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ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNDE KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ ÖFKE ĠFADE 

BĠÇĠMLERĠ VE DEPRESĠF BELĠRTĠLERĠN ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN 

ĠNCELENMESĠ  

 

Evrim Türkmen 

Yüksek Lisans Tezi  

Psikoloji Anabilim Dalı  

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı 

DanıĢman: Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Uçtum Muhtar 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 

 

AraĢtırmada üniversite öğrencilerin kiĢilik özellikleri ile depresyon ve öfke ifade 

tarzları arasındaki iliĢkiyi belirlemek amaçlanmaktadır.  

 

Tanımlayıcı olarak tasarlanan araĢtırmada 228 öğrenciye ulaĢılarak anket 

uygulanmıĢtır. Veriler araĢtırmacı tarafından oluĢturulan kiĢisel bilgi formu,  BeĢ Faktör 

KiĢilik Özellikleri Ölçeği (BFI), Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve Sürekli Öfke-

Öfke Tarzı Ölçeği (SÖÖTÖ) kullanılarak survey yöntemiyle elde edilmiĢtir. 

AraĢtırmada elde edilen veriler istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Verilerin 

değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler olarak sayı, yüzde, ortalama ve 

standart sapma kullanılmıĢtır.  Bağımsız Ġki grup arasındaki niceliksel sürekli verilerin 

karĢılaĢtırılmasında Mann Whitney-U testi , ikiden fazla bağımsız grup arasında 

niceliksel sürekli verilerin karĢılaĢtırılmasında ise Kruskal-Wallis testi kullanılmıĢtır. 

AraĢtırmanın sürekli değiĢkenleri arasında Sperman korelasyon analizi uygulanmıĢtır. 

 

AraĢtırma sonucunda; sürekli öfke ile dıĢadönüklük arasında pozitif; uyumluluk, 

sorumluluk, duygusal dengelilik ve zeka hayal gücü arasında negatif; kontrol 

edilebilmiĢ öfke ile dıĢadönüklük arasında negatif; uyumluluk, sorumluluk ve zeka 

hayal gücü arasında pozitif; dıĢa vurulan öfke ile dıĢadönüklük arasında pozitif; 

uyumluluk, sorumluluk, duygusal dengelilik ve zeka hayal gücü arasında negatif; içte 

tutulan öfke ile dıĢadönüklük ve dengelilik arasında negatif; depresyon ile dıĢadönüklük 

ve duygusal dengelilik arasında negatif; içte tutulan öfke arasında ise pozitif yönlü 

anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. 

 

Anahtar Kelimeler: 1. KiĢilik Özellikleri; 2. Depresyon; 3. Öfke Ġfade Biçimleri. 
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ABSTRACT 

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 

PERSONALITY TRAITS, ANGER EXPRESSĠON STYLES AND 

DEPRESSIVE SYMPTOMS IN UNIVERSITY STUDENTS 
 

Evrim Türkmen 

Master of Thesis 

Department of Psychology 

Clinical Psychology Programme 

Advisor: Asst. Prof. Nevzat Uçtum Muhtar 

Maltepe University Graduate School of Social Sciences, 2019 

 

In this study, the relationship between, the personality traits, depression and 

anger styles were investigated of university students. 

 

The research was designed as descriptive and 228 students were reached a 

questionnaire was applied. The data was collected by the survey method with personal 

information form which was prepared by invstigator, The Five Factor personality traits 

scale (BFI), The Beck Depression Inventory (BDI) and the Continuous Anger-Anger 

Style Scale (CAASS). The data obtained in the study were analyzed using the statistical 

program. Number, percentage, mean, standard deviation were used as descriptive 

statistical methods in the evaluation of the data. The Mann Whitney-U test was used to 

compare quantitative continuous data between two independent groups, and the 

Kruskal-Wallis test was used to compare quantitative continuous data between more 

than two independent groups. Sperman correlation was applied among the continuous 

variables of the study. 

 

As a result of study, it has been identified a positive correlation between 

constant anger and extroversion; negative between compliance, responsibility and 

imagination-intelligence; a negative between extraversion with anger controlled; 

positive correlation between compliance, responsibility, intelligence-imagination; a 

positive between extraversion and anger expression; negative between compliance, 

responsibility, emotional strength and intelligence- imagination; negative between anger 

introversion and emotional strength; negative correlation between depression with 

extraversion and emotional strength; positive correlation between anger introversion. 

 

Keywords: 1. Personality Traits; 2. Depression; 3. Anger Expression Styles. 
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

1.1. PROBLEM 

 

Çocukluk döneminden yetiĢkinliğe geçiĢ dönemi olan ergenlik, bireyin kiĢiliğini 

oturtmaya ve kim olduğunu bulmaya çalıĢtığı önemli bir yaĢam evresidir. Bu dönemde 

birey büyümek için kiĢiliği ile varoluĢunu ortaya koymaya çalıĢmaktadır. Bu noktada 

üniversite öğrencilerini de içine alan ergenlik döneminde “kiĢilik” kavramı öğrencilerin 

davranıĢlarını, psikolojik süreçlerini ve tepkilerini anlamada önemli bir değiĢkendir. 

Bireyi diğerlerinden ayıran kendine özgü, tutarlı, kalıplaĢmıĢ objektif ve sübjektif 

özellikler ile davranıĢların tümü olarak tanımlanan kiĢilik kavramı üzerinde pek çok 

görüĢ ve yaklaĢım ortaya çıkmıĢtır. (Ġnanç ve Yerlikaya, 2012).  

Son yıllarda psikologlar “BeĢ Faktörlü KiĢilik” yapısı üzerine yoğunlaĢmıĢlardır 

(Digman, 1990; Goldberg, 1990). Bu kuram kiĢiliğe yönelik ortaya konulan bütün 

kuramları bütünleĢtirmiĢ ve kiĢiliğin beĢ genel boyutu ile bu boyutların içinde 

barındırdığı bireye özgü kiĢilik özelliklerine vurgu yapmıĢtır. Patolojik olmayan 

bireylerde de kullanılabilecek olan Goldberg ve arkadaĢlarının geliĢtirdiği “Beş faktör 

modeli” ile ilgili yapılan araĢtırmalar neticesinde beĢ farklı özellik ortaya çıkmıĢtır. Bu 

beĢ özellik; “dışa dönüklük”,”uyumluluk”,”özdenetim”,”nörotizm” ve “deneyime 

açıklık”tır. “Dışa dönüklük”, sosyalleĢmeyi seven, giriĢken, pozitif, enerjik olarak; 

“uyumluluk”, yardım etmeyi seven, duygusal, yumuĢak baĢlı, dürüst olarak; 

“özdenetim”, hırslı, güven verici, istikralı, düzenli olarak; “nörotizm”, kaygılı, öfkeli, 

duygusal, güvensiz, hastalık hastası olarak; “deneyime açıklık”, yeni keĢifleri seven, 

yaratıcı, hayalperest olarak tanımlanmaktadır (ġenyuva, 2007, s.32). Türkiye’de daha 

öncesinde bu konu ile ilgili pek çok araĢtırma, uyarlama ve ölçek çalıĢmaları 

yapılmıĢtır. Depresyon ise “BeĢ Faktör KiĢilik Özellikleri” ile sıklıkla ele alınmıĢ bir 

konu olup eriĢkinlerde depresif semptomların tipik kiĢilik özellikleri kalıbı gösterdiği 

anlaĢılmıĢtır. Genellikle yüksek nörotizm ve düĢük uyumluluk düzeyleriyle 

iliĢkilendirilmiĢtir (Malouff ve ark., 2005). 

Ergenlik dönemi kiĢilik oluĢumunun yanı sıra birçok farklı değiĢim ve geliĢim 

(fiziksel, cinsel, biliĢsel, psiko-sosyal) sürecini de içine almaktadır. Bu süreçler ergenin 
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yaĢantısında yaĢantısında büyük değiĢimlere ve “kriz”lere yol açabilmektedir (Kim, 

2003). Ergenlik dönemi içerisinde geç ergenliğe denk gelen üniversiteye giriĢ de en 

önemli yaĢam olaylarından biri olmaktadır. Bu süreçte ergenler, büyüme duygusu 

yaĢamakta, ortaya çıkan bireysel, eğitsel ve sosyal yaĢamlarında bir takım 

sorumlulukları üstlenmekte, farklı ortamlar içerisine girmekte ve bu süreçlere uyum 

sağlaması gerekmektedir (Santrock, 2018). Uyum sağlama noktasında ergenler hem 

geliĢimsel krizleri hem de yeni sorumlulukları ile ortama uyum sağlamaya 

çalıĢmaktadır. Bazı ergenler sahip oldukları kiĢilik yapıları üzerinden bu kadar 

sorumluluk ve yenilikle baĢa çıkma konusunda zorlanmakta ve farklı psikolojik sorunlar 

ile karĢı karĢıya gelebilmektedir (Koç, 2004; Dopheide, 2006; Sürücü ve Bacanlı, 

2010). Bu sorunlardan en önemlisi de ergenin bütün bireysel ve akademik yaĢamını 

olumsuz etkileyen depresyondur.  

Depresyon; fiziksel, biliĢsel, duygusal ve davranıĢsal bazı belirtilerle kendini 

göstermektedir (Köknel, 1986). Her yaĢtan bireyde psikolojik çöküntü olarak kendini 

gösteren ve ruhsal bir bozukluk olan depresyon, bireyin hayatının her alanını olumsuz 

etkilemesi kaynaklı son derece ciddi bir psikolojik rahatsızlıktır (Bakırcıoğlu, 2012). 

Özellikle üniversite döneminde yaygın olarak görülen depresyon, üniversite 

öğrencilerinin ergenlik dönemi gibi kritik ve zorlu bir süreç sırasında, bir baĢka zorluk 

olan aileden ayrılma, yeni ve farklı ortamlara uyum sağlama, yeni iliĢkiler kurma, tek 

baĢına yaĢama gibi zorlukların yaĢanabildiği bir sürecine girmelerinden 

kaynaklanabilmektedir (Korkmaz, 2008).  Üniversite döneminde ergen, karĢılaĢtığı tüm 

bu zorluklarla genel anlamda tek baĢlarına mücadele etmek durumunda kalmakta ve 

strese girebilmektedir. Bu yeniliklere uyum sağlamada her birey farklılık gösterse de 

kiĢilik yapısı olarak bağımlı ve pasif ergenler daha fazla depresif belirtiler 

gösterebilmektedir (Giordano ve ark., 2000; Kabakçı, 2001).  

Üniversite öğrencilerinde gözlenen bir diğer psikolojik sorun ise öfke ve öfkeyi 

yanlıĢ ifade etme biçimi olmaktadır. Ergenlik döneminde yoğun biçimde yaĢanan öfke; 

korku, mutluluk, mutsuzluk gibi temel ve doğal duygulardan biri olarak görülmektedir. 

Fakat doğal bir duygu olarak görülen öfke, kontrol edilemediği bazı durumlarda yıkıcı 

olarak saldırganlığa ve olumsuz davranıĢlara yol açmaktadır (Kılıçarslan, 2000; Gürbüz, 

2008). 
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Ceyhan’a (2012) göre öfke duygusu “durumluk” ve “sürekli” olarak iki alt 

boyutta ayrılıp incelenebilir. Durumluk öfkenin; hedefe yöneltilmiĢ davranıĢın kesilmesi 

ya da haksızlığa uğrama algısı karĢısında, Ģiddet, gerginlik, huzursuzluk gibi öznel 

semptomların yaĢandığını gösteren bir duygudur. Bu öfke biçimi zamana, mekâna, olaya 

göre değiĢiklik gösterebilmekte ve uyarıcıya göre de farklılaĢabilmektedir. Sürekli öfke 

ise durumluluğun genelde ne kadar sıklıkta yaĢandığını gösteren bir kavramdır. Bununla 

birlikte “içsel (internal)” ve “dışsal (external)” nedenlerden kaynaklanabilen daha çok 

kiĢiler arası iletiĢimde pek çok sorun, çatıĢma ve baĢarısız sorun çözme becerisi ile de 

ilgili olmaktadır. 

Son yıllarda öfkeye yol açan birçok neden psikologlar tarafından ortaya 

konulmuĢtur. Öfke duygusuna yol açan etmenlerin baĢında baskı, engellenme, 

umursanmama, rencide edilme ve Ģiddete uğrama gelir. Bireylerin hedeflerine ulaĢması 

ve ihtiyaçlarına ulaĢması konusunda engellenmeler ya da engelleyici bireyler öfke 

duygusunun oluĢmasına neden olabilir (Atkinson, 1996). Tek bir çatı altında 

toplanamayan öfke nedenlerinin araĢtırmalarda kolaylıkla ortaya konulması için 

çalıĢmacılar sınırlandırmaya gitmiĢtir. Buna paralel biçimde öfke duygusu “içsel” ve 

“dışsal”  neden kategorileri altında toplanmıĢtır. Bu etmenlerden bireyin etkisinin 

bulunduğu “içsel”; bireyin hiçbir etkisinin olmadığı ise “dışsal” etmenler olarak 

tanımlanmaktadır (Semerci, 2005). 

Ergenler, öfkeyi kiĢiliği ya da aile yapısı kaynaklı uygun biçimde ifade 

edemediğinde birçok fizyolojik (terleme, baĢ ağrısı, kalp atımında artıĢ gibi), 

davranıĢsal (ağlama, saldırganlık, çekingenlik gibi) ve psikolojik (depresyon, anksiyete, 

anoreksiya, bulimia gibi) sorunlar yaĢayabilmektedir (Özyiğit, 2010; Aydınlı, 2014). 

Öfkeyi ifade etme biçimleri; “öfke içte”, “öfke dışta” ve “kontrol edilen öfke” 

değiĢkenleri üzerinden tanımlanmaktadır. Buna göre öfke içte; bireyin öfke yaratan 

duygu ve düĢüncelerini bastırma eğilimini; “öfke dışta”, çevredeki obje ya da bireylere 

karĢı öfkesini açıkça, sıkça sözel ve saldırgan davranıĢlar ile gösterme eğilimini; 

“kontrol edilen öfke” ise, öfkenin önce fark edilip hissedilmesi sonra da bu duyguyu 

etkili biçimde ifade etme ya da engelleme yeteneğini yansıtmaktadır (Chasseguet-

Smirgel, 1991). 
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Sonuç olarak, üniversite öğrencileri kiĢilik yapılarıyla birlikte yeni yaĢam düzeni 

ve ortamı içerisinde yaĢamlarındaki önemli etmenlerden olan depresyon ve öfke ifade 

biçimlerinin çalıĢılması, üniversite öğrencilerinin geliĢim sürecinin daha sağlıklı 

olmasına yönelik bilgiler içermesi açısından önemli olmaktadır. Bu bilgiler ve araĢtırma 

bulguları ıĢığında üniversite öğrencilerinin depresyon ve öfke ifade biçimlerinin 

anlaĢılması olumsuz yaĢantıları, psikolojik ve akademik sorunları önleyebilmesi ve 

iyileĢtirme çalıĢmalarında kullanılabilecek ipuçları sağlaması bakımından da önemlidir. 

1.2. AMAÇ 

Bu araĢtırmanın amacı üniversite öğrencilerinde kiĢilik özellikleri, öfke ifade 

biçimleri ve depresif belirtilerin incelenmesidir. Üniversite öğrencilerinin öfke ifade 

biçimlerini, depresif belirtilerini ve kiĢilik özelliklerini araĢtırmak bu çalıĢmanın temel 

amacıdır. Üniversite öğrencilerinde depresif belirtilerin, öfke ifade biçiminin ve kiĢilik 

özelliklerinin bir arada farklılaĢması beklenmektedir.  

H1: Üniversite öğrencilerinin kiĢilik özelliklerinin öfke ifade biçimleri arasında 

anlamlı bir iliĢki vardır.  

H2: Üniversite öğrencilerinin kiĢilik özellikleri ve depresyon arasında anlamlı bir 

iliĢki vardır.  

H3: Üniversite öğrencilerinin kiĢilik özellikleri tanımlayıcı faktörlere (cinsiyet, 

yaĢ, sosyoekonomik durum, psikiyatrik hastalık geçmiĢi) göre anlamlı farklılık 

göstermektedir.  

H4: Üniversite öğrencilerinin öfke ifade tarzları tanımlayıcı faktörlere göre 

anlamlı farklılık göstermektedir. 

H5: Üniversite öğrencilerinin depresyon tanımlayıcı özelliklere göre anlamlı 

farklılık göstermektedir.  

H6: Üniversite öğrencilerinin depresif belirtileri ile içte tutulan öfke arasında 

anlamlı bir iliĢki vardır.   
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1.3. ÖNEM 

Son yıllarda yapılan çalıĢmalarda üniversite öğrencilerinde mutsuzluk, depresyon 

ve öfkenin arttığı görülmüĢtür. Üniversite ortamının getirdiği yenilikle ve zorluklarla 

mücade içerisinde öğrenciler kendi kiĢilikleri doğrultusunda bu zorluklarla mücade 

edebilmekte ya da yıgınlığa uğrayabilmektedir. Yapılan çalıĢmalar üniversitenin getirdiği 

yaĢamsal ve akademik zorluklar ile gelecek kaygılarının öğrencilerdeki depresyon 

düzeyini artırdığını ortaya koymuĢtur. Son yıllarda ülkemizde yer alan üniversiteler 

içerisinde öfkelerini sağlıklı yollarla ifade edemeyen öğrenciler de dikkat çekici biçimde 

artıĢ göstermektedir. Öfke duygusunu tanımayan ve doğru biçimde göstereceğini 

bilmeyen öğrenciler bu durumun nedeni olarak gösterilebilmektedir. Bu nedenle 

öğrencilerin sahip olduğu kiĢilik özelliklerinin depresif belirtiler ve öfke ifade 

biçimlerinin incelenmesi depresif belirtileri ve doğru ifade edilmeyen öfkeyi azaltma 

noktasında yol gösterici olması kaynaklı önemlidir. 

Ortaya konulan problem durumu ve araĢtırmanın önemi ile birlikte depresyonda 

öfke konusu üzerinde pek çok çalıĢma yapılmıĢ bir konu olup depresyondaki öfkenin 

sıklıkla psikanalitik kuramla bağlantılı olduğu görülmektedir. Bazı kuramlara göre 

depresyonu “içe dönen öfke” diye tanımlandığını görürüz. Bu çalıĢmanın en önemli 

amaçlarından biri de depresif belirtiler gösteren üniversite öğrencilerinde gözlenen öfke 

ifadesini belirlemek ve kiĢlik özelliklerinin depresif belirtiler ile öfke ifadesinin birlikte 

değiĢip değiĢmediği saptamaktır. Bu bağlamdaki literatür eksikliğini gidermek 

amaçlanmaktadır.  

1.4. VARSAYIMLAR 

Kaynaklardan elde edilen bilgi, görüĢ ve düĢünceler doğru kabul edilmiĢtir. 

Ankete katılan yöneticiler anketi samimî, ciddî ve objektif bir Ģekilde yanıtladıklar ve 

anket soruları araĢtırmanın amacına hizmet eder nitelikte olduğu kabul edilmiĢtir. 

1.5. SINIRLIKLAR 

AraĢtırmanın sınırlılıklarından biri örneklemin üniversite öğrencilerinden 

oluĢması da iddiaların çeĢitli yaĢ gruplarına genellenmesini zorlaĢtıran sınırlılıklardan 

biridir. AraĢtırma veri toplama “online survey” aracılığı ile yapıldığından çeĢitli bağlantı 
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sorunları oluĢması ve anketlerin tamamlanmadan yarıda kalması Ģeklinde 

kullanılamayacak verilerin oluĢması da mümkün olmaktadır. UlaĢılacak bulgular göz 

önüne alınarak varılacak olası sonuçlar ve genellemeler, araĢtırma evreninin tamamı için 

geçerli olmaktadır. AraĢtırmadaki bir diğer sınırlılık ise verilerin normal 

dağılmamasından dolayı regresyon analizinin uygulanamaması olmuĢtur. Bu noktada 

analizin uygulanamaması değiĢkenler arasındaki iliĢkilerin detaylı incelenmesine olanak 

vermememiĢtir. Ayrıca katılımcıların psikolojik durumlarıyla detaylı bilgi alınmaması da 

bu araĢtırmadaki sınırlılıklardan biridir.  
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BÖLÜM 2. ĠLGĠLĠ LĠTERATÜR 

 

2.1. ERGENLĠK DÖNEMĠ  

Ergenlikle ilgili literatürde birçok farklı tanım bulunmaktadır. Latince 

“olgunlaĢma, büyüme” (adolescere) anlamına gelen ergenlik, Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO, 2013, s.7) tarafından 10-19 yaĢ aralığındaki bireyler olarak tanımlanmaktadır. 

BirleĢmiĢ Milletler Örgütü’nün (BM) tanımına göre ergenlik dönemi 12-25; 

UNESCO’ya göre (BirleĢmiĢ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, 2011), 15-25 

yaĢ arasındaki bireyler olarak tanımlamaktadır (Kulaksızoğlu, 2008, s.29).  Bazı tutum, 

davranıĢ ve fiziksel geliĢimler belli yaĢlarda ortaya çıkma eğiliminde olmaktadır. Bu 

sebepten dolayı, geliĢim psikologları tarafından yaĢ dönemleri ile ilgili düzenlemeler 

yapılmıĢtır. Buna göre ergenlik; erken (10-14 yaĢ), orta (14-18 yaĢ) ve geç ergenlik 

(18-25) olmak üzere üç grup altında sınıflandırılmaktadır (Boivin ve ark., 1995, s.766). 

WHO ergenlik dönemini, insan hayatında bireyin çocuk olmadığı fakat eriĢkin 

de olmadığı “ara dönem” olarak tanımlanmaktadır (WHO, 2013, s.7). BaĢka bir ifade ile 

ergenlik, insan yaĢamı içerisinde çocuklukla yetiĢkinliği birbirinine bağlayan bir geçiĢ 

dönemi ile karakterize olmaktadır (Santrock, 2018). Amerikan Psikiyatri Birliği (APA, 

2015) ise ergenlik dönemini fiziksel ve duygusal süreçlerin yol açtığı fiziksel ve psiko-

sosyal olgunlaĢma ile baĢlayan ve bireyin bağımsızlığı ile sosyal üretkenliğini 

kazandığı, belirsiz bir zamanda sona eren kronolojik bir dönem olarak tanımlamaktadır. 

2.1.1. Ergenlikte GeliĢim  

Ergenlik dönemi geliĢimi, biyolojik olarak erken ergenlik döneminde baĢlamakta 

ve geç ergenliğe kadar sürmektedir. Bu süreçte fiziksel değiĢim ve geliĢimler, birincil 

ve ikincil cinsiyet özelliklerinin olgunlaĢması da dahil olmak üzere, vücut 

biçimlerindeki (morfoloji) değiĢikliklerle sonuçlanan uzun bir süre boyunca hem nöral 

hem de endokrin seviyelerinde bir dizi karmaĢık değiĢiklik içermektedir (Dorn ve Biro, 

2011; Natsuaki ve arkadaĢları, 2014). Bununla birlikte ergenliğin “kriz dönemi” olarak 

adlandırılması kaynaklı da psiko-sosyal geliĢim ve değiĢimlerden de geçmektedir. 

Ergenlik dönemi biyolojik, psikolojik ve sosyal geliĢimsel değiĢimlerle karakterizedir. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545476/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545476/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545476/


8 

 

Ergenlikte biyolojik geliĢim bedensel olarak hızlı büyüme ve cinsel geliĢim ile 

psikolojik geliĢim ise biliĢsel geliĢim ve sosyal/kimlik geliĢimi özellikleriyle 

belirlenmektedir (Steinberg ve ark. 2009). 

2.1.1.1. Fiziksel GeliĢim 

Fiziksel geliĢim ve değiĢimler ergenlik döneminde meydana gelen psiko-sosyal 

değiĢimlerin baĢladığı ve düzenleyicisi olduğu için büyük önem taĢımaktadır. Bu 

dönem, çocukluk döneminde azalan fiziksel büyüme ve geliĢmenin tekrar hızlandığı ve 

özellikle fiziksel özelliklerin olgunlaĢtığı bir evre olmaktadır. Bu sebepten dolayı hızlı 

fiziksel değiĢim ile büyümenin sıçrama yaptığı bir dönemdir. (Yavuzer, 2019).   

Ergenlik dönemi baĢlangıcı (erken ergenlik), birbiriyle etkileĢimli ve bağlantılı 

bir sürü genetik ve çevresel etmen tarafından belirlenmektedir. Bu sebepten dolayı 

bireyler, cinsiyetler ve kültürlerarası farklılık göstermektedir. Kızlar için fiziksel geliĢim 

ile baĢlayan ergenlik, kızlarda daha erken yaĢlarda (10,5-13) baĢlamaktadır. Erkekler 

ergenliğe kızlardan daha geç (13-15 yaĢ) girmektedir (Kulaksızoğlu, 2008). 

Erken ergenlik dönemi ile baĢlayan fiziksel geliĢimler kızlarda erkeklerden 

yaklaĢık iki yıl önce baĢlamaktadır. Kızlarda yaklaĢık 10,5, erkeklerde ise 14 yaĢında 

boy uzunluğu zirve yapmakta ve ağırlıklarında ani artıĢlar olmaktadır. Bu noktada 

fiziksel ani büyüme el, ayak, kol ve bacakların uzamasıyla baĢlamaktadır. Bu sebepten 

dolayı sakarlıklar artmaktadır (Tanner, 1962). Fiziksel geliĢimin ikincil değiĢimini 

gövdenin büyümesi izlemekte ve böylece vücut oranları yeniden düzenlenmiĢ 

olmaktadır. Fiziksel olarak büyümenin son dönemi olan orta ergenlikte; erkeklerde (17 

yaĢ) omuzlar ve göğüs kafesi geniĢleyerek kas kitleleri ve gücü artmaktadır. Kızlar (15 

yaĢ) için ise vücut Ģeklindeki değiĢmeler, göğüsler, kalça ve basenlerde yağ 

depolanması ile kalçalarda geniĢlemeleri içermektedir (Dyk, 1993). Bununla birlikte 

derideki yağ kitleleri büyümekte, bu durum da akne ve sivilcelerin oluĢumuna yol 

açmaktadır (Morris, 2002). 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545476/
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2.1.1.2. Cinsel GeliĢim  

Ergenlik döneminde, hızlı fizyolojik değiĢimlerin hızlı biçimde ortaya çıkıĢı bazı 

hormonların etkinliklerinin artmasına yol açmıĢtır. Buna paralel biçimde de, cinsel 

özellikli çeĢitli geliĢimler ve dürtüler de ortaya çıkmaktadır (Geçtan, 2004). 

