢta bu anlam ve arayıĢın öyküsel bir değerlendirilmesi söz konusudur. Ontolojik iyi 

oluĢ bireylerin yaĢamlarında geçmiĢ, Ģimdi ve gelecek bileĢenlerinin tümünü 

incelemeye alarak, aslında yaĢamlarını bir proje gibi düĢündüklerinde bu projeyi 

değerlendirmeleri ile iliĢkili bir sistemdir. YaĢam bir bütün olarak ele alınmaktadır ve 

tüm zaman perspektiflerinden değerlendirilerek bireyin bahsedilen yaĢam projesini nasıl 

gördüğü anlaĢılmaya çalıĢılmaktadır (ġimĢek ve Kocayörük, 2013).  

 

Ġnsanlar deneyimlerine bakarak yaĢamlarından tatmin olma düzeylerini, Ģimdiki 

zamanı inceleyerek yaĢam projelerinin amaçlarının devam edip etmediğini 

belirleyebilmektedir. Ayrıca geleceğe bakılarak yaĢam projelerinin olumlu-olumsuz 

olduğu değerlendirilebilmektedir. Yapılan değerlendirmeler olumlu sonuçlandığında 

mutluluk düzeyi artmaktadır. Buna göre ontolojik iyi oluĢ, bireylerin yaĢam amacı ve 

yaĢamın anlamına yönelik en yakın yapı olarak görülmektedir (ġimĢek ve Kocayörük, 

2013).  

 Bireyin kendi varoluĢunu duygusal ve biliĢsel açıdan değerlendirmesi onun 

kiĢisel mutluluğunu açığa çıkarmasına yardımcı olur. YaĢam bir proje olarak 

değerlendirildiğinde kiĢi geçmiĢ yaĢamına dair hoĢnutluğunun ne seviyede olduğu, 

Ģimdiki zamanda hedeflerini gerçekleĢtirmek için neler yaptığı, geleceği ise hangi 

duygularla beklediği incelenmektedir (KarataĢoğlu, 2019). 

 

 Öznel iyi oluĢ ve ontolojik iyi oluĢ kavramları arasındaki fark içerik anlamında 

ontolojik iyi oluĢun daha geniĢ çaplı ve yoğun olması bakımından birbirinden 

ayrılmaktadır. ġimĢek (2009) öznel iyi oluĢun duygusal anlamda tüm zaman 

perspektiflerini karĢılamaması sebebiyle ontolojik iyi oluĢ kavramını ortaya atmıĢtır. 

Ontolojik açıdan iyi olma hali sadece Ģuana dayanan herhangi bir hastalık halinin 

bulunmaması değil, daha yoğun bir içeriği barındıran tüm zaman açılarından duygusal 

anlamda bir iyi oluĢ, geçmiĢteki çizgiden geleceğe uzanan yolda genel anlamdan ruhsal 

iyi olma durumudur (ġenol, 2018). 
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 Zaman perspektiflerinden Ģimdiki zamanın değerlendirilmesi yapılırken 

motivasyon kavramı oldukça önem taĢımaktadır. YaĢam projesi ile iliĢkisinde kiĢinin 

motivasyonu azalır ya da motivasyonu tamamen kaybolursa, ruh hali kötü bir hal alarak 

kendisini kaybolmuĢ olma, amaçsız olma gibi olumsuz duygular içerisinde 

bulabilmektedir (ġimĢek,2009). 

 

 Ontolojik iyi oluĢ ölçeğinde alt faktörler incelendiği zaman bireyde geçmiĢe dair 

hem pozitif hem negatif duygular bulunabilmesinin yanı sıra gelecek yalnızca pozitif 

olan duyguları kapsamaktadır. „‟Hiçlik‟‟ halinin oluĢma sebebi kiĢinin içinde bulunduğu 

zamana odaklanması halinde sahip olduğu durumunda herhangi bir geliĢme 

olamayacağı düĢüncesi ile oluĢmaktadır. Hiçlik durumunun aksine yine içerisinde 

bulunulan zamanda sahip olunan motivasyon „‟Harekete Geçme‟‟ alt boyutunu 

oluĢturmaktadır. Hem pozitif hem negatif kavramlar bulunduran „‟PiĢmanlık‟‟ ve 

„‟Umut‟‟ alt boyutları hem geçmiĢ, hem geleceği içerisine almaktadır ( Kuzu 

TaĢçı,2014) 

 

 Ülkemizde yapılan yaĢları 18-23 arasında değiĢen 445 katılımcı üzerinde yapılan 

bir araĢtırmada ebeveynden algılanan psikolojik kontrol ve depresyon iliĢkisinde 

ontolojik iyi oluĢun aracılık rolü incelenmiĢtir. AraĢtırmanın sonuçlarına göre birey 

üzerinde anne ve babanın psikolojik kontrolünün ontolojik iyi oluĢ aracılığıyla 

depresyonu etkilediği saptanmıĢtır. Ayrıca annenin ve babanın psikolojik kontrolününde 

ontolojik iyi oluĢ üzerinde etkisinin olduğu ve ontolojik iyi oluĢun depresyon üzerinde 

de etkisi olduğu saptanmıĢtır (KarataĢoğlu, 2019). 

 

 Yurt içinde 575 lise öğrencisi ile yapılan öznel iyi oluĢ ve akılcı olmayan 

inançların incelendiği bir çalıĢmanın sonuçlarına göre, öznel iyi oluĢ ve akılcı olmayan 

inançlar arasında ters yönde anlamlı bir iliĢki olduğu bilgisi saptanmıĢtır ve akılcı 

olmayan inançlar azaldıkça öğrencilerin öznel iyi oluĢ düzeylerinin yükseldiği 

görülmüĢtür( Aydoğdu, 2017). 
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BÖLÜM 3. YÖNTEM 

 

 

3.1. AraĢtırma Modeli 

Bu çalıĢmaya Ġstanbul ilinde üniversiteye kayıtlı olan ve rasgele seçilen 303 

öğrenci katılmıĢtır. Üniversite öğrencilerinde irrasyonel inanıĢlar ve ontolojik iyi oluĢ 

düzeyinin yeme tutumu ile beden algısı iliĢkisindeki aracılık rollerini sınayan bu 

çalıĢma nedensel-karĢılaĢtırma modeli ile desenlenmiĢtir. Bu araĢtırma modelinde 

ortaya çıkan ya da çıkmıĢ durumların nedenlerini etkileyen değiĢkenlerin veya etkilerin 

sonuçlarını tespit edebilmek söz konusudur. Bu model ayrıca sebep ya da sonuçların 

etkilendiği faktörlerin belirlenmesini sağlayabilmektedir (Karasar, 2016). 

 

 

3.2. ÇalıĢma Grubu 

 

AraĢtırmanın evrenini Ġstanbul‟da bulunan çeĢitli üniversitelerden öğrenciler 

oluĢtururken, örneklemi ise aynı üniversitelerdeki 18-25 yaĢları arasındaki 303 öğrenci 

oluĢturmaktadır. 

 

Örneklem grubunun araĢtırmaya dahil olmaya ya da dıĢlanma kriterleri ise Ģu 

Ģekildedir: 

 

Dahil Edici Kriterler: AraĢtırmaya katılmayı kabul etmeleri, üniversite 

öğrencisi olmaları, okuma–yazmada problem yaĢayabilecek türden  bir engeli olmaması  

ve 18-25 yaĢ aralığında olmaları dahil edici etkenlerdir.  

 

DıĢlayıcı Etkenler: GörüĢmeyi engelleyecek düzeyde eğitim ve dil probleminin 

varlığı, kiĢide yeme tutumunu etkileyecek herhangi bir hastalığın olmaması, okuma–
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yazmada problem yaĢayabilecek türden  bir engeli olması , 18-25 yaĢları arasında 

olmamak ve psikiyatrik tanısının olması dıĢlayıcı etkenlerdir. 

 

AraĢtırmanın evrenini Ġstanbul‟da çeĢitli okullarda okuyan üniversite öğrencileri 

oluĢturmaktadır. Bu araĢtırmaya 18-25 yaĢ arasında bulunan, çeĢitli bölümlerden 

öğrenciler dahil edilmiĢtir. Katılımcılara ait kiĢisel bilgiler Tablo 1‟de sunulmuĢtur. 

 

Tablo 1. Katılımcılara Ait KiĢisel Bilgiler 
 

DeğiĢken Grup f % 

Cinsiyet 
Kadın 170 56,1 

Erkek 133 43,9 

YaĢ 

18 30 9,9 

19 39 12,9 

20 50 16,5 

21 62 20,5 

22 34 11,2 

23 43 14,2 

24 26 8,6 

25 19 6,2 

   
   

ĠliĢki Durumu 

ĠliĢkim Yok 177 58,1 

Flört 108 35,6 

NiĢanlı 15 5 

Evli 5 1,3 

Sosyal medya kullanıyor musun? 
Evet 100 33,0 

Hayır 203 67,0 

Medeni Durum 

Bekar 296 97,7 

Evli 5 1,7 

BoĢanmıĢ 2 0,7 

Toplam 303 100,0 Toplam 

 

Katılımcıların % 56,1‟i kadın, % 43,9‟u erkek öğrencilerden oluĢmaktadır. 

AraĢtırmaya % 20,5‟lik dilimle en fazla 21 yaĢındaki öğrenciler katılırken, en az % 

6,2‟lik  dilimle 25 yaĢında olan öğrenciler katılmıĢtır. Öğrencilerin % 58,1‟i iliĢkim 

yok, % 35,6‟sı flört ettiklerini, % 5‟i niĢanlı ve % 1,3‟ü ise evli olduğunu belirtmiĢtir. 

Katılımcıların %33‟ü sosyal medya kullandığını söylerken, % 67‟si sosyal medya 

kullanmadığını söylemiĢtir. Medeni durumlarına göre katılımcıların, % 97,7‟si bekar, % 

1,7‟si evli ve % 0,7‟si boĢandığını belirtmiĢtir. 
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Katılımcılara ait aile ile ilgili bilgiler Tablo 2‟de sunulmuĢtur. 

 

Tablo 2. Katılımcılara Ait Aile Ġle Ġlgili Bilgiler 
 

DeğiĢken Grup f % 

Anne YaĢıyor Mu? 
Evet 300 99 

Hayır 3 1 

Baba YaĢıyor Mu? 
Evet 292 96,4 

Hayır 11 3,6 

Anne - Baba öz mü? 
Evet 303 100 

Hayır 0 0 

Anne-Baba Medeni Durumu 

Birlikte YaĢıyor 290 95,7 

Ayrı YaĢıyor 7 2,3 

BoĢanmıĢ 6 2 

KardeĢ Sayısı 

0 7 2,3 

1 24 7,9 

2 110 36,3 

3 100 33 

4 38 12,5 

5 11 3,6 

6 7 2,3 

7 4 1,3 

8 1 0,3 

9 1 0,3 

Maddi Geliri 

0-500 14 4,6 

501-1000 26 8,6 

1001-1500 18 5,9 

1501-2000 19 6,3 

2001-2500 33 10,9 

2501-3000 34 11,2 

3001-3500 25 8,3 

3501-4000 32 10,6 

4001-4500 20 6,6 

4500 TL ve üzeri 82 27,1 

Toplam 
 

303 100 

 

Katılımcıların % 99‟u annesinin yaĢadığını % 1‟i ise yaĢamadığını; % 96,4‟ü 

babasının yaĢadığını ve % 3,6‟sı ise yaĢamadığını belirtmiĢtir. Anne ve babanın öz olma 

durumları ile ilgili olarak tüm katılımcılar ebeveynlerinin öz olduğunu söylemiĢtir. 

Katılımcılar, anne ve babasının medeni durumu hakkında; % 95,7‟si birlikte yaĢıyor, % 
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2,3‟ü ayrı yaĢıyor ve % 2‟si ise boĢandığını ifade etmiĢtir. Katılımcılar,  en fazla % 

36,3‟ü iki kardeĢinin olduğunu, en az % 0,3‟ünün ise 8-9 kardeĢi olduğunu açıklamıĢtır. 

Ailelerin maddi geliri incelendiğinde sırasıyla en fazla, %27,1‟i 4500 ve üzeri, % 

11,2‟si 2501-3000, %10,9‟u 2001-2500, % 10,6‟sı 3501-4000 arasında gelir elde ettiğini 

belirtmiĢtir. Katılımcılara ait rahatsızlık durumlarına iliĢkin bilgiler Tablo 3‟te 

sunulmuĢtur.   

 

Tablo 3. Katılımcılara Ait Rahatsızlık ve Kilo Durumları 
 

DeğiĢken Grup f % 

Rahatsızlık Durumu 
Evet 10 3,3 

Hayır 293 96,7 

Ġlaç Kullanımı 
Evet 12 4 

Hayır 291 96 

Psikiyatrik tanı 
Evet 8 3,3 

Hayır 295 96,7 

ġu an ki kilo 

Zayıf 34 11,2 

Normal 195 64,4 

ġiĢman 74 24,4 

Kilonu nasıl tanımlarsın 

Çok Zayıf 7 2,3 

Biraz Zayıf 69 22,8 

Normal 106 35 

Biraz ġiĢman 105 34,7 

ġiĢman 16 5,3 

Kilonun Nasıl Olsun Ġsterdin? 