Fiziksel geliĢimin farklılık göstermesine rağmen ergenlerde her iki cinsiyet de 

cinsel açıdan geliĢime benzer yaĢlarda ulaĢmaktadır (Özbay ve Öztürk, 1992). Bu 

dönemde ergende gözlenen yeni cinsel geliĢim, dürtü ve kimlik oluĢumu çok yönlü ve 

uzun bir süreç olmaktadır. Kız ve erkeklerde cinsel geliĢimin baĢladığını gösteren 

primer ve sekonder cinsiyet özellikleri görülmektedir. Primer cinsiyet özellikleri üreme 

organlarındaki değiĢimleri; sekonder cinsiyet özellikleri ise vücut yapısındaki 

değiĢimleri içermektedir (Dinçel, 2006). 

Erken ergenlik dönemindeki cinsel geliĢimin ilk iĢaretleri; kızlarda memelerdeki 

geliĢme (10,5-11 yaĢ) ile kendini göstermektedir (Powers ve ark., 1989, s.202). Fakat 

kızların %10-20’sinde pubik kıllanmanın da ilk iĢaret olabileceği söylenebilmektedir. 

Meme geliĢimini takip eden süreci pubik bölgesindeki kıllanma (12 yaĢ) izlemekte; 

ortalama 12-13 yaĢları arasında da menstual dönem baĢlamaktadır (Marshall ve 

Tanner,1970).  

Erkeklerde ise cinsel olgunlaĢmanın ilk iĢaretleri testislerin büyümesi (12 yaĢ) 

ile kendini göstermektedir. Erkeklerde testislerin büyümesini penisin büyümesi 

izlemekte bir süre sonra pubik kıllanma (ortalama 13 yaĢında) ortaya çıkmaktadır. 

Ġlerleyen yıllarda ise yüzde kıllanma gözlenmektedir (Bundak ve arkadaĢları, 2002). 

Sesin kalınlaĢması ise erkeklerdeki cinsel geliĢim ve olgunlaĢmanın son iĢareti (14 yaĢ) 

olmaktadır (Morris, 2002). 

2.1.1.3. BiliĢsel GeliĢim 

Ergenlik dönemi ile birlikte çocuk somut düĢünme döneminden soyut 

düĢünmeye ve akıl yürütmeye geçmektedir (Freud, 1936).Bu sebepten dolayı diğer 

geliĢim dönemlerinden farklı biliĢsel geliĢmeler göstermektedir. 
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Ergenler soyut düĢünme ile birlikte soyut terimleri, metafizik konuları 

anlayabilmekte, zihinsel Ģemalarıyla deneyimleme, düĢünce sistemlerine ekleme ve 

çıkartma yaparak değiĢiklik gösterme becerileri geliĢtirebilmektedirler (Gardner, 1982).  

BiliĢsel geliĢim düzeyleri erken ve geç ergenlik arasında farklılık 

göstermektedir. Erken ergenler geç ergenlere oranla kendilerine yönelik objektif bakıĢ 

açıĢına sahip olamayabilmekte ve ahlaki yargılamalarda derin bir anlayıĢa henüz 

ulaĢamamaktadır. Bununla birlikte herkesin kendi gibi düĢünmediği ve diğerlerinin 

farklı görüĢleri olabileceği farkındalığı oldukça düĢük olmaktadır (Harris ve Liebert, 

1991). 

2.1.1.4.  Psiko-Sosyal GeliĢim 

Dönemsel olarak büyüme sadece fiziksel ya da cinsel geliĢmelerle değil 

psikolojik, sosyal ve duygusal geliĢimlerle birlikte edinilen ergenlik rolleriyle de 

kendini göstermektedir. Çünkü ergenlik psikolojik ve sosyal olarak, genç yetiĢkin 

rolüne hazırlanılan bir dönem olmaktadır. Ergenler bu dönemde bir yandan 

bağımsızlaĢmaya çalıĢırken bir yandan da yetiĢkin rol ve sorumluluklarından 

korkmaktadır (Morris, 2002). 

Her dönemin gerekliliklerinden biri olduğu gibi, ergenlikte de sosyal geliĢimin 

temel taĢı olarak nitelendirilen görevler, büyümenin de en temel koĢulu olmaktadır. 

Özellikle son ergenlik evresi ile birlikte ergen birey davranıĢlarını yeniden düzenleme 

ve Ģekillendirme sürecine girmektedir (Lau-Walker, 2004). 

Psiko-sosyal geliĢim, ergenin içinde yer aldığı toplum tarafından kabul edilebilir 

biçimde davranmayı öğrenme biçimi ile karakterize olmakatdır. Bu geliĢim süreci 

öncelikle ebeveynlerden sonrasında ise toplum, çevre, bazı belirli kiĢilerarası 

deneyimler ve eğitsel sonuçlar ya da baĢarılar yoluyla geliĢmektedir. Buna paralel 

biçimde ergenler psiko-sosyal geliĢim dönemlerinde ahlaki, biliĢsel, psikolojik olarak 

geliĢmekte, dünyaya bakıĢı değiĢmekte, soyut, sorgulayıcı düĢünmekte ve yetiĢtiriliĢ 

biçimine paralel kararlar vermesi gerekliliğiyle aile ile toplum tarafından bir dizi yeni 

görev üstlenmektedir (ÇağdaĢ ve Seçer, 2002). BaĢka bir ifade ile ergenler, bir yönden 

yetiĢkin erkek ya da kadın bedensel farklılıkları kazanırken diğer taraftan, toplumun 

ondan beklediği cinsiyet rolünü üstlenmekle ve bu özellikleri benimsemekle de 

yükümlü olmaktadır (Geçtan, 2004). Bununla birlikte bu dönemde ergenlerin sağlıklı ve 
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istikrarlı bir benlik imajının geliĢimi psiko-sosyal geliĢimin en önemli hedeflerinden biri 

olmaktadır. Bununla birlikte ergenlerin psikolojik ve sosyal açıdan sahip olduğu 

dürtüsellik ile risk alma davranıĢları da bu geliĢim süreci için önemli olmaktadır (Köse, 

2011). 

Ergenlik döneminde gözlenen psiko-sosyal geliĢim diğer geliĢimlerden farklı 

olarak ergenlik dönemi sorunlarının yordanması için önemli bir etmen olmaktadır. 

Ergenler psiko-sosyal geliĢiminde sıkıntılar yaĢadığında akran ve aile iliĢkilerinde 

zorluklar dahil, sosyal izolasyon, depresyon, öfke patlamaları, olumsuz beden imgesi, 

düĢük benlik saygısı, kötü akademik performans ve riskli davranıĢlar gösterebilmektedir 

(Hazen ve ark., 2008). 

2.1.2. Ergenlik Dönemi Kuramsal Açıklamalar 

Ergenliğin tanımı, onu oluĢturan evrelerin sınıflandırılması ve içeriği kuramcılar 

arasında farklılık göstermektedir. Bu sebepten dolayı her bir kuramcı kendi kuramı 

üzerinden farklı biçimlerde ergenliği ortaya koymaktadır. 

2.1.2.1. Sigmund Freud Psikanalitik Kuram 

Ergenlik bilimi ve psikanaliz, literatürün ikizleri olmaktadır. Çünkü iki kavramın 

da ortaya çıkıĢı aynı döneme (1896) denk gelmektedir. Bu sebepten dolayı ergenlik-

psikanaliz iliĢkisi oldukça önemli olmaktadır (Parman, 1998). 

Psikanalitik kuramın öncüsü olan Sigmund Freud (1905) ergenliği,  “Cinsellik 

Kuramı Üzerine Üç Deneme” kitabında psiko-seksüel geliĢim kuramı üzerinden 

tanımlamıĢtır. Bununla birlikte kuramsal ve kültürel önemi üzerinde durmuĢtur. Freud’a 

göre ergenlik psikoseksüel geliĢimin beĢ evresinin (oral (0-1 yaĢ), anal (1-3 yaĢ), fallik 

(3-5 yaĢ), latent (5-11 yaĢ) ve genital dönem (11-18 yaĢ) gizil dönemin sona ermesi ile 

baĢlayan “genital dönem”(11-18 yaĢ) üzerinden tanımlanmıĢtır (Freud, 1905). 

Freud için normal geliĢimin temel hedefi ve gerçek olgunlaĢmayı temsil eden 

genital dönemde, hızlı fiziksel büyüme ve ergenlik ile içsel dürtüler artmaktadır. Bu 

dönemde genital organlarda erkek çocuk için herhangi bir farklılık olmamakla birlikte 

kız çocuklarda, fallik dönemde “klitoris” olan libido odağı, genital dönemde vajina ile 

yer değiĢtirmektedir. Kız çocuğugenital organları değiĢtirmesiyle birlikte kadınlığa 
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geçiĢ yapmaktadır. Bununla birlikte cinsel olgunluk baĢlamakta genital eğilimler ön 

plana çıkmaktadır. Diğer psikoseksüel dönemlerden farklı olarak birey bu dönemde 

libidosunu kendi bedenine değil gerçek sevgi nesneleri olan diğer insanlara 

yöneltmektedir. Ergenlikte yaĢanan bu tutkular ergenin yetiĢkinlik yaĢamında bir eĢ 

seçmesi ve aile kurmaya yönelmesiyle sonuçlanmaktadır (Freud, 2005; Quinodoz, 

2017). 

Bu dönemde ergenlerin erojen bölgeleri genital bölgeye kaymakta, ergenler 

ebeveynleriyle özdeĢleĢmek yerine daha çok yaĢıtlarla özdeĢleĢmeye ve karĢı cinslerle 

iliĢki kurmaya yönelmektedir. Bu sebepten dolayı ergenlik döneminde de bireylerin 

dürtüleri ile baĢ edebilmek için yeni yetenekler edinmesi gerekmektedir (Freud, 1905). 

Sonuç olarak psikanalitik kurama göre ergenlik döneminde duygusal 

dalgalanmaların ve iniĢ çıkıĢların olmaması “anormal” nitelendirilmektedir. Çünkü bu 

dönemde ideal olarak, cinsel dürtülerin hemen karĢılanması yerine, yetiĢkin 

cinselliğinin özellikleri olan doyumu erteleme, sorumluluk duygusu ve diğer konuların 

ağır basması beklenmektedir (Morris, 2002). Bunun yanı sıra ergen,  anksiyetesini 

yönetemez duruma geldiğinde ya da aĢırı derecede dıĢa vurma, kendine zarar verme ya 

da riskli davranıĢlara yöneldiğinde depresyon ve anormal davranıĢlar ortaya 

çıkabilmektedir (Siyez, 2016). 

2.1.2.2. Eric Ericson’un Psikososyal GeliĢim Kuramı 

Ergenlik dönemini, psikososyal geliĢim kuramında ele alan Eric Ericson’a 

(1963) göre ergenlik “kimliğe karşı kimlik karmaşası” dönemi (12-19 yaĢ) olarak 

tanımlanmaktadır. Freud’dan farklı olarak bu kurama göre ergenlik döneminde cinsel 

dürtülerden farklı dürtülerin de olduğunu savunmaktadır. Ericson’a göre bu dönemde 

ergen için en önemli görev “ego kimlik” kazanılması olmaktadır. Birey bu dönemi 

sağlıklı bir biçimde atlattığında güçlü bir kimlik duygusu, bağımsızlık ve kontrol 

duygusuna sahip olmaktadır. Bu aĢamanın sağlıklı olarak sağlanamadığı durumlarda ise 

ergen, kendileri ve geleceği hakkında güvensiz olmaktadır (Ericson, 1964). Bununla 

birlikte Ericson (1958) ergenlik döneminde gençlerin tutarlı, bütünleĢik ve istikrarlı bir 

algı oluĢturma zorluğunu üstlendiğini ve bunu yapmakta zorlandığı için yetiĢkin rolleri 

ile sorumluluklarına geçiĢte zorlanabildiğini savunmaktadır.  
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Ericson’a (1959) göre ergenler bu dönem içerisinde aile dıĢına yönelmekte, 

akran gruplarını ya da güvenilir bireyleri rol model alarak özdeĢim kurmaktadır. 

Ergenlerin özdeĢim kurma arzuları bireyden bireye farklılık göstermekte ve kendilerine 

özgü olmaktadır. Diğer taraftan da yaĢam içerisinde ne yapacağına yönelik bir 

belirsizlik de yaĢamakta ve rehbere de ihtiyaç duymaktadır. Bu sebepten dolayı 

dönemde öğretmenlerin ve ebeveyn ve öğretmenlerin ergenlerin belirsizliğini azaltmak 

için kimlik arayıĢına alan tanımaları yararlı olmaktadır. Ergen ancak bu sayede kendi 

varoluĢunu ve beden imgesini sağlıklı biçimde oluĢturarak özgüven kazanacaktır. Tersi 

biçimde sınırlandığı ve kendini bulamadığında ise depresyon, anksiyete ve saldırgan 

öfke ifadeleri gibi psikolojik problemler gösterebilecektir. 

2.1.2.3. Jean Piaget’in BiliĢsel GeliĢim Kuramı 

Jean Piaget (1935) ortaya koyduğu biliĢsel geliĢim kuramında; biliĢsel geliĢimin 

yaĢamboyu sürdüğüne ve tüm çocukların, dünyadaki farklı çevresel bağlam ve kültür 

çeĢitliliğinde bile, aynı biliĢsel geliĢim dizisine sahip olduğunu ileri sürmektedir 

(Hockenbury ve Hockenbury, 2011). 

Piaget’e (1936, s.13,15) göre bireyin biliĢsel geliĢimi somut iĢlemlerden 

formel/soyut iĢlemlere geçmektedir. Buna paralel biçimde Piaget’in biliĢsel geliĢim 

süreçleri üzerinden oluĢturduğu bu kuramda ergenlik “formel dönem”e (11-15 yaĢ) 

denk gelmektedir. Bu noktada Piaget, bireyin biliĢsel geliĢimin en son aĢamasına 

geldiğine, düĢünce ve anlayıĢının önemli ölçüde geliĢtiğine inanıyordu. 

Piaget, bu aĢamada ergenlerin mantıklı düĢünebileceğine, hipotezler 

kurabileceğine, onları sınayabileceğine, mantıklı düĢünebileceğine, akıl yürütme 

üzerinden kurallar ve ilkeler oluĢturabileceğini savunmaktadır. Piaget’e göre formel 

iĢlem düzeyine gelen ergenler biliĢsel düzlemde yetiĢkin dünyasıyla tümden iletiĢime 

girmeye hazır olmaktadır (Pastorino ve Doyle-Portillo, 2013). 

  Piaget'in bu kuramı, ergenliğin yeteneği ve biliĢsel kapasitesini fazla yordaması 

ve bebeğin kapasitesini küçümsemesi dahil olmak üzere bazı eksikliklere sahip 

olmaktadır. Bununla birlikte çocukların biliĢ ve düĢünme yeteneğinin geliĢmesinde 

kültürel ve sosyal etkileĢim etmenlerini de göz etmesi kaynaklı kuramın sınırlılıkları 

bulunmaktadır (Babakr ve ark., 2019). 

https://www.researchgate.net/profile/Zana_Babakr


14 

 

2.2. KĠġĠLĠK KAVRAMI 

KiĢilik, insanları tanımlamak için kullanılan temel bir kavram niteliğinde 

olmaktadır. Çoğu zaman “huy” ve özellikle de “karakter” kavramları ile eĢ ya da yakın 

anlamda kullanılan kiĢilik, Ġngilizce karĢılığı “personality” kiĢi anlamına gelen 

“person” kelimesinden türetilmiĢtir. Sözcük Ġngilizce’ye Latice, tiyatro oyuncularının 

yüzlerine geçirdikleri maske anlamına taĢıyan “persona” kelimesinden geçmiĢtir (Kurt 

ve Yıldız, 2017, s.2). 

Bireye özgü belirgin özellik, manevi ve psikolojik özelliklerin tümü (Türk Dil 

Kurumu (TDK), 2019) olarak tanımlanan kiĢilik kavramı, psikoloji alanında üzerinde en 

çok çalıĢılan kavram ve konulardan biri olmaktadır.  

 

Psikoloji literatürüne bakıldığında kiĢilik, “farklı durumlarda bireyin kendine 

has sahip olduğu; zaman içerisinde değişmeyen duygu, düşünce ve davranış örüntüsü” 

olarak yer almaktadır Psikologlar kiĢiliğin tanımında iki noktaya dikkat çekmektedir. 

KiĢilik bir yandan bireyi diğerlerinden ayıran ve onu kendi yapan farklılıkları içine 

alırken diğer yandan kiĢiliğin durağan ve sürekli olduğu yönünü ortaya koymaktadır 

(Morgan, 2002, s.452).  En basit tanımıyla bireyi diğerlerinden ayıran kendine özgü, 

tutarlı, kalıplaĢmıĢ objektif ve sübjektif özellikler ile davranıĢların tümünü içine 

almaktadır  (Ġnanç ve Yerlikaya, 2012). BaĢka bir ifade ile bireyin “fiziksel ve devimsel 

yapısının, bilişsel ve duygusal tepki biçimlerinin, benlik oluşumunun özgün, karmaşık ve 

dinamik bir bütünü”dür (Bakırcıoğlu, 2012, s.770). 

 

Her bir birey kendine özgü fiziksel ve zihinsel özellikler göstermekte; bu 

özellikler, davranıĢları ve düĢünceleri farklılaĢtırmaktadır (Güney, 1998). Bu yönüyle 

kiĢilik, bireyi baĢkalarından ayırt etmemizi sağlayan huylar, alıĢkanlıklar, davranıĢ 

biçimleri ve savunma mekanizmaları gibi birçok özelliğin oluĢturduğu bir bütün 

olmaktadır. Bununla birlikte bireyin sahip olduğu bu kiĢilik, aynı zamanda insan 

iliĢkilerini Ģekillendirmektedir. Bu bağlamda birey belirli durumlar karĢısında kiĢiliğine 

özgü olarak, tipik birtakım davranıĢlar sergileyebilmektedir. Bireyin hayatı boyunca 

süren ve dinamik bir süreç olan kiĢilik, her bir bireyin yaĢamı boyunca varlığını 

sürdürmektedir (Yakut, 2006). Bu durum da özellikle psikologların kiĢiliğin zaman 
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içerisinde tutarlılık gösterdiğini anlamasına ve gelecek davranıĢlarını yordamasına 

zemin hazırlamaktadır. Çünkü kiĢilik, bireylerin farklı zaman dilimlerinde de olsa 

benzer durumlarda gösterebileceği davranıĢların önceden kestirilebilir oluĢunu 

gösterebilmektedir (Hogan, 2002). 

2.2.1. KiĢilik Kuramları 

KiĢilik kuramlarının bu kadar farklı olması dıĢında kiĢiliğe dair verilerin 

netleĢtirip tutarlı bir çerçevede düzenleyerek açıklayabilmesi için kiĢilik kuramlarının 

oluĢmasını gerekli kılmıĢtır. Bunun dıĢında kiĢilik kuramları bireylerin davranıĢı 

anlamaya ve yordamaya da yardımcı olmaktadır (Schultz ve Schultz,2009). 

KiĢilik, uzun yıllar boyu üzerinde çalıĢılmıĢ ve pek çok farklı Ģekilde 

tanımlanmıĢtır. Ele alınan tüm bu tanımlamalara bakıldığında ortak bir noktada 

birleĢildiği görülse de kiĢiliğin tanımı üzerinde ortak bir uzlaĢma henüz 

sağlanamamıĢtır. Bunun en temel nedeni kiĢilik kuramcılarının, kiĢiliği, kendi 

kuramlarının penceresinden bakarak tanımlamasından kaynaklanmaktadır (Kurt ve 

Yıldız 2017).   

KiĢilik tanımlaması üzerinde en büyük etkileri olan öncü kuramcılar, Sigmund 

Freud, Carl Jung, Abraham Maslow ve Carl Rogers olarak yer almaktadır. Fakat son 

yıllarda bu kuramcıların öne sürdüğü görüĢlerin bazı açılardan yetersiz olmaları nedeni 

ile modern psikoloji alanında yeni görüĢler ortaya çıkmıĢ, yeni düĢünceleri ileriye 

sürülmesiyle birlikte çeĢitli araĢtırmalar yapılmasına yol açmıĢtır.  Fakat bu durum 

geçmiĢten beri süregelen bu kuramların iĢlevsiz olduğu anlamına gelmemekte, 

araĢtırmacıya davranıĢlar hakkında birtakım ilgili sayıltılar belirlemektedir. Bu sebepten 

dolayı günümüzde ortaya konulan yeni fikirlerin oluĢturulmasında, merak ve soruların 

doğmasında etkili olmuĢlardır (Özkalp, 2004). 

2.2.1.1. Sigmund Freud Psikanalitik Kuram 

Psikanalitik kuramın kurucusu olan Freud’un “kiĢilik” doğası ve oluĢum 

biçimleri üzerine çok fazla kaynağı bulunmaktadır. Bununla birlikte kiĢiliği ilk olarak 

ortaya koyduğu yapıtı “KiĢilik ve Anal Erotizm” (1908) makalesi olmaktadır.  
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Freud kiĢiliği yapılanması ve gelişimi üzerinden ayrı biçimde ele almaktadır. 

Freud, ortaya koyduğu yapısal ve psiko-seksüel kuram üzerinden etkileĢimli iki kiĢilik 

oluĢum süreci önermektedir. Bu süreçlerden birincisi; kiĢiliğin giderek 

bağımsızlaĢmasıyla bireyin dürtülerini denetleme ve çevresine adapte olma imkanı 

sağlayan gerçeklik ilkesinin ortaya çıkması ile kendini gösteren ego geliĢimi olmaktadır. 

Ġkinci süreç ise psikoseksüel geliĢimin, artarda geliĢi çevreden bağımsız biçimde 

genetik olarak belirlenmiĢ beĢ evresine göre ilerlemeyi içine almaktadır (Baldwin, 

1980). 

Freud’a göre (1923) kişiliğin yapılanması; yapısal kuramında ele aldığı id, ego 

ve süperego olmak üzere üç yapı etrafında oluĢmaktadır. Bu kurama göre kiĢilik, bu üç 

farkındalık düzeyi üzerinden iĢlev göstermektedir. İd, sürekli doyum arayan bilinçdıĢı 

arzu, güdü ve dürtüleri içermekte ve haz ilkesine göre çalıĢmaktadır. Süperego, toplum 

ve ebeveynlerin kural ve standartlarının içselleĢtirilmesi ile oluĢan vicdan ve ego 

idealini içermektedir. Egonun iĢlevi gerçeklik ile iliĢkileri kurmanın yanı sıra id ve 

süperego arasındaki dengeyi kuran, aralarında uzlaĢma sağlamaya çalıĢan kiĢilik 

yapısına iĢaret etmektedir (Morris, 2002). 

Freud tarafından ele alınan bu yapısal modele göre bireyin kiĢiliği geliĢmekte ve 

değiĢmektedir. BaĢka bir ifade ile yetiĢkin kiĢiliği id, ego ve süperegonun iĢleme biçimi 

ve bu yapıların deneyimleri üzerinden Ģekillenmektedir (Freud, 1963). Birey id ya da 

süperego yapısından birini baskın biçimde gösterdiğinde kiĢilik patolojileri ortaya 

koyabilmektedir (Ġlhan, 2009).  

KiĢilik geliĢimi ise Freud’un (1908) ortaya koyduğu psikoseksüel kuram 

üzerinden beĢ geliĢim evresi üzerinden oluĢmaktadır. Freud bireyin içerisinde yer aldığı 

psikoseksüel dönemin baskın organının kiĢilik yapısını oluĢturmada organik 

bağlantılara sahip olduğunu savunmaktadır. BaĢka bir ifade ile geliĢimsel dönem 

içerisinde cinsel dürtünün doyurulma biçimi kiĢiliği temellendirmekte ve kiĢiliğinde iz 

bırakmaktadır.  

Freud’a göre birey doğumuyla birlikte hazzıyla da doğmaktadır. Bu nedenle haz 

baĢlangıcı 0-1 yaĢı içine alan oral dönem ile olmaktadır. YaĢamın ilk 12 aylarında 

bebek için “erojen bölge” ve haz kaynağı ağız, çevresi ve dudaklar olmaktadır. Bu 
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dönemde bebeğin diĢleri çıkana kadar cinsel dürtüler emme ve yutma ile; diĢlerinin 

çıkmas ile birlikte de ısırma ve çiğneme yoluyla doyurulmaktadır. Bu nedenle haz 

kaynakları “oral-agresif” olmaktadır. Bununla birlikte bu dönemde bebek birincil nesne 

olan anneye bağımlı olmakta ve kendini onunla bir görmektedir. Bu nedenle Freud’a 

göre dönemde fikse olanlardan çok doyurulanlar özgüvensiz, edilgen, bağımlı; az 

doyurulanlar ise kötümser, alaycı ve saldırgan kiĢilik özellikleri göstermektedir (Ewen, 

2014; Freud, 2015). 

1-3 yaĢı içine alan anal dönemde; “erojen bölge” anal kaslar olmaktadır. Birinci 

aĢk nesnesi olan anneden ayrılma ve özerkleĢmeye girilen bu dönemde çocuk kaslarını 

kontrol ederek haz duymaya baĢlamıĢtır. Çocuk sağladığı bu kontrolle bağırsak 

hareketlerini erteleyerek aldığı hazzı artırabileceğini de öğrenmektedir. Buna paralel 

cinsel dürtüler de bağırsak hareketlerini tutma ve bırakma yoluyla doyurulmaktadır. 

Tuvalet eğitimi ile birlikte kendi bedeninin ve organlarının farkına varan çocuk kendi 

bedenini keĢfetmeye baĢlar. Bu dönemde fikse olanlar kendi bedeni ve bedeninden 

çıkan dıĢkıya yönelik olumsuz algılarına bedenine ve organlarına yöneltmektedir. Bu 

nedenle özgüvensiz ve olumsuz beden algılara sahip olabilmektedir. Bununla birlikte 

Freud, bu dönemde çocuğa verilen tuvalet eğitiminin niteliğinin kiĢiliğin oluĢmasında 

önemli etkileri olduğunu ve yetiĢkinlik dönemlerindeki tüm öz-denetim biçimlerinin 

temelleri anal dönemde atıldığını ileri sürmektedir. Bu noktada kuralsız tuvalet eğitimi 

alanlar “anal-salıcı” olarak tanımlanmakta, özensiz, dürtüsel ve ihmalci; 

katı/cezalandırıcı tuvalet eğitimine maruz kalanlar ise “anal-tutucu” olarak 

tanımlanarak, cimri, inatçı ve ani öfke patlamalarına sahip kendine zarar verici kiĢilik 

özellikleri göstermektedir (Freud, 2015). 

3-5 yaĢı içine alan fallik dönemde; “erojen bölge” genital organlar olmaktadır. 

Bu “cinsel monizm” olan tek cinsellik olmakta ve “otoerotizm” kaynaklı her iki cinsiyet 

için de tek bir organ bulunmaktadır. Bu organ Freud için “erkek cinsel organı olan 

penis” ve kız çocuğundaki karĢılığı olan “klitoristir”. Erkek çocuğu annesi dahil bütün 

kadınlarda penis olduğunu sanmakta, kız çocuk ise kendindeki klitorisin penis olduğunu 

sanmaktadır. Bu dönemde organlar arası farkı keĢfeden çocuk, kız çocuğundaki penis 

yokluğunu fark edilmektedir. Kız çocuğu sahip olamadığı penis “kastrasyon”u ve 

“eksik”liği üzerinden penis hasedi geliĢtirmektedir. Bu noktada kız çocuğu sahip 

olamadığı bu penise karĢı cinsteki ebeveynine yönelerek sahip olmak istemektedir. 
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Erkek çocuk ise penisin ve getirdiği fallik gücün farkına vararak birincil aĢk nesnesi 

olan anneye yüzünü dönmekte ve babasına nefret duymaktadır. Bu nedenle bu dönemde 

karĢı cinsteki ebeveynine yönelik Oedipus kompleksine girmektedir. Buna paralel 

biçimde hemcinsi ebeveyni rakip konumunda olmaktadır. Çocuğun karĢı cinsteki 

ebeveyne duyduğu aĢk ve düĢmanlık bütününden oluĢmaktadır. Bu noktada kız 

çocukları bilinçdıĢında penis ikamesi olan bebeğe yönelerek babasıyla evlenmeyi ve 

eksik oldukları penis/fallusun “ikamesini” arzulamaktadır. Bu arzularından kaynaklı 

biçimde anneleri tarafından cezalandırılmaktan korkan kız çocuğu anne ile özdeĢime 

geçmektedir. Erkek çocukları sahip oldukları penisin getirdiği fallik güç ile annelerine 

yaklaĢmaktadır. Rakip olan baba tarafından bu arzuları yüzünden de kastre edilmekten 

korkmaktadır (Quinodoz, 2017). Bu kastrasyon korkusu ile birlikte erkek çocukları da 

babayla özdeĢime geçmektedir. Çünkü bilinçdıĢı çatıĢmaların çözümü aynı cinsten 

ebeveynle özdeĢim yapmakla sağlanmaktadır. Freud bu dönemde fikse olan ve 

penis/fallusa aĢırı önem bağlayan erkeklerin güçleriyle övünen, kadınları aĢağı gören; 

kadınların ise yetersizlik duyguları geliĢtireceği, eksik hissedeceği ya da fallusu elde 

etmek için baĢtan çıkarıcı davranıĢlar göstereceği belirtilmiĢtir (Freud, 1905). 

5-11 yaĢı içine alan gizil/latent dönemde; fallik dönemin sonunda 

gerçekleĢtirilen aynı cins ebeveynle özdeĢleĢim ve edinilen cinsel kimlikle iliĢkili 

toplumsal roller bu dönemdeki deneyimlerle pekiĢtirilmiĢtir. Bu nedenle çocuklar daha 

çok kendi cinsindeki akranlarına yönelmekte, karĢı cinse ve cinsel konulara karĢı ilgisiz 

oldukları görülmektedir. Bununla birlikte ebeveyn yasaklamaları ve geliĢmekte olan 

süperego kaynaklı cinsel dürtüler bastırılmıĢtır. Pregenital dönemlere ait arzu ve 

dürtüler bilinçdıĢına itilerek bastırılmıĢ ve libido beden sınırları içinden çıkıp dıĢ 

dünyaya yönelmiĢ, mevcut enerji “erojen bölge” yerine akademik baĢarı ile çevreye 

yönlendirilmiĢtir (Morris, 2002; Ewen, 2014). 

Son dönem olan ve 11-18 yaĢı içine alan genital dönemde; bireyin ergenliğe 

girmesiyle “erojen bölgeler” fallik döneme benzer biçimde genital bölgelerdir. Fakat 

cinsel içgüdü oto-erotikten cinsel nesneye geçmektedir. Daha önceki psiko-seksüel 

dönemleri sağlıklı geçiren bireyler bu dönemi de sağlıklı biçimde geçirmektedir. Bu 

dönemde sağlıklık biçimde oluĢan kiĢilik, çocuk kiĢiliğinden yetiĢkin kiĢiliğe 

dönüĢmesi kaynaklı ideal kiĢilik tipinin iyi bir temsilidir. Bununla birlikte doyumu 

erteleme, içten- sıcak biçimde diğerleriyle paylaĢmayı öğrenen, sorumluluk sahibi, 
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yaĢam sorunlarıyla etkin biçimde baĢa çıkabilen ve düĢünceli kiĢilik özellikleri kendini 

göstermektedir (Freud, 1905; Ġnanç ve Yerlikaya, 2012). 

Freud’un ele aldığı bu kuramın soyut kavramlardan oluĢması ve erkek merkezli 

olması eleĢtirilere yol açmıĢtır. Bununla birlikte bu kuramın kadın kiĢiliğinin penis 

kıskançlığı üzerinden açıklanması ile bireyin davranıĢını belirleyen çevresel ve 

kiĢilerarası iliĢki etmenlerine yer vermemesi de eleĢtirilere yol açmıĢtır. Bu sebepten 

dolayı kiĢiliği açıklayan farklı kuram ve kuramcılar ile bakıĢ açıları ortaya çıkmıĢtır 

(Yurtsever, 2009). 

2.2.1.2. Carl Jung’un Analitik Kuramı 

Bu kuramda bireyin davranıĢlarının kalıtımsal özelliklerinin yanı sıra hedefleri 

tarafından da oluĢtuğu savunulmaktadır. Kalıtımsal özelliklere dikkat çekmesi kaynaklı 

olarak da, Freud’un ve diğer psikanalitik kuramlardan ayrılmaktadır (Karagülle, 2018). 

Buna ek olarak kiĢilik kuramında analitik psikoloji, tarih, mitoloji, antropoloji ve 

dinden alınmıĢ çeĢitli kavramları sentezl-emesi de Jung’u diğer kuramcılardan ayıran 

önemli bir özellik olmaktadır (Corey, 2008). 

Carl Jung’a göre kiĢilik bireyin kim olduğu ve kim olmayı istediğine dair ümit 

edilen düĢünceler ve birbirleriyle etkileĢimde bulunan birçok sistemden oluĢmaktadır. 

Birbirleri ile sürekli etkileĢim halinde bulunan bu sistemler ego, kişisel bilinçdışı, 

kolektif (ortak) bilinçdışı ve arketiplerdir. Buna göre kişisel bilinçdışı, bireyin 

bastırılmıĢ düĢüncelerini, unutulmuĢ yaĢantı ve geliĢmiĢ fikirleri; kolektif (ortak) 

bilinçdışı, bireylerin kökenine ait olan, kuĢaklararası kalıtımla geçen ve bir türün tüm 

üyelerinde ortak olan bilinçdıĢı düzeyi; arketip ise kolektif bilinçdıĢında depolanan ve 

tüm insanoğlunda ortak olan düĢünce biçimlerini içermektedir (Morris, 2002). 

Birbirine bağlı olan bu sistemler üzerinden ilk kez Jung, kiĢiliğin içedönük ve 

dışadönük yapısının olduğunu ortaya koymuĢtur. Genellikle bireylerin kendi duygu ve 

düĢüncesine odaklanmasını, merak ve düĢüncelerinin iç dünyası ile sınırlı olduğu kiĢilik 

yapısını içedönük; yalnız kalmaktan kaçınan ve diğer insanlarla sürekli biçimde 

etkileĢim içinde olan insanların kiĢilik yapısını ise dışa dönük olarak tanımlamaktadır. 

Tanımlanan bu iki kiĢilik yapısının denge içinde birleĢim ve bütünü sağlıklı bir kiĢilik 



20 

 

yapılanmasına iĢaret etmektedir. Bu iki yapı ve yönün dengesizliği ise tersi biçimde 

kiĢilik patolojilerine iĢaret edebilmektedir (Dayıoğlu, 2017). 

2.2.1.3. Alfred Adler’in Bireysel Psikoloji Kuramı 

Freud’un kuramına karĢı çıkarak “Bireysel Psikoloji” kuramını ortaya koyan 

Alfred Adler, diğer kuramcılardan farklı biçimde kiĢilik kapsamında “üstünlük 

arzusu”nu tanımlamaktadır. Adler’e göre bireyde bulunan “üstünlük arzusu”, güçsüz ve 

çaresiz olan yeni doğanın doğuĢtan getirdiği bu “aşağılık duygusu” ile, yaĢamını 

sürdürebilmesi adına daha büyük ve güçlü bireylere gereksinim duyması üzerinden 

açıklanmaktadır. Buna göre birey yaĢamı boyunca aĢağılık duygularının üstesinden 

gelmek için çaba göstermekte ve üstünlük arzusu taĢımaktadır (Dayıoğlu, 2017). 

Bu üstün olma arzusu etrafında, çevreden gelen baskılar, bireyin üstün olma 

arzusu ile uyumlu olmadığında bireyde kiĢilik çatıĢması ortaya çıkmaktadır. Bu çatıĢma 

doğru biçimde dengelenerek düzenlenmediğinde aĢağılık kompleksi ile 

sonuçlanmaktadır. Birey, yaĢam biçimini bu duygudan kurtulmaya çalıĢarak 

Ģekillendirmektedir. Bunun üzerinden bireyin kiĢiliği, üstün olma ve kusursuz hele 

gelebilmek için yapılan davranıĢlarla Ģekillenmektedir. Bu kurama göre kiĢilik, 

oluĢumunda iç ve dıĢ etmenlerin etkileĢim halinde olduğu fakat dıĢ etmenlerin daha 

etkili olduğunu savunulan bir yapıdır. Çünkü bireyde doğuĢtan gelen doğuĢtan beğenme 

ve üstün olma arzusu bir diğerinin söylemi ile daha kolay ve çabuk oluĢturulmaktadır 

(Ertuğrul, 2009). 

2.2.1.4. Eric Ericson’un Psikososyal GeliĢim Kuramı 

Eric Ericson, Freud’un ortaya koyduğu topografik yapıların somut ve evrensel 

olarak kiliği tanımlama ve ortaya koymada yetersiz olduğunu savunmuĢtur (Ewen, 

2014). Ericson (1963) kiĢiliğin bebeklikten eriĢkinliğe kadar, psikososyal geliĢimin 

sekiz aĢaması boyunca önceden belirlenmiĢ bir sırada geliĢtiğini ileri sürmüĢtür. Bu 

geliĢim dönemleri: 

Temel güvene karşı temel güvensizlik (bebeklik): Freud’un kuramında olduğu 

gibi Ericson’un psikoseksüel geliĢim evresi de oral bölge etrafında merkezlenmektedir. 

Bebek bu dönemde birincil temel bakım verenine (anne, bakıcı) karĢı temel güven 
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geliĢtirmektedir. Bu dönemde temel bakım veren tarafından bebeğin düzenli olarak 

ihtiyaçları karĢıladığında, bebekte temel güven ve “umut” duygusu geliĢecektir. 

Ericson’a göre bu dönemde erken dönem deneyimlerinden elde edilen güven düzeyi 

anne ile olan iliĢki kalitesine bağlı olmaktadır. Anneler bebeğin hassas bakım ihtiyaçlar 

ve kiĢisel güvenilirlik ihtiyaçlarını karĢıladığında çocuklarında çocuklarına güven 

duygusu sağlamaktadır (Ericson, 1963). Tersi biçimde bebek beslenme, sevilme, 

güvende olma gibi ihtiyaçları karĢılanmadığı ve dönem sağlıklı bir biçimde 

atlatılmadığında; birey yetiĢkinlik döneminde güvensizlik yaĢayacaktır (Ericson, 1963). 

Özerkliğe karşı kuşku ve utanç (ilk çocukluk): Çocuk kendine bakım veren ve 

dıĢ dünyaya güvenmeye baĢladığında, geliĢmekte olan kas sistemi çevre üzerinde bir 

miktar kontrol sağlamaya baĢlamaktadır. Tuvalet eğitimine denk gelen bu dönemde 

çocuk anal kasları üzerinde control kurmaya çalıĢmaktadır. Bu nedenle çocuk bu 

dönemde, özerkliğini ispat etmek için anneyle olan güvenilir iliĢkiyi ihlal 

edebilmektedir. Bakım veren bu evrede çocuğun özerkliğini kabul ederek 

desteklediğinde çocukta “iradenin” (istenç) kazanılması sağlanmaktadır. Tersi biçimde 

bu evre sağlıklı bir biçimde atlatılamadığı ve temel bakım veren katı kurallar 

uyguladığında çocuk yetiĢkinlik yaĢamında kendine ve diğerlerine yönelik kuĢku ve 

suçluluk geliĢtirebilmektedir (Ericson, 1963). 

Girişimciliğe karşı suçluluk (oyun çağı): Üçüncü psikoseksüel dönem, egonun 

ustalık duygusunu geliĢtirmeye yardımcı olan yürüme ve koĢma gibi lokomotor 

yeteneklerin geliĢtirilmesiyle karakterize olmaktadır. Bu evrede, çocuk cinsiyetler 

arasındaki farkların farkına varmakta ve belirsiz genital dürtüler yaĢamaktadır. Freud’un 

kuramında “fallik evre”ye denk gelen bu dönemde çocuklar karĢı cinstteki 

ebeveynlerine yönelik " evleneceğine ve onunla gurur duyacağına” yönelik bilinçdıĢı 

arzular duymaktadır.  Bu noktada çocuğun aynı cinsiyetteki ebeveyni,  rakip rolüne 

girmektedir. Bu dönemde çocuk bedenine ve rol modellediği kalıplara yönelik 

giriĢimler göstermektedir. Ebeveyn bu noktada çocuğa katı kurallar koyarak 

cezalandırdığında dönem sağlıklı biçimde atlatılamamakta ve çocuk kendi bedenine 

yönelik suçluluk ile insanlara yönelik korku, “çekingenlik” hissetmektedir.  

Bu evrenin baĢarılı bir biçimde çözülmesi durumunda dönemin temel gücü olan 

“amaç” oluĢacaktır  (Ericson, 1964). 
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Çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu (latent/okul çağı): Freud’un gizil 

dönemine denk gelen bu evrede çocuk “ergenlik fırtınasından önce 

sakinlik"yaĢamaktadır. Çocuk bu dönemde akademik baĢarısına odaklanmakta, kendi 

cinsinden arkadaĢlarıyla oynamakta ve cinsel dürtüleri baskılanmaktadır. Çocuğun bu 

aĢamadaki baĢarıları olumlu bir çalıĢkanlık duygusuna katkıda bulunurken, 

baĢarısızlıklar yetersizlik ve aĢağılık duyguları ile sonuçlanmaktadır. Bu evre sağlıklı 

bir biçimde atlatıldığında baĢarılı kiĢilik geliĢimi oluĢmakta, ego önemli görevlerin 

tamamlanabileceğini ve yetkinlik kazandığını hissetmektedir (Ericson, 1963). 

Kimliğe karşı kimlik kargaşası (ergenlik): Bu dönemde çocukluk sona ermekte 

ve yetiĢkilik dönemine giriĢ yapılmaktadır. Ericson için bu dönem ayrı bir önem 

taĢımaktadır.  Çünkü bu dönemde birey bir kimlik duygusu geliĢtirdiği için bu dönem 

oldukça önemli olmaktadır. Kimlik oluĢumunun en üst düzeyde olduğu bu dönemi birey 

sağlıklı bir biçimde atlatamadığında kimlik karmaĢası yaĢanmaktadır. Bunun yanı sıra 

sağlıklı biçimde geçirildiğinde birey yetiĢkinlik yaĢantısında da oturmuĢ bir kimliğe 

sahip olabilecektir (Ericson, 1964). 

Yakınlığa karşı yalıtılmışlık (genç yetişinlik): Kimlik üstünde durmaktan ve 

kimlik arayıĢından çıkan genç artık kendi kimliğini diğerleriyle kaynaĢtırmaya ve 

yakınlık kurmaya istekli olmaya hazırlanmaktadır (Eriscon, 1963). 20-25 yaĢları arasına 

denk gelen bu dönem aĢk, sevgi, iĢ ve evlilik gibi sorumlulukları içermektedir. Bu 

aĢamada diğer insanlarla yakın iliĢkiler kurmak için yeni edinilen kimlik duygusu 

tehlikeye atılabilmektedir.  Genç yetiĢkinin kimlik duygusu çok kırılgan ise, izolasyon 

ve yalıtılmıĢlık görülmektedir. Tersi biçimde, sağlam bir kimlik sahibi bireylerde 

kendisinin önemli bir bölümünü kaybetme korkusu olmadan baĢka bireylerle 

kaynaĢabilmekte, bağlılık, yakınlık, yakın dostluklar ve baĢarılı bir iliĢki yaĢanmaktadır 

(Ericson, 1963). 

Üretkenliğe karşı durgunluk (yetişkinlik): Bu evre öncelikle doğurma ve 

gelecek neslin yönlendirilmesi anlamına gelen bir dönemdir. Bununla birlikte verimlilik 

ve yaratıcılık içermektedir. Genç yetiĢkinliğin sona ermesinden altmıĢlı yaĢlara kadar 

süren bu dönemde birey toplumdaki yerini ve sorumluluklarını almaktadır. Ericson, bu 

sorumlulukları almaya yönelik güdülenmenin genç nesillerin yetiĢkinlere duyduğu 
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ihtiyacın yanı sıra yetiĢkinlerin de kendilerine gereksinim duyulması yönündeki 

ihtiyaçlarından kaynaklandığını belirtmektedir. Çünkü Ericson’a göre olgun insan 

kendisine gereksinim duyulmasını beklemektedir (Ericson, 1963). Dönem sağlıklı 

biçimde atlatıldığında ve yetiĢkin kendine gereksinim duyulduğunu ve bunu 

karĢıladığına inandığında üreketlik göstermektedir. Tersi biçimde ise birey durgunluk 

göstererek kendine olan güvenini yitirecektir (Ericson, 1964, s.131). 

Son evre ise benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk (yaşlılık) olarak 

tanımlanmıĢtır. Önceki yedi geliĢimsel krizi baĢarıyla çözen bireyler, benlik 

bütünlüğünü sağlayabilmekte ve hayatın değerli olduğunu hissedebilmektedir.  Tersi 

biçimde diğer krizlerde orun yaĢayan bireyler bu evreyi atlatmakta da sorun ve 

“umutsuzluk” yaĢamaktadır. Bu durumda birey hayata hiçbir katkısının olmadığını 

düĢünerek ölümden korkmaktadır (Ericson, 1964). 

Ericson’a göre birey her aĢamada, kiĢilik geliĢimi için olumlu ya da olumsuz 

sonucu olabilecek psikososyal bir kriz yaĢamaktadır. Birey bu krizleri sağlıklı bir 

biçimde atlattığında diğer dönemlerde de baĢarılı olabilecek,  kiĢiliği olumlu biçimde 

oluĢarak geliĢecektir.  Bu dönemler sağlıklı bir biçimde atlatamadığında birey 

kiĢiliğinde olumsuzluk yaĢayacak ya da patoloji gösterebilecektir (Ericson, 1963). 

2.2.1.5. Karen Horney’in Temel DüĢmanlık ve Temel Kaygı Kuramı 

OluĢturduğu kiĢilik kuramında psikanalitik kuramının etkisi altında kalan Karen 

Horney, psikanalitik bir kuramcı olarak görülmektedir (Gençtan, 2004).  Bununla 

birlikte Freud’un kiĢilik ile ilgili kuramının çevre faktörünü göz ardı etmese de, bu 

faktörleri yalnızca içsel dürtülere tesir eden bir etken olarak değerlendirdiğini öne 

sürmüĢtür (Morris, 2002). 

Horney’in ego kuramında, sahip olunan benlik, gerçek benlik ve idealize 

benlikten oluĢan Ģeklinde üç yapı mevcut olmaktadır. Bireyin sahip olduğu benlik, 

bireyin yaĢantı ve deneyimlerinin toplamı; gerçek benlik, yaĢamın devam edilmesi ve 

uyumu sağlayan; idealize benlik ise günümüz “narsizm” kavramı ile yakından iliĢkili 

olan “abartılı benlik algısı” olarak ifade edilmektedir (Kocakula, 2012). Bu ego 

varsayımının zemininde, bireyin çocukluk yaĢamı içerisinde güvensiz bir dünyada 

olduğu düĢüncesinin olduğu ve endiĢenin doğumuna ebeveynlerin tutarsız 
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davranıĢlarının neden olduğu yatmaktadır. Bu durumda ise çocuk, dünya ile bağlantısını 

eksik hissetmekte ve bu durum da beraberinde eksiklik duygusunu gidermek arzusunu 

getirmektedir. Horney tarafından yaĢamın erken yıllarında yaĢanan bu bozuk ve 

güvensiz iliĢkiler “benlik şişmesi/narsizm” olarak ele alınmıĢtır. Horney, “narsist 

birey”;  sevme kabiliyetini kaybedip, bu yeteneğin boĢluğunda benlik saygısını yitirmiĢ 

ya da değersizlik duygusunun artması ile sürdürmüĢtür (Konay ve Çelik, 2018). Bunun 

üzerinden bu bireyler iç dünyasının kaybettiği olgunluğu kaynaklı iyileĢmek için 

çevresindeki insanlarla oyunlar oynamakta fakat asıl doğası ile iliĢkisi bittiği için 

davranıĢları yeterliliğini ve anlamlılığını yitirmiĢtir. Bu noktada birey bir karar almakta, 

yaĢamda elde edemediği sevinci ve coĢkunluğunu sahte benlik ile değiĢtirmektedir. 

Fakat ödüllendirici bu benliğin baĢarıları uzun sürmemekte ve birey nihayetinde, zaman 

içinde kendini “ideal, bütünleşmiş benliğiyle” özdeĢleĢtirebilmektedir. Buna paralel 

biçimde, imge oluĢturduğu yüzeysel imge olarak kalmamakta farketmeden imgeye 

dönüĢmekte ve  “gerçek benlik” gibi görünebilmektedir (Horney, 2011). 

Horney kiĢilik kuramını oluĢtururken birey, çevre ve içerinde yer alan etmenleri 

çalıĢmalarının merkezine yerleĢtirmektedir. Buna paralel biçimde kiĢiliğinin ortaya 

çıkıĢıyla en fazla bağlantısı olan bireyin yetiĢtiği çevrenin kiĢilerarası iliĢkilerini nasıl 

etkilediğini araĢtırmıĢtır. Bununla birlikte bireyin kiĢiliği, hayat akıĢı içindeki olaylar 

tarafından belirlenmekte ve güven duygusu, doyum ile hayatla baĢ edebilme tutumu 

yaĢadığında geliĢebilmekte; bu olaylar olumsuz olduğunda ise birey baĢ edebilmek ve 

kendini koruyabilmek için savunma mekanizmalarını geliĢtirmektedir (Schultz ve 

Schultz, 2009). 

Horney, kiĢiliğin yapısı ve geliĢiminden çok, nevroz üzerinde durmuĢ ve hayat 

iliĢkilerinin kiĢiliği belirlemedeki önemini vurgulamıĢtır (Ankara Üniversitesi, 2018).  

Nevrotik bireyler, diğerlerine yönelik baskı kurucu, aĢırı koruyucu, göz korkutucu, 

değiĢken ve aĢırı eleĢtirel olarak nitelendirilmektedir. Bu örüntünün oluĢma nedeni 

olarak bireyin erken çocukluk çağında “bizlik” duygusunun geliĢmemiĢ olması ve 

“temel kaygı” olarak tanımlanan, yoğun bir güvensizliğe sahip olması olmaktadır 

(Horney, 2011). Bunun üzerinden Horney tarafından bireyin kiĢilik oluĢumu; sevgi ve 

onay, yaĢamı yönetecek bir ortak, güç kazanmaya yönelik, diğerlerinden yararlanmaya, 

saygınlık kazanmaya, hayranlık ve baĢarı kazanmaya, bağımsızlık ve kendine yetmeye, 
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yetkin olmaya ve eleĢtiriye karĢı kendini savunmaya yönelik nevrotik ihtiyaçlar 

üzerinden Ģekillenmektedir (Ġnanç ve Yerlikaya, 2012). Buna ek olarak üç kiĢilik türünü 

önemli kabul etmiĢ ve değerlendirmiĢtir. Bu kiĢilik türlerinden ilki; çaresizlik içindeki 

bireyin kendini korumak ve tedbir almak için bir sığınak olarak diğer insanlara 

yaklaĢmasını içeren “insanlara yakın davranan kişilik”tir. Bu bireyler diğerlerinin sevgi 

ve onayı odaklı yaĢayan ve yaĢamlarının sorumluluğunu alabilecek birisi için çabalan 

“yumuşak başlı insan”lar olmaktadır. Ġkinci kiĢilik çeĢidi, tüm dıĢ dünyayı düĢman 

olarak algılayan “insanlara karşı davranan kişilik”tir. Bu bireyler güçlü olduğunu 

gösterme ihtiyacında olmakta, her zaman haklı olduğuna inanmakta ve diğer insanları 

ezmek, etkisi altına almak istemektedir Sonuncu kiĢilik türü ise insanlardan sürekli uzak 

durma esası üzerine inĢa olan insanlardan uzak kalan kişiliktir. Bu bireyler her Ģey için 

kendine yetmeye çalıĢmakta, pozitif davranıĢlara muhtaç olmak istememekte ve 

evlendiklerinde eĢlerine bile uzak durmaktadır. Horney tarafından önemle üzerinde 

durulan bu kiĢilik türleri bireylerin ihtiyaçları, kendileri ve narsizmlerini koruma 

ihtiyaçları üzerine kurulmuĢtur  (Sarı, 2011).  