Daha Ġnce Olmayı 

Ġsterdim 
144 47,5 

Daha Kilolu Olmayı 

Ġsterim 
45 14,9 

Kilomdan Memnunum 114 37,6 

Kilo vermeyi deniyor musun? 
Evet 100 33 

Hayır 203 67 

Toplam 
 

303 100 

 

Katılımcıların % 3,3‟ü bir rahatsızlık durumu yaĢadığını, % 96,7‟si ise herhangi 

bir rahatsızlık durumu taĢımadığını belirtmiĢtir. Ġlaç kullanımına iliĢkin % 4‟ü evet, 

kullanıyorum derken, %96‟sı hayır, kullanmıyorum, demiĢtir. Katılımcıların % 3,3‟ü 

kendisine bir psikiyatrik tanı konulduğunu, % 96,7‟si ise herhangi bir psikiyatrik tanısı 

bulunmadığını ifade etmiĢtir. Katılımcılar Ģu anki kilosunu, % 11,2‟si zayıf, % 64,4‟ü 

normal ve % 24,4‟ü ise kilolu olarak belirtmiĢtir. Katılımcıların kilosuna iliĢkin algıları 
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incelendiğinde, % 2,3‟ü zayıf, %22,8‟i zayıf, % 35‟i normal, % 34,7‟si biraz ĢiĢman ve 

% 5,3‟ü ise ĢiĢman olarak gördüğünü söylemiĢtir. Katılımcıların kilo beklentilerine 

iliĢkin durumları için; % 47,5‟i daha ince olmak isterdim derken % 14,9‟u daha kilolu 

olmayı istediğini ayrıca % 37,6‟sı ise kilosundan memnun olduğunu belirtmiĢtir. 

Katılımcıların % 33‟ü kilo vermeyi denediğini ve % 67‟si ise kilo vermeyi 

denemediğini söylemiĢtir. Katılımcılara ait rahatsızlık, ilaç kullanımı ve psikiyatrik 

tanıya iliĢkin bilgiler Tablo 4‟te sunulmuĢtur.   

 

Tablo 4 Katılımcılara Ait Rahatsızlık, Ġlaç Kullanımı ve Psikiyatrik Tanı 
 

Cinsiyet YaĢ Boy Kg Rahatsızlık Ġlaç kullanımı Psikiyatrik tanı 

Kadın 22 175 79 
 

Paxera Anksetiye Bozukluğu 

Erkek 21 182 90 Kalpte Üfürüm 
  

Kadın 24 160 102 Sle Progrot Maptera 
 

Kadın 21 172 56 
 

Desmont 
 

Erkek 23 170 61 Daha Önce Kanser Td 
  

Erkek 23 182 85 Nefes Darlığı Demir Ġlacı 
 

Erkek 21 180 78 BronĢit 
 

Anksiyete 

Erkek 19 185 77 
  

Ġçe Dönüklük 

Kadın 22 156 50 Sinüs TeĢirdi Beloc Zok Depresyon 

Kadın 19 165 54 
 

Diz Ġçin 
 

Erkek 18 180 60 
  

Öfke Kontrölsüzlüğü 

Kadın 22 173 85 
 

Prozoc Kaygı Bozukluğu 

Erkek 21 186 66 
  

Anksiyete Bozukluğu 

Kadın 18 165 65 Boyun Fıtığı 
  

Kadın 25 170 82 Astım Diaformin,Rupafim 
 

Kadın 23 160 50 
 

Demir Hapları 
 

Kadın 23 165 78 Enzim Eksikliği Eutrhyro Depresyon 

 

Katılımcıların herhangi bir rahatsızlık durumu, ilaç kullanımı ve psikiyatrik 

tanısına iliĢikin Tablo 4 incelendiğinde, dokuz kiĢi bir rahatsızlığının olduğunu, 10 kiĢi 

ilaç kullandığını ve sekiz kiĢi ise kendisine bir psikiyatrik tanı konulduğunu ifade 

etmiĢtir.  Psikiyatrik tanı alma ile herhangi bir hastalığın olması dıĢlayıcı etki 

olabileceğinden bu durumdaki kiĢilere ait veriler analiz dıĢı tutulmuĢtur. Veri analizi, 

psikiyatrik tanısı olan 8 kiĢiye ait veriler atılarak, 295 kiĢinin yanıtları ele alınarak 

yapılmıĢtır.   
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3.3.Veri Toplama Araçları 

 

Bu bölümde araĢtırmada kullanılan veri toplama araçlarına yer verilmiĢtir. 

 

3.3.1. BilgilendirilmiĢ Gönüllü Olur Formu 

 

KiĢinin araĢtırma hakkında gereken bilgileri aldığı ve yeterli güven 

oluĢturulduktan sonra kendi gönülllük esasıyla araĢtırmaya katıldığını gösteren formdur. 

 

3.3.2. Demografik Bilgi Formu 

 

AraĢtırmacı tarafından kiĢilerin yaĢ, cinsiyet, eğitim, medeni durum, ekonomik 

düzey, anne ve baba hakkında bazı bilgiler, kardeĢ sayısı gibi bazı bilgileri belirlemek 

amacıyla hazırlanmıĢtır. Yeme tutumunu etkileyecek herhangi bir hastalığının olup 

olmadığı ve herhangi bir psikiyatrik tanısının bulunup bulunmamasıyla ilgili dıĢlayıcı 

faktörler de yer almaktadır. ġuan ki kilosunu değerlendirme Ģekli, sosyal medya 

kullanımı ve romantik bir iliĢkisinin bulunup bulunmadığı da sorular arasındadır. 

 

3.3.3. Yeme Tutum Ölçeği 

 

Yeme tutumu ölçeği Garner ve Garfinkel (1979) tarafından geliĢtirilmiĢ olan ve 

bireylerin yeme tutumlarında bulunan normal olmayan durumları değerlendirmek için 

oluĢturulmuĢ bir testtir. Kullanımı basit olan ve puanlanması birçok ülkede ve bizim 

ülkemizde yapılan çalıĢmalarda sık sık baĢvurulan bir ölçektir (SavaĢır ve Erol, 1989). 

Yeme Tutum Testi‟ni 1989‟da ilk kez Türkçeye geçiren isim SavaĢır ve Erol‟dur. 

Güvenirlik ve geçerlik çalıĢmasını da ilk kez SavaĢır ve Erol yapmıĢtır.Yüksek 

güvenirlik katsayıları saptanmıĢtır; test-yeniden test korelasyon katsayısı ,65;  Cronbach 

Alfa iç tutarlık katsayısı ,70‟tir (SavaĢır ve Erol, 1989). 
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Yeme tutumu ölçeği 40 sorudan oluĢmaktadır ve 6‟lı likert tipindedir. Ölçekte 

yanıtlar „‟daima‟‟, „‟çok sık‟‟, „‟sık sık‟‟, „‟bazen‟‟, „‟nadiren‟‟ ve „‟hiçbir zaman‟‟ 

olarak verilmektedir. Ölçek maddelerinin 1, 8, 19, 23, 27 ve 39 numaraları olanlarında 

ters puanlama yapılmaktadır (Garner ve Garfinkel, 1979). 

 

3.3.4. Beden Algısı Ölçeği 

 

Beden algısı ölçeği Secard ve Jouard tarafından 1953 senesinde geliĢtirilmiĢtir. 

Bireyin bedeninde bulunan 40 ayrı kısımdan veya bu kısımların faaliyetlerinden 

memnun olma düzeyi hakkında bilgi veren bir ölçektir.Hovardaoğlu (1993) ölçeği 

Türkçeye uyarlamıĢ ve güvenilirlik, geçerlilik çalıĢmalarını yapmıĢtır. Üniversitede 

okuyan bireyler ile yapılan bir çalıĢmada, iki yarım güvenirliliği katsayısı ,75 olarak 

belirlenmiĢtir ve iç tutarlılık katsayısı değerlendirilerek Cronbach Alfa katsayısı ,91 

olarak saptanmıĢtır (Yılmaz, 2017). 40 maddeden oluĢmakta ve 5‟li likert ölçeği 

kullanılmaktadır. Ölçeğe “çok beğeniyorum” ile “hiç beğenmiyorum‟‟ arasında cevaplar 

verilmektedir (Kundakçı, 2005). 

 

En pozitif anlamda kullanılan söyleme 1 puan verilirken, en negatif anlamda 

kullanılan söyleme 5 puan verilmektedir. Toplamda alınabilecek en fazla puan 200‟ken 

alınabilecek en az puan 40 olmaktadır. Toplam puanlamada oluĢan azalma vücuttaki 

memnuniyet düzeyinde artıĢı iĢaret ederken, toplam puanlamada oluĢan artma bu 

memnuniyet düzeyindeki azalmaya iĢaret etmektedir (Kundakçı, 2005). 

 

3.3.5. Akılcı Olmayan Ġnançlar Ölçeği 

 

Akılcı olmayan inançlar sistemini ölçmek için 1969‟da Jones tarafından 

geliĢtirilen bir ölçektir. 100 maddelik ölçektir. 10 alt ölçeği vardır.Bunlar  onaylanma 

isteği, yüksek beklentiler, suçlama eğilimi, engellenme, duygusal sorumsuzluk, aĢırı 

kaygı, problemden kaçma, bağımlı olma, çaresizlik ve mükemmelliyetçiktir. 

 

Yurtal (1999) tarafından, 45 maddelik kısa formu geliĢtirilmiĢtir. Faktör sayısı 

10‟dan 8‟e indirilmiĢtir. Bu formda alt ölçekler; onay ihtiyacı 6 madde, yüksek 
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beklentiler 7 madde, suçlama eğilimi 5 madde, duygusal sorumsuzluk 8 madde, aĢırı 

kaygı 5 madde,  bağımlı olma 5 madde,  çaresizlik 5 madde ve mükemmelliyetçilik 4 

madde olarak belirlenmiĢtir. 

Likert tipi ölçme aracı olup, ölçeğe verilen cevaplar (1) “hiç katılmıyorum”, (2) 

“katılmıyorum”, (3) “kararsızım”, (4) “katılıyorum”, (5) “kesinlikle katılıyorum” 

Ģeklinde derecelendirilmiĢtir. AraĢtırmaya katılanların verdikleri cevaplar toplanarak 

puanlar elde edilmektedir. Ölçekten alınan puanların fazlalaĢması akılcı olmayan inanç 

düzeyinin arttığını göstermektedir. (aktaran Yurtal, 1999).  

 

Jones (1969), ölçeğin güvenilirliğini bulmak için test tekrar test metodunu 

kullanmıĢtır. Buna göre alt ölçekler toplam puanı için korelasyonu r = .92, alt ölçekler 

için ise r = .67 ve r = .87 arasında değiĢen değerler bulmuĢtur. Lohr ve Bonge , Akılcı 

Olmayan Ġnançlar testinin güvenilirliğini hesaplamak için testin tekrarı metodunu 

kullanmıĢtır. Buna göre toplam puanı için r = 0.79, alt ölçekler için ise r = 0.58 ve r = 

0.80 arasında farklılaĢan değerler bulmuĢtur (aktaran Yurtal, 1999). 

 

Yurtal (1999), testin tekrarı yöntemini kullanarak güvenilirliği hesaplamıĢtır. 

Toplam puan için r=.71, alt ölçekler için ise r=.46 ile r=.82 arasında değiĢen korelasyon 

katsayıları bulunmuĢtur. Ölçeğin iç tutarlılığını bulmak için Cronbach Alfa güvenilirliği 

hesaplanmıĢtır. Buna göre ölçeğin tümü için bulunan iç tutarlılık katsayısı r=.74‟tür. alt 

ölçekler için r=.41 ve r=.90 arasında değerler bulunmuĢtur. 

 

Yurtal (1999), benzer ölçekler geçerliğini bulmak için Akılcı Olmayan Ġnançlar 

Ölçeğinin alt ölçek puanları ile Türkiye‟ye uyarlanması yapılan 16 KiĢilik Faktörü 

Envanteri‟nin akılcı olmayan inançlar testi alt ölçekleri ile iliĢkili C, H ,L, O, Q3, Q4 alt 

ölçek puanları arasındaki korelasyona bakmıĢtır. Pearson Korelasyon katsayıları 

hesaplanmıĢtır. Buna göre ilk alt ölçek onay ihtiyacı ve sekizinci alt ölçek 

mükemmeliyetçilik alt ölçekleri anlamlı korelasyon göstermemiĢtir. Diğer alt ölçekler 

anlamlı korelasyon göstermiĢtir. Yurtal‟ın yaptığı bu çalıĢma ile  Jones‟in yapmıĢ 

olduğu benzer ölçekler geçerliği çalıĢmasının  tutarlı olduğu söylenebilmektedir. 
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3.3.6. Ontolojik Ġyi OluĢ Ölçeği 

 

Ontolojik iyi oluĢ ölçeği tüm zaman perspektiflerini; geçmiĢ, gelecek ve Ģimdiyi 

iyi oluĢu açısından değerlendirmesini sağlayan bir araç olmaktadır. 24 maddeden oluĢan 

ve 5‟li likert tipi olarak ölçeklendirilen ontolojik iyi oluĢ ölçeği ġimĢek ve Kocayörük 

(2013) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Geçerlilik ve güvenirlilik çalıĢmalarıda yine ġimĢek 

ve Kocayörük tarafından yapılmıĢtır.  

 

Açıklayıcı faktör analizi yapılmıĢ ve bu analize bağlı olarak 4 faktörlü yapı 

belirlenmiĢtir. Bunlardan ilki 6 maddeden oluĢan „‟Hiçlik‟‟ faktörüdür. Sırasıyla 6 

maddeden oluĢan „‟Umut‟‟, 7 maddeden oluĢan „‟PiĢmanlık‟‟ ve son olarak 5 maddeden 

oluĢan „‟Harekete Geçme‟‟ faktörleri gelmektedir. „‟Hiçlik‟‟ alt boyutu toplam 

varyansın%33.54‟ünü, „‟Umut‟‟ alt boyutu toplam varyansın %13.39‟unu, „‟PiĢmanlık‟‟ 

alt boyutu toplam varyansın %7.95‟ini ve „‟Harekete Geçme‟‟ alt boyuru toplam 

varyansın %7.31‟ini açıklamaktadır. Ölçek maddelerinin yanıtlanması „‟hiç 

hissetmiyorum‟‟, „‟biraz hissediyorum‟‟, „‟yoğun hissediyorum‟‟, „‟oldukça yoğun 

hissediyorum‟‟ ve „‟çok yoğun hissediyorum‟‟ Ģeklinde yapılmaktadır.  