2.2.1.6. Melanie Klein ve Donald Winnicott Nesne ĠliĢkileri Kuramı  

Freud’un çalıĢmalarından ilham alarak kendi kuramını oluĢturan Melanie Klein, 

bireyin kiĢilik geliĢiminin bilinçdıĢı etmenlerle oluĢmasının yanı sıra nesne 

iliĢkilerinden oluĢtuğunu öne sürmüĢtür. Bununla birlikte Klein, kiĢiliğin yaĢam boyu 

sürdüğünü savunan Ericson’un aksine kiĢiliğin oluĢumunda çocuğun ilk iliĢkilerinin 

önemli olduğunu savunmuĢtur (Klein,1975).  

Klein’a göre (1928), bebekler sırasıyla “paranoid-Ģizoid” (0-6 ay) ve “depresif” 

(6-12 ay) konumlarından geçmektedir. Bu noktada konum geçirilen evre olmamakta 

içsel nesne iliĢkileri olan, bir benlik örgütlenme durumu” olarak tanımlanmaktadır. 

Klein bu aĢamaların ilkinde bebeğin kendini dıĢ dünyadan ayıramadığı için birincil 

narsistik düzeyde olduğunu ve anneyi içsel nesneye dönüĢtürerek kendiyle bir 

algıladığını savunmaktadır. Bu narsistik düzeyde bebek anne memesine yönelik 

temsillerini oluĢturmaktadır. Ġçindeki saldırgan dürtüleri, “kötü” yanlarını azaltabilmek 

için yansıtmalı özdeĢim ile anne ya da anne memesine yansıtarak kendinden 

uzaklaĢtırmaya çalıĢtığını savunmaktadır. Bu dönemde anne “kötü” olarak 

konumlanmaktadır (Klein, 1975). Klein bu evrede de bebeğin kiĢilik bütünlüğünden 
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bahsedilemediğini savunmaktadır. Anne ve memesi kendine geldiğinde anne, “iyi”; 

yoksun bırakıldığında ise “kötü” olarak konumlanmaktadır. Depresif konum ise 

nesnenin bütünleĢtiği dönemdir. Bebek ego ve nesne temsillerini ambivalan biçimde 

“iyi” ve “kötü” olarak görmeye baĢladığı nesne temsillerini bütünleĢtirmekte ve sadece 

bir nesne olduğunu deneyimlemektedir. Saldırgan ve paranoid duygular beslenen anne, 

sevilen anne ile bir ve aynıdır. Böylece nesne “iyi” ve “kötü” bölünmelerinden 

uzaklaĢarak gerçekçi bir konuma gelmektedir. Bu noktada anneye yönelen 

saldırganlıktan duyulan depresif kaygı onarma çabalarıyla sevgi nesnesine yönlendirilir. 

Bu süreç bireyin "kiĢilik" geliĢiminin temelini oluĢturmaktadır (Klein, 1948). Çünkü 

“iyi” ve “kötü” yönleri bütünleĢtirdiğinde kendilik ve nesne temsilleri bebeğin iç 

dünyasında yer almaktadır. Böylelikle, bebek dıĢ dünya karmaĢasına daha kolay uyum 

sağlayabileceği esnek bir kiĢilik geliĢtirebilmektedir. Bebek birinci konumdan ikincisine 

geçerek onarma ve Ģükran duymaya baĢlamadığında ise kendi ve nesnenin farklı 

olduğunu kavrayamadığından kiĢilik bütünlüğü sağlanamayarak bölünmektedir 

(splitting). Bu durumda da kiĢilik geliĢememekte ve sınır kiĢilik bozukluğu (borderline) 

ya da narsistik kiĢilik bozukluğu geliĢtirebilmektedir (Klein, 1975). 

Klein’a benzer biçimde Donald Winnicott (1960) da kiĢiliği nesne iliĢkileri 

üzerinden açıklamıĢtır. Winnicott’a göre bireylerin kimliğe sahip olmasında dürtüler 

değil ilk nesne iliĢkileri önemli olmaktadır. Ġlk yaĢam dönemlerinde bebek için en 

önemli nesne “anne” olmaktadır. Bu noktada bebeğin imgesinde yeterince iyi annenin 

varlığı ve bebeğe sunduğu sevgi, ilgi, bakım ile bebeğin kiĢiliği zamanla bütünleĢmeye 

baĢlamaktadır. Süreç içerisinde kiĢilik bütünleĢmesi bu etmenlerle birlikte güvenli 

biçimde tamamlanabilmektedir. Eğer anne tersi biçiminde bebeği ilgi, sevgi ve 

bakımdan mahrum bırakırsa bebek gerçekten var olamamakta; kiĢiliği ise çevresel 

sıkıĢmaya karĢı tepki temelinde inĢa edilmektedir (Winnicott, 1960). 

2.2.1.7. BiliĢsel Kuram 

Psikanalitik kuramın bilnçdıĢına yaptığı aĢırı vurgu üzerinden kiĢiliği 

temellendirmesi “BiliĢsel Kuram”cılar tarafından eleĢtirilmiĢtir. Bunun üzerinden Aaron 

Beck (1960) tarafından öncülüğü yapılan biliĢsel kuram, bireyin çevresine yönelik 

bilgileri nasıl edindiği, çevresini nasıl algıladığı ve bu tür biliĢler temelinde 

gözlenebilen davranıĢlara olan etkisi ile ilgilenmektedir (Dönmez, 1992).  
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BiliĢsel kurama göre, bireylerin davranıĢları, biliĢler (durum ve kendi haklarında 

düĢündükleri) ile öğrenme ve geçmiĢ deneyimlerin (ödül, ceza ve model alma) ve yakın 

çevrenin etkileĢiminin bir ürünüdür (Morris, 2002). Buna paralel biçimde kiĢiliğin 

doğuĢtan gelen eğilimler ve çevre arasındaki etkileĢimle biçimlendiği savunulmaktadır. 

Buna ek olarak bireyin sahip olduğu kiĢilik özellikleri geçmiĢ öğretileri, çevreye 

karĢılık geliĢtirilmiĢ temel Ģemaları (bireyin temel inanç ve yargıları) ya da kiĢilerarası 

stratejileri içermektedir (Corsini ve Wedding, 2012). 

ġemalar bilgilerin biliĢteki temsil ve yeni bilgilerin var olanlara bağlanma 

biçimleri üzerinden oluĢmaktadır. Bireyler geçmiĢ yaĢantıları ya da ailelerinden 

öğrendiği Ģemalar üzerinden kendi kiĢiliklerine yön vermektedir. KiĢilerarası stratejiler 

ise bilgilerin edinilmesi, saklanması ve kullanılmasında iĢlev gören biliĢsel stratejilerdir. 

Bu noktada birey kendilik değerlendirmesi, algısı ve çevreden edindikleri bilgileri 

kendilik sistemine dahil etmektedir. Bu iki sürecin tutarlı olması da kiĢilik geliĢimi için 

önemli olmaktadır. BaĢka bir ifade ile birey edindiği bu geçmiĢ yaĢantıları, yetiĢtiği aile 

inançları, Ģemaları ve stratejileriyle kendini algılayarak kiĢiliğini tayin etmektedir. Bu 

noktada oluĢan kiĢilik farklılıkları da bireylerin bilgi iĢleme süreçlerindeki 

farklılıklardan kaynaklanmaktadır (Padesky, 1994; Beck, 1996). 

2.2.1.8. Sosyal Öğrenme Kuramı 

Alber Bandura tarafından öncülüğü yapılan sosyal öğrenme kuramı, bireylerin 

doğdukları andan itibaren ebeveynlerini, diğer insanları seyredip gözlem yaparak model 

almakta ve davranıĢlarını oluĢturmaktadır. Bu noktada özellikle erken yaĢ çocukluk 

döneminde bireylerin davranıĢlarının pekiĢtirilerek yapılmasını sürdürdüğü ya da 

cezalandırılarak söndürdüğü öne sürülmektedir (Bandura, 1963). Bandura’ya göre 

kiĢilik, öğrenme sürecine paralel biçimde geliĢmekte, yaĢam boyu davranıĢların 

sonuçlarına göre belli davranıĢ biçimlerini seçip ya da değiĢtirilerek oluĢturulmaktadır 

(Bandura, 1962).   

2.2.1.9. Carl Rogers’ın Ġnsancıl Kuramı 

Ġnsancıl kuram, diğer kuramların üzerinde durmadığı ve insan kiĢiliğinin önemli 

boyutları olan “özgür irade” ve “insan onuru” nun üzerinde durmuĢtur. Buna göre, 
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Kendini  

GerçekleĢtirme 

Değer Ġhtiyacı 

Prestij, BaĢarma 
duygusu 

Ait Olma Ve Sevgi Ġhtiyacı  

ĠliĢki Kurmak, ArkadaĢlık 

Güvenlik Ġhtiyacı 

Korunma, Güvenlik 

Fiziksel Ġhtiyaçlar 

 Yiyecek, Su, Barınma 

bireyin kendi hareket ve davranıĢlarından büyük oranda sorumlu olduğunu 

savunmaktadır (Rogers, 1959). 

Kuramın öncülerinden olan Carl Rogers (1940), çocukluk döneminde 

karĢılaĢılan durumların yetiĢkin kiĢiliğini yapılandırmada önemli bir rol oynadığını göz 

ardı etmemekle birlikte daha çok bireyin Ģimdiki ihtiyaçları ve gerçekleĢtirme 

yönündeki hedef odaklı amaçları üzerinde durmaktadır (Rogers, 1959). Bununla birlikte 

bireylerin kiĢiliklerini olumlu amaçlar doğrultusunda geliĢtirdiklerine inanmaktadır 

(Morris, 2002). 

Ġnsancıl kuramın diğer bir öncüsü olan Abraham Maslow (1943), bireylerin 

doyurulması gereken ihtiyaçlarının olduğunu ve doyurulduğunda bir üst aĢamadaki 

ihtiyaçlara geçtiğini savunmaktadır. Bunun üzerinden “Ġhtiyaçlar HiyerarĢisi” kuramını 

geliĢtirmiĢtir. Bu hiyerarĢi beĢ basamaktan oluĢmak ve birey birini tamamlamasa dahi 

diğer aĢamaya geçebilmekte ya da bir alt aĢamaya inebilmektedir (Hodgetts, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1. Maslow Ġhtiyaçlar HiyerarĢisi 

ġekil 1’de görüldüğü gibi birinci ve en alt basamak temel ihtiyaçlar olan 

“fiziksel ihtiyaçlar”dır. Birinci basamakla baĢlayan güdüler sırayla doyuruldukça 

sonraki ihtiyaç hissedilmekte ve birey kendini gerçekleĢtirme ihtiyacına ulaĢmaya 

çalıĢmaktadır. Bu kurama göre kiĢiliğin geliĢimi bu ihtiyaçların tamamlanması ve 
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bireyin hiyerarĢideki en üst noktaya gelmesi ile tamamlanmaktadır. Çünkü tam ve 

sağlıklı biçimde en üst düzey olan “kendini gerçekleĢtirme” de birey, yaratıcı, kendine 

güvenli, insanlarla olumlu iliĢkiler kurabilen ve kendine yetebilmektedir (Aruma ve 

Hanachor, 2017). 

Maslow (1970b, s.68) hiyerarĢideki sıralamanın “değişmez ve kesin olmadığını” 

ileri sürerek ortaya koyduğu “ihtiyaçlar hiyerarĢisi”ni 1970’lerde geliĢtirilmiĢ ve yeni 

tespitler üzerinden piramiti yenilemiĢtir. GeliĢtirilen yeni kuramda piramide “değer 

ihtiyacı” aĢamasının üstüne “bilme ve anlama” ile “estetik ihtiyacı” eklenmiĢtir. 

Bununla birlikte Maslow’un en üst aĢama olarak ortaya koyduğu “kendini 

gerçekleĢtirme” aĢamasının üstünde “üstünlük” aĢaması yer almaktadır. Bu noktada 

“bilme ihtiyacı”; bireylerin bilgi birikimi, merak, keĢif ve anlam arayıĢını; “estetik 

ihtiyaçlar”; güzellik arayıĢı, biçim ve uyumu; “üstünlük ihtiyacı” ise bireyin kendi 

özbenliğinin ötesindeki değerler tarafından güdülendiğini içermektedir (Maslow, 

1970b). Bu aĢamalarla birlite Maslow, bireyin kendi potansiyelini ve tamamlanma 

arzusuna yaklaĢtığında potansiyeli ölçüsünde kendini gerçekleĢtirdiğini ortaya 

koymaktadır. Fakat bu aĢamalarda uzun süreli kalmanın mümkün olmadığı, kendini 

gerçekleĢtirmenin bir süreç olduğu ve mükemmel insan olamayacağı savunulmaktadır 

(Maslow, 1970a,). 

2.2.1.10. Biyolojik Kuram 

Beş Faktörlü Kişilik Kuramı’nın oluĢumuna zemin hazırlayan biyolojik 

yaklaĢıma göre, kiĢilik doğuĢtan gelmekte ve genetik olmaktadır. Bunun yanı sıra 

bireyin kiĢiliğinin içinde büyüdüğü çevre ve kültürden ne kadar etkilendiği üzerinde de 

durmaktadır. Biyolojik yaklaĢımı destekleyen psikologlar kalıtımsal eğilimlerin ve 

fizyolojik süreçlerin kiĢilik farklılıklarını açıklamak için kullanılabileceğini 

savunmaktadır (Burger, 2008).  

KiĢiliği ortaya koyan biyolojik çalıĢmaların geçmiĢi Hipokrat’a (M.Ö. 400) 

kadar uzanmaktadır. Hipokrat insan kiĢiliğinin beden salgılarından etkilendiğini 

savunmaktadır. Bu görüĢü üzerinden geliĢtirdiği kuramda insanların kiĢilikleri beden 

sıvıları üzerinden değiĢmekte ve dört kategori üzerinden açıklanmaktadır (Okyayuz, 

1999). 
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Bu dört kategoriye bakıldığında vücudunda kanın baskın olduğu bireyler, neĢeli, 

canlı ve hareketli; balgamın baskın olduğu bireyler, sakin, ağırkanlı ve yavaĢ hareket 

eden; kara safranın baskın olduğu bireyler, melankolik, duygusal, üzgün ve düĢünceli; 

sarı safranın baskın olduğu bireyler ise sinirli, sert ve çabuk kızan biçiminde 

tanımlanmaktadır (Yakut, 2006, s.41). 

Biyolojik özelliklerin kiĢilik üzerindeki etkisinin incelenmesine ilk 

yönelenlerden biri olan Sir Francis Galton (1862), “aile tarihçesi yöntemi” ile genetik 

özellik ve kiĢilik iliĢkisini ortaya koymaya çalıĢmıĢtır. Galton, kalıtsal olarak genlerle 

aileden geçen bazı özelliklerin zaman içerisinde kuĢaklara aktarılarak benzer biçimde 

görüldüğünü açıklamıĢtır. Bu aktarımlarla birlikte de bireylerin kiĢilini oluĢturduğunu 

öne sürmüĢtür (Deary, 1993). BaĢka bir ifade ile kiĢiliik sonradan oluĢmamakta, önceki 

koĢulların düzenli bir sonucu olarak var olmaktadır. Bununla birlikte kiĢiliğin farklılık 

göstermesi de bireylerin atalarından farklı gen aktarımına sahip olarak ayrıma yol 

açmasındandır (Galton, 1869). 

Bu yaklaĢım en iyi bilinen araĢtırmacı ve çalıĢmalardan bir diğeri de Twins 

Reared Apart'ın 1979 ve 1999 tarihlerinde tek ve çift yumurta ikizleri dahil olmak üzere 

350 ikiz ile yaptığı “Minnesota AraĢtırması”dır. Bu araĢtırma birlikte ve ayrı yetiĢtirilen 

ikizlerin benzer kiĢilik özelliklerine sahip olduklarını bulmuĢtur bu bulgular bazı kiĢilik 

özelliklerinin kalıtımsal eğiliminin olduğunu net bir Ģekilde ortaya koymuĢtur. 

KiĢiliklerimizin bazı yönlerinin (liderlik, otoriteye itaat, iyi olma duygusu Ġyi olma 

duygusu, yabancılaĢma, strese karĢı direnç, korku gibi) genetik olarak büyük ölçüde 

kontrol altına alınabileceğini ve bu özelliklerin epigenetik etmenlerin yanı sıra pek çok 

genin birleĢiminden oluĢtuğunu göstermiĢtir (Bouchard, 1994). Modern psikologlardan 

pek çoğu mizacın yaĢamın çok erken dönemlerinde ortaya çıktığını ve büyük oranda 

biyolojik temelli olduğunu öne sürerler (Rothbart, 2011).  Alexander Thomas ve Stella 

Chess (1977) tarafından yapılan bir araĢtırmaya göre bebeklerin üç temel mizaç ile 

kategorize edilebileceğini buldu. Bunlar; kolay, zor ve yavaş ısınan olarak belirlendi. 

Fakat bunlarla birlikte aile etkileĢimleri, olgunlaĢma ve bütün diğer çevresel etmenlerin 

de kiĢiliklerin geliĢmesini etkileyebileceğini ortaya konmuĢtur (Yoleri, 2014).  
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2.2.1.11. Ayırıcı Özellik Kuramı 

Öncülüğünü Gordon Allport, Raymond Cattel ve Hans Eysenck’in yaptığı 

ayırıcı özellik kuramı, belirli bir grup içinde bir bireyin önderlik yapabilme ve grubu 

yönetme nedeninin bireyin sahip olduğu kiĢilik özelliklerinden kaynaklandığını 

savunmaktadır (Ertuğrul, 2009). 

Kuramın öncülerinden olan Gordon Allport (1936) yazdığı kiĢilik kitabı ile 

kuramın temellerini oluĢturmuĢtur. Kurama göre bir bireyin davranıĢının en kritik 

belirleyicisi çevresel Ģartlardan çok, kiĢilik yapıları olmaktadır (Allport, 1937). Buna 

göre kiĢilik, “bireyin kendine özgü düşünce, davranış ve çevre uyumunu belirleyen 

psikofiziksel sistemlerinin dinamik örgütlenmesi” olarak tanımlanmaktadır (Dallıoğlu, 

2014, s.18).  Buna ek olarak kiĢiliği “temel”, “merkezi” ve “ikincil” olarak üç 

kategoride incelemiĢtir. KiĢiliğin “temel özellikleri”, insan hayatında yaygın ve kolayca 

fark edilen eğilimleri; “merkezi özellikler”, sadece bağlamla ilgili özellikleri; “ikincil 

özellikler” ise, bilinebilir, saklı olmayan, genel ve tutarlı eğilimleri içermektedir (Altın, 

2014, s.17). 

  Raymond Cattell (1940) faktör analizini kullanan kuramcıların baĢında gelmekte 

ve kiĢiliği 16 kişilik boyutu altında toplamıĢ ve “16PF KiĢilik Envanteri”ni (16PF 

Personality Factors Test) geliĢtirmiĢtir. Bu alt boyutlar; “sıcaklık, sorun çözme becerisi, 

hareketlilik, kurallara itaat, stresle başa çıkabilme, atılganlık, dominantlık, hassaslık, 

ölçülü davranma, soyut düşünebilme, kendini değerlendirme, değişime açıklık, 

mükemmeliyet, öz-güven, huzursuzluk ve erdemlilik” olarak açıklanmaktadır (Tekin ve 

ark., 2012, s. 4617).  Buna ek olarak Cattell’e göre kiĢilik, gözlenen ve gözlenemeyen 

tüm davranıĢlar ile açıklanmakta, her türlü sosyal çevre ve ortamlarda bireylerin nasıl 

davranıĢlar gösterebileceğini ortaya çıkarmaya yönelik araĢtırmalar yapılması önemli 

olmaktadır (Dayıoğlu, 2017). 

Ġlerleyen yıllarda kiĢilik kuramının ayırıcı özellik kuramında yer alan Eysenck, 

doğuĢtan gelen, genetik temelli kiĢilik farklılıkları olan mizaç üzerine odaklanmıĢ ve 

kiĢiliğin büyük ölçüde biyoloji tarafından yönetildiğini savunmaktadır. Buna ek olarak 

kiĢilik, “bireyin gerçek ya da gizli davranış örgütlerinin tümü”nü içine almakta ve hem 

kalıtım hem de çevre etmenlerinin etkileĢimi sonucu biçimlenmektedir. Bunun 
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üzerinden Eysenck, “Biyoloji Temelli Faktör Analitik Ayırıcı Özellik Kuramı” nı 

geliĢtirmiĢtir (Ġnanç ve Yerlikaya, 2012). Bu kuram kiĢilik yapısının, birbirinden farlı, 

iki uç noktalı yatay (dışa dönüklük/içe dönüklük) ve dikey iki boyuta (nevrotik/normal) 

sahip olmakta ve bu iki boyut üzerinden birbirinden ayrı fakat iliĢkisel bağlantılara 

sahip olan dört ayrı düzeye yerleĢtirilmiĢtir (Ökte, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. Eysenck KiĢilik Kuramı 

ġekil 2’de görüldüğü gibi, “dışa dönük” özelliği yüksek olan bireyler, sosyal, 

dıĢa açık ve kolayca baĢkalarıyla bağlantı kurmakta; “içe dönük” özelliği yüksek 

olanlar, antisosyal, sessiz ve diğerleriyle etkileĢimlerini sınırlama ihtiyacı daha yüksek; 

“nevrotiklik” özelliği yüksek bireyler; ürkek, gergin, depresif, anksiyetöz ve öz güveni 

düĢük olmaktadır (Karancı ve ark., 2007). 

Bununla birlikte Cattell’in 16 faktörü çok geniĢ olmasının karĢısında, 

Eysenck’in iki faktörlü sistemi çok dar olduğu için eleĢtirilmiĢtir. Buna paralel biçimde 

Alıngan 

 Huzursuz Saldırgan 

Çabuk Heyecananan 
DeğiĢebilen  

Fevri  

Ġyimser 
 

Sosyal  

KonuĢkan 

 Sorumluluk Alan  

Kolay Geçinebilen 

 Canlı Tasasız 

 Önder 

Pasif 

 Dikkatli 

 DüĢünceli  

Geçimli  

Kontrollü  

Güvenilir  

Sakin 

Hırçın 

 Kaygılı  

Temkinli  

Kötümser  

Antisosyal Sosyal 

Sessiz 

Nevrotik 

Ġçe dönük 

DıĢa Dönük 

Normal 
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baĢka bir kiĢilik kuramı olan “BeĢ Faktör Modeli” olarak adlandırılan yeni bir kuram 

ortaya çıkmıĢtır (Funder, 2001).    

2.2.1.12. BeĢ Faktörlü KiĢilik Kuramı  

BeĢ faktörlü kiĢilik kuramının 1920’lere dayanan eski bir tarihi olduğu 

söylenebilmektedir. Gordon Allport ve H.S. Odbert (1936) kiĢiliğin, herkesin belli 

özelliklere ya da karakteristik davranıĢ biçimlerine sahip olduğu yaklaĢımıyla 

anlaĢılabileceğini öne sürmektedir. Buna paralel biçimde kiĢilik özelliklerini ve 

duygusal durumları tanımlayan terimleri belirlemek amacıyla çalıĢmalara baĢlamıĢ ve 

yaklaĢık 1800 farklı kelimeye ulaĢmıĢlardır (Cooper, 2014). Ġlerleyen zamanlarda bu 

listede yer alan terimler azaltılarak (4.500) daha kalıcı sıfatlardan oluĢan yeni bir liste 

ortaya koymuĢlardır. Azaltılarak hazırlanan bu listeler çeĢitli araĢtırmacılar tarafından 

birçok araĢtırma sonucunda tekrar düzenlenmiĢ ve “BeĢ Faktörlü Çözüm”ler ortaya 

çıkmıĢtır (Özkan, 2018). 

Paul Costa ve Robert McCrae (1992) kiĢiliğin açıklamasında farklı görüĢlerin bir 

çatı altında birleĢtirilmesiyle oluĢan bu kuram, "BeĢ Etmen Modeli" (BEM) olarak da 

adlandırılmaktadır. Türkiye’de farklı yöntemler kullanılarak ve kiĢilik özelliklerinin alt 

boyutlarının bazı değiĢkenlere göre incelenmesi sonucunda pek çok çalıĢma ortaya 

çıkmıĢ ve bu modelin bu kadar sık kullanılması “Büyük BeĢli” ismini almıĢtır. Son 

yıllarda kiĢilik kavramları anlayabilmek için beĢ faktör kiĢilik modeli sıklıkla 

kullanılmaktadır. Kuramda kiĢisel farklılıkların ortak bir dilde kodlanması bu 

kodlamalardan yola çıkarak kiĢilik yapılarını açıklayan bir sınıflamanın olabilmesi 

varsayımı yapılmaktadır (Tabak ve ark.,2010). 

Buna göre beĢ temel kiĢilik özelliği; “duygusal denge-tutarlılık/dengesizlik, 

dışadönüklük/içedönüklük, deneyime açıklık/zekâ gelişmemişliği, uyumluluk/düşmanlık 

ve sorumluluk-özdenetim/dağınıklık” olarak kategorize edilmektedir. Bu kiĢilik 

faktöründe yer alan her madde, birbirleriyle yakın iliĢkili olan daha farklı kiĢilik 

özelliklerinin üst üste biniĢmesinden oluĢmaktadır. BaĢka bir ifade ile kategoride yer 

alan her etmen, içerisinde birçok duygu, davranıĢ, kiĢilik özelliği ve ilgili terimleri de 

içermektedir (Zel, 2001). 
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ġekil 3. BeĢ Faktörlü KiĢilik Kuramı 

ġekil 3’e bakıldığında birinci etmen, bireyin strese dayanıklılığını; ikinci etmen, 

sosyal yönünü; üçüncü etmen, insanın yeniliklere açık olup olmayıĢını; dördüncü etmen, 

insan iliĢkilerinde devamlılığı ve beşinci etmen ise baĢarı yönelimini ifade etmektedir 

(AĢan ve Aydın, 2006). 

Birinci etmen olarak ele alınan “tutarlılık” boyutunda yüksek puan alan bireyler 

ise yaĢamın her noktasında pozitif, dingin, özgüvenli, olumlu açıdan bakmaya ve 

karĢılaĢılan sorunlarda çözüm odaklı olmaya yatkın oldukları belirtilmektedir (Özer, 

2013). Literatürde “nörotisizm” olarak da adlandırılan diğer uç olan “duygusal 

dengesizlik” boyutu yüksek olan bireyler çeĢitli araĢtırmalarda kaygılı, öz güveni 

olmayan, karmaĢık duygular ve kendiyle uğraĢan, agresif ve anksiyetöz gibi özelliklerle 

tanımlanmaktadır. BaĢta McCrae ve Costa (1987) olmak üzere birçok araĢtırmacı 

nörotisizmin temelinde anksiyete, depresyon, agresiflik ve  gerginlik gibi negatif 

duygular içerdiğini savunmaktadır (Amirkhan ve ark.,1995).  

Ġkinci etmen olarak ele alınan “dışadönüklük” boyutundan yüksek alan 

bireylerin, canlı, neĢeli, heyecanlı, aktif ve sosyal olma özelliklerini içermektedir. 

DıĢadönük olma olgusu bu etmen için belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu özelliklere ek 

DüĢük Puan Faktör Yüksek Puan 

Sakin, duygusal olmayan, 

özdenetimli, kendine 

güvenen 

Duygusal Denge (N) Sinirli, kaygılı, duygusal, 

güvensiz 

Sessiz, çekingen, pasif DıĢa Dönüklük (E) Sosyal, aktif, konuĢkan, 

neĢeli, merhametli 

Yaratıcı olmayan, dar ilgi 

alanı olan, rutini tercih 

eden 

Deneyime açıklık (O) Meraklı, yaratıcı, 

geleneksel olmayan, hayal 

gücü kuvvetli 

Kaba, alaycı, Ģüpheci, 

kindar, çıkarcı 

Uyumluluk (A) Ġyi huylu, yumuĢak kalpli, 

yardımsever, affedici 

Amaçsız, sorumsuz, 

umarsız, tembel 

Sorumluluk (C) Güvenilir, çalıĢkan, 

özdisiplinli, hırslı, sorumlu 
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olarak sosyal etkileĢimden mutlu, lider, ve arkadaĢ canlısı olma davranıĢ örüntleri de bu 

etmenlerin özelliklerini içine almaktadır (Ercan, 2010). Bunun tersi biçimde 

“içedönüklük” boyutunda yüksek alan bireylerin endiĢeli, depresif, anksiyetöz, düĢük 

özgüvenli, iletiĢim kurmada sorun yaĢamaya ve mutlu olmaya daha az eğilimli oldukları 

belirtilmiĢtir (Malkoç, 2011). 

Üçüncü etmen olan “deneyime açıklık” boyutundan yüksek puan alan bireyler 

sanatçı yönleri geliĢmiĢ, cesur, ilgi alanları geniĢ, özgür, özgün, farklılıklardan mutlu 

olan, kültürlü, araĢtırmacı, yeniliğe açık ve fikirlerini özgür biçimde ifade eden 

özelliklere sahip etmektedir. Buna ek olarak bu boyutta yer alan bireyler bir Ģeyleri 

araĢtırıp bulmayı, sürekli kendilerini yenileme ve geliĢtirmeyi de amaçlamaktadır. 

(Somer ve ark.,2002). Bu boyuttan düĢük alanlar ve “zeka gelişmemişliği” boyutunda 

yer alan bireyler ise tutucu, geleneksel, fikirlerinde sabit olan, rutini tercih eden, ilgi 

alanı dar ve yeniliklere kapalı bireyler olarak tanımlanmaktadır (Aksoy, 2018). 

Dördüncü etmen olan “uyumluluk” boyutundan yüksek puan alan bireyler iyi 

huylu, yardımsever, sevecen, uysal, kibar, saygılı, güvenilir, iyi huylu, hoĢgörülü ve 

barıĢçı gibi özelliklerle tanımlanmaktadır (Somer ve ark.,2002, s.28). Bu boyuttan 

düĢük alan bireyler “düşmanlık” boyutunda yer almakta ve uysallık ile bağı olduğu gibi 

duygusal tutarsızlık boyutuyla da yakından bağlantılı olmaktadır. Bu bireyler 

kendilerinden baĢkasına güvenmekte sorun yaĢamakta, alaycı olmakta, birçok durum ve 

bireye karĢı Ģüpheyle yaklaĢmaktadır. Duygusallıktan uzak oldukları gibi aynı zamanda 

kaba, antipatik bir imaj çizmektedir (Eryılmaz, 2009). 

Son etmen olarak ele alınan “sorumluluk” boyutu literatürde “vicdanlılık” ya da 

“öz denetim” olarak da yer almaktadır. KiĢilik etmeninin bu boyutu, bireyin bir hedefe 

yönelik davranıĢlarında planlı olma, odaklanma, motivasyon, organizasyon ve baĢarı 

kavramları ile yakından iliĢkili olmaktadır. Buna ek olarak çalıĢmacılar bu boyuta 

motivasyon ve odaklanmayı bir arada içermesi kaynaklı, “ilerletici” ve “ketleyici” 

faktörleri içerisinde barındırdığını belirtmektedir. Buna göre bu boyutun “ilerletici” 

tarafı, baĢarı arzusu ve iĢ istikrarında; “ketleyici” tarafı ise ahlak, titizlik ve önlem alma 

özellikleri ile kendini göstermektedir (Mete, 2006). Bu boyuttan yüksek alan bireyler, 

öz disiplini yüksek, çalıĢkan, sorumluluk sahibi, çalıĢkan ve azimli olmaya yatkın 

olmaktadır. Tersi biçimde bu boyuttan düĢük alan bireyler dağınıklık boyutunda yer 
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almaktadır. Bu boyutta yer alan bireyler sorumsuz, tembel, dikkatsiz, amaçsız, iĢlerini 

ertelemeye, hedeflerine ulaĢmada rahat olma ve hayal kırıklığı karĢısında çabuk pes 

etmeye eğilimli olarak tanımlanmaktadır (Bozkurt, 2018). 

Ele alınan beĢ faktörlü kiĢilik boyutlarına yönelik kiĢisel söylemler üzerinden 

puanlandığında, bu özellikler yüzdelik biçimde gösterilmektedir. Puanlama biçiminde 

yer alan, %80 oranında “sorumluluk” puanı, görece yüksek düzeyde “sorumluluğa”; 

aynı Ģekilde de %5 oranında “dışadönüklük” puanı da sıra dıĢı bir yalnız kalma isteği ve 

sükûnet ihtiyacına iĢaret edebilmektedir. Fakat bu nitelik grupları, istatistiksel anlamda 

kümeler oluĢturmasına rağmen, öznel kiĢilik profillerinde istisna görebilmek 

mümkündür. Ortalama olarak, “deneyime açıklık” seviyesi yüksek olanların entelektüel 

alanlara ilgi duyan, sanata meraklı ve yeni deneyimler kazanma konusunda isteklidirler. 

Belirli bir bireyin “deneyime açıklık" puanı yüksek olabilmekte ve yeni kültürleri 

incelemeye ve öğrenmeye istekli olabilmektedir. Fakat baĢka bir taraftan sanat ya da 

edebiyatla ilgili yüksek bir ilgi düzeyine sahip olmayabilmektedir. Buna ek olarak 

duruma özgü bazı etkiler de olabilmekte, “dışadönük”ler bile bazen insanlardan uzak 

kalmak isteyebilmektedir (Mount ve ark., 1998). 

Ele alınan bu kuramın literatüre kattığı en önemli geliĢmelerden biri de önceki 

yıllarda plansız ve düzensiz Ģekilde ele alınan bu alana bir sınıflandırma getirmesidir. 

Bu kuramı diğer kuramlardan ayıran en önemli özellik, yalnızca bir kuramcının 

kuramına göre olmayıp bireylerin birbirlerini anlamada faydalandıkları doğal bir araç 

olan dile dayalı olmasıdır (Funder, 2001).  

2.3. ÖFKE KAVRAMI 

Ġnsanı diğer organizmalardan farklılaĢtıran özelliklerden biri, “bireyin duygu, 

düşünce ve davranışları üzerinde kontrol sahibi olma ve gerektiği anlarda diğer 

alanlara kaydırabilme yetisi”dir (Elkin ve Karadağlı,2016, s.64). Kompleks bir yapıya 

sahip insanoğlu sadece biliĢsel ve davranıĢsal yapılanmalar üzerinden değil aynı zaman 

da duygular üzerinden de yönlendirilebilmektedir.  

Kavramsal olarak duygular, tanımlanmakta güçlüklerle karĢılaĢılan bir alan 

olmaktadır. Genel anlamda bireylere iliĢkin öznel yaĢantıları, bireyin hayati durumlarla 

bağlantılı olarak yapılabileceklerini barındıran, tanımlandırılabilir bir süreç olarak ifade 

https://www.wikizero.com/tr/Y%C3%BCzde
https://www.wikizero.com/w/index.php?title=Ahlaki_sorumluluk&action=edit&redlink=1
https://www.wikizero.com/w/index.php?title=D%C4%B1%C5%9Fad%C3%B6n%C3%BCkl%C3%BCk&action=edit&redlink=1
https://www.wikizero.com/tr/A%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1k
https://www.wikizero.com/tr/A%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1k
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edilebilmektedir (Çeçen, 2002). Fakat bu duygular bireye özgü ve kiĢisel olması 

kaynaklı bireyden bireye farklı Ģiddet ve görünümlerde yaĢanabilmektedir. Bireylerin 

duygu ve düĢüncelerini koĢullara göre kontrol edebilme yeteneği iç huzur sağlamak için 

önemli olduğu gibi; sosyal çevresi ve yakınları ile iliĢkiler kurabilmesi açısından da 

önem taĢımaktadır (Duran ve Eldeleklioğlu,2005).  

Literatürde, duygular üç kategoride toplanmaktadır. Birinci kategoride pozitif 

duygular olarak anılan sevgi, Ģefkat, mutluluk ikinci kategoride “engelleyici duygular” 

olarak anılan kaygı, üzüntü, suçluluk, pişmanlık, utanç ve tiksinti gibi duygular ve son 

kategoride ise üçüncü grupta ise, “düĢmanlık duyguları” olarak ele alınan öfke, nefret, 

kıskançlık gibi duygular yer almaktadır (Ġnanç ve ark., 2004, s.175). 

 DüĢmanlık duygusu kategorisinde yer alan öfke duygusu, bireylerin doğdukları 

anlardan beri gelen ve ilk yıllarından itibaren geliĢip günlük hayatın içinde sıkça 

gözlenen bir duygu olmaktadır. Bununla birlikte “doyurulamaayan arzulara, 

beklenilmeyen sonuçlara ve doyurulmayan beklentilere karşı verilen yalnızca 

saldırganlık ve şiddet içermeyen, yaşamı çeşitlendirip ve yaşamın devam etmesi için 

gerekli olan” bir duygudur (Albayrak ve Kutlu, 2009; s.58). Buna ek olarak düĢmanlık 

bireylerin hayatı boyunca tüm yaĢlarda ve kültürel yapılarda doğal olarak ortaya çıkan 

bir tepkidir. (Kalogerakis, 2004). BaĢka bir ifade ile bireyin doğduğu andan itibaren 

yaĢanılan bir duygu olması kaynaklı evrensel ve anlaĢılabilir bir duygu niteliği 

taĢımaktadır (Schiraldi ve ark., 2002). 

Psikoloji literatürüne bakıldığında ise öfke duygusu, “gerçek ya da zihinsel bir 

inanca dayanan engellenme, incitilme, korkutulma, tehdit edilme, yoksun bırakılma, 

saldırıya uğrama gibi koşullarda duyumsanan ve yol açan obje ya da kişiye yönelik 

saldırgan, savunucu davranışlarla sonuçlanabilen negatif ve yoğun bir duygu” olarak 

tanımlanmaktadır (Bakırcıoğlu, 2012,s.936).  

Anderson (2004) ise öfkeyi, bireyin yaĢadığı özgüven eksikliği, baĢarısızlık, 

yalnızlık korku ve kaygısı ile meydana gelen, üzüntüden kaçmak için kullandığı bir 

savunma olarak tanımlamıĢtır. Genel anlamda bakıldığında öfke kavramı,  bireyi 

rahatsız eden düĢünce ve duyuĢları içermesi beraberinde aynı zamanda harekete 
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geçirici, psikolojik tepki, ifade ve toplumsal sonuçları içinde barındıran karmaĢık bir 

duygusal sürece iĢaret etmektedir (Aydınlı, 2014).  

2.3.1. Öfkeyi Açıklayan Kuramsal YaklaĢımlar 

Öfkeyi anlama ve açıklama noktasında temelde bulunna psikolojik 

mekanizmaları ortaya çıkarmayı amaçlayan pek çok kuramsal yaklaĢım bulunmaktadır. 

Bu kuramsal yaklaĢım içerisinde geçmiĢi eskiye dayanan psikanalitik kuram önemli bir 

yer tutmaktadır. 

Psikanalitik kuram öfkenin tanımlanmasında doyurulamayan cinsel ve 

saldırganlık dürtülerinin rolüne vurgu yapmaktadır. Öfke, bilinçdıĢında doyurulmadan 

yer edinen bu dürtüler sonucu yaĢanan bilinçdıĢı psikolojik çatıĢmalardan 

kaynaklanmaktadır. Bu duygu bilinç düzeyine çıktığında ise savunma mekanizmaları 

tarafından değiĢtirilebildiği gibi açıkça saldırgan davranıĢlar olarak da kendini açığa 

çıkarabilir. Öfke ayrıca bilinçdıĢındaki savunma mekanizmalarını da harekete geçirerek 

bireyi içsel tehditlere yönelik korumaya çalıĢan ve duygularının düzenlenmesini 

sağlayan bir sinyal görevi de üstlenmektedir-(Feindler, 2006). 

Psikanalizin kurucularndan olan Freud’a (1920) göre insan davranıĢı “yaĢam” ve 

“ölüm” olmak üzere iki temel dürtü tarafından yönlendirilmektedir. Bu noktada Freud’a 

göre yaĢam dürtüsünün türevi cinsel dürtüler; ölüm dürtüsünün türevi ise öfke ile 

saldırganlık olmaktadır (Freud, 2018). Freudiyen kurama göre bireyin bilinçdıĢında 

yatan “ölüm”dürtüsü ile kendine zarar verme arzusu bulunmaktadır. Bunun sonucunda 

bireyler kendine yönelik olan bu yıkıcı eğilimlerini dıĢ dünyadaki objelere çevirdiğinde 

öfke ve saldırganlık oluĢmaktadır. BaĢka bir ifade ile öfke ve saldırganlık ölüm 

dürtüsünün ikincil olarak dıĢa yönelmiĢ biçimidir (Geçtan, 2004). Bununla beraber öfke 

ve saldırganlığın temelinde libidonun engellenmesi de yatmaktadır. BilinçdıĢında 

arzulanan haz ve doyum sağlanmadığında ya da bastırıldığında çatıĢma ve öfke ortaya 

çıkmaktadır. Bu öfke dıĢarı yöneltilebleceği gibi kiĢinin kendisine yöneltilerek 

deprsyona da yol açabilir. 

Freud’a göre öfke ve saldırganlık duyguları erken geliĢim dönemlerinde 

oluĢmaktadır. Bu durumu ortaya koyduğu psikoseksüel geliĢim dönemleri üzerinden 

temellendirmektedir. Oral dönemde bebek öfke ve saldırganlık davranıĢlarını ısırma, 
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çiğneme, tükürme ve ağlama tepkileri ile göstermektedir. Bu davranıĢ biçimleri bireyin 

varolan yıkıcı dürtülerinin ilk belirtileri niteliğindedir (Freud, 2008). Bu dönemde fikse 

ya da regrese olmak, öfkeli ve saldırgan davranıĢların temeli olarak kabul edilmiĢtir. 

Ġleriki yaĢamında bu davranıĢlar kendini diğerlerini kötüleme, iğneleme, alay etme, 

suçlama, ani öfke patlamaları ve Ģiddet ile göstermektedir (Freud, 2018). 

Bireyde öfkenin temellerinin atıldığı bir diğer dönem ise anal dönem olmaktadır. 

Bu dönemde dıĢkının püskürtülmesi ya da dıĢkı ve çocuğun anüs kaslarının denetimini 

kazanmasından kaynaklanan güçlülük duygusu öfkenin yordayıcılarıdır. BaĢka bir ifade 

ile dıĢkı çocuğun öfkesinin dıĢa yansıtma aracı olmaktadır. Bununla birlikte anal 

dönemde kas kontrolü kendine geçen çocuk sınırlandığında otoriteye öfke duymaktadır. 

Bu noktada çocuk otoriteye olan öfkeyle birlikte dıĢkısını vermeyi reddedebilmekte ya 

da denetimsiz bırakabilmektedir (Hall,1999). 

 

Freud’a göre, öfke duygusunun ve saldırganlığın geliĢmesini etkileyen önemli 

bir diğer evre ise “fallik dönem” olmaktadır. Bu dönemde erojen bölgenin cinsel 

bölgeye yönelmesi ve cinsiyetin farklılığının fark edilmesiyle birlikte çocuk karĢı 

cinsiyetteki ebeveynine yüzünü dönmektedir. Bununla birlikte aynı cinsten ebeveyn de 

rakip konumunda olmaktadır. Bu noktada çocuk öfke ve saldırganlığını hemcinsi 

ebeveynine yöneltmektedir (Freud, 2016).  

 

Melanie Klein (1936) öfke kavramını “Nesne ĠliĢkileri” kuramı üzerinden 

açıklamıĢtır. Klein ortaya koyduğu “paranoid-Ģizoid” ve “depresif” pozisyon üzerinden 

temel motivasyonun saldırganlık dürtülerinden kaynaklandığını ve bunu nesneler 

üzerinden yaĢadığını ortaya koymaktadır. Bebek için bu ilk nesnenin anne memesi 

olmaksı kaynaklı, Ģiddetin kökeninde de ilk nesne ile iliĢkilerin belirleyici rolü 

olmaktadır (akt. Zabcı, 2012, s.25).  Bu noktada anne ve memesi bebeğin içsel nesne 

anne-memesi ve bunlara yönelik bilinçdıĢında oluĢan fantezilerini içermektedir. Çünkü 

bebek içe alım nesnesi olan memeye tamamen bağlıdır ve meme onun arzuladığı her Ģey 

olmaktadır. BaĢka bir ifadeyle bebeğin bilinçdıĢiında tüm arzularının yöneldiği 

tükenmez bir meme fantezisi yer almaktadır. Bu nedenle memeden yoksunluk ve 

açgözlülük, zulmedilme kaygısını artırmaktadır Bunlara karĢı kendini savunmak için 

dıĢsal “iyi nesne”yi içselleĢtirmeye ve içsel kötü nesneyi dıĢa yansıtmaktadır. Bu 
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noktada Klein’a göre bebek oral dönemde anne memesi ona gelmediğinde, annenin 

memeye sahip olduğunu, sütü-memeyi kendine saklayarak ve alıkonulduğunu 

hissedettiğinde narsistik zedelenme yaĢamaktadır. Bebek yaĢadığı narsistik 

zedelenmeyle birlikte memeye karĢı “haset” ve saldırganlık duymaktadır. Böylece 

bilinçdıĢında öfkeyle karıĢık hissettiği saldırganlık ve haset duygularını kötü ve pinti 

olarak gördüğü memeye yöneltmekte ve memeyi yok etmeyi arzulamaktadır (Klein, 

1952; Klein, 1999). 

Klein’ın kuramına benzer biçimde Jean Bergeret’e  (1984) göre Ģiddet ve öfke 

bireyin yaĢamını sürdürebilmesi için gerekli olmaktadır. Bu noktada bebek anne 

memesine saldırması doğuĢtan gelen “doğal narsistik yaĢam dürtüsü”olmaktadır. Birey 

kendini öteki karĢısında varoluĢunu göstemek ve geliĢim aktivitesi için, kendi öznel 

ihtiyaç ve arzularını doyurmak için bu dürtüsel gerilimi yaĢamaktadır. BaĢka bir ifade 

ile Ģiddet birey için “narsizmin saf hali” olmaktadır. Özellikle iki yaĢ ve ergenlik 

döneminde nesne ile çatıĢma, ötekine Ģiddet gösterilmeden ruhsal doğuĢ 

oluĢamamaktadır. Bu durum sağlanamadığında çocuk anne içinde yok olarak kendi 

ruhsal ölümünü de yaĢamıĢ olacaktır. Bu sebepten dolayı saldırganlık, Ģiddet ve öfke 

duygusu hazza yönelik değil ötekinin varlığına ve kapsediciliğine yönelik bir 

savunmadır (akt. Zabcı, 2018, s.59).    

2.3.2. Öfkenin Nedenleri 

Öfkenin nedenleri üzerine yapılan çalıĢmalar öfkenin ortaya çıkmasına neden 

olan etkenlerin tek bir çatı altında toplanmadığını ortaya koymaktadır (Önem, 2010). 

Öfkenin meydana gelmesinde birçok neden etkili olabilmektedir. Genel olarak, nedenler 

biyopsikososyal, kültürel, çevresel, kiĢilerarası iliĢkiler, akademik zorluklar ve kiĢilik 

özellikleri gibi etmenler etrafında ele alınabilmektedir (Duran ve Eldeleklioğlu, 2005). 

Öfke duygusu “içsel” ve “dışsal”  birçok nedenden ileri gelebilir. Bu 

etmenlerden bireyin etkisinin bulunduğu “içsel”; bireyin hiçbir etkisinin olmadığı ise 

“dışsal” etmenler olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte aynı öfke uyaranına maruz 

kalan bireylerin farklı tepkiler verebilmesi, kiĢiliği, yetiĢtirilme biçimi, eğitim seviyesi, 

yaĢ ve cinsiyeti gibi nedenlerden de kaynaklanmaktadır (Semerci, 2005). 
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Gazda (1995) öfkeye neden olan etmenleri dört kategori altında ortaya 

koymaktadır. Buna göre birinci kategori kayıp etmeni olmaktadır. Bu etmen; bireyin 

yaĢamında hayati yeri olan duygusal yatırım yapılan bireyin kaybı,  bedensel 

sorunlardan dolayı meydana gelen ya da bireyin iĢ kaybı gibi durumlar karĢısında 

bireyde acı, üzüntü ile yas ve öfke duygusunun oluĢumunu içermektedir. Ġkinci 

kategori, “tehditler-korkular etmeni” olmaktadır. Bu etmen bireylere etki eden legal 

olmayan olaylar,  saldırıya uğrama korkusu, tehdit edilmek, savaĢ ya da uzun süreli 

olumsuz durumlardan doğan korku, kaygı ve güvensizlik gibi duygularının sonucunda 

öfke duygusunun oluĢumunu içermektedir. Üçüncü kategori “engellenme etmeni” 

olmaktadır. Buna göre, bireyin amaç ve arzularına ulaĢma ya da gereksinimlerini 

gidermesi noktasında engellendiğinde çaresizlik ve umutsuzlukla birlikte öfke 

duygusunun oluĢmasını içermektedir. Buna ek olarak haksızlığa uğrama, fiziksel 

zorlanma ve yaralanmalar, tacize maruz kalma, rekabet koĢulları ve sorumlulukların 

getirdiği zorluklar da “engellenme” olarak tanımlanabilmektedir (BaltaĢ ve BaltaĢ, 

2008). Son kategori ise “reddedilme etmeni” olarak ele alınmaktadır. Bu içerik, bireyde 

baĢka bir diğeri tarafından reddedilme sonucu yaĢanan kırılma, çöküntü, değersiz 

hissetme ve hayal kırıklığı duygularının sonucu  oluĢan öfkeyi içermektedir (Özmen, 

2006). 

Ele alınan bu etmenlere ek olarak bireyin yaĢadığı “hayal kırıklığı, saldırıya 

maruz kalma, kışkırtılma” ya da “tehdit edilme, rahatsız edici uyaranlar, 

memnuniyetsizlik, bireysel hak ve benliğe saygı gösterilmemesi” ile “kabul görülen 

sosyal norm ihlalleri” genellikle öfkeye neden olan etmenler arasında sayılmaktadır 

(Kaya ve Solmaz, 2009, s.57). 

Literatüre bakıldığında öfkenin en önemli nedenlerinden birinin de stres olduğu 

görüĢü bulunmaktadır. Bireyin yaĢadığı ve içerisinde yer aldığı yaĢam Ģartları içerisinde 

hissettiği beraberinde getirmiĢ olduğu fizyolojik ve psikoloji belirtileri bulunmaktadır. 

Buna göre strese maruz kalan bireylerin fizyolojisinde taĢikardi, hiperventilasyon, 

iĢtahsızlık, aĢırı yeme, terleme gibi belirtiler; psikolojik olarak ise uykusuzluk, 

performans düĢüklüğü, bireylerin davranıĢlarından çabuk rahatsız olma, öfkesini 

çevresine hissettirme gibi belirtiler göstermektedir (Kıral, 2008). 
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2.3.3. Öfkenin Ġfade Edilme Tarzları 

Öfke duygusu bazı durumlarda kısa süren, orta Ģiddetli ve bireye faydalı; bazı 

durumlarda ise sürekli, çok Ģiddetli, yoğun ve tahrip edici olabilmektedir. Farklı 

nedenlerden kaynaklı meydana gelen öfkenin ifade etme tarzları da farklılık 

göstermektedir (Soykan, 2003). Öfkenin ifade edilmesi, bireyin öfke duygusuna karĢı 

gösterdiği tepkiyi içermektedir. Ġnsanın çok boyutlu ve karmaĢık bir varlık olması 

kaynaklı bireyin öfkeyi algılama ve ifade ediliĢ biçimi de kendine özgü olmakta, 

değiĢim göstermektedir. Buna ek olarak bu ifade edilme tarzı, kültürel özellikler, yaĢ, 

cinsiyet, eğitim düzeyi, öğrenilmiĢ davranıĢlar, çevre ve kiĢilik yapısı ya da anlık 

duygu-durumuna göre farklılık gösterebilmektedir (Gençtan, 2004).  