 

 

3.4. ĠĢlem Yolu 

 

Bu bölümde veri toplama süreci ve verilerin analizinde kullanılan yöntemlere 

yer verilmiĢtir. 

 

3.4.1. Veri Toplama 

 

AraĢtırma üniversiteye devam eden 18-25 yaĢ aralığındaki gerekli kriterlere 

uyan öğrencilerle gerekli yazılı izinler alındıktan sonra gerçekleĢtirilmiĢtir. Gerekli 

açıklamalardan sonra „‟BilgilendirilmiĢ Onam Formu‟‟ imzalatılmıĢtır. Daha sonra veri 

toplama araçlarında belirtilen ölçekler öğrencilere uygulatılarak veriler toplanmıĢtır. 
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3.4.2. Verilerin Analizi 

 

ÇalıĢmada gerçekleĢtirilen temel istatistikler (frekans analizi, ortalama, standart 

sapma, korelasyon ve güvenirlik) IBM SPSS Statistic 25 programıyla analiz edilmiĢtir. 

Üniversite öğrencilerinin yeme tutumları ile beden algısı arasındaki iliĢkide irrasyonel 

inanıĢlar ve ontolojik iyi oluĢ düzeylerinin aracılık rollerini ortaya çıkarmayı hedefleyen 

bu çalıĢmada veriler regresyon analizi ve bootstrapping yöntemi kullanılmıĢtır. 

 

Bootstrapping yöntemi örneklem sayısını arttırarak yani yeniden yapay 

örnekleme yaparak dolaylı etkinin anlamlı olup olmadığını güven aralığı belirterek 

ortaya koymaktadır (Preacher ve Hayes, 2008). Bu iĢlemde bootstrapping katsayısı ve 

%95 güven aralıkları hesaplanmaktadır. Güven aralığının alt sınırı ile üst sınırı arasında 

sıfır sayısının yer almamaması dolaylı etkinin de anlamlı olduğu Ģeklinde 

yorumlanmaktadır (Hayes, 2013). 

 

Bootstrapping yöntemi son yıllarda yaygınlaĢan ve aracılık modellerinde 

kullanılması önerilen bir istatistiksel yöntem olarak kabul edilmektedir (Satıcı, Uysal, 

Yılmaz ve Deniz, 2016). Bootstrapping yöntemi ile elde edilen veriler arka planda 

istatistiksel olarak çoğaltılmakta ve evrene ulaĢılabilmesi adına veri sayısını 

artırılmaktadır. Mevcut veriden yararlanarak oluĢturulan büyük verilerden doğrudan ve 

dolaylı etkilere yönelik değerler hesaplanmaktadır (Shrout ve Bolger, 2002). Yeme 

tutumu ile beden algısı arasındaki aracılık modelinde ontolojik iyi oluĢ ve irrasyonel 

inanıĢlar sonuçları etkileyebilme olasılıkları nedeniyle kontrol (covariate) değiĢkeni 

olarak dahil edilmiĢ ve analiz yapılmıĢtır.   

 

3.4.3. Veri Toplama Araçlarının Güvenirliği 

 

Güvenirlik; bir ölçme aracının hatalardan arınık olabilme, hatasız ölçme 

yapabilme katsayısı olarak ifade edilmektedir. ErkuĢ (2003)‟a göre güvenirlik katsayısı, 

ölçmelerdeki hatayı değil, hatasızlığı belirtmektedir. Likert tipi ölçme araçlarında 

cronbach alpha ile güvenirlik hesaplanma yapılmaktadır (Sönmez, 2005). Cronbach 
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Alpha güvenirlik katsayısı iç tutarlık anlamında yalnızca maddeler arasındaki 

tutarlılığın bir ölçüsünü vermektedir (Von Roten, 2004). Güvenirlik katsayısı, 0 ile 1 

arasında bir değer almakta; bu değer 1‟e yaklaĢtıkça daha güvenilir sonuçların ortaya 

çıktığı anlaĢılmaktadır.  

 

 

Tablo 5. Güvenirlik Katsayısı Uyum Değerleri  

 

Güvenirlik katsayısı (Cronbach's Alfa) Uyum Yorumu 

α ≥0.9 Mükemmel 

0.7≤ α <0.9 Ġyi 

0.6≤ α <0.7 Kabul edilebilir 

0.5≤ α <0.6 Zayıf 

α < 0.5 Kabul edilemez 

Cronbach's Alfa güvenirlik katsayısı .70 ve üzeri hesaplandığında “kabul 

edilebilir” düzeyde olduğu Ģeklinde değerlendirilmektedir (Cronbach, 1951). 

 

AraĢtırmada kullanılan yeme tutumu, irrasyonel inanıĢlar,  beden algısı ve 

ontolojik iyi oluĢ  ölçekleri için Cronbach's Alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmıĢ ve 

Tablo 6‟da sunulmuĢtur. 

 

Tablo 6. Güvenirlik Analizi (Cronbach's Alfa) Sonuçları 

Ölçekler 
Ölçek Güvenirlik 

Katsayı Değerleri 

AraĢtırma 

Verilerine Göre 

Güvenirlik Katsayı 

Değerleri 

Madde Sayısı 

Yeme Tutumu .70 .86 40 

Ġrrasyonel ĠnanıĢlar .74 .88 45 

Beden Algısı .91 .71 40 

Ontolojik Ġyi OluĢ .75 .87 24 

 

AraĢtırmada elde edilen verilere iliĢkin yapılan güvenirlik analizi sonucunda; 

yeme tutumu ölçeği için .86, irrasyonel inanıĢlar ölçeği için .88, beden algısı ölçeği için 

.71 ve ontolojik iyi oluĢ ölçeği için .87 düzeyinde güvenirlik katsayısı hesaplanmıĢtır. 

AraĢtırmada kullanılan dört ölçeğin hatalardan arınık olma düzeylerine iliĢkin güvenilir 

sonuçlar verdikleri anlaĢılmaktadır.   
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BÖLÜM 4. BULGULAR 

 

 

 

AraĢtırmanın bu bölümünde hipotezler test edilecektir. AraĢtırmada kullanılan 

değiĢkenler ve aralarındaki iliĢkiler iliĢkin tablolar ve bilgiler verilmiĢ ve sonrasında 

ölçme modeline ait uyum iyiliği değerleri gösterilecektir. 

 

 

4.1. Yeme Tutumu ve Ġrrasyonel ĠnanıĢlar Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi  

 

AraĢtırmaya katılan üniversite öğrencilerinin yeme tutumu ve irrasyonel 

inanıĢları arasındaki iliĢkinin anlamlı olup olmadığına iliĢkin uygulanan Pearson 

Korelasyon Analiz sonuçları Tablo 7‟de sunulmuĢtur.  

 

Tablo 7. Yeme Tutumu ve Ġrrasyonel ĠnanıĢlar Arasındaki Pearson Korelasyon 

Analizi 

 

 Yeme Tutumu p (Sig.) 

Ġrrasyonel ĠnanıĢlar ,39 ,00 

H0: Üniversite öğrencilerinde irrasyonel inanıĢlar ile  yeme tutumu arasında pozitif yönde 

anlamlı iliĢki bulunmamaktadır. 

H1: Üniversite öğrencilerinde irrasyonel inanıĢlar ile yeme tutumu arasında pozitif yönde 

anlamlı iliĢki bulunmaktadır. 

p<.05 anlamlı iliĢkiye iĢarettir. 

 

Tablo 7. incelendiğinde yeme tutumu ve irrasyonel inanıĢlar arasında anlamlı 

(p<.05) ve pozitif (,39) yönde bir iliĢki olduğu gözlenmiĢtir. Bu sonuçlara göre, H0 

hipotezi reddedilmiĢ ve H1 hipotezi kabul edilmiĢtir. Üniversite öğrencilerinde 

irrasyonel inanıĢlar ile yeme tutumunun  pozitif yönde anlamlı  iliĢkisi anlaĢılmıĢtır.  
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Katılımcıların yeme tutumunun ortak değiĢkenlerin etkisi kontrol edildiğinde 

irrasyonel inanıĢlar arasındaki iliĢkiye dair regresyon analizi Tablo 8‟de sunulmuĢtur. 

 

Tablo 8. Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumu Ortak DeğiĢkenler Kontrol 

Edildiğinde Ġrrasyonel ĠnanıĢlara Yönelik Regresyon Analizi 

 

Yeme Tutumu R R
2
 ΔR

2
 Beta SH T P 

(Constant) ,44 ,19 ,14 10,92 36,43 ,30 ,77 

Ġrrasyonel inanıĢlar    ,49 ,07 7,12 ,00 

Cinsiyet    -1,91 3,33 -,58 ,57 

YaĢ    -,33 ,53 -,63 ,53 

Boy    ,10 ,19 ,51 ,61 

Kg    -,05 ,14 -,34 ,74 

Medeni durum    ,42 5,15 ,08 ,94 

Anne yaĢıyor mu    -4,78 11,82 -,41 ,69 

Baba yaĢıyor mu    8,67 5,68 1,53 ,13 

Anne baba medeni durum    -4,52 3,26 -1,39 ,17 

Kaç kardeĢ    -,21 ,82 -,25 ,80 

Gelir    ,17 ,36 ,49 ,63 

Rahatsızlık    -11,43 8,19 -1,40 ,16 

Ġlaç kullanımı    3,57 8,27 ,43 ,67 

ġu anki kilo    1,28 2,47 ,52 ,61 

ĠliĢki var mı    2,83 1,64 1,73 ,09 

Kendini nasıl    ,46 1,56 ,30 ,77 

ġimdiki kilo nasıl    -,79 1,43 -0,55 ,58 

Kilo vermeyi deniyor    2,35 2,80 ,84 ,40 

Sosyal medya    8,00 5,00 1,60 ,11 

Bağımsız DeğiĢkenler: irrasyonel inanıĢlar, cinsiyet yaĢ, boy, kg, medeni durum, anne yaĢıyor 

mu, baba yaĢıyor mu, anne baba medeni durum, kaç kardeĢ, gelir, rahatsızlık, ilaç kullanımı, Ģu 

anki kilo, iliĢki var mı, kendini nasıl, Ģimdiki kilo nasıl, kilo vermeyi deniyor, sosyal medya 

 

Tablo 8. incelendiğinde, regresyon analizi sonuçlarına göre modeldeki ortak 

değiĢkenlerin etkileri kontrol edildiğinde, irrasyonel inanıĢların yeme tutumunu 

açıklama yüzdesinin %14 olduğu gözlenmiĢtir (R=.44, R
2
=.19, p<.05). Ġrrasyonel 

inanıĢların yeme tutumunu % 95 güven aralığında anlamlı Ģekilde yordamakta ancak 

diğer bağımsız değiĢkenler anlamlı Ģekilde yordamamaktadır. 
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4.2. Yeme Tutumu ve Ontolojik Ġyi OluĢun Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi 

 

AraĢtırmaya katılan üniversite öğrencilerinin yeme tutumu ve ontolojik iyi oluĢ 

arasındaki iliĢkinin anlamlı olup olmadığına iliĢkin uygulanan Pearson Korelasyon 

Analiz sonuçları Tablo 9‟da sunulmuĢtur.   

 

Tablo 9. Yeme Tutumu ve Ontolojik Ġyi OluĢ Arasındaki Pearson Korelasyon 

Analizi 

 

 Yeme Tutumu p (Sig.) 

Ontolojik Ġyi OluĢ -,28 ,00 

H0: Üniversite öğrencilerinde ontolojik iyi oluĢ ve yeme tutumu arasında negatif yönde anlamlı 

iliĢki bulunmamaktadır. 

H1: Üniversite öğrencilerinde ontolojik iyi oluĢ ve yeme tutumu arasında negatif yönde anlamlı 

iliĢki bulunmaktadır. 

p<.05 anlamlı iliĢkiye iĢarettir. 

 

Tablo 9. incelendiğinde yeme tutumu ve ontolojik iyi oluĢ arasında anlamlı 

(p<.05) ve negatif (-,28) yönde bir iliĢki olduğu gözlenmiĢtir. Bu sonuçlara göre, H0 

hipotezi reddedilmiĢ ve H1 hipotezi kabul edilmiĢtir. Üniversite öğrencilerinde 

ontolojik iyi oluĢ ve yeme tutumunun negatif yönde anlamlı iliĢkisi anlaĢılmıĢtır.  