Bireyin öfkeyi ifade etme tarzını duygusal zekâ düzeyi belirlemektedir. Bireyler 

öfkelendiklerinde; “öfkeyi doğrudan ifade etme”, “karşılıklı iletişim kurma”, “tepki 

vermeden önce düşünme”, obje ve bireylere karĢı “fiziksel” ya da “sözel saldırıda” 

bulunma, “öfkeyi içte tutma,” “kontrol etme”, “kendini eleştirme”, “dikkati başka 

noktaya çekme” ve “pasif-agresif davranış” sergileme gibi tepkiler 

sergileyebilmektedir (Deffenbacher ve ark., 1996). 

Bireyler öfkelerini, “doğrudan gözlenebilir” sözel ya da davranıĢsal 

davranıĢlarla gösterilebileceği gibi, “dolaylı” biçimlerde de ifade edilebilmektedir. 

Öfkenin “doğrudan gözlenebilir ifade tarzları”; tokat atma, bağırma, küfretme, açık 

arama, tartıĢma ve saldırganlığa eğilimli bir tutum, suçlayıcı ve alaycı konuĢma gibi 

davranıĢ biçimleri ile bireyin diğerlerini incitme ya da çevresine zarar vermeyi istediği 

sözel ve fiziksel davranıĢları içermektedir (Soykan, 2003). Öfkeyi “doğrudan ifade 

etme tarzı” kiĢiler arası iliĢkilerde çatıĢmalara neden olabildiği gibi, bireyi de saldırılara 

(sözel, fiziksel) açık duruma getirebilmektedir (Aydınlı, 2014). 

Maslow(1972) ve Hankins (1993), öfke duygusunun “dolaylı olarak ifade etme 

tarzı” üzerinde durmuĢtur. Bu ifade ediliĢ tarzları; diğerlerinden uzak durma, iĢbirliğine 

girmeme, içe dönme, ağlama, mutsuz olma, gücenme ve bastırma gibi ifade 

biçimlendirilmektedir (Soykan, 2003).   
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Chasseguet-Smirgel (1991) öfkeyi ifade etme tarzlarını; “öfke içte”, “öfke dışta” 

ve “kontrol edilen öfke” değiĢkenleri üzerinden tanımlamaktadır. Buna göre öfke içte; 

bireyin öfke yaratan duygu ve düĢüncelerini bastırma eğilimini; “öfke dışta”, çevredeki 

obje ya da bireylere karĢı öfkesini açıkça, sıkça sözel ve saldırgan davranıĢlar ile 

gösterme eğilimini; “kontrol edilen öfke” ise, öfkenin önce fark edilip hissedilmesi 

sonra da bu duyguyu etkili biçimde ifade etme ya da engelleme yeteneğini 

yansıtmaktadır. 

Sonuç olarak, öfkenin bireyin kendine yönelik yüksek farkındalık ve “uygun” 

ifade tarzları ile gösterildiğinde, bireye pozitif bir güç ve yarar sağladığı bilinmektedir. 

Bunun tersi biçimde öfke, farkındalıksız, kontrolü sağlanamayan ve uygun olmayan 

ifade tarzları (inkâr, bastırma, yok sayma gibi) ile ortaya konulduğunda olumsuz, yıkıcı 

ve hem birey kendisi hem de çevresi için zararlı da olabilmektedir (Kaya ve ark., 2012).  

2.3.4. Öfke ve KiĢilik Özellikleri ile Ġlgili Yapılan AraĢtırmalar 

Literatürde kiĢilik özellikleri üzerine yapılan pek çok çalıĢmada davranıĢlar ile 

iliĢkilendirildiği görülmektedir. KiĢilik özelliklerinin davranıĢlar üzerindeki belirleyici 

etkisi dikkate alındığında psikolojik belirtiler ile öfke arasında anlamlı iliĢkilerin 

bulunduğu görülebilmektedir (Dirik ve ġahin, 2008). Albayrak ve Kutlu (2009)  

ergenlerin öfke ifade tarzı ile kiĢilik özellikleri arasındaki iliĢkiyi belirlemek amacıyla 

yaptıkları çalıĢma sonucunda, ergenlerin öfke düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuĢtur. 

Buna ek olarak saldırgan davranıĢa sahip olduğunu ifade eden ergenlerin “sürekli öfke”, 

“öfke içte” ve “öfke dışta” düzeyleri diğerlerine oranla yüksek; “öfke kontrol” düzeyi 

daha düĢük olmuĢtur. Tersi biçimde giriĢken davranıĢa sahip olduğunu ifade eden 

ergenlerin ise “öfke içte” düzeyinin diğerlerine oranla daha düĢük olduğu görülmüĢtür. 

Mevcut çalıĢmayla ilgili önceki araĢtırmalar da kiĢilik özellikleri ile öfke ifade 

tarzlarından olan “sürekli öfke” arasında pozitif yönlü anlamlı bir korelasyon olduğunu 

göstermektedir.  

Literatüre bakıldığında bireylerin seçtiği davranıĢ türlerinin kiĢilik özelliklerine 

göre farklılık gösterebildiği görülmektedir. Benzer biçimde Arslan’ın (2010) 

araĢtırmasının bulguları da, stres yönetiminin ve kiĢisel çatıĢmaları çözmenin 

özelliklerin öfke ve öfke ifadesini önemli ölçüde açıkladığını göstermektedir. Benzer 
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Ģekilde, mevcut araĢtırmanın amacı, “BeĢ Faktör KiĢilik Özelliği”ne göre “sürekli öfke” 

ve öfke ifade tarzı arasındaki korelasyonu belirlemek ve “BeĢ Faktör KiĢilik 

Özelliği”nin “sürekli öfke” ve öfke ifade tarzlarını anlamlı Ģekilde yordayabildiğini 

belirlemektir. Buna ek olarak bulgular kiĢilik yapısı bakımından “deneyime açıklık” ve 

“uyumluluk” düzeyleri yüksek bireylerin, çatıĢma çözme süreçlerinde daha fazla 

duygusal ifade sergiledikleri ortaya çıkmıĢtır. Buna karĢın “nörotiklik” kiĢilik 

özelliğinin öfke gibi dıĢa dönük duyguları barındırması kiĢilik ile öfke ifade tarzı 

arasındaki iliĢkiyi güçlendirmiĢtir (Basım ve ark., 2009,).   

ÖzyeĢil’in (2012) yaptığı bir diğer araĢtırma bulguları ise “BeĢ Faktör KiĢilik 

Özelliği”ni (nörotiklik, dışadönüklük, deneyime açıklık, uyumluluk ve özdenetim) bir 

bütün olarak, sürekli öfke ve öfke ifade tarzlarını (öfke içte, öfke dışta ve öfke kontrolü) 

anlamlı bir Ģekilde yordadığını ortaya koymuĢtur. Bununla birlikte, kiĢilik özelliği 

“nörotiklik” ile “sürekli öfke” “öfke içte” ve “öfke dışta” arasında pozitif, “öfke 

kontrolü” ile negatif yönlü anlamlı bir korelatif iliĢki olduğu bulunmuĢtur. 

“Dışadönük” kiĢilik özelliği ile “öfke içte” ve “öfke dışta” arasında önemli bir negatif 

iliĢki vardır. KiĢilik özelliklerine bakıldığında “deneyime açıklık” ile sürekli öfke, öfke 

içte ve öfke dıĢta arasında negatif; öfke kontrolü ile anlamlı yönde pozitif bir korelasyon 

olduğu bulunmuĢtur. “Uyumluluk” kiĢilik özelliği ile “sürekli öfke”, “öfke içte”, “öfke 

dışta” ve “öfke kontrolü” arasında pozitif bir korelasyon olduğu bulunmuĢtur. KiĢilik 

özelliklerinde “özdenetim” alt boyut ile “sürekli öfke” ve öfke ifade tarzları arasında 

pozitif yönlü anlamlı olduğu belirlenmiĢtir.  

Yapılan son araĢtırmaların sonuçlarına göre, “BeĢ Faktör KiĢilik Özelliği”nin 

“özdenetim” alt boyutu ile “sürekli öfke” ve öfke ifade tarzları ile anlamlı bir 

korelasyon bulunmuĢtur. Fakat özdenetim alt boyutu sadece öfke alt boyutlarını anlamlı 

düzeyde öngörmektedir. Bu durum “özdenetim” kiĢilik özelliğine sahip bireylerin öfke 

duyguları üzerinde önemli etkilere neden olduğuna iĢaret etmektedir. “Özdenetim” 

boyutu, verimlilik ve öz disiplin ile iliĢkilidir. Bu faktör, yönetim, baĢarı giriĢimi, öz 

disiplin, tartıĢma ve yetkinlik özellikleri ile kendi içinde taĢımaktadır Dolayısıyla, 

insanların bu tür özelliklere sahip olmaları, öfke duygusunu sözlü ya da davranıĢsal 

olarak ifade etmeden çatıĢmalarını yönetebilmektedirler (Premuzic-Chamorro ve 

Furnham, 2008). 
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BeĢ faktör kiĢilik özelliği arasındaki mevcut araĢtırmalarla gösterildiği gibi, 

“dışa dönüklük” kiĢilik özelliği “sürekli öfke” ve öfke ifade tarzlarını önemli ölçüde 

öngörmektedir. “Dışa dönük” bireylerin “sürekli öfke” ve öfke ile negatif iliĢkisi, öfke 

ifade tarzlarının öfke boyutları ve öfkeyi kontrol etme kapasiteleri bu özelliğin 

özellikleriyle açıklanabilmektedir. Çünkü “dışa dönük” bireyler duygularını ve 

düĢüncelerini serbestçe ifade edebilmekte ve yakın iliĢkiler kurabilmektedirler. Buna ek 

olarak diğerleriyle olan bağlantıları enerjik, iyimser, sempatik ve güvenilir 

olmaktadırlar (Premuzic-Chamorro, 2008; Costa ve McCrae, 1985). Sosyallik yanı sıra 

baĢkalarının ve eğlencenin tadını çıkarmanın yanı sıra, liderlik, güç, isteklilik ve 

arkadaĢça davranıĢ da dıĢa dönük bireylerin temsili özellikleri olmaktadır (Somer ve 

ark., 2002).  

Bir baĢka araĢtırmaya göre, beĢ faktör kiĢilik özelliği arasında, uyumluluk alt 

boyutu, özellik öfke, öfke, öfke ve öfke kontrolünü anlamlı Ģekilde yordamaktadır. 

Kabul edilebilir kiĢisel özellikleri dikkate alarak insanlar, bu insanların öfke üzerinde 

kontrol sahibi olmalarının ortak bir beklentidir, çünkü uyumluluk dostça, saygılı ve 

mütevazı davranıĢları temsil eder. Bu nedenle anlaĢılırlık kendi içinde dürüstlük, 

fedakarlık, uyum, alçakgönüllülük, duygusallık, güven ve arkadaĢlık özellikleri 

taĢımaktadır. AnlaĢılabilir insanlar içten, samimi, arkadaĢça ve hoĢgörülü olarak 

tanımlanabilir. Ayrıca, kabul edilebilirlik faktörü yüksek olan insanlar, sosyal çıkarları 

yüksek olan açık yürekli insanlardır denmiĢtir. (Premuzic-Chamorro ve Furnham, 2008; 

McCrae ve John, 1992; Shaver ve Brennan, 1992; Somer, vd. 2002). Bu tür insanların 

sürekli öfke duygularını kontrol etmeleri ve hoĢgörülü olmaları yaygın bir beklentidir. 

Bu nedenle mevcut araĢtırmalardan elde edilen bulgular teorik temellere de paraleldir. 

Cooper (2002) da “nevrotiklik” kiĢilik özelliğinin “sürekli öfke” ve öfke ifade 

tarzları puanlarını anlamlı biçimde yordadığını göstermiĢtir. Bunun yanı sıra 

“deneyimlere açıklık”, özelliğinin “sürekli öfke” ve öfke ifade tarzları puanlarını 

anlamlı Ģekilde yordamadığı, ancak yine de aralarında önemli iliĢkiler olduğu tespit 

edilmiĢtir. Bu sonucu açıklar biçimde baĢka bir çalıĢmada nevrotik bireylerin kiĢisel 

özelliklerine dayanarak, bu bulgular kuramsal temel ile tutarlı görünmektedir. Yüksek 

“nevrotiklik” gösteren bireylerin öfkeli ve endiĢeli; düĢük “nevrotiklik” gösterenlerin 

ise rahat, sakin ve kabul edilebilirdir. “Nevrotiklik”, olumsuz duyguları deneyimleme 
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eğilimi olarak tanımlanabilmekte; anksiyete, depresyon, öfke ve nörotikler gibi 

karamsar bir örüntü göstermektedirler. Öfke, endiĢe yaĢama eğilimlerinin bir sonucu 

olarak kiĢilerarası iliĢkilerde çatıĢmalara yol açabilmektedir. Buna paralel biçimde, 

nevrotik bireyler kolayca öfkelenir ve öfkelerini kontrol etmekte baĢarısız oldukları için 

öfkelerini içeri ya da dıĢarı yansıtmaktadır (Premuzic-Chamorro ve Furnham, 2008). 

Gençoğlu (2006) da yaptığı araĢtırmada, iyimserliği yüksek öğrencilerin diğerlerinden 

daha düĢük “nevrotik” eğilime sahip olduğunu belirtmiĢtir. Bu sebepten dolayı 

nevrotiklerin kötümser olması kaynaklı çabuk öfkelendiği söylenebilmektedir. 

Bozkurt ve Çam (2010) araĢtırmalarında psikolojik iĢaretler ve öfke ile önemli 

iliĢkiler tespit etmiĢlerdir. Buna göre psikolojik sağlık algısı kötü olan ergenlerin, iyi 

olanlara oranla “sürekli öfke”, “içedönük”, “pasif agresif” ve “saldırgan davranışları” 

daha yüksek bulunmuĢtur. ÇalıĢmada, daha güçlü bir öfke hissi yaĢayan öğrenciler daha 

büyük psikolojik belirtiler sergilemektedir (Deffenbacher ve ark., 1996, s. 580). BaĢka 

bir çalıĢmada da A tipi kiĢilik örüntüsü ile “sürekli öfke” ve öfke ifade tarzları arasında 

anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Sonuçlara bakıldığında; “dışadönük” kiĢilik özelliği ile 

“sürekli öfke” ve öfke ifade tarzları arasında iliĢki olduğu; öfke kontrolü ile negatif 

diğer öfke ifade tarzları ile pozitif yönlü anlamlı bir korelasyon bulmuĢlardır (Sosyal ve 

ark., 2009).  

Son yıllarda yapılan araĢtırma bulguları bir bütün olarak değerlendirildiği için, 

beĢ faktör kiĢilik özelliğinin “sürekli öfke” ve öfke ifade tarzları üzerinde güçlü bir 

Ģekilde etkili olduğu sonucuna varılabilir. BeĢ temel insan duygularından biri olan öfke 

duygusunu etkilemede farklı nedenler olabilir. KiĢilik özelliklerinin bu duyguların 

ifadesinde öncü olduğunu belirtmek mümkün olmaktadır. Fakat kiĢilik özelliklerinin 

öfke üzerindeki etkisini analiz eden araĢtırmaların sayısı sınırlı olmaktadır. Farklı 

örnekleme gruplarından daha geniĢ bir kapsam dahil olmak üzere yapılan araĢtırmalar, 

ilgili alandaki genellemelere katkı sağlayabilmektedir. Öz denetimli ve çok boyutlu 

düĢünme tarzına sahip sağlam ve iyimser bireyler, öfkelerini uygun biçimde ifade etme 

becerisine sahip olabilmektedir. BaĢka bir ifade ile özellikle önleyici rehberliğin 

kapsamı içerisinde okul danıĢmanları, öğrencilerin kiĢilik geliĢimine ve farkındalığa 

katkı sağlayan etkinliklere özel dikkat göstermelidir. Bu bağlamda özellikle 

ebeveynlerin ve öğretmenlerin bakıĢ açılarını ve farkındalıklarını arttırmak amacıyla 
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yapılan danıĢmanlık hizmetleri önem kazanmaktadır. Bu sebepten dolayı bu çalıĢma 

üniversite öğrencilerinde kiĢilik özelliklerinin sürekli öfke ve öfke ifade tarzları 

üzerindeki etkisini ve aralarındaki iliĢkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu iliĢkinin 

belirlenmesi, bireylerin kiĢilik geliĢimlerini gelecekteki yaĢamlarına yansıttığı için 

büyük öneme sahip olmaktadır 

2.4. DEPRESYON 

Her yaĢtan bireyde psikolojik çöküntü olarak kendini gösteren ve ruhsal bir 

bozukluk olan depresyon, bireyin hayatının her alanını olumsuz etkilemesi kaynaklı son 

derece ciddi bir psikolojik rahatsız olmaktadır (Bakırcıoğlu, 2012). 

Depresyon, psikiyatrik ve psikolojik patolojiler içerisinde tanımlaması en eskiye 

dayanan tanımlamalardan bir tanesidir. Eber papirüsünde, Eski Ahit ve antik çağlarda 

anlatılan hikâyelerde depresyon benzeri tabloların varlığı görülmektedir (Mayda, 2019). 

Latince kökü “depresus”dan gelen depresyon,  aşağı doğru bastırmak, çekmek, yorgun 

ve kederli olmak anlanlarınaa gelmektedir. Tıbbi terminolojide “çökkünlük” olarak 

ifade edilen bu kavram, her bireyde kendini belli dönemlerde gösterebilmektedir 

(Sertçelik, 2018). Özellikle son yıllarda değiĢim gösteren yaĢam Ģartları ile birlikte, 

stres artabilmekte ve bireyler kendilerini içinde bulundukları durumlar kaynaklı ruhsal 

olarak “çökkün” hissedebilmektedir.  

Ele alınan kriterleri üzerinden bakıldığında psikoloji literatüründe depresyon, 

duygu-durum değişikliği, fiziksel ve davranışsal semptom (belirti), sendrom ya da 

patoloji olarak farklı biçimlerde tanımlanmaktadır (Köknel, 1989, s.60; Öztürk ve 

Kozacıoğlu, 1998, s.197). Ele alınan bu patoloji, bireyin psikolojik olarak üzüntü, 

umutsuzluk; fizyolojik olarak faaliyetlere olan ilgi, dikkat, enerji ile gücün azalmasının 

yanı sıra kaygı ve yorgunluk gibi durumların belirgin olarak kendini göstermesi ile 

tanılanabilmektedir (Gürün, 1991). Buna ek olarak bireyde en az iki hafta boyunca 

devam eden, motor hareketlerde gözlenen yavaĢlama, aĢırı suçluluk, değersizlik hisleri, 

karamsarlık, iĢtah/kilo yitimi ya da artımı, sıkıntı ve yorgunluk ile birlikte gözlenen 

keder gibi duyguların yoğun yaĢandığı duruma iĢaret etmektedir (Koptagel, 1985; 

Blackburn, 2008).  
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Tüm bireylerde zaman zaman gözlenebilen bu ruhsal çökkünlük durumu, DSM-

V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) tarafından belirlenen kriter 

ve basamaklar üzerinden değerlendirilmiĢ ve hangi durumlarda patolojik olduğu ortaya 

konulmuĢtur (Amerikan Psikiyatri Derneği, APA, 2014). Bu kriterlerin ortaya konulma 

nedeni anlık duygu-durum olarak yaĢanan “normal depresyon” ile “klinik depresyon”u 

ayırmaktır (Morris, 2002). Çünkü birey patolojik olarak depresyon gösterdiği 

durumlarda tedavi edilmediğinde yeğin (majör) depresyondan süregiden (distimi) 

depresyona geçecek ve ilerleyen süreçlerde daha riskli ruhsal sorunlara yol açacaktır 

(Oskay, 1997).  

2.4.1. Depresyon Epidemiyolojisi 

Toplumlar içerisinde meydana gelen post modernizasyon geçiĢi birçok 

değiĢimlere yol açmakta ve bireyler bu değiĢimlere adapte olma noktasında ruhsal 

bozukluklar yaĢamaktadır. Bunun üzerinden bireyler güçsüz ve umutsuz hissetmekte; 

güvensiz bir hayatın parçasıymıĢ gibi algılamaktadır. WHO’nun son yıllarda yaptığı 

çalıĢmalar da, ruhsal bozuklukların çoğu zaman ölümcül sonuçlarının görülmemesine 

rağmen bireylerin ekonomik ve sosyal hayatlarında yıkıcı etkilerine yol açabileceğini 

ortaya koymaktadır (Dala, 2015). 

YaĢanan bu değiĢimlerle birlikte gelen stres ve zorlanmaların ilerleyen 

zamanlarda gözlenecek depresyon ve suisit giriĢimlerinin temel nedenlerinden biri 

olarak görülmesine yol açmıĢtır. WHO’nun ortaya koyduğu yordamalara bakıldığında; 

2020 yılına gelindiğinde depresyonun en önemli ikinci ruhsal patolojilerden biri olacağı 

söylenebilmektedir (Solmaz ve ark, 1999). AraĢtırmada ele alınmıĢ kavramlardan birisi 

olan depresyon, yaygın Ģekilde gözlenebilen ve sonuçları itibariyle önem arz etmesi 

nedeniyle üzerinde durulması gereken en önemli duygu- durum bozuklarından biri 

olmaktadır (Morris, 2002).  

WHO ve APA tarafından belirtilen ruhsal bozukluklar içerisinde yer alan 

depresyon da, yinelemelerle giden yüksek iĢlev kaybına yol açan bir bozukluktur. 

Bununla birlikte sadece ülkemizde değil aynı zamanda dünyada da en sık görülen 

psikiyatrik bozukluk olmaktadır. (Çelik ve Hocaoğlu, 2016). 
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Genel olarak depresyonun yaĢam boyu görülme yaygınlığının %9-20 arasında 

olduğu bildirilmiĢtir (Öztürk ve ark., 1995). Her yaĢta görülebilir bir ruhsal bozukluk 

olmasına rağmen en yaygın biçimde 25-44 yaĢları arasında gözlediği ortaya 

konulmuĢtur.  Bunun yanı sıra cinsiyet olarak episdemiyolojisine bakıldığında; 

kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat daha fazla olduğu görülmektedir (Morris, 2002). 

Kadınlarda en çok orta yaĢ (35-45), erkeklerde ise yaĢlılıkta (55-) görülmektedir. Fakat 

bazı veriler ise ergenlerde yaĢanan depresyonun daha fazla görüldüğüne iliĢkin 

olmaktadır (Çuhadaroğlu ve Sonuvar, 1992; Eskin ve ark.,2008). Amerika’da ergenler 

üzerinde yapılan bir araĢtırmada da majör depresyonların episdemiyolojisine 

bakıldığında oranların %10-%15 olduğu ve hayat boyu görülebildiği ortaya 

konulmuĢtur. Bununla birlikte majör depresyonun aylık görülme yaygınlığı da %2-%6 

olarak bildirilmiĢtir (Gültekin ve Dereboy, 2011). 

DSM-V tanı kriterleri kullanılarak Kaliforniya ve New York bölgelerinde 

yapılan araĢtırmalarda da elde edilen veriler, genel popülasyonda majör depresif 

bozukluğun yaygın olarak görüldüğünü ortaya koymuĢtur. Buna ek olarak depresyonun 

yaygınlığının cinsiyetler arasında kadınlarda erkeklere nazaran; orta yaĢlı ve beyaz 

olmayan bireylerde daha fazla gözlendiği tespit edilmiĢtir (Ohayon, 2007). 

Ülkemizde son yıllarda depresyon üzerine yapılan çalıĢmalardan elde edilen 

verilere göre, depresyon dağılımındaki cinsiyetler arası farkın giderek kapandığı 

yordanabilmektedir. Bu durum özellikle, geliĢmiĢ ülkelerdeki kadınların 

sosyoekonomik düzey ve sosyal statü değiĢikliklerine bağlı olabilmektedir (Öztürk ve 

UluĢahin, 2015). 

2.4.2. Öfke ve Depresyon ĠliĢkisi 

Psikoloji literatürüne bakıldığında öfke ve depresyon kavramları arasındaki 

iliĢkinin ilk olarak kuramsal çerçevede ele alındığı görülmektedir.  Bu kavramları 

açıklayamaya yönelik kuramsal yaklaĢımlar ve özellikle psikanalitik kuram, bastırılan 

öfke duygusunun depresyona neden olabileceğini savunmaktadır (Koç, 2008). 

Psikanalitik kuram çerçevesinde yapılan bu tanımlamaların baĢlangıcı Freud’a 

uzanmaktadır. Buna göre Freud (1914) “Yas ve Melankoli” makalesinde bireylerin 

hayatlarındaki içselleĢtirilmiĢ sevgi nesnesi kaybından depresyona girdiğini öne 
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sürmüĢtür. Bu noktada birey kaybedilmiĢ nesneye yönelik ambivalan (sevgi/nefret) 

duygular yaĢamakta ve bu durum içerisinde Ģiddet barındırmaktadır. Birey kaybettiği 

sevgi nesnesine yönelik duyduğu öfke ve Ģiddeti kendine yöneltmektedir. Bu noktada 

Freud, “engellenmiş öfkenin depresyon patolojisinde merkezi bir güç” olduğunu 

savunmuĢtur (Freud, 1917, s.60). BaĢka bir ifade ile birey sevgi nesnesine yönelik 

bilinçdıĢında sahip olduğu öfke duygusundan kaynaklı suçluluk ve çatıĢma 

yaĢamaktadır. Buna paralel biçimde de nesne kaybı sonunda bu olumsuz duygularla 

baĢa çıkamayarak depresyona girmekte ve kendine zarar vererek öfkeyi kendine 

döndürmektedir (akt. Ersevim, 1998).  

Psikanalitik kuramcılardan olan Klein (1928) bebekleri geliĢimsel olarak 

ayırdığı “paranoid-Ģizoid” ve “depresif” dönemler üzerinden öfke ve depresyon 

iliĢkisini temellendirmektedir. 0-6 ay arasında görülen “paranoid-Ģizoid” dönem; 

bebeğin anne ile kendini simboz olarak görmesi üzerinden Ģekillenmektedir. Bu iliĢki 

üzerinden bebek “iyi” (sevgi yatırımı yapılan) ve “kötü anne” (saldırganlık yatırımı 

yapılan) temsili üzerinden dünyayı “iyi” ve “kötü” olarak bölünmektedir (splitting).Bu 

noktada çocuk anneyi “kötü” nesne konumunda gördüğünde kendinde varolan bu 

saldırganlık dürtüsünü dıĢarı yansıtmaktadır. Bu noktada sevilen nesneye öfkelenmekte 

ve saldırganlaĢmaktadır (Klein, 1952b). Klein bebeğin bu “iyi” ve “kötü” bölümlerin 

ayrılmasının iyi kendilik ve nesne temsillerini, kötü temsiller tarafından zarar verilme 

tehlikesinden korumak için gerekli olduğunu savunmaktadır (Klein, 1999). 

Klein (1935) 6-12 ay arasında ortaya çıkan “depresif” dönemi ise öncelik anne 

ve sonrasında da diğerleriyle “iyi” (sevgi) ve “kötü” (nefret) yoluyla iliĢki kurulan 

örgütlenme olarak tanımlanmaktadır. Bebek bu noktada ambivalan duygular arasında 

gidip gelmekte ve anne ya da diğerlerini “kötü” nesne olarak konumladığında depresyon 

ve suçluluk hissetmektedir. Sevilen nesneye duyulan hasetle birlikte duyulan suçluluk 

duyguları Ģükran duygusuyla değiĢtirilmediğinde bireyde öfke ve saldırgan davranıĢlar 

görülmektedir (Klein, 1999).  Bununla birlikte çocuk sahip olduğu öfke ve saldırganlık 

dürtüleri üzerinden ötekine zarar verip sevilen nesneyi kaybedeceğine yönelik depresif 

kaygı yaĢamaktadır. Bunun üzerinden çatıĢma ve saldırganlık davranıĢı göstererek 

yalnız kalacağından korktuğu için öfkesini baskılamaktadır. Bu çatıĢma içerisinde de 

suçluluk içine girerek bilinçdıĢında kendini cezalandırabilmektedir. Sahip olduğu bu 
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saldırganlık üzerinden suçluluk duyan çocuk depresyona girmektedir  (akt. Zabcı, 

2018).  

2.4.3. Depresif Belirtiler ve KiĢilik Özellikleriyle Ġlgili Yapılan AraĢtırmalar  

GeçmiĢ yıllardan itibaren depresyonun açıklanmasıyla ilgili çalıĢmacılar bazı 

varsayımlar öne sürmüĢ ve bunları test etmiĢtir. Bazı araĢtırmacılar, depresyonun 

geliĢmesindeki en önemli etmenin, bireyin sahip olduğu belirli kiĢilik özelliklerinin 

eĢleĢtiği stresli ve olumsuz yaĢam olaylarının olduğunu savunmaktadır (Joiner, 1995). 

Depresyon ve depresif belirtilerin geliĢimi üzerindeki en önemli etmenlerden olan 

kiĢilik özellikleri, depresyon açısından önemli ölçüde risk etmeni olmaktadır (Ünal ve 

Özcan, 2000).  

Bu görüĢler üzerinden Akiskal ve arkadaĢları (1983) depresyon ve kiĢilik 

özellikleri arasındaki iliĢkiyi temel alan çalıĢmalardan hareketle bireyin kiĢisel 

özelliklerinin bireyin depresyon yaĢamasına zemin hazırladığını ve klinik görünümünü 

etkilediğini öne sürmüĢlerdir. Giordano ve arkadaĢları (2000) da yaptıkları çeĢitli 

araĢtırmalarda depresif kiĢilik özellikleri etrafında depresyona yatkınlığı olan iki kiĢilik 

özelliği (sosyotropi/bağımlılık ve otonomi/öz-eleştiricilik) belirlemiĢlerdir. 

“sosyotropik” ya da “bağımlı” kiĢilik özelliklerine sahip bireylerin diğerlerinin onay ve 

kabulüne daha çok ihtiyaç duymaları kaynaklı daha fazla depresyon gösterdikleri tespit 

edilmiĢtir.  Buna ek olarak disforik kiĢilik yapılanmasına sahip bireylerin de daha çabuk 

depresyona girebileceğini ortaya koyulmuĢtur. Kabakçı (2001) da “sosyotropik” ve 

“otonomik” kiĢilik özelliklerinin depresif belirti düzeylerinin yüksek olduğu 

belirtilmiĢtir.  Bu durumun nedeni olarak yaĢam olaylarını daha yüksek stres göstererek 

yaĢamaları gösterilmiĢtir. 

Bulut (2017) üniversite öğrencileri ile kiĢilik özellikleri ve depresyon düzeyi 

arasındaki iliĢkinin incelemiĢtir. Bulgulara bakıldığında, kiĢilik özelliklerinin 

depresyonu anlamlı bir düzeyde yordadığı; depresyon ve “duygusal dengesizlik” 

arasında pozitif; “dışa dönüklük” ile ise negatif yönde orta düzeyde anlamlı bir iliĢki 

bulunmuĢtur. Yapılan baĢka bir çalıĢmada depresyon düzeyi ile “deneyime açıklık”, 

“uyumluluk” ve “sorumluluk” arasında negatif yönlü düĢük ölçüde anlamlı bir iliĢki 

bulunmuĢtur. Bununla birlikte negatif duygusallık,  karamsarlık gibi özelliklerle 
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karakterize olan “duygusal dengesizlik” ve “sorumluluk” ile biliĢsel yeniden yapılanma 

arasında negatif; depresyon ile pozitif yönlü anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır (Bardavit, 

2007).  

Buna karĢın, bazı araĢtırmacılar da kiĢilik özellik ve yapılarının depresyona yol 

açmadığını çok genetik ve biyolojik etmenler ile farklı yaĢam olayları sonucunda 

depresyon geliĢtirilebileceğini öne sürmektedir (Dala,  2015). 

Bulguları destekler biçimde Freeman ve arkadaĢları (2016) çalıĢmalarında 

depresyondaki sosyoekonomik etkilerin iliĢkisini incelemiĢtir. Sonuçlara bakıldığında 

sosyoekonomik düzeyi düĢük olan bireylerin diğerlerine oranla daha fazla depresyon 

yaĢadığı tespit edilmiĢtir. Bunu açıklar biçimde bireyin gelirinin düĢük olması kaynaklı 

sosyal, sağlık ve eğitim kaynaklarından daha az yararlanması ve zorluklarının fazla 

olması gösterilmiĢtir. BaĢka bir çalıĢma Ġspanya'daki depresyon yaygınlığının 

Finlandiya ve Polonya'ya oranla iki katı daha fazla olduğunu ortaya koymuĢtur. Bu 

durumu açıklar biçimde Ġspanyada’ki iĢsizlik oranının diğer iki ülkeden daha fazla 

olduğu ve finansal krizin yaĢandığı gösterilmiĢtir. Bu noktada bir ülkedeki gelir 

düĢüklüğünün depresyonu yordadığı savunulmuĢtur (Eurostat, 2015). Erözkan (2004) 

yaptığı araĢtırmada benzer biçimde sosyo-ekonomik düzeyi yüksek bireylerin daha 

umutlu ve mutlu olmaları kaynaklı daha az oranda depresyona gireceği; sosyo-

ekonomik düzeyi düĢük olanların ise kendilerini güvensiz ve mutsuz hissettikleri için 

depresyon oranlarının fazla olduğunu ortaya koymuĢtur. ġahin ve ġahin (1992) 

tarafından yapılmıĢ olan çalıĢmada ergenlerin “sosyal karşılaştırılma” ile depresif 

belirtileri arasında negatif yönlü anlamlı bir iliĢki olduğunu ortaya koymuĢtur. 

Ergenlerin kendilerini diğerleriyle karĢılaĢtıran biliĢ yapılarına sahip olduklarında daha 

kolay depresyona girdiği fakat bazı noktalarda bu durumun depresyondan da 

çıkmalarına yardımcı olacağı belirtilmiĢtir.  

2.4.4. Öfke ve Depresif Belirtiler ile Ġlgili Yapılan AraĢtırmalar  

Öfke ve depresyon birbirinden bağımsız iki duygu gibi görünse de bazı durum 

ve Ģartlarda birbiri içine girmiĢtir. Literatüre bakıldığında çeĢitli ruhsal zorluklar 

yaĢayan bireylerin öfke ile iliĢkili duyguları daha yoğun gösterdiğini ortaya 

koymaktadır (Özyiğit, 2010). Öfkenin anksiyete, depresyon gibi bazı ruhsal bozukluklar 
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ile iliĢkisi açıklıkla ortaya konulmamıĢ olsa da, konu ile ilgili literatürde çalıĢmaların 

fazla olduğu görülmektedir. Bu iliĢki birçok farklı alanda (tıp, psikoloji, sosyoloji gibi) 

çalıĢmaların ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Özellikle psikoloji alanında bu iliĢkinin 

üzerinde en çok çalıĢılan ve tartıĢılan bir konu olması öfkenin “Duygudurum 

Bozuklukları”ndaki yeri ve öneminden kaynaklı olmaktadır (APA,2014). 

Literatüre bakıldığında öfke ve depresyon arasındaki iliĢkiyi inceleyen 

araĢtırmalar arasında en fazla çalıĢmaya sahip Fava ve arkadaĢları (1990) “öfke nöbeti” 

olarak tanımladıkları yoğun otonomik aktivasyona yol açan ve durum ile “uyumsuz” 

biçimde gösterilen öfke reaksiyonları ve depresyon arasında anlamlı bir iliĢkinin 

olduğunu ortaya koymuĢlardır. BaĢka bir çalıĢmalarında da “majör depresyon” tanısı 

almıĢ hastaların tanı almayanlara oranla daha fazla “öfke nöbeti” gösterdiği 

bulunmuĢtur (Fava ve ark., 1991). Winkler ve arkadaĢları (2006) da mevsimsel olarak 

depresif atakları çok olan grup ile depresyon atakları olmayan grupların öfke puanlarını 

karĢılaĢtırmıĢlardır. Bulgulara bakıldığında mevsimsel depresif atakları olan bireylerin 

diğer gruba oranla daha fazla öfke nöbetleri ve fiziksel öfke gösterdiği bulunmuĢtur. 

Ayakta tedavi gören depresyon hastalarıyla yapılan baĢka bir çalıĢmalarında ise, 

hastaların “öfke nöbeti” oranının tanı almamıĢ bireylerden anlamlı olarak daha yüksek 

olduğunu bulmuĢlardır. Buna ek olarak öfke nöbetleri gösteren ve göstermeyen hastalar 

arasında psikolojik profil olarak farklılıkların da gözlendiği belirtilmiĢtir. Bulgulara ek 

olarak kullanılan bir antidepresanların “öfke nöbetleri”ne olan etkilerini 

araĢtırmıĢlardır. Sonuçlara bakıldığında önceden “öfke nöbeti” geçirenlerin %70’den 

fazlasının 2 aylık ilaç tedavisi sonrasında bu nöbetleri geçirme oranlarında azalmanın 

olduğunu görülmüĢtür (Fava ve ark., 1993). Benzer biçimde baĢka bir çalıĢmalarında 

depresyon hastalarında görülen öfke nöbeti oranının ortalamanın altında olduğu  tespit 

edilmiĢtir (Fava ve ark., 1996). Türkiye’de yapılan benzeri bir çalıĢmada da birbirine 

yakın bulgulara rastlanmıĢtır. Sayar ve arkadaĢları (2000) öfke ve depresyon arasındaki 

iliĢki üzerine yaptığı çalıĢmada “öfke nöbeti” yaĢayan ve yaĢamayan hastalar arasında 

ilaç kullanımının fark yaratıp yaratmadığını araĢtırmıĢtır. AraĢtırma bulgularına 

bakıldığında ilaç kullanmayan, majör depresyon tanısı almıĢ hastanın daha az oranda 

“öfke nöbetleri” yaĢadığı belirtilmiĢtir. TutkunkardaĢ ve Kılınçaslan (2011) da çocuk ve 

ergen depresyon hastalarında ilaç tedavisi ile “öfke nöbeti” arasındaki iliĢkiyi 

incelemiĢtir. Bulgulara bakıldığında ilaç tedavisi gören çocuk ve ergen hastaların 
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görmeyenlere oranla daha az “öfke nöbeti” geçirdiği ortaya konulmuĢtur. Bulgular ilaç 

tedavisinin serotonin geri alımını sağlayarak depresyonu azalttığı buna paralel biçimde 

bu durumun öfke tepkiselliğini de olumlu biçimde etkilediğini öne sürmüĢtür. Bu durum 

aynı serotonin düzeneğine sahip olmaları üzerinden açıklanmıĢtır. 

Depresyon ve öfke nöbetleri üzerine yapılan araĢtırmaların çoğunlukla 

“unipolar depresyon”la sınırlı kalmıĢ ve fakat ilerleyen süreçlerde “bipolar depresyon” 

ile öfke iliĢkisinin ele alındığı çalıĢmalarda artıĢ olduğu gözlenmiĢtir. Buna örnek olarak 

Mammen ve arkadaĢları (2004) “bipolar depresyon”da “öfke nöbetleri” yaĢama 

yaygınlığı ile iliĢkili yaptıkları araĢtırmada, “öfke nöbetleri”nin ortalamanın üstünde 

oranda gözlendiği tespit edilmiĢtir. Grover ve arkadaĢları (2011) da “bipolar 

depresyon” hastaları üzerinde yaptıkları çalıĢmalar sonucunda “bipolar hastalar”ın 

“öfke nöbetleri”nin tanısı olmayanlara oranla daha fazla olduğu ortaya konulmuĢtur.  

Depresyonda görülen öfke duygusu üzerine yapılan çalıĢmalarda özellikle “öfke 

içte” ifade tarzının vurgulandığını gösteren sonuçlar bulunmaktadır (Riley ve 

ark.,1989).  Benzer biçimde Durar (2017) ergenler üzerine yaptığı çalıĢmada öfke ifade 

tarzları ile depresyon iliĢkisini incelemiĢtir. AraĢtırmanın bulgularına bakıldığında “öfke 

içte” ve “öfke dışta” ifade tarzı ile depresyon düzeyleri ile arasında pozitif yönde 

anlamlı iliĢkili olduğunu ortaya koymuĢtur.  

Literatürde “öfke kontrolü” tarzının depresyon olgularında görülmesinin 

tekrarlanan bir bulgu olduğu görülmüĢtür. Buna paralel biçimde Brody ve arkadaĢları 

(1999) daha önce depresif dönem yaĢamamıĢ bireylerle depresyon yaĢayıp tedavi olmuĢ 

depresif bireyleri karĢılaĢtırdıkları çalıĢmalarında, iki grup arasında öfkelerini ifade 

etme tarzlarında fark gözlenmemiĢtir. Fakat düzelmiĢ grupta depresyonları ortadan 

kalktıktan sonra bile “öfke kontrol etme/bastırma” ifade tarzının hala kullanılmaya 

devam ediliyor olduğu görülmüĢtür. Bununla birlikte bu çalıĢma diğer çalıĢma bulguları 

ile benzer biçimde depresif hastalarda “öfke içte” puanlarının da daha yüksek olduğunu 

ortaya koymuĢtur. Bulgularla benzer biçimde Goldman ve Hagga (1995) çalıĢmalarında 

sadece “öfke içte” ve stresli yaĢam olayları ile depresyon arasında anlamlı; “öfke dışta” 

ile anlamsız iliĢkinin olduğunu tespit etmiĢlerdir.  Arslan ve arkadaĢları (1998) da 

distimik ve distimik olmayanların öfke ve depresyon puanlarını karĢılaĢtırmıĢtır. 

Sonuçlara bakıldığında distimik bozukluğu olan bireylerin “sürekli öfke” düzeylerinin 
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diğer gruptan daha yüksek; “öfke kontrol” puanları daha düĢük bulunmuĢtur. Bunun 

yanı sıra “öfke içte” ve “öfke dışta” puanları ile iki grup arasında farklılık tespit 

edilmemiĢtir. 
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BÖLÜM 3. YÖNTEM 

3.1. ARAġTIRMA MODELĠ 

AraĢtırma “tarama” (survey) modeli ile kurulacaktır. Tarama modelleri 

araĢtırmalarda, genellikle var olanları olduğu gibi gözleyip tanımlamayı amaçlayan 

modellerdir. AraĢtırmada katılımcılara uygulanan kiĢisel bilgi formu ve ölçeklerden elde 

edilen veriler, çözümleme yapılabilmesi için Tarama modellerinden biri olan iliĢkisel 

tarama modeli kullanıĢmıĢtır. ĠliĢkisel tarama modeli, ikiden fazla değiĢken arasında 

birlikte değiĢiminin olup olmadığını veya bu değiĢimin derecesini belirlemeyi amaçlayan 

modellerdir. ĠliĢkisel çözümlemeler iki türlü yapılabilir: korelasyon türü iliĢki ya da 

karĢılaĢtırma yolu ile elde edilen iliĢkiler. Korelasyon türü iliĢkiye bakılan 

araĢtırmalarda, değiĢkenlerin bir arada değiĢip değiĢmediği ve eğer birlikte bir değiĢme 

varsa bunun nasıl gerçekleĢtiği bulunmaya çalıĢılır (Karasar, 2011). Bu noktada 

belirlenmiĢ iliĢkiler doğrudan neden-sonuç olarak yorumlanamaz ancak bu yönde bir 

ipucu verebilir.  

3.2. EVREN VE ÖRNEKLEM 

AraĢtırmanın evreni Ġstanbul’da eğitim alan 18-25 yaĢ arası vakıf ünversitesi 

öğrencileridir. AraĢtırmanın örneklemini oluĢturmak üzere 2018-2019 eğitim öğretim 

yılında Ġstanbul ilindeki DoğuĢ Üniversitesinin farklı bölümlerinde okuyan 18-25 yaĢ 

arası öğrencilerden oluĢturulmuĢtur. ÇalıĢma evreninden genellemek üzere üniversite 

öğrencileri yansızlık kuralına göre örneklem olarak seçilmiĢtir. Örneklem, araĢtırma 

evreninden rastlantısal örnekleme yöntemiyle seçilmiĢtir. Cinsiyetin dengeli olarak 

dağıldığı çalıĢma 250 kiĢi katılım sağlamıĢ hatalı ve eksik doldurulan ölçekler elenerek 

çalıĢma 228 katılımcı ile yürütülmüĢtür. 

AĢağıda katılımcıların cinsiyet, yaĢ, sosyo ekonomik durum ve psikiyatrik 

rahatsızlık varlığına göre dağılımları verilmiĢtir.  
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Tablo 1. Tanımlayıcı Özellikler Tablosu 

Gruplar Frekans(n) Yüzde (%) 

Cinsiyet 

Kadın 114 50,0 

Erkek 114 50,0 

YaĢ 

18-20 48 21,1 

21-22 57 25,0 

23-24 51 22,4 

25  72 31,6 

Sosyoekonomik Durum 

DüĢük 18 7,9 

Orta 120 52,6 

Orta-yüksek 66 28,9 

Yüksek 24 10,5 

Psikiyatrik Hastalık Varlığı 

Var 18 7,9 

Yok 210 92,1 

 

Öğrenciler Cinsiyete Göre 114'ü (%50,0) kadın, 114'ü (%50,0) erkek olarak 

dağılmaktadır. Öğrenciler yaĢa göre 48'i (%21,1) 18-20, 57'si (%25,0) 21-22, 51'i 

(%22,4) 23-24, 72'si (%31,6) 25 ve üzeri olarak dağılmaktadır. Öğrenciler 

sosyoekonomik duruma göre 18'i (%7,9) düĢük, 120'si (%52,6) orta, 66'sı (%28,9) orta-

yüksek, 24'ü (%10,5) yüksek olarak dağılmaktadır. Öğrenciler psikiyatrik hastalık 

varlığına göre ise 18'i (%7,9) var, 210'u (%92,1) yok olarak dağılmaktadır. 

3.3. VERĠLERĠN TOPLANMASI 

Veriler 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı yaz döneminde (Haziran-Eylül) 

toplanmıĢtır. AraĢtırmada verilerin toplanmasından önce Maltepe Üniversitesi Etik 

Kuruldan çalıĢma izni alınmıĢtır. AraĢtırma için gerekli tüm izinlerin alınmasının 

ardından veri toplama araçlarını uygulamak amacıyla DoğuĢ Üniversitesi öğrencilerine 

mail grupları aracıylığıyla veri toplama aracı dağıltılmıĢtır. Bu araĢtırmada veriler 
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internet üzerinden “online survey” aracılığı ile toplanmıĢtır.  Veri toplama araçlarının 

uygulanması katılımcıların kiĢisel bilgisayarı yardımıyla gerçekleĢmiĢ ve ölçeklerin 

yanıtlanmasına geçilmeden önce katılımcılara araĢtırma ile alakalı bilgi metni ve 

bilgilendirilmiĢ onam formu okutulmuĢtur. Katılımcıların onay kutucuğunu 

iĢaretlemeleriyle ölçeklere geçilebilmiĢtir.  Katılımcıların ölçekleri yanıtlarken dürüst 

olmalarını sağlayabilmek adına kendilerinden kimliklerini belli edecek herhangi bir 

kiĢisel bilgi alınmamıĢtır. Anketin ilk sayfasında çalıĢma ile ilgili genel bilgiler, 

çalıĢmacının mail adresi ve katılımın gönüllülük esasına dayandığına dair bilgiler yer 

almaktadır. Katılımcılara öncelikle KiĢisel Bilgi Formu ve diğer üç ölçek (Beck 

Depresyon Envanteri, Sürekli Öfke-Öfke Tarzı Ölçeği, BeĢ Faktör KiĢilik Özellikleri 

Ölçeği) verilmiĢtir. Katılımcılara belirtilen ölçüm araçları tek tek uygulanmıĢ ve  

ölçeklerin baĢına gerekli yönergeler verilmiĢtir. Sıra etkisini giderebilmek için BeĢ 

Faktör KiĢilik Özellikleri Ölçeği, Beck Depresyon Envanteri ve Sürekli Öfke-Öfke Tarzı 

Ölçeği (SÖÖTÖ)’nin sıraları otomatik olarak değiĢtirilmiĢtir. YaklaĢık olarak 15- 20 dk 

içinde uygulama tamamlanmıĢtır. 

3.3.1 Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmanın veri toplama sürecinde KiĢisel Bilgi Formu, BeĢ Faktör KiĢilik 

Özellikleri Ölçeği, Beck Depresyon Envanteri ve Sürekli Öfke-Öfke Tarzı Ölçeği 

(SÖÖTÖ) kullanılmıĢtır. Ayrıca bu bölümde bu ölçeklerin psikometrik özellikleri ile 

ilgili bilgilere yer verilmiĢtir. 

3.3.1.1. KiĢisel Bilgi Formu  

Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla 4 maddeden oluĢan 

kiĢisel bilgi formu hazırlanmıĢtır. KiĢisel bilgi formunda; katılımcıların yaĢ, cinsiyet, 

psikiyatrik bir rahatsızlık olup olmadığı ile sosyoekonomik durumlarına yönelik sorular 

yer almaktadır. 

3.3.1.2. Beck Depresyon Envanteri 

Beck Depresyon Envanteri (BDE) depresyonda sık karĢılaĢılan dürtü, duygu, biliĢ 

ve davranıĢ belirtilerini ölçen ve 21 maddeden oluĢan bir ölçektir. Bu maddelerden her 
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biri, depresyonda görülen bir davranıĢsal örüntüyü belirlemekte kullanılır. Azdan çoğa 

doğru giden (0-3), dört seçeneği olan kendini değerlendirme cümlelerini içeren bir ölçek 

olup hasta gruplarında ve normal örneklemlerde depresif belirtilerin Ģiddetini 

değerlendirme amacıyla dünyada yaygın olarak kullanılan ölçüm araçlarından biridir. 

Ülkemizde bu ölçeğin güvenirlik ve geçerlilik çalıĢmaları Hisli (1988; 1989), Tegin 

(1987) ve Aydın ve Demir (1989) tarafından yapılmıĢ olup çeĢitli araĢtırmalarda ve 

klinik uygulamalarda kullanımına devam edilmektedir.  

Beck Depresyon Envanterinin geçerliliği ve güvenirliği üzerine üniversite 

öğrencileri  ile yapılan çalıĢmalarda iç tutatlılık katsayılarının .60 ile .87 arasında 

değiĢtiği görülmüĢtür (Hisli, 1989). Bu çalıĢmada ise iç tutarlılık katsayısı .64 olarak 

bulunmuĢtur.  

3.3.1.3. Sürekli Öfke-Öfke Tarzı Ölçeği 

Sürekli Öfke-Öfke Tarzı Ölçeği (SÖÖTÖ), Spielberger tarafından geliĢtirilmiĢtir. 

Orijinal adıı The State-Trait Anger Scale (STAS) olup Türkçe formu çeviri ve geçerlilik 

çalıĢmasını Kadir Özer yapmıĢtır (Özer 1994, SavaĢır ve ġahin 1997). Ölçek, Sürekli 

Öfke, Öfke-Ġçte, Öfke-DıĢa ve Öfke Kontrol alt ölçeklerinden oluĢur. Bireylerin kendi 

kendileri değerlendirdikleri bir ölçektir. Ölçekteki cümlelere kiĢiler kendilerini ne kadar 

tanımladığına göre "1" hiç tanımlamıyor, "2" biraz tanımlıyor, "3" oldukça tanımlıyor ve 

"4" tümüyle tanımlıyor Ģeklinde yanıtlar vermektedir. Bu ölçek ergen ve yetiĢkinlerde de 

kullanılabilir ve zaman sınırlaması yoktur. Sürekli Öfke alt ölçeğinden yüksek puan 

alınması öfke düzeyinin yüksek olduğunu, Öfke-Kontrol alt ölçeğinden yüksek puan 

alınması yüksek öfke kontrol düzeyini, Öfke-DıĢa alt ölçeğinden yüksek puan alınması 

öfkenin kolayca ifade edildiğini ve Öfke-Ġçte alt ölçeğindeki yüksek puan alınması ise 

öfkenin bastırılmıĢ olduğunu göstermektedir. Anılan çalıĢmada SÖÖTÖ’nün Cronbach 

Alfa güvenilirlik değerleri sırasıyla Sürekli Öfke .78-.90 Öfke-Kontrol .80-.90, Öfke-

DıĢta  .69-.91  ve Öfke-Ġçte  .58-.76 arasında değiĢtiği görülmüĢtür.  