 

Katılımcıların yeme tutumunun ortak değiĢkenlerin etkisi kontrol edildiğinde 

ontolojik iyi oluĢ arasındaki iliĢkiye dair regresyon analizi Tablo 10‟da sunulmuĢtur. 
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Tablo 10. Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumu Ortak DeğiĢkenler Kontrol 

Edildiğinde Ontolojik Ġyi OluĢ Düzeyine Yönelik Regresyon Analizi 

 

Yeme Tutumu R R
2
 ΔR

2
 Beta SH T P 

(Constant) ,35 ,12 ,06 89,90 37,67 2,39 ,02 

Ontolojik iyi oluĢ    -,37 ,08 -4,90 ,00 

Cinsiyet    ,83 3,46 ,24 ,81 

YaĢ    -,16 ,56 -,28 ,78 

Boy    ,03 ,20 ,13 ,89 

Kg    -,02 ,14 -,12 ,90 

Medeni durum    1,37 5,38 ,26 ,80 

Anne yaĢıyor mu    1,65 12,30 ,13 ,89 

Baba yaĢıyor mu    ,61 5,98 ,10 ,92 

Anne baba medeni durum    -5,50 3,39 -1,62 ,11 

Kaç kardeĢ    -,39 ,85 -,46 ,65 

Gelir    ,27 ,37 ,72 ,47 

Rahatsızlık    -9,65 8,54 -1,13 ,26 

Ġlaç kullanımı    ,31 8,61 ,04 ,97 

ġu anki kilo    3,04 2,57 1,18 ,24 

ĠliĢki var mı    3,31 1,71 1,93 ,06 

Kendini nasıl    ,02 1,63 ,01 ,99 

ġimdiki kilo nasıl    -1,61 1,49 -1,08 ,28 

Kilo vermeyi deniyor    1,66 2,92 ,57 ,57 

Sosyal medya    3,86 5,22 ,74 ,46 

Bağımsız DeğiĢkenler: ontolojik iyi oluĢ, cinsiyet yaĢ, boy, kg, medeni durum, anne yaĢıyor mu, 

baba yaĢıyor mu, anne baba medeni durum, kaç kardeĢ, gelir, rahatsızlık, ilaç kullanımı, Ģu anki 

kilo, iliĢki var mı, kendini nasıl, Ģimdiki kilo nasıl, kilo vermeyi deniyor, sosyal medya 

Tablo 10. incelendiğinde, regresyon analizi sonuçlarına göre modeldeki ortak 

değiĢkenlerin etkileri kontrol edildiğinde, ontolojik iyi oluĢun yeme tutumunu açıklama 

yüzdesinin %06 olduğu gözlenmiĢtir (R=.35, R
2
=.12, p<.05). Ontolojik iyi oluĢun yeme 

tutumunu % 95 güven aralığında anlamlı Ģekilde yordamakta ancak diğer bağımsız 

değiĢkenler anlamlı Ģekilde yordamamaktadır. 

 

 

4.3. Ġrrasyonel ĠnanıĢlar ve Beden Algısı Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi 

 

AraĢtırmaya katılan üniversite öğrencilerinin irrasyonel inanıĢlar ve beden algısı 

arasındaki iliĢkinin anlamlı olup olmadığına iliĢkin uygulanan Pearson Korelasyon 

Analiz sonuçları Tablo 11‟de sunulmuĢtur.   
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Tablo 11. Ġrrasyonel ĠnanıĢlar ve Beden Algısı Arasındaki Pearson Korelasyon 

Analizi 

 

 Ġrrasyonel ĠnanıĢlar p (Sig.) 

Beden Algısı -,13 ,03 

H0: Üniversite öğrencilerinde irrasyonel inanıĢlar ile beden algısı arasında negatif yönde anlamlı 

iliĢki bulunmamaktadır. 

H1: Üniversite öğrencilerinde irrasyonel inanıĢlar ile beden algısı arasında negatif yönde anlamlı 

iliĢki bulunmaktadır. 

p<.05 anlamlı iliĢkiye iĢarettir. 

 

Tablo 11. incelendiğinde irrasyonel inanıĢlar ve beden algısını arasında anlamlı 

(p<.05) ve negatif (-,13) yönde bir iliĢki olduğu gözlenmiĢtir. Bu sonuçlara göre, H0 

hipotezi reddedilmiĢ ve H1 hipotezi kabul edilmiĢtir. Üniversite öğrencilerinde 

irrasyonel inanıĢlar ve beden algısının negatif yönde anlamlı iliĢkisi anlaĢılmıĢtır.  

 

Katılımcıların irrasyonel inanıĢların ortak değiĢkenlerin etkisi kontrol 

edildiğinde beden algısı arasındaki iliĢkiye dair regresyon analizi Tablo 12‟de 

sunulmuĢtur. 
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Tablo 12. Üniversite Öğrencilerinin Ġrrasyonel ĠnanıĢları Ortak DeğiĢkenler 

Kontrol Edildiğinde Beden Algısına Yönelik Regresyon Analizi 

 

Ġrrasyonel inanıĢlar R R
2
 ΔR

2
 Beta SH T P 

Costant ,27 ,07 ,01 106,36 31,04 3,43 0,00 

Beden algısı    -0,06 0,04 -1,40 0,04 

Cinsiyet    4,09 2,88 1,42 0,16 

YaĢ    0,40 0,46 0,86 0,39 

Boy    -0,10 0,17 -0,57 0,57 

Kg    -0,03 0,12 -0,29 0,77 

Medeni durum    -1,11 4,48 -0,25 0,80 

Anne yaĢıyor mu    11,01 10,30 1,07 0,29 

Baba yaĢıyor mu    -7,76 4,94 -1,57 0,12 

Anne baba medeni durum    -2,97 2,83 -1,05 0,30 

Kaç kardeĢ    -0,19 0,71 -0,27 0,79 

Gelir    0,13 0,31 0,41 0,68 

Rahatsızlık    3,90 7,13 0,55 0,58 

Ġlaç kullanımı    -8,42 7,24 -1,16 0,25 

ġu anki kilo    3,42 2,14 1,60 0,11 

ĠliĢki var mı    -0,24 1,43 -0,17 0,87 

Kendini nasıl    -0,60 1,35 -0,44 0,66 

ġimdiki kilo nasıl    -1,45 1,29 -1,13 0,26 

Kilo vermeyi deniyor    -0,67 2,43 -0,28 0,78 

Sosyal medya    -4,53 4,36 -1,04 0,30 

Bağımsız DeğiĢkenler: beden algısı, cinsiyet yaĢ, boy, kg, medeni durum, anne yaĢıyor mu, 

baba yaĢıyor mu, anne baba medeni durum, kaç kardeĢ, gelir, rahatsızlık, ilaç kullanımı, Ģu anki 

kilo, iliĢki var mı, kendini nasıl, Ģimdiki kilo nasıl, kilo vermeyi deniyor, sosyal medya 

 

Tablo 12. incelendiğinde, regresyon analizi sonuçlarına göre modeldeki ortak 

değiĢkenlerin etkileri kontrol edildiğinde, beden algısının irrasyonel inanıĢları açıklama 

yüzdesinin %01 olduğu gözlenmiĢtir (R=.27, R
2
=.07, p<.05). Beden algısı irrasyonel 

inanıĢları % 95 güven aralığında anlamlı Ģekilde yordamakta ancak diğer bağımsız 

değiĢkenler anlamlı Ģekilde yordamamaktadır. 

 

 

4.4. Ontolojik Ġyi OluĢ ve Beden Algısı Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi 

 

AraĢtırmaya katılan üniversite öğrencilerinin ontolojik iyi oluĢ ve beden algısı 

arasındaki iliĢkinin anlamlı olup olmadığına iliĢkin uygulanan Pearson Korelasyon 

Analiz sonuçları Tablo 13‟te sunulmuĢtur.   
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Tablo 13. Ontolojik Ġyi OluĢ ve Beden Algısı Arasındaki Pearson Korelasyon 

Analizi 

 

 Ontolojik Ġyi OluĢ p (Sig.) 

Beden Algısı ,30 ,00 

H0: Üniversite öğrencilerinde ontolojik iyi oluĢ ile beden algısı arasında pozitif yönde anlamlı 

iliĢki bulunmamaktadır. 

H1: Üniversite öğrencilerinde ontolojik iyi oluĢ ile beden algısı arasında pozitif yönde anlamlı 

iliĢki bulunmaktadır. 

p<.05 anlamlı iliĢkiye iĢarettir. 

 

Tablo 13. incelendiğinde ontolojik iyi oluĢ ve beden algısı arasında anlamlı 

(p<.05) ve pozitif (,30) yönde bir iliĢki olduğu gözlenmiĢtir. Bu sonuçlara göre, H0 

hipotezi reddedilmiĢ ve H1 hipotezi kabul edilmiĢtir. Üniversite öğrencilerinde 

ontolojik iyi oluĢ  ve beden algısının pozitif yönde anlamlı iliĢkisi anlaĢılmıĢtır.  

 

Katılımcıların ontolojik iyi oluĢu ortak değiĢkenlerin etkisi kontrol edildiğinde 

beden algısı arasındaki iliĢkiye dair regresyon analizi Tablo 14‟te sunulmuĢtur. 
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Tablo 14. Üniversite Öğrencilerinin Ontolojik Ġyi OluĢu Ortak DeğiĢkenler 

Kontrol Edildiğinde Beden Algısına Yönelik Regresyon Analizi 

Ontolojik iyi oluĢ R R
2
 ΔR

2
 Beta SH T P 

Costant ,37 ,14 ,08 70,10 28,57 2,45 0,02 

Beden algısı    0,19 0,04 4,90 0,00 

Cinsiyet    1,89 2,65 0,71 0,48 

YaĢ    -0,06 0,43 -0,13 0,90 

Boy    -0,10 0,16 -0,62 0,53 

Kg    0,10 0,11 0,95 0,34 

Medeni durum    4,40 4,12 1,07 0,29 

Anne yaĢıyor mu    5,37 9,48 0,57 0,57 

Baba yaĢıyor mu    -10,16 4,55 -2,23 0,03 

Anne baba medeni durum    0,87 2,60 0,33 0,74 

Kaç kardeĢ    -0,20 0,65 -0,30 0,77 

Gelir    -0,03 0,29 -0,12 0,91 

Rahatsızlık    -1,41 6,56 -0,22 0,83 

Ġlaç kullanımı    -0,26 6,66 -0,04 0,97 

ġu anki kilo    -0,08 1,97 -0,04 0,97 

ĠliĢki var mı    1,43 1,31 1,09 0,28 

Kendini nasıl    -0,51 1,25 -0,41 0,68 

ġimdiki kilo nasıl    -1,19 1,18 -1,00 0,32 

Kilo vermeyi deniyor    -1,06 2,24 -0,47 0,64 

Sosyal medya    -6,23 4,01 -1,55 0,12 

Bağımsız DeğiĢkenler: beden algısı, cinsiyet yaĢ, boy, kg, medeni durum, anne yaĢıyor mu, 

baba yaĢıyor mu, anne baba medeni durum, kaç kardeĢ, gelir, rahatsızlık, ilaç kullanımı, Ģu anki 

kilo, iliĢki var mı, kendini nasıl, Ģimdiki kilo nasıl, kilo vermeyi deniyor, sosyal medya 

Tablo 14. incelendiğinde, regresyon analizi sonuçlarına göre modeldeki ortak 

değiĢkenlerin etkileri kontrol edildiğinde, beden algısının ontolojik iyi oluĢu açıklama 

yüzdesinin %08 olduğu gözlenmiĢtir (R=.37, R
2
=.14, p<.05). Beden algısı ontolojik iyi 

oluĢu % 95 güven aralığında anlamlı Ģekilde yordamakta ancak diğer bağımsız 

değiĢkenler anlamlı Ģekilde yordamamaktadır. 

 

 

4.5. Yeme Tutumu ile Beden Algısı Arasında Ġrrasyonel ĠnanıĢlar ve Ontolojik Ġyi 

OluĢun Aracılık Etkisinin Ġncelenmesi 

 

AraĢtırmaya katılan üniversite öğrencilerinin yeme tutumu ile beden algısı 

arasında irrasyonel inanıĢlar ve ontolojik iyi oluĢun aracılık etkisinin incelenmesine 

iliĢkin uygulanan bootsrapping analiz sonuçları ġekil 2‟de sunulmuĢtur.   
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ġekil 2. Üniversite Öğrencilerinde Yeme Tutumu Ġle Beden Algısı Arasında 

Ġrrasyonel ĠnanıĢlar Ve Ontolojik Ġyi OluĢ Aracılığı 

 

ġekil 2. incelendiğinde, yeme tutumunun, irrasyonel inanıĢları ile pozitif 

(b1=,39) yönde anlamlı (p<,05), ontolojik iyi oluĢu ile negatif (b2=-,28) yönde anlamlı 

(p<,05) iliĢkisi görülmektedir. Ayrıca irrasyonel inanıĢlar ile beden algısının negatif 

(=a1-,13) yönde anlamlı (p<,05) iliĢkisi ve ontolojik oluĢ ile beden algısının pozitif 

(a2=,30) yönde anlamlı (p<,05) iliĢkisi anlaĢılmaktadır.  

 

Beden algısının üniversite öğrencilerinin yeme tutumu üzerindeki toplam etkisi -

.14 olduğu ancak aracı değiĢkenler olan ontolojik iyi oluĢ ve irrasyonel inanıĢlar modele 

dahil edildiğinde bu etkinin  -.02‟ye düĢtüğü ve bu değerin anlamlı olduğu 

görülmektedir.  

 

Regresyon analizine ait bağımsız değiĢkenlerin etkilerinin anlamlı olup 

olmadıklarına yönelik ek kanıt sağlamak adına gerçekleĢtirilen 8.000 yeniden 

örnekleme yoluyla bootstrapping iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. Analiz sonucunda 

bootstrapping katsayısı ve % 95 güven aralıkları (G.A.) alt ve üst sınırları Tablo 15‟de 

sunulmuĢtur. 

 

Ġrrasyonel 

ĠnanıĢlar 

Beden 

Algısı 
Yeme 

Tutumu 

a1=-,13* b1= ,39* 

Ontolojik 

Ġyi OluĢ 

b2=-,28* 

 

a2=,30* 

c =-,14* 

c' =-,02*  

 

* p<,05 
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Tablo 15. Üniversite Öğrencilerinde Yeme Tutumu Ġle Beden Algısı Arasında 

Ġrrasyonel ĠnanıĢlar ve Ontolojik Ġyi OluĢ Aracılık Etkisine Yönelik Bootstrapping 

Sonuçları 

 

Dolaylı Etkiler 
Bootstrap 

Katsayı 

 % 95 Güven Aralığı 
R

2
 F 

SH Alt Üst 

YT - Ontolojik Ġyi OluĢ - BA -,307 ,061 -,413 -,174 
,21 26,42* 

YT - Ġrrasyonel Ġnançlar - BA ,457 ,073 ,309 ,594 

H0: Üniversite öğrencilerinde yeme tutumu ile beden algısı arasında irrasyonel inanıĢlar ve 

ontolojik iyi oluĢ aracılık etkisi göstermemektedir. 

H1: Üniversite öğrencilerinde yeme tutumu ile beden algısı arasında irrasyonel inanıĢlar ve 

ontolojik iyi oluĢ aracılık etkisi göstermektedir. 

p<,05, YT: Yeme Tutumu, BA: Beden Algısı 

 

Tablo 15. incelendiğinde, yeme tutumu ve beden algısı arasındaki ontololojik iyi 

oluĢ aracılık etkisinin anlamlı sonuçlar verdiği ve dolaylı etkinin anlamlı olduğu 

anlaĢılmaktadır (Bootstrap Katsayısı=-,307,  %95GA=-.413, -,174). Benzer Ģekilde 

yeme tutumu ve beden algısı arasındaki irrasyonel inanıĢlar aracılık etkisinin anlamlı 

sonuçlar verdiği ve dolaylı etkinin anlamlı olduğu anlaĢılmaktadır (Bootstrap 

Katsayısı=,457,  %95GA=.309, ,594). 

 

Ayrıca, modelde yer alan değiĢkenlerin toplam varyansın % 21‟ini açıkladığı ve 

modelin (p<,05) anlamlı olduğu görülmektedir. Bootstrapping yöntemi ile yapılan 

regresyon analizi sonucunda H0 reddedilerek, H1 kabul edilmiĢtir.  Üniversite 

öğrencilerinde yeme tutumu ile beden algısı arasında irrasyonel inanıĢlar ve ontolojik 

iyi oluĢ aracılık etkisi gösterdiği anlaĢılmıĢtır. 
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BÖLÜM 5. TARTIġMA 

 

 

 

Yeme Tutumu ve Ġrrasyonel ĠnanıĢlar Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi  

 

Üniversite öğrencilerinde irrasyonel inanıĢlar ile yeme tutumu arasında  pozitif 

yönde iliĢki anlaĢılmıĢtır.  

 

Taylan (2016) araĢtırmasında irrasyonel inanıĢlar ile yeme tutumu arasında 

pozitif yönde iliĢki olduğunu belirlemiĢtir. Mantıksız düĢüncelerin bireylerin ağırlık, 

besin ve dıĢ görünüĢüyle iliĢkili olduğu belirlenmiĢtir (Beaumont ve Birmingham, 

2004). Byrne, Cooper ve Fairburn (2004) bireylerin ağırlık kontrolünün 

sağlanamamasına iliĢkin en önemli etkinin düĢünme tarzı olduğunu bildirmiĢtir. 

 

Crosby ve arkadaĢları (2007) çalıĢmasında yeme bozukluğu olanların, yeme 

bozukluğu olmayanlara göre tekrarlayıcı hataları daha fazla yaptığı tespit edilmiĢtir. 

Serpell ve arkadaĢları (2001) ise olumsuz duygu durum ve biliĢsel düĢüncelerin aĢırı 

yeme ve çıkarmaya öncülük edebileceğini bildirmiĢtir. Bolanos ve Lobera (2010) 

çalıĢmasında yeme bozukluğu olan bireylerin diyet ve sağlıklı beslenme konularında 

yanlıĢ düĢüncelere sahip olduğunu tespit etmiĢtir. Cooper (2001) ise çalıĢmasında vücut 

kelimesinin yeme bozukluğu olan kadınlar tarafından pozitif/negatif ağırlık ve form 

kelimelerini çağrıĢtırdığını belirlemiĢtir. Kerry ve arkadaĢlarına (1999) göre yemek 

yemekle ilgili düĢüncelere sahip olmak bireylerdeki hatalı düĢünceleri artırmaktadır. 

 

Tanrıkulu (2002) irrasyonel inançların psikolojik sorunlara yatkınlığı artırdığını 

ve sorunlarla baĢa çıkabilme gücünü azalttığını belirtmiĢtir. Fairburn ve arkadaĢları 
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(2008) tıkınırcasına yeme bozukluğu olanların yemek yeme konusunda çeĢitli kurallara 

sahip olduğunu belirtmektedir. Kuralların uygulanmaması ya da ihlal edilmesi ise aĢırı 

ve olumsuz biçimde tepki verme eğilimine neden olmaktadır. Diyetteki küçük sapmalar 

bile bireylerin kendisini kontrol etme noktasında ciddi düzeyde yetersiz olduğunu 

düĢündürmektedir. Bu durum aĢırı yemeye ya da bir süreliğine de olsa yemek yemenin 

kısıtlanmasına yol açabilmektedir. 

 

Yapılan bir baĢka araĢtırmada bulimik yeme tutum puanı yüksek olan bireylerin 

düĢük olanlara göre irrasyonel inançlarının daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir (Çakır, 

2013). Hayaki ve arkadaĢlarına (2003) göre yeme tutumu fonksiyonel olan ve olmayan 

grupların irrasyonel inançlarını karĢılaĢtırmıĢtır. Ġnceleme sonucunda yeme tutumu 

fonksiyonel olmayan grubun irrasyonel inanç düzeyinin daha yüksek olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

 

Yalçuk (2018) çalıĢmasında olumsuz düĢüncelerin arttıkça yeme tutum 

davranıĢlarında bozulmaların arttığını belirlemiĢtir. Yeme bozukluğu biliĢsel davranıĢçı 

yaklaĢımla incelendiğinde, beden yapısı ve ağırlığa yönelik irrasyonel inançlar ve 

değerlerle açıklandığı bildirilmiĢtir  (Kabakçı ve Demir, 2001) 

 

Fairburn (2009) yeme bozukluklarının temelinde yeme davranıĢı, vücut yapısı ve 

ağırlıkla ilgili aĢırı bir zihinsel uğraĢın olduğunu belirtmektedir. Yeme problemine sahip 

olanlar kendisini abartılı biçimde vücut yapısı ve ağırlığı üzerindeki kontrolüne göre 

değerlendirdiği bildirilmektedir. Bu kiĢilerin yaĢamlarını vücut yapısı, diyet, yemek 

yeme, zayıflama ve kilo almaktan korkma gibi etkenler üzerine kurduğu görülmektedir. 

Bulimiya nevroza ve diğer yeme bozukluklarındaki birçok özellikle çarpıtılmıĢ 

düĢüncelerle açıklanmaktadır. 

 

Ġrrasyonel inançlar, kiĢilerin amacına ulaĢmasını engellemekle birlikte bireyi 

ruhsal olarak olumsuzluğa sürüklemektedir. Akılcı olmayan inançlar, kiĢilerin 

fonksiyonelliğine zarar veren gerçeklikten uzak, koĢulsuz ve mutlak inançları 

kapsamaktadır (Türkçapar, 2018). DoğuĢtan akılcı olma özelliğine sahip olmayanlar, 

çocukluk döneminden itibaren herhangi bir değerlendirme yapmadan ve incelemeden, 
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sahiplendiği inançlarını toplumsal ya da kiĢisel sebeplerle devam ettirerek bu inançların 

doğruluğunu kabul etmekte ve yaĢamlarını yanlıĢ ve akılcı olmayan Ģekilde 

sürdürmektedirler (Kuzgun, 2016). Akılcı olmayan inançlar, bireylerin ruhsal durumu 

iliĢkilidir ve akılcı olmayan inançların geliĢimi yanlıĢ algılama ve yorumlamalardan 

kaynaklanabilmektedir (Yurtal,2001) 

 

BiliĢsel DavranıĢçı Kuram, yeme bozukluklarının temelinde bireylerin vücuduna 

ve ağırlığına iliĢkin yanlıĢ biliĢlerin bulunduğunu belirtmektedir (Yılmaz, 2017). 

Fairnburn (2008), yeme davranıĢındaki sorunlarda irrasyonel inançların önemli ölçüde 

etkili olduğunu savunmaktadır. Rasyonel davranıĢlar, bireyleri mutluluğa ve baĢarıya 

ulaĢtırabilirken, rasyonel olmayan düĢünceler ise ruhsal sorunlarının oluĢmasına ve 

sorunların süreklilik göstermesine yol açmaktadır (Kuzgun, 2016). 

 

Köroğlu (2015) yeme bozukluklarında yoğun bir Ģekilde rastlanılan biliĢsel 

çarpıtmaların olduğunu belirtmiĢtir. Bu biliĢsel çarpıtmalar ya hep ya hiç, abartma, 

korkunçlaĢtırma, seçiçi algılama, aĢırı genelleme ve büyüsel düĢünme baĢlıkları altında 

ifade edilmiĢtir. Ya hep ya da hiç algısına göre bireyler kendisi üzerindeki kontrolü 

kuramadığında bütün kontrolü kaybedeceğini düĢünür ve büyük bir karmaĢıklığa 

sürüklenirim algısı oluĢur. Tartıya çıkıldığında en ufak fazlalıkta, oldukça ĢiĢman 

olunduğu düĢünülmektedir. Abartma da ise alınan kilolar az da olsa kıyafetlerin 

bedenine olmayacağı düĢünülür. KorkunçlaĢtırmaya göre alınan bir kilo bile ĢiĢko bir 

patates olmasına neden olur ve o zaman erkek arkadaĢının kendisini terk edeceği 

düĢünülür. Seçici algılamada çevredekilerden sağlam olunması rejimin yapılıp 

yapılmamasına bağlıdır. AĢırı genellemeye göre bir parça pasta yediği için kendisini 

kontrol edemediğini düĢünür. Bireysel düĢünmede ise kendisine bir Ģey olduğunda bu 

durum yeme Ģeklinin farklılaĢtırılmasına bağlanmıĢtır. . 

 

BiliĢsel çarpıtmalar bireylerin benlik saygısında düĢüĢe yol açmaktadır. Ayrıca 

yeme bozukluklarının oluĢumunda da biliĢsel çarpıtmaların etkili olduğu, bireylerin 

bedeni ve kilosuyla aĢırı bir uğraĢ ile endiĢe hali olduğu belirtilmektedir. Sürekli bir 

döngü içerisinde kiĢi kendi üzerinde yeme denetimi sağlamakta, çok az yemekte, 

abartılı rejim uygulamalarına giriĢmekte, yapılan yoğun kısıtlama sonrasında 
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tıkanırcasına yemeye baĢlamakta ve kendi kendine yediklerini çıkarma durumu 

meydana gelmektedir (Köroğlu, 2015). Bu ifadeler göz önünde bulundurulduğunda 

yeme bozukluğu ile irrasyonel inançlar arasında iliĢki olduğu ve yeme tutumundaki 

bozulmalarla irrasyonel inançların birbirlerini etkiledikleri görülmektedir. 

 

Yeme Tutumu ve Ontolojik Ġyi OluĢun Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi 

 

Üniversite öğrencilerinde ontolojik iyi oluĢ ile yeme tutumunun negatif yönde 

iliĢkisi anlaĢılmıĢtır.  

 

Puhl ve arkadaĢları (2007) çalıĢmasında duygusal iyi oluĢ ile yeme tutum 

bozukluğu arasında negatif yönlü korelasyon olduğunu belirlemiĢtir. Yapılan bir baĢka 

çalıĢmada DiBartolo ve Shaffer (2002) psikolojik iyi oluĢ düzeyi düĢük olanların yeme 

bağımlılıklarının, psikolojik iyi oluĢ düzeyi yüksek olanlara göre anlamlı biçimde 

yüksek olduğunu belirlemiĢtir. Braet ve arkadaĢları (2004) çalıĢmasında yeme tutumları 

ile psikolojik iyi oluĢ arasında negatif yönde korelasyon olduğunu belirlemiĢtir. Ayrıca 

psikolojik iyi oluĢu yükseltmeyi hedefleyen bir program uygulanmıĢ ve bu durumun 

yeme bozukluğunu azalttığı görülmüĢtür.  

 

Ġnsanlar yaĢamı boyunca her zaman anlam ve amaç arayıĢında olmuĢtur. Bu 

durum varoluĢsal bir ihtiyacın göstergesidir. Ontolojik iyi oluĢta bu anlam ve arayıĢın 

öyküsel değerlendirilmesi söz konusudur. Ontolojik iyi oluĢ, bireylerin geçmiĢ, Ģimdiki 

ve gelecekti yaĢamını birlikte değerlendirerek yaĢamın bir proje gibi düĢünülmesini 

sağlamaktadır. Ontolojik iyi oluĢta yaĢam bir bütün olarak ele alınmakta ve yaĢantılar 

ile gelecek yaĢantısının değerlendirilerek bireyin bahsedilen yaĢam projesini nasıl 

gördüğü anlaĢılmaya çalıĢılmaktadır (ġimĢek ve Kocayörük, 2013). GeçmiĢ 

deneyimlerinde ruhsal sorun yaĢayan bireylerin, geleceğine iliĢkin oluĢturacağı 

projesinde zorluklar yaĢayabildiği ifade edilmektedir. Yapılan araĢtırmada yeme 

bozukluklarıyla birlikte en fazla görülen rahatsızlığın %40-45 oranında depresyon 

olduğu bildirilmiĢtir (Halmi ve ark. 1991, Halmi 2003; aktaran Vardar ve Erzengin, 

2011).   
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Bir araĢtırmanın sonuçlarına göre duygudurum bozukluklarının eĢtanı olarak 

görülme oranı anoreksiya nervozalılarda %40, bulimiya nervozalılarda %70 ve 

tıkanırcasına yeme bozukluğu olanlarda %45 olarak saptanmıĢtır (Hudson, Hiripi, Pope 

ve Kessler, 2007). Ġkinci sırada en fazla eĢlik eden tanının anksiyete bozuklukları 

olduğu bildirilmektedir. %60 oranın üzerinde anksiyete bozuklukları yeme 

bozukluklarına eĢlik etmekle beraber, agorofobi ve panik bozukluğun bu rahatsızlıktan 

daha önce oluĢtuğu belirtilmiĢtir (Halmi ve ark., 1991, Halmi 2003, Kaye ve ark., 2004; 

aktaran Vardar ve Erzengin 2011). Sosyal fobi ve obsesif kompülsif bozukluk, yeme 

bozukluğu tanısına yaygın olarak eĢlik etmektedir (Halmi ve ark., 1991, Halmi 2003; 

aktaran Vardar ve Erzengin 2011). Yeme bozukluğu tanısı alan bireylerde kaygı ve 

duygudurum bozuklukları ile madde kullanımı ve kendine zarar verme davranıĢlarının 

yaygın olarak görüldüğü belirtilmektedir (Keski-Rahkonen ve Mustelin, 2016). Yeme 

bozukluğu olan bireylerde görülebilecek diğer rahatsızlıklar bu Ģekilde ifade edilmiĢtir. 

Görüldüğü gibi eĢ tanılar sıklıkla gözlenmektedir. Bu durum ise yeme bozukluğu olan 

bireylerde iyi oluĢun düĢmesine yol açacaktır. 

 

Yapılan araĢtırma sonucuna göre yeme tutum bozukluğu semptomları ile beraber 

obsesif semptomlar arasında güçlü bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. Obsesif belirtiler 

rahatsızlığın semptomlarının en kuvvetli olan yordayıcısı olarak görülmüĢ, ikinci sırada 

ise beden kitle indeksinin yer aldığı saptanmıĢtır (Erol, Toprak ve Yazıcı, 2002). Yeme 

bozuklukları bireylerin vücudundaki dengeleri bozarak kiĢinin sağlığına zarar 

vermektedir. Kalpte ritim problemleri, birden bire gerçekleĢen kalp durmaları, çıkarma 

davranıĢının yemek borusuna verdiği zararlar, regl olmama, anemi, kemiklerde erime 

gibi problemler yeme bozukluğunun bireye verdiği zararlardandır (Rome ve 

Ammerman, 2003). Ġyi oluĢu yüksek olan bireyler, sosyal anlamda iĢlevsellikle 

herhangi bir sorunlarının olmadığını, yaĢama dair pozitif duyguları daha yoğun biçimde 

gördüklerini ve hayatlarından aldıkları doyumun fazla olduğunu belirtmektedir 

(KarataĢoğlu, 2019).  

 

Ryff (1989) özerkliği bireylerin kendi kararını vermesi, içsel denetim odağını ve 

davranıĢların içsel düzenlemesini içerdiğini belirtmektedir. Bireylerin özerk 

olabilmeleri kendi kararlarını verebilmelerine ve davranıĢlarını kontrol altına 
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alabilmesine olanak sağlamaktadır. Ontolojik iyi oluĢ, bireylerin Ģimdiki zamanı 

projesini sürdürmeye yönelik motivasyon olarakta değerlendirilmektedir. Bireylerin 

yüksek düzeyde motivasyona sahip olmaları, projelerine bağlı oldukları anlamını 

taĢımaktadır.  Ontolojik iyi oluĢ bireylerin geleceğine yönelik uyumlu olmasıyla ve 

iyimserlikle iliĢkili bir durumdur (ġimĢek,2009). Bu çalıĢmada yeme tutumu ile 

ontolojik iyi oluĢ arasında negatif yönde iliĢki olması ise bireylerin yeme davranıĢlarını 

kendi kurallarıyla düzenleyebilmesi yani özerklik, geleceğine yönelik iyimserlik ve iyi 

oluĢla iliĢkili olabileceğini düĢündürmektedir. 

 

Bireylerin geçmiĢ, Ģimdiki ve gelecek yaĢantısı değerlendirildiğinde bireylerin 

mutluluğu, iyi oluĢu ve ego bütünlüğünün sağlanması açısından önemli olduğu 

görülmektedir (Robinson ve Ryff, 1999; Ryff ve Heidrich, 1997). Ontolojik iyi oluĢ 

içerisinde yer alan piĢmanlık faktörü geçmiĢ yaĢantılarla doğrudan iliĢki içerisindedir ve 

bireylerin seçimleriyle iliĢkili varoluĢsal bir duygu olduğunu göstermektedir (Lucas, 

2004). Bireylerin geçmiĢ yaĢantılarındaki piĢmanlık, Ģimdiki iyi oluĢunu etkileyen 

önemli bir durumdur (Santor ve Zuroff, 1994). Ayrıca tamamlanmayan iĢlerde bireyin 

duygusal durumuna olumsuz Ģekilde etki ederek, yaĢamını olumlu değerlendirmesini 

engelleyecektir (McAllister ve Wolff 2002). ġimĢek‟e (2009) göre yaĢam projesine 

yönelik olarak kiĢinin motivasyonu azalır ya da motivasyonu tamamen kaybolursa, ruh 

hali kötü bir hal alarak kendisini kaybolmuĢ olma, amaçsız olma gibi olumsuz duygular 

içerisinde bulabilir. Bu nedenle ontolojik iyi oluĢ düzeyi düĢtükçe oluĢan olumsuz ruh 

halinin yol açtığı duygusal yemeyle birlikte yeme tutumlarında bozulmaların oluĢtuğu 

söylenebilir. 

 

Bu çalıĢmada elde edilen sonuç bir baĢka açıdan da değerlendirilebilir. ġöyleki 

yapılan araĢtırmalarda duygu düzenleme güçlüğü ile yeme bozukluğu arasında pozitif 

yönde iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. Duygu düzenleme güçlüğü arttıkça bireylerdeki 

yeme bozukluğu da artmaktadır (BaĢçivi, 2017; Gianini, White ve Masheb, 2013; 

Whiteside ve ark., 2007). Bireylerin duygularını kabul etmemesi, olumsuz duygulardan 

kaçınması ve duygularını düzenlemek için uyumsuz bir çabaya girmesi yeme 

bozukluklarında artıĢa neden olabilmektedir (Lavender ve Anderson, 2010). Duyguların 

kabullenilmesi ve düzenlenmesinde güçlük yaĢanması, ontolojik iyi oluĢ açısından 
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olumsuz bir durumdur. Ontolojik açıdan iyi olma hali geçmiĢten geleceğe genel 

anlamda ruhsal iyi oluĢ durumudur (ġenol, 2018). Bu nedenle yeme davranıĢlarında 

duyguların kabullenilmesinde güçlük yaĢanmasının olumsuz yeme tutumunu artırdığı 

söylenebilir. Ayrıca ontolojik iyi oluĢu yüksek bireylerin, duygularını kabullenebildiği 

ve düzenleyebildiği düĢünüldüğünde yeme bozukluğuna daha az rastlanacağını 

söylemek mümkün olabilir. 

 

 

Ġrrasyonel ĠnanıĢlar ve Beden Algısı Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi 

 

Üniversite öğrencilerinde irrasyonel inanıĢlar ve beden algısının negatif yönde 

iliĢkisi anlaĢılmıĢtır.  

 

Olumsuz beden algısı bireylerin benlik saygısında düĢüĢe, beden 

memnuniyetsizliğine yol açacaktır. Olumsuz beden algısı çevresel baskıyla birlikte 

zayıf olamamanın sonucunda oluĢabilmekte ve bedene yönelik irrasyonel inanıĢlardan 

etkilenmektedir (Tucker ve ark., 2007). Shannon ve Mills‟de (2015) irrasyonel 

inanıĢlarla beden algısının iliĢki içerisinde olduğunu belirlemiĢtir. Ġrrasyonel inanıĢlar 

bedenin olumsuz değerlendirilmesine neden olmaktadır. Bireylerin bedenini olumsuz 

algılaması, olumsuz duyguların yaĢanmasına sebep olmaktadır. Ayrıca vücut yapısı ve 

kiloya iliĢkin abartılı algılamalar ile biliĢsel çarpıtmalar da beden memnuniyetsizliğine 

yol açmaktadır (Radomsky ve ark., 2002).  

 

Ġrrasyonel inanıĢlar, tuhsal bozuklukların oluĢmasına neden olmaktador ve birey 

tarafından tekrarlandıkça geliĢme göstermektedir. Herkes beni sevmeli, baĢarılı 

olmalıyım, kötü kiĢiler cezalandırılmalıdır, durumlar istediğim gibi ilerlemezse benim 

için felaket olur, her Ģeyin net bir yanıtı vardır, baĢkalarının sıkıntısı beni de 

etkilemelidir, geçmiĢ çok önemlidir, sorumluluklarla yüzleĢmektense kaçmalıyım, 

mutsuzluğumun nedeni benim denetimimde olmayan olaylardır, anksiye ortaya 

çıkaracak tehlikeli olayları engellemeliyim gibi cümleler irrasyonel inanıĢlara örnek 

olarak gösterilebilmektedir. Bu ifadeler aĢırı uçlarda bulunan, akılcı olmayan, hatalı 

genellemeler yapılan, sorumluluğu dıĢa yükleyen cümlelerdir (Kuzgun, 2016). 
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Ġnsanların birçoğunun yaĢadığı akıldıĢı olan ve mükemmel olmaya zorlayan tutumlara 

dayanan inanıĢlar, bireyin kendisinden beklentisinin yükselmesine ve uygun olmayan 

davranıĢların sergilenmesine yol açabilmektedir (Butcher, Mineka, Hooley, 2013). 

 

KiĢilerin bedeniyle iliĢkili fonksiyonel olmayan bazı inançların, beden algısı 

üzerinde önemli etkiye sahip olduğu belirtilmektedir. Tekrarlayıcı olumsuz düĢünceler, 

kiĢinin bedenine karĢı geliĢtirdiği gerçekçi olmayan algıların oluĢumuna neden 

olabilmkektedir. Bireyler kendisine saygı duyulmasını, daha iyi bir konuma 

ulaĢabilmesini ya da sevgilisi olup olmamasını, kilo vermesi ya da güzel olması ile 

iliĢkilendirerek rasyonel olmayan durumlara sürüklenebilmektedir (Arslangiray, 2013). 

Yapılan araĢtırmada partnerlerin olumsuz yorumlarının beden memnuniyetini 

düĢürdüğü belirlenirken, olumlu yorumların ise beden memnuniyeti ile iliĢki doyumunu 

artırdığı tespit edilmiĢtir (Carriere ve Kluck, 2014). Beden imgesinin oluĢumuna 

yönelik yapılan incelemede annelerin çocuklarına yönelik düĢüncesinin önemli bir etken 

olduğu belirlenmiĢtir. Annelerin düĢüncelerinden kızların erkeklere göre daha fazla 

etkilendiği belirlenmiĢtir. Ayrıca annelerin yorum ve davranıĢlarının benlik imgesini 

önemli ölçüde etkilediği tespit edilmiĢtir (Smolak, Levine ve Schermer, 1999). 

Annelerin çocuklarına yönelik mantıksız düĢüncelerle yorum yapması çocukların 

bedenini olumsuz değerlendirmesine yol açabilecektir. Bu durum ise ilerleyen 

dönemlerde de aynı Ģekilde devam edebilir. Bireylerin zihninde oluĢan ve kendisini 

algılamasına göre fiziksel değerlendirmesini içeren bir durum olan beden algısının, 

irrasyonel inanıĢlardan etkilenmesi beklenen bir durumdur.  

 

Ontolojik Ġyi OluĢ ve Beden Algısı Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi 

 

Üniversite öğrencilerinde ontolojik iyi oluĢ ile beden algısının pozitif yönde 

iliĢkisi anlaĢılmıĢtır.  

 

Literatür incelendiğinde iyi oluĢ ile beden algısına yönelik çalıĢmaların olduğu 

görülmüĢtür. Psikolojik iyi oluĢ ile beden algısına yönelik çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

Damasio ve arkadaĢları (2013) araĢtırmasında beden algısına yönelik memnuniyet 

düzeyi arttıkça, psikolojik iyi oluĢ düzeyinin de arttığını belirlemiĢtir. Edwards, 
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Edwards ve Basson (2004)‟da çalıĢmasında bedense görüĢ memnuniyeti ile psikolojik 

iyi oluĢ arasında pozitif korelasyon olduğun belirlemiĢtir. Bu çalıĢmaları destekleyen ve 

psikolojik iyi oluĢ ile olumlu beden algısı arasında pozitif iliĢki olduğunu belirten baĢka 

çalıĢmalar da bulunmaktadır (Dotse ve Asumeng, 2014; Karaçam, 2016). Ontolojik iyi 

oluĢ ve beden algısı iliĢkisini gösteren çalıĢmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Beden algısı, bireylerin yaĢamında önemli bir yere sahiptir ve bireylerin yaĢam 

kalitelerinin belirlenmesinde oldukça etkilidir. Beden algısı çocukluk döneminden 

itibaren Ģekillenmeye baĢlamaktadır ve bireylerin çevresiyle kurduğu iliĢkileri 

etkilemektedir (Pruzinsky ve Cash, 2002). Bireylerin olumlu fiziki özelliklere sahip 

olması avantaj olarak görülmekte ve bedenin olumlu yorumlanmasını sağlamaktadır. 

Böylelikle olumlu beden algısı bireylerin olumlu benlik geliĢimini de destekleyecektir 

(Oğuz, 2005). Beden algısı çeĢitli faktörlerden etkilenirken kendisini algılama biçimi, 

düĢüncesi ve olgunlaĢma düzeyi beden algısının ortaya çıkmasında etkili olmaktadır 

(Gander ve Gardiner 2007). 

 

Bireylerin beden algıları, toplumun beklentisini karĢılamadığında bireylerin iyi 

oluĢ düzeylerinde düĢük olacaktır. Bazıları için beden güzelliği fiziksel ve ruhsal 

sağlıktan bile daha önemli görülmektedir. Beden algısı bireylerin vücudu ve çevresiyle 

olan etkileĢimiyle oluĢtuğu için toplumsal değerler beden algısının belirlenmesinde 

etkili olmaktadır (Spainhour, 2004). Beden algısı bireylerin yaĢam doyumu, iyi oluĢ ve 

özsaygısına yönelik bilgileri de içermektedir (Grogan, 1999). Bireylerin beden algısına 

yönelik alaycı ifadelerin kullanılması iyi oluĢu olumsuz yönde etkileyecektir (Phares, 

Steinberg ve Thompson, 2004). Yapılan açıklamalar dikkate alındığında beden 

imgesiyle iyi oluĢun iliĢki içerisinde olduğu görülmektedir. Olumlu beden algısına sahip 

olunması bireylerin mutlu olmasını sağlamaktayken, olumsuz beden algısı ise üzüntüye 

ve iyi oluĢun azalmasına yol açmaktadır. 

 

Beden algısı bireylerin tutum, değer ve ruh haline göre Ģekillenebilmektedir. Beden 

algısı, nireyin bedenini algılama biçimi, kimlik, kiĢilik algısı, kendine biçtiği değer, 

kendine duyulan saygı ve kendilik algısı ile iliĢkilidir (Aslan,2004). Beden algısı 

bireylerin yaĢamını önemli ölçüde etkilemektedir, çevrenin algılayıĢı ve kiĢinin 
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kendisini algılayıĢ biçimine göre ise farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca kiĢinin 

bedenine karĢı beslenen olumsuz düĢünceler, bireyin özsaygısını düĢürebildiği 

görülmektedir (Arslangiray, 2013).  

 

Bireyler deneyimlerinden tatmin olma düzeylerini belirleyebilmek için Ģimdiki 

zamanı inceleyerek, yaĢam projelerinin amaçlarının devam edip etmediğini 

belirleyebilmektedir. Geleceğe bakılarak ise yaĢam projelerinin olumlu-olumsuz olduğu 

değerlendirilebilmektedir. Yapılan değerlendirmelere göre olumlu sonuçlara ulaĢılması 

bireyin mutluluk düzeyi artırmaktadır (ġimĢek ve Kocayörük, 2013). Olumsuz beden 

algısına sahip bireylerin geleceğine bakarak olumsuz değerlendirmeler yapması da 

ontolojik iyi oluĢ düzeyinin düĢmesine yol açan bir sebep olarak görülebilir. Ġyi oluĢta 

önemli bir durum kiĢinin kendisini kabul edebilmesidir. Bu durum bireyin bedenini 

olduğu gibi kabullenebilmesi ve bedenine iliĢkin olumlu tutuma sahip olabilmesi anlamı 

taĢımaktadır. Bireylerin bedenlerini olumlu ve olumsuz özellikleriyle kabul etmesi, 

bedenine yönelik olumlu duygu ve düĢüncelerin olduğunu göstermektedir. Bu durumun 

da iyi oluĢla iliĢkili olabileceği düĢünülmektedir. 

 

Yeme Tutumu ile Beden Algısı ĠliĢkisinde Ġrrasyonel ĠnanıĢlar ve Ontolojik Ġyi 

OluĢun Aracılık Etkisinin Ġncelenmesi 

 

Üniversite öğrencilerinde yeme tutumu ile beden algısı iliĢkisinde irrasyonel 

inanıĢlar ve ontolojik iyi oluĢ aracılık etkisi gösterdiği anlaĢılmıĢtır. Ġrrasyonel inanıĢlar 

yeme tutumu ile beden algısı arasındaki iliĢkiyi artırmaktayken, ontolojik iyi oluĢ ise 

yeme tutumu ile beden algısı arasındaki iliĢkiyi azaltıcı etkiye sahiptir.  

 

Yeme davranıĢlarındaki bozulmalar ile beden algısı arasında iliĢki 

bulunmaktadır. Yapılan çalıĢmada yeme tutum bozukluğu arttıkça, beden 

memnuniyetinin azaldığı tespit edilmiĢtir (Durneva ve Meshkova, 2013). Bireyler 

vücutlarını olduklarından daha kilolu veya biçimsiz bularak yiyeceklerini anlamlı 

derecede azaltmakta ve devamında kendine zarar verici bazı davranıĢları (kusma, 

laksatif kullanma, çok fazla egzersiz yapma) sergilemektedir. Bu durum yeme davranıĢı 

ve beden algısında oluĢan bozulmaların sonucudur (UlaĢ, Uncu ve Üner, 2013). Beden 
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algısının ruh sağlığı üzerine etkilerinin olduğu ve bu etkilerin ise yeme tutumlarında 

bozulmalara sebep olduğu bildirilmektedir (BaĢterzi ve ark., 2003). Yapılan çalıĢmada 

beden kitle indeksine göre ĢiĢman olanların zayıf ve normal kiloda olanlara göre yeme 

tutumlarının daha bozuk olduğu belirlenmiĢtir. (Gezer ve Kabaran, 2013). Cash ve 

Deagle (1997) çalıĢmasında göre yeme bozukluğu yaĢayan kadınların vücutlarından 

memnun olmama düzeyinin, bu rahatsızlığı yaĢamayanlara göre %87 oranında daha 

fazla olduğunu belirlemiĢtir. Bu kiĢilerin beden algısında ise %73 oranında daha fazla 

sorun yaĢadığı saptanmıĢtır (Cash ve Deagle, 1997). Brytek-Matera ve arkadaĢları 

(2015) çalıĢmasında beden memnuniyeti arttıkça, sağlıklı beslenmeye yönelik gıdaların 

daha fazla tüketildiğini belirlemiĢtir. Ġnsanlar yeme bozukluklarının oluĢması riski 

olmasının farkında olunmasına rağmen sürekli diyet yapma, egzersiz uygulamaları, 

kozmetikle fazla uğraĢın olması, çeĢitli tıbbi yardım arayıĢları, moda takibi gibi 

etkinlikler peĢinde sürüklenerek sağlıklı bir beden algısı arayıĢı içerisinde 

olabilmektedir (Öngören, 2015). Bedene dair algıda oluĢan sorunlar, kiĢinin yeme 

davranıĢında farklıların yaĢanmasına sebep olabilmektedir (Oruçlular, 2013). Yapılan 

çalıĢmada beden algısı düĢük olarak tespit edilen bireylerin yeme tutumunun, beden 

algısı daha yüksek olan bireylere göre daha problemli olduğu saptanmıĢtır (Tayfur, 

2018). Yapılan bir baĢka çalıĢmada ise beden algıları ve yeme tutumu arasında anlamlı 

bir iliĢki olduğu saptanmıĢtır ve çeĢitli yöntemlerle kilo verme çabasında bulundukları 

görülen öğrencilerin düĢük beden algısına sahip olduğu belirlenmiĢtir (Uskun ve 

ġabaplı, 2013). Bu bulgulara ek olarak Yılmaz‟da (2017) beden algısıyla yeme tutumu 

arasında anlamlı iliĢkinin olduğunu belirlemiĢtir.  Bu açıklamalar yeme tutumları ile 

beden algısı arasında iliĢki olduğunu göstermektedir.  

 

Yeme bozukluklarının tedavisinde de beden algısı önemli bir yere sahiptir. 

Olumsuz beden algısı, yeme bozukluğu tedavisini güçleĢtiren önemli bir faktördür 

(Gürdal, 2008). Yapılan bir baĢka araĢtırmada da yeme davranıĢında problemlerin 

oluĢmasında yeme tutumu ve beden algısında normal dıĢı farklılıkların olduğu tespit 

edilmiĢtir. Bu farklılıklar psikolojik ve sosyal duruma, beden görünümüne, kiloya ve 

yeme davranıĢına etki etmektedir (Troop ve Treasure, 1997). Yeme bozukluğu olan 

bireylerin beden algısında bozulma olduğu ifade edilmektedir (Kazkondu, 2010). Sira 

(2003), olumsuz beden algısının yeme tutum bozukluğuna yol açabileceğini 
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belirtmektedir. Kilo ve fiziksel görünümüne iliĢkin aĢırı endiĢenin olması da bireylerin 

yaĢamını olumsuz etkileyerek yeme bozukluğu, kaygı ve depresyon gibi sorunlara yol 

açabileceği belirtilmektedir (Oruçlular, 2013). Yapılan çalıĢmalarda yeme tutumları ile 

beden algısının iliĢki içerisinde olduğu görülürken, beden algısında ya da yeme 

tutumlarındaki bozulmalarda kaygı ve depresyon gibi duygu durum bozukluklarının da 

oluĢabileceği ifade edilmektedir. Yapılan araĢtırmada beden doyumunun, öznel iyi 

oluĢun önemli bir yordayıcısı olduğu tespit edilmiĢtir (Donaghue, 2009). Yeme 

tutumları ve beden algısı iliĢkisini etkileyen bir diğer aracı değiĢken ise ontolojik iyi 

oluĢtur. Bireylerin bedenine yönelik algıları, her zaman gerçek durumları 

yansıtmamaktadır. Beden imgesi bireylerin yaĢam doyumları, iyi oluĢları ve öz 

saygılarından etkilenebilmektedir (Grogan, 1999). Ġnsanların geçmiĢini, Ģimdiki zamanı 

ve geleceğini değerlendirmesini kapsayan ontolojik iyi oluĢun bireylerin bedenini 

algılama biçimini etkileyerek var olan durumu değiĢtirme çabası içerisine girmesine yol 

açabileceği düĢünülmektedir. Ġyi oluĢu yüksek olan bireyler, sosyal anlamda 

iĢlevsellikle herhangi bir sorun yaĢamazlar ve yaĢama dair pozitif duyguları daha yoğun 

biçimde hissederler. Ayrıca bu kiĢilerin yaĢam doyumları da yüksektir (KarataĢoğlu, 

2019). Ontolojik iyi oluĢ düzeyi yüksek olanların duygusal iyi oluĢ düzeyleri de 

yüksektir (ġimĢek, 2009). Ġyi oluĢ olumlu duyguların fazla olması olumsuz duyguların 

ise olmamasıyla ifade edilmektedir. Bu noktada iyi oluĢu yüksek olanların olumsuz 

duyguları barındırmaması gerekir. Ontolojik iyi oluĢu yüksek olanlar ise daha 

iyimserdir ve geleceğe umutla bakar. Yeme bozukluğu ya da beden algısından 

memnuniyetsizlik yaĢayan bireylerin iyi oluĢ düzeylerinin düĢük olması beklenecektir. 

Çünkü ontolojik iyi oluĢ, yaĢamın geçmiĢ, Ģimdiki ve gelecekteki yargılarından oluĢur. 

Bu yargıların olumlu değerlendirilmesiyle ontolojik iyi oluĢ düzeyi yükselerek, beden 

algısının ve yeme tutumunun bozulmasında iliĢki Ģiddetini azaltıcı etkiye sahip 

olabileceği söylenebilecektir. 

 

Beden algısının olumsuz olması, bilginin hatalı iĢlenmesi sonucunda olumsuz 

duygu duruma yol açabilmektedir. Bireylerin beden biçimine ve kilosuna yönelik 

abartılı algılamalarının ve hatalı yorumlamalarının olması da beden algısına ve yeme 

tutumlarına önemli ölçüde etki etmektedir (Radomsky ve ark., 2002). Bu durum 

bireylerin yeme tutumları ve beden algısı üzerinde irrasyonel inanıĢların etkili 
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olabileceğini göstermektedir. Aslan (2001) çalıĢmasında medyanın zayıf olma 

imgelerinin kabul edilmesiyle beden memnuniyetinin azaldığını, yeme davranıĢlarında 

ise problemlerin arttığını belirlemiĢtir. Buna göre medyanın etkisiyle kendisini sıfır 

beden olmak zorunda ya da daha kaslı olmak zorunda algılayanların (Butcher, Mineka, 

Hooley, 2013) irrasyonel düĢüncelerin etkisiyle beden memnuniyetsizliğinin arttığı, 

yeme davranıĢlarında da problemlerin oluĢtuğu söylenebilir. Bilgi iĢleme sürecinde 

bireylerin yaptığı hatalar biliĢsel çarpıtmalara yol açmaktadır. Ayrıca temel inanç ya da 

Ģemalardaki bozulmalarda biliĢsel hatalara yol açar (Beck, 2001). Küçük yaĢlardan 

itibaren bilginin yanlıĢ iĢlenmesi de biliĢsel hataları desteklemektedir (Sharf, 2000). Bu 

noktada medya ve sosyal çevrenin beden imgesine ya da yeme tutumuna yönelik 

anlayıĢı biliĢsel hataların oluĢumunda etkili olabilir. Özellikle Türk kültüründe ve 

geleneksel aile tutumunda tabağındaki her Ģeyi yiyeceksin algısının bilginin yanlıĢ 

iĢlenmesine neden olarak ilerleyen dönemlerde yeme tutumunda bozulmalara yol 

açabildiği düĢünülebilir. Yapılan bu çalıĢmada yeme tutumu ile beden algısı iliĢkisinde 

irrasyonel inanıĢların var olan iliĢkiyi artırdığı tespit edilmiĢtir. Yapılan açıklamalar 

dikkate alındığında irrasyonel inanıĢların yüksek olması beden algısındaki 

memnuniyetsizliği artırırken aynı zamanda yeme tutumlarında bozulmalara yol 

açabileceğini söylemek mümkün olabilmektedir.
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BÖLÜM 6. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

 

 

AraĢtırmanın bu bölümünde sonuç ve öneriler yer almaktadır. 

 

6.1. Sonuç 

 

 Üniversite öğrencilerinde irrasyonel inanıĢları ile yeme tutumu arasında pozitif 

yönde iliĢkisi anlaĢılmıĢtır.  

 

 Üniversite öğrencilerinde ontolojik iyi oluĢ ile  yeme tutumu arasında negatif 

yönde iliĢkisi anlaĢılmıĢtır.  

 

 Üniversite öğrencilerinde irrasyonel inanıĢları ve beden algısının negatif yönde 

iliĢkisi anlaĢılmıĢtır.  

 

 Üniversite öğrencilerinde ontolojik iyi oluĢ ve  beden algısının pozitif yönde 

iliĢkisi anlaĢılmıĢtır.  

 

 Üniversite öğrencilerinde yeme tutumu ile beden algısı iliĢkisinde irrasyonel 

inanıĢlar ve ontolojik iyi oluĢ aracılık etkisi gösterdiği anlaĢılmıĢtır. Ġrrasyonel inanıĢlar 

yeme tutumu ile beden algısı arasındaki iliĢkiyi artırmaktayken, ontolojik iyi oluĢ ise 

yeme tutumu ile beden algısı arasındaki iliĢkiyi azaltıcı etkiye sahiptir.  
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6.2. Öneriler 

 

Bu çalıĢmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda aĢağıda yer alan önerilerde 

bulunulmuĢtur:  

 

 AraĢtırmanın örneklemini Ġstanbul‟da bulunan çeĢitli üniversitelerde  öğrenim 

gören 303 öğrenci oluĢturmaktadır. Ġleride yapılacak çalıĢmalarda her sosyoekonomik 

bölgeden üniversite ve öğrencilerin dahil edilmesi çalıĢma bulgularının genellenmesini 

sağlayabilir. 

 

 AraĢtırmada yeme tutumu, beden algısı, irrasyonel inanıĢlar ve ontolojik iyi 

oluĢ iliĢkisi ölçeklerle tespit edilmek istenmiĢtir. Bu nedenle araĢtırmada kullanılan 

ölçeklerin nitelikleriyle sınırlı kalmıĢtır. Yüz yüze görüĢmeler yapılarak daha güvenilir 

ve ayrıntılı bilgilere ulaĢılabilir. 

 

 Yeme tutum bozukluğu olan ve beden algısı düĢük olan bireylere yönelik, iyi 

oluĢu artırıcı, irrasyonel inanıĢları ise azaltıcı faaliyetler uzmanlar tarafından 

yürütülebilir. 

 

 AraĢtırma sonucunda da görüldüğü üzere yeme tutumu ile beden algısı 

iliĢkisinde irrasyonel inanıĢlar ve ontolojik iyi oluĢ aracılık etkisi olduğu tespit 

edilmiĢtir. Yapılan bu araĢtırma belirlenen değiĢkenlerle sınırlı kalmıĢtır. Ġleride 

yapılacak çalıĢmalarda sosyal çevrenin algısı, medyanın etkileri ve aile gibi faktörlerde 

çalıĢmaya dahil edilebilir. 

 

 Ġrrasyonel inanıĢlar sadece yeme tutumlarında ve beden algısında bozulmaya 

neden olmamakta, bireyleri birçok yönden olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle 

irrasyonel inanıĢ düzeyleri yüksek olanlara yönelik çalıĢmalar planlanabilir. 

  

 Ontolojik iyi oluĢa yönelik daha fazla çalıĢmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Yapılan bu çalıĢmada da literatüre katkı sağlanacağı düĢünülmüĢtür.  

 



 

90 

 Ontolojik iyi oluĢ düzeyini arttırıcı unsurlara yönelik eğitimler düzenlenebilir. 

 

 Bireylerin beden algısında medyanın etkisine yönelik bilgilendirici çalıĢmalar 

düzenlenebilir. 

 

 Konuya iliĢkin olarak aile terapileri uygulamasına yönelik çalıĢmalar 

yürütülebilir. 

 

 Ergenler üzerinde aile dinamiklerine yönelik çalıĢmalar yürütülebilir. 

 

 Aracılık etkisi incelenen irrasyonel inanıĢlar ve ontolojik iyi oluĢ, tek tek 

incelenebilir ve hangisinin daha fazla etkili olduğu ile alakalı çalıĢmalar düzenlenebilir. 

 

 Aracı değiĢken olarak kullanılan ve anlamlı iliĢki bulunan irrasyonel inanıĢlar 

ve ontolojik iyi oluĢ kavramlarına yönelik klinik ortamda fayda sağlayacak eğitimler ve 

çalıĢmalar düzenlenebilir. 

 

 Konuya iliĢkin olarak öz Ģefkat ve öz yeterlilik ile alakalı çalıĢmalar 

gerçekleĢtirilebilir. 
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EK’LER  

 

EK 1 : BilgilendirilmiĢ Gönüllü Onam Formu 

 Sizi, FERĠDE KAYA ve DR. ÖĞRETĠM ÜYESĠ EZEL AVCI tarafından 

yürütülen “YEME TUTUMU VE BEDEN ALGISI ĠLĠġKĠSĠNDE ĠRRASYONEL 

ĠNANIġLAR VE ONTOLOJĠK ĠYĠ OLUġUN ARACILIK ROLÜNÜN 

ĠNCELENMESĠ” baĢlıklı araĢtırmaya davet ediyoruz. Bu araĢtırmanın amacı yeme 

tutumu ve beden algısı iliĢkisinde irrasyonel inançlar ve ontolojik iyi oluĢun aracı 

rolünü saptamaktır. AraĢtırmada sizden tahminen 30-40 dakika ayırmanız 

istenmektedir. Bu çalıĢmaya katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. 

ÇalıĢmanın amacına ulaĢması için sizden beklenen, bütün soruları eksiksiz, kimsenin 

baskısı veya telkini altında olmadan, ve içtenlikle cevaplamanız beklenmektedir.Bu 

formu okuyup onaylamanız, araĢtırmaya katılmayı kabul ettiğiniz anlamına 

gelmektedir. Ancak, çalıĢmaya katılmama veya katıldıktan sonra herhangi bir anda 

çalıĢmayı bırakma hakkına sahipsiniz. Bu çalıĢmadan elde edilecek bilgiler tamamen 

bilimsel amaçlar için kullanılacak olup kiĢisel bilgileriniz kesinlikle gizli tutulacaktır. 

Eğer araĢtırmanın amacı ile ilgili verilen bu bilgiler dıĢında Ģimdi veya sonra daha fazla 

bilgiye ihtiyaç duyarsanız araĢtırmacıya Ģimdi sorabilir veya 

feride_kaya@windowslive.com e-posta adresinden ulaĢabilirsiniz. AraĢtırma 

tamamlandığında genel/size özel sonuçların sizinle paylaĢılmasını istiyorsanız lütfen 

araĢtırmacıya iletiniz. 

Yukarıda yer alan ve araĢtırmadan önce katılımcıya verilmesi gereken bilgileri 

okudum ve katılmam istenen çalıĢmanın kapsamını ve amacını, gönüllü olarak üzerime 

düĢen sorumlulukları anladım. ÇalıĢma hakkında yazılı ve sözlü açıklama aĢağıda adı 

belirtilen araĢtırmacı/araĢtırmacılar tarafından yapıldı. Bana, çalıĢmanın muhtemel 

riskleri ve faydaları sözlü olarak da anlatıldı. KiĢisel bilgilerimin özenle korunacağı 

konusunda yeterli güven verildi.   

Bu koĢullarda söz konusu araĢtırmaya kendi isteğimle, hiçbir baskı ve telkin 

olmaksızın katılmayı kabul ediyorum.  

Katılımcının : 

Adı-soyadı:                                                    Ġmzası:                                                

ĠletiĢim Bilgileri: e-posta:               Telefon: 

ĠletiĢim bilgilerimin diğer araĢtırmacıların benimle iletiĢime geçebilmesi için “ortak 

araĢtırma havuzuna” aktarılmasını;  kabul ediyorum  kabul etmiyorum (lütfen 

uygun seçeneği iĢaretleyiniz). 
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 EK-2 Demografik Bilgi Formu 

Bu araĢtırmada üniversite öğrencilerinde yeme tutumu ve beden algısı arasındaki 

iliĢkide irrasyonel inanıĢlar ve ontolojik iyi oluĢ düzeylerinin aracılık rolünün 

incelenmesi amaçlanmaktadır. Anket ve ölçeklere içten, doğru ve eksiksiz cevaplar 

vermeniz bu araĢtırma için oldukça önemlidir. Bu araĢtırmaya önemli derecede katkı 

sağlayacaktır. Cevaplarınınız „‟Gizlilik Ġlkesi‟‟ne bağlılık çerçevesinde yalnızca 

bilimsel amaçlarla veri olarak kullanılacaktır. Adınızı yazmanıza gerek yoktur. 

 Katılımınızdan dolayı teĢekkürler. 

1.) Cinsiyet : Kadın( ) Erkek( ) 

2.) YaĢ : …………... 

3.) Boy : ………………cm 

4.) Ağırlık : …………...kg 

5.) Medeni durumunuz: 1) Bekar ( ) 2) Evli ( ) 3) BoĢanmıĢ ( ) 4) EĢ ölümü ( ) 

6.) Bölümünüz : ……………… 

7.) Anneniz: Hayatta (  ) Hayatta değil (   )  / Öz(    ) Üvey (    ) 

8.) Babanız : Hayatta (  ) Hayatta değil (   )  / Öz(    ) Üvey (    ) 

9.) Eğer anne ve babanız hayatta ise: Birlikte yaĢıyor (    ) Ayrı yaĢıyor (    ) 

BoĢanmıĢ(    ) 

10.) Kaç kardeĢsiniz : …………..  

11.) Aylık Gelir : 0-500 TL (     ) 501-1000 TL  (     ) 

       1001-1500 TL (     ) 1501-2000 TL  (     ) 

        2001-2500 TL (     ) 2501-3000 TL  (     ) 

        3001-3500 TL (     ) 3501-4000 TL  (     ) 
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        4001-4500 TL (     ) 4501 TL‟den yüksek  (      ) 

12.) Herhangi bir hastalığınız var mıdır? 

        Hayır (     ) 

        Evet (      )Lütfen tanımlayınız………… 

13.) Kullanmakta olduğunuz bir ilaç var mı? 

        Hayır (    ) 

        Evet (     ) Lütfen tanımlayınız………….. 

14.) Daha önce hiç psikiyatrik tanı aldınız mı? 

         Hayır (   ) 

         Evet (    ) Yanıtınız evet ise almıĢ olduğunuz tanıyı belirtiniz ………………. 

15.) ġu andaki kilonuz için kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? 

          ( )Zayıf   ( ) Normal   ( ) ġiĢman 

16.) ġu anda yaĢadığınız romantik iliĢki: 

          ( ) ĠliĢkim yok  ( )   Flört   ( )   Söz/niĢan ( ) Evli 

17.) Kendinizi nasıl görüyorsunuz? 

       ( ) Çok zayıf  ( )  Biraz zayıf  ( ) 3) Normal kiloda ( ) Biraz ĢiĢman ( )  Çok ĢiĢman  

18.) ġimdiki kilonuzu nasıl buluyorsunuz? 

       (  ) Daha ince olmayı isterdim ( )  Daha kilolu olmayı isterdim (  ) Kilomdan 

memnunum  
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19.) ġu anda kilo vermeyi deniyor musunuz?  

       (  ) Evet ( )  Hayır  

20-) Sosyal medya kullanıyor musunuz? 

       (  )Evet (  ) Hayır 
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 EK-3 Yeme Tutum Testi 

AĢağıda bulunan anket sizin yeme alıĢkanlıklarınızla alakalıdır. Her bir soruyu 

dikkatlice okuyunuz ve size en uygun olan seçeneği iĢaretleyiniz. 
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 EK-4 Vücut Algısı Ölçeği 

AĢağıda çeĢitli vücut özelliklerinizle alakalı beğenip beğenmeme durumunu 

değerlendiren ifadeler vardır. AĢağıda bulunan ifadelere göre vücut özelliklerinizi genel 

olarak beğenip beğenmeme durumuna göre duygularınızı değerlendiriniz.  
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EK-5 Akılcı Olmayan Ġnançlar Ölçeği 

AĢağıda duygu ve inançları ifade eden 45 madde bulunmaktadır. Her bir maddeyi 

dikkatlice okuyarak yaĢantılarınıza ve inançlarınıza uygunluğunu değerlendiriniz. 

Akılcı olmayan inançlar ölçeğinin maddelerinin cevapları: ‘’hiç katılmıyorum’’ . 

‘’katılmıyorum’’ , ‘’kararsızım’’ , ‘’katılıyorum’’ ve ‘’tamamen katılıyorum’’ 

Ģeklindedir. Seçeneklerden birini cevap kağıdında ilgili madde numarasının karĢısındaki 

boĢluğa (X) iĢaretini koyarak cevabını belirtiniz. Mümkün olduğu kadar ‘’kararsızım’’ 

seçeneğini iĢaretlemekten kaçınınız. Cevaplarınız gizlilik ilkesi çerçevesinde 

korunacaktır.Lütfen doğru ve içten cevaplar veriniz. Katkılarınız için Ģimdiden teĢekkür 

ederim. 
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 EK-6 Ontolojik Ġyi OluĢ Ölçeği 
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