Bu çalıĢmada ise Cronbach alfa değerleri; sürekli öfke boyutu için 0,79, kontrol 

altına alınmıĢ öfke boyutu için 0,84, dıĢa vurulmuĢ öfke boyutu için 0,70 ve öfke içe 

boyutu için ise 0,61 olarak bulunmuĢtur 
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3.3.1.5. BeĢ Faktör KiĢilik Özellikleri Ölçeği 

BeĢ Faktör KiĢilik Özellikleri Ölçeği Benet-Martinez ve John (1998) tarafından 

“BeĢ Faktör Envanteri” (The Big Five Inventory) ismiyle geliĢtirilmiĢ 44 maddeden 

oluĢan bir ölçektir. AraĢtırmacılar için etkili ve hızlı değerlendirme yapabilmeleri 

amacıyla kısa hazırlanmıĢ  bu ölçek kiĢilik özelliklerinden “nörotiklik”, “dıĢadönüklük”, 

“geliĢime açıklık”, “uyumluluk” ve “özdisiplin” boyutlarını ölçmektedir. Ölçekte 

“nörotiklik” ve “dıĢadönüklük” faktörleri 8’er madde, “uyumluluk” ve “özdisiplin” 

faktörleri 9’ar madde, “geliĢime açıklık” faktörü ise 10 madde ile ölçülmektedir. Ölçeğin 

Türkçe’ye uyarlaması, 56 ülke kapsamında kiĢilerin kendini tanımlama profileri ve 

örüntüleri konusunda yapılan bir çalıĢmanın (Schmitt ve ark., 2007) Türkiye ayağı 

kapsamında, Sümer ve Sümer (2005) tarafından yapılmıĢtır. BeĢ faktör kiĢilik ölçeğinin 

bu çalıĢmada seçilmesinin nedeni, ölçeğin kültürlerarası bağlamda yapılan bu çalıĢmada 

geçerlik ve güvenirliğinin gösterilmiĢ olmasıdır. Anılan çalıĢmada beĢ faktör kiĢilik 

ölçeğinin Cronbach Alfa güvenilirlik değerleri .79, .77, .76, .70 ve .78 olarak sırasıyla 

“nörotiklik”, “dıĢadönüklük”, “geliĢime açıklık”, “uyumluluk” ve “özdisiplin” 

faktörlerini gösterdiği ortaya konmaktadır (Schmitt ve ark., 2007). Aynı ölçekle yapılan 

bazı çalıĢmalarda ise, beĢ faktör kiĢilik boyutlarının Cronbach Alfa güvenilirlik değerleri 

.64 ile .77 arasında (Sümer, Lajunen ve Özkan, 2005) ve .67 ile .83 arasında (Ülke, 

2006) değiĢtiği görülmüĢtür.  

Bu çalıĢmada ise “nörotiklik”, “dıĢadönüklük”, “geliĢime açıklık”, “uyumluluk” 

ve “özdisiplin” alt boyutları için iç tutarlılık katsayıları sırasıyla .68, .71, 78, .69, .80 

olarak bulunmuĢtur.  

3.4. VERĠLERĠN ÇÖZÜMLENMESĠ  

AraĢtırmadan ulaĢılan veriler istatistik programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. 

Veri toplama sürecinde elde edilen veriler iĢleme alınmadan önce; kayıp veriler 

incelenmiĢ ve ayıklanmıĢtır.  Ters kodlama yapılması gereken maddeler kodlanmıĢtır. 

Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, 

ortalama, standart sapma kullanılmıĢtır. Analizlere geçilmeden önce kullanılması 

planlanan istatistiksel testler için normallik dağılımı kolmogorov-smirnov testi, basıklık 
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ve çarpıklık değerleri ile sınanmıĢ ve verilerin normal dağılmadığı görülmüĢtür. Bu 

sınamalar sonucunda veriler normal dağılım göstermediğinden non-parametrik testler 

kullanılmıĢtır. Bu sebeple iki bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin 

karĢılaĢtırılmasında Mann Whitney U testi, ikiden fazla bağımsız grup arasında niceliksel 

sürekli verilerin karĢılaĢtırılmasında Kruskal Wallis-H testi kullanılmıĢtır. Bu 

araĢtırmanın sürekli değiĢkenleri arasında Sperman Korelasyon analizi uygulanmıĢtır. 
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BÖLÜM 4. BULGULAR 

Bu bölümde, araĢtırma probleminin çözümü için, araĢtırmaya katılan öğrenciler 

ölçekler yoluyla toplanan verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular yer 

almaktadır. Elde edilen bulgulara dayalı olarak açıklama ve yorumlar yapılmıĢtır. 

AĢağıda depresyon, kiĢilik özellikleri sürekli öfke ve öfke tarzı puan ortalamaları 

verilmiĢtir. 

Tablo 2. KiĢilik Özellikleri Puan Ortalamaları 

  N Ort Ss Min. Max. 

DıĢadönüklük 228 3,43 0,91 1,00 5,00 

Uyumluluk 228 3,61 0,68 1,30 4,90 

Sorumluluk 228 3,49 0,58 2,20 5,00 

Duygusal Dengelilik 228 2,99 0,71 1,00 4,30 

Zeka Hayal Gücü 228 3,65 0,61 2,00 4,80 

 

Öğrencilerin “dıĢadönüklük” ortalaması yüksek 3,428±0,907 (Min=1; Maks=5), 

“uyumluluk” ortalaması yüksek 3,605±0,678 (Min=1.3; Maks=4.9), “sorumluluk” 

ortalaması yüksek 3,492±0,579 (Min=2.2; Maks=5), “duygusal dengelilik” ortalaması 

orta 2,995±0,710 (Min=1; Maks=4.3), “zeka hayal gücü” ortalaması yüksek 

3,645±0,607 (Min=2; Maks=4.8), olarak saptanmıĢtır. 

Tablo 3. Sürekli Öfke ve Öfke Tarzları Puan Ortalamaları 

  N Ort Ss Min. Max. 

Sürekli Öfke 228 21,78 6,78 10,00 40,00 

Kontrol Altına AlınmıĢ Öfke 228 20,95 5,07 11,00 31,00 

DıĢa Vurulan Öfke 228 17,63 5,68 8,00 32,00 

Ġçte Tutulan Öfke 228 19,92 4,13 11,00 29,00 

 

Öğrencilerin “sürekli öfke” ortalaması 21,776±6,777 (Min=10; Maks=40), 

“kontrol altına alınmıĢ öfke” ortalaması 20,947±5,068 (Min=11; Maks=31), “dıĢa 
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vurulan öfke” ortalaması 17,632±5,676 (Min=8; Maks=32), “içte tutulan öfke” 

ortalaması 19,921±4,128 (Min=11; Maks=29), olarak saptanmıĢtır. 

Tablo 4. Depresyon Puan Ortalaması 

 

Öğrencilerin “depresyon” ortalaması 16,947±12,441 (Min=1; Maks=51) olarak 

saptanmıĢtır. 

Tablo 5. KiĢilik Özellikleri, Depresyon ve Öfke Ġfade Tarzları Arasında Spearman 

Korelasyon Analizi 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DıĢadönüklük 1                   

Uyumluluk .11 1                 

Sorumluluk .08 .33** 1               

Duygusal 

Dengelilik 

.25** -.08 .02 1             

Zeka Hayal 

Gücü 

.46** .67** .35** -.19** 1           

Sürekli Öfke .31** -.51** -.42** -.20** -.17* 1         

Kontrol 

Altına 

AlınmıĢ Öfke 

 

-.21** .51** .38** .16* .20** -.72** 1       

DıĢa Vurulan 

Öfke 

.30** -.47** -.39** -.20** -.18** .88** -.69** 1     

Ġçte Tutulan 

Öfke 

-.15* .03 .09 -.27** -.01 .04 .25** -.02 1   

Depresyon -.28** .09 -.10 -.57** -.01 .04 -.12 .04 .21** 1 

Spearman Korelasyon; *<0,05; **<0,01 

 

DıĢadönüklük, uyumluluk, sorumluluk, duygusal dengelilik, zeka hayal gücü, 

sürekli öfke, kontrol altına alınmıĢ öfke, dıĢa vurulan öfke, içte tutulan öfke, depresyon, 

arasında korelasyon analizleri incelendiğinde; 

  N Ort Ss Min. Max. 

Depresyon 228 16,95 12,44 1,00 51,00 
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 Sorumluluk ile uyumluluk arasında r=0.325 pozitif (p=0,000<0.05), 

 Duygusal dengelilik ile dıĢadönüklük arasında r=0.254 pozitif (p=0,000<0.05), 

 Zeka hayal gücü ile dıĢadönüklük arasında r=0.456 pozitif (p=0,000<0.05), 

 Zeka hayal gücü ile uyumluluk arasında r=0.665 pozitif (p=0,000<0.05), 

 Zeka hayal gücü ile sorumluluk arasında r=0.348 pozitif (p=0,000<0.05), 

 Zeka hayal gücü ile duygusal dengelilik arasında r=-0.191 negatif 

(p=0,004<0.05), 

 Sürekli öfke ile dıĢadönüklük arasında r=0.306 pozitif (p=0,000<0.05), 

 Sürekli öfke ile uyumluluk arasında r=-0.509 negatif (p=0,000<0.05), 

 Sürekli öfke ile sorumluluk arasında r=-0.421 negatif (p=0,000<0.05), 

 Sürekli öfke ile duygusal dengelilik arasında r=-0.202 negatif (p=0,002<0.05), 

 Sürekli öfke ile zeka hayal gücü arasında r=-0.168 negatif (p=0,011<0.05), 

 Kontrol altına alınmıĢ öfke ile dıĢadönüklük arasında r=-0.212 negatif 

(p=0,001<0.05), 

 Kontrol altına alınmıĢ öfke ile uyumluluk arasında r=0.508 pozitif 

(p=0,000<0.05), 

 Kontrol altına alınmıĢ öfke ile sorumluluk arasında r=0.383 pozitif 

(p=0,000<0.05), 

 Kontrol altına alınmıĢ öfke ile duygusal dengelilik arasında r=0.162 pozitif 

(p=0,014<0.05), 

 Kontrol altına alınmıĢ öfke ile zeka hayal gücü arasında r=0.198 pozitif 

(p=0,003<0.05), 

 Kontrol altına alınmıĢ öfke ile sürekli öfke arasında r=-0.716 negatif 

(p=0,000<0.05), 

 DıĢa vurulan öfke ile dıĢadönüklük arasında r=0.3 pozitif (p=0,000<0.05), 

 DıĢa vurulan öfke ile uyumluluk arasında r=-0.472 negatif (p=0,000<0.05), 

 DıĢa vurulan öfke ile sorumluluk arasında r=-0.386 negatif (p=0,000<0.05), 

 DıĢa vurulan öfke ile duygusal dengelilik arasında r=-0.203 negatif 

(p=0,002<0.05), 

 DıĢa vurulan öfke ile zeka hayal gücü arasında r=-0.18 negatif (p=0,006<0.05), 

 DıĢa vurulan öfke ile sürekli öfke arasında r=0.879 pozitif (p=0,000<0.05), 
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 DıĢa vurulan öfke ile kontrol altına alınmıĢ öfke arasında r=-0.688 negatif 

(p=0,000<0.05), 

 Içte tutulan öfke ile dıĢadönüklük arasında r=-0.151 negatif (p=0,023<0.05), 

 Içte tutulan öfke ile duygusal dengelilik arasında r=-0.273 negatif 

(p=0,000<0.05), 

 Içte tutulan öfke ile kontrol altına alınmıĢ öfke arasında r=0.246 pozitif 

(p=0,000<0.05), 

 Depresyon ile dıĢadönüklük arasında r=-0.277 negatif (p=0,000<0.05), 

 Depresyon ile duygusal dengelilik arasında r=-0.573 negatif (p=0,000<0.05), 

 Depresyon ile içte tutulan öfke arasında r=0.208 pozitif (p=0,002<0.05) iliĢki 

bulunmuĢtur. 

Diğer değiĢkenler arasındaki iliĢkiler istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05). 
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Tablo 6. KiĢilik Özelliklerinin Sosyoekonomik Duruma Göre FarklılaĢma Durumu 

  Grup N Ort Ss KW p Fark 

DıĢadönüklük DüĢük 18 3,38 1,48 12,13 0,007 3>2 

Orta 120 3,25 0,96 

Orta-yüksek 66 3,71 0,64 

Yüksek 24 3,59 0,47 

Uyumluluk DüĢük 18 3,42 0,88 14,79 0,002 3>2 

3>4 Orta 120 3,57 0,55 

Orta-yüksek 66 3,88 0,55 

Yüksek 24 3,18 1,04 

Sorumluluk DüĢük 18 3,48 0,53 0,50 0,92  

Orta 120 3,52 0,61 

Orta-yüksek 66 3,43 0,46 

Yüksek 24 3,56 0,74 

Duygusal Dengelilik DüĢük 18 2,83 0,87 4,48 0,21  

Orta 120 2,90 0,73 

Orta-yüksek 66 3,17 0,67 

Yüksek 24 3,10 0,45 

Zeka Hayal Gücü DüĢük 18 3,65 0,58 24,40 0,00 3>2 

3>4 Orta 120 3,54 0,58 

Orta-yüksek 66 3,96 0,44 

Yüksek 24 3,30 0,79 

Kruskall Wallis-H Testi 

Öğrencilerin sosyoekonomik duruma göre dıĢadönüklük puanları anlamlı 

farklılık göstermektedir(χ
2
(3)=12,128, p=0,007<0.05). Farkın nedeni; Sosyoekonomik 

durum orta-yüksek olanların dıĢadönüklük puanlarının (x =3,709), sosyoekonomik 

durum orta olanların dıĢadönüklük puanlarından (x =3,248) yüksek olmasıdır.  

Öğrencilerin sosyoekonomik duruma göre uyumluluk puanları anlamlı farklılık 

göstermektedir(χ
2
(3)=14,786, p=0,002<0.05). Farkın nedeni; Sosyoekonomik durum 

orta-yüksek olanların uyumluluk puanlarının (x =3,882), sosyoekonomik durum orta 

olanların uyumluluk puanlarından (x =3,568) yüksek olmasıdır. Sosyoekonomik durum 
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orta-yüksek olanların uyumluluk puanlarının (x =3,882), sosyoekonomik durum yüksek 

olanların uyumluluk puanlarından (x =3,175) yüksek olmasıdır.  

Öğrencilerin sosyoekonomik duruma göre zeka hayal gücü puanları anlamlı 

farklılık göstermektedir(χ
2
(3)=24,402, p=0,000<0.05). Farkın nedeni; Sosyoekonomik 

durum orta-yüksek olanların zeka hayal gücü puanlarının (x =3,955), sosyoekonomik 

durum orta olanların zeka hayal gücü puanlarından (x =3,543) yüksek olmasıdır. 

Sosyoekonomik durum orta-yüksek olanların zeka hayal gücü puanlarının (x =3,955), 

sosyoekonomik durum yüksek olanların zeka hayal gücü puanlarından (x =3,300) 

yüksek olmasıdır.  

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin sorumluluk, duygusal dengelilik puanları 

ortalamalarının sosyoekonomik durum değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; 

grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır(p>0.05). 
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Tablo 7. KiĢilik Özelliklerinin YaĢa Göre FarklılaĢma Durumu 

  Grup N Ort Ss KW p Fark 

DıĢadönüklük 18-20 48 3,11 1,19 5,40 0,15  

21-22 57 3,42 0,85 

23-24 51 3,54 0,87 

25  72 3,57 0,70 

Uyumluluk 18-20 48 3,49 0,82 8,63 0,04 4>1 

3>2 

4>2 

21-22 57 3,40 0,75 

23-24 51 3,72 0,60 

25  72 3,76 0,49 

Sorumluluk 18-20 48 3,35 0,48 3,86 0,28  

21-22 57 3,45 0,60 

23-24 51 3,57 0,54 

25  72 3,57 0,63 

Duygusal Dengelilik 18-20 48 2,90 0,76 18,22 0,00 4>1 

4>2 

4>3 

21-22 57 2,90 0,81 

23-24 51 2,79 0,46 

25  72 3,28 0,67 

Zeka Hayal Gücü 18-20 48 3,43 0,63 16,12 0,001 3>1 

4>1 

3>2 

4>2 

21-22 57 3,49 0,65 

23-24 51 3,83 0,54 

25  72 3,78 0,5 

Kruskall Wallis-H Testi 

Öğrencilerin yaĢa göre uyumluluk puanları anlamlı farklılık 

göstermektedir(χ
2
(3)=8,632, p=0,035<0.05). Farkın nedeni; YaĢ 25 olanların 

uyumluluk puanlarının (x =3,763), yaĢ 18-20 olanların uyumluluk puanlarından 

(x =3,494) yüksek olmasıdır. YaĢ 23-24 olanların uyumluluk puanlarının (x =3,718), yaĢ 

21-22 olanların uyumluluk puanlarından (x =3,400) yüksek olmasıdır. YaĢ 25 olanların 

uyumluluk puanlarının (x =3,763), yaĢ 21-22 olanların uyumluluk puanlarından 

(x =3,400) yüksek olmasıdır.  
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Öğrencilerin yaĢa göre duygusal dengelilik puanları anlamlı farklılık 

göstermektedir (χ
2
(3)=18,218, p=0,000<0.05). Farkın nedeni; YaĢ 25 olanların 

duygusal dengelilik puanlarının (x =3,279), yaĢ 18-20 olanların duygusal dengelilik 

puanlarından (x =2,900) yüksek olmasıdır. YaĢ 25 olanların duygusal dengelilik 

puanlarının (x =3,279), yaĢ 21-22 olanların duygusal dengelilik puanlarından (x =2,900) 

yüksek olmasıdır. YaĢ 25 olanların duygusal dengelilik puanlarının (x =3,279), yaĢ 23-

24 olanların duygusal dengelilik puanlarından (x =2,788) yüksek olmasıdır.  

Öğrencilerin yaĢa göre zeka hayal gücü puanları anlamlı farklılık 

göstermektedir(χ
2
(3)=16,115, p=0,001<0.05). Farkın nedeni; YaĢ 23-24 olanların zeka 

hayal gücü puanlarının (x =3,829), yaĢ 18-20 olanların zeka hayal gücü puanlarından 

(x =3,431) yüksek olmasıdır. YaĢ 25 olanların zeka hayal gücü puanlarının (x =3,779), 

yaĢ 18-20 olanların zeka hayal gücü puanlarından (x =3,431) yüksek olmasıdır. YaĢ 23-

24 olanların zeka hayal gücü puanlarının (x =3,829), yaĢ 21-22 olanların zeka hayal 

gücü puanlarından (x =3,490) yüksek olmasıdır. YaĢ 25 olanların zeka hayal gücü 

puanlarının (x =3,779), yaĢ 21-22 olanların zeka hayal gücü puanlarından (x =3,490) 

yüksek olmasıdır.  

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin dıĢadönüklük, sorumluluk puanları 

ortalamalarının yaĢ değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır (p>0.05). 
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Tablo 8. Öfke Ġfade Tarzlarının Sosyoekonomik Duruma Göre FarklılaĢma 

Durumu 

  Grup N Ort Ss KW p Fark 

Sürekli Öfke DüĢük 18 24,50 11,32 2,95 0,40  

Orta 120 20,78 5,75 

Orta-yüksek 66 22,27 6,06 

Yüksek 24 23,38 8,36 

Kontrol Altına AlınmıĢ Öfke DüĢük 18 21,33 6,16 0,07 0,99  

Orta 120 20,93 4,92 

Orta-yüksek 66 20,77 5,07 

Yüksek 24 21,25 5,23 

DıĢa Vurulan Öfke DüĢük 18 19,67 8,23 6,58 0,09  

Orta 120 16,98 5,51 

Orta-yüksek 66 17,41 4,97 

Yüksek 24 20,00 5,45 

Ġçte Tutulan Öfke DüĢük 18 21,83 3,63 12,55 0,01 1>3 

1>4 

2>4 

3>4 

Orta 120 20,10 4,77 

Orta-yüksek 66 19,96 2,78 

Yüksek 24 17,50 3,11 

Kruskall Wallis-H Testi 

Öğrencilerin sosyoekonomik duruma göre içte tutulan öfke puanları anlamlı 

farklılık göstermektedir (χ
2
(3)=12,545, p=0,006<0.05). Farkın nedeni; Sosyoekonomik 

durum düĢük olanların içte tutulan öfke puanlarının (x =21,833), sosyoekonomik durum 

orta-yüksek olanların içte tutulan öfke puanlarından (x =19,955) yüksek olmasıdır. 

Sosyoekonomik durum düĢük olanların içte tutulan öfke puanlarının (x =21,833), 

sosyoekonomik durum yüksek olanların içte tutulan öfke puanlarından (x =17,500) 

yüksek olmasıdır. Sosyoekonomik durum orta olanların içte tutulan öfke puanlarının 

(x =20,100), sosyoekonomik durum yüksek olanların içte tutulan öfke puanlarından 

(x =17,500) yüksek olmasıdır. Sosyoekonomik durum orta-yüksek olanların içte tutulan 

öfke puanlarının (x =19,955), sosyoekonomik durum yüksek olanların içte tutulan öfke 

puanlarından (x =17,500) yüksek olmasıdır.  
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AraĢtırmaya katılan öğrencilerin sürekli öfke, kontrol altına alınmıĢ öfke, dıĢa 

vurulan öfke puanları ortalamalarının sosyoekonomik durum değiĢkeni açısından 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis 

H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı 

bulunmamıĢtır(p>0.05). 

Tablo 9. Öfke Ġfade Tarzlarının YaĢa Göre FarklılaĢma Durumu 

  Grup N Ort Ss KW p Fark 

Sürekli Öfke 18-20 48 20,63 6,60 19,35 0,00 2>1 

2>3 

2>4 

21-22 57 25,16 7,95 

23-24 51 22,24 7,15 

25  72 19,54 4,12 

Kontrol Altına AlınmıĢ Öfke 18-20 48 22,13 5,56 7,08 0,07  

21-22 57 19,58 4,59 

23-24 51 21,29 4,98 

25  72 21,00 5,01 

DıĢa Vurulan Öfke 18-20 48 16,81 6,48 25,56 0,00 2>1 

2>4 

3>4 

21-22 57 20,63 5,80 

23-24 51 18,35 6,07 

25  72 15,29 3,01 

Ġçte Tutulan Öfke 18-20 48 21,88 3,33 42,64 0,00 1>2 

1>4 

3>2 

2>4 

3>4 

21-22 57 19,79 4,25 

23-24 51 21,59 3,45 

25  72 17,54 3,77 

Kruskall Wallis-H Testi 

Öğrencilerin yaĢa göre sürekli öfke puanları anlamlı farklılık 

göstermektedir(χ
2
(3)=19,349, p=0,000<0.05). Farkın nedeni; YaĢ 21-22 olanların 

sürekli öfke puanlarının (x =25,158), yaĢ 18-20 olanların sürekli öfke puanlarından 

(x =20,625) yüksek olmasıdır. YaĢ 21-22 olanların sürekli öfke puanlarının (x =25,158), 

yaĢ 23-24 olanların sürekli öfke puanlarından (x =22,235) yüksek olmasıdır. YaĢ 21-22 
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olanların sürekli öfke puanlarının (x =25,158), yaĢ 25 olanların sürekli öfke 

puanlarından (x =19,542) yüksek olmasıdır.  

Öğrencilerin yaĢa göre dıĢa vurulan öfke puanları anlamlı farklılık 

göstermektedir(χ
2
(3)=25,555, p=0,000<0.05). Farkın nedeni; YaĢ 21-22 olanların dıĢa 

vurulan öfke puanlarının (x =20,632), yaĢ 18-20 olanların dıĢa vurulan öfke 

puanlarından (x =16,813) yüksek olmasıdır. YaĢ 21-22 olanların dıĢa vurulan öfke 

puanlarının (x =20,632), yaĢ 25 olanların dıĢa vurulan öfke puanlarından (x =15,292) 

yüksek olmasıdır. YaĢ 23-24 olanların dıĢa vurulan öfke puanlarının (x =18,353), yaĢ 25 

olanların dıĢa vurulan öfke puanlarından (x =15,292) yüksek olmasıdır.  

Öğrencilerin yaĢa göre içte tutulan öfke puanları anlamlı farklılık 

göstermektedir(χ
2
(3)=42,642, p=0,000<0.05). Farkın nedeni; YaĢ 18-20 olanların içte 

tutulan öfke puanlarının (x =21,875), yaĢ 21-22 olanların içte tutulan öfke puanlarından 

(x =19,790) yüksek olmasıdır. YaĢ 18-20 olanların içte tutulan öfke puanlarının 

(x =21,875), yaĢ 25 olanların içte tutulan öfke puanlarından (x =17,542) yüksek 

olmasıdır. YaĢ 23-24 olanların içte tutulan öfke puanlarının (x =21,588), yaĢ 21-22 

olanların içte tutulan öfke puanlarından (x =19,790) yüksek olmasıdır. YaĢ 21-22 

olanların içte tutulan öfke puanlarının (x =19,790), yaĢ 25 olanların içte tutulan öfke 

puanlarından (x =17,542) yüksek olmasıdır. YaĢ 23-24 olanların içte tutulan öfke 

puanlarının (x =21,588), yaĢ 25 olanların içte tutulan öfke puanlarından (x =17,542) 

yüksek olmasıdır.  

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin kontrol altına alınmıĢ öfke puanları 

ortalamalarının yaĢ değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır(p>0.05). 
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Tablo 10. Depresyon Puanlarının Sosyoekonomik Duruma Göre FarklılaĢma 

Durumu 

  Grup N Ort Ss KW p Fark 

Depresyon DüĢük 18 16,67 16,08 10,97 0,01 2>3 

2>4 Orta 120 19,35 12,64 

Orta-yüksek 66 13,77 10,45 

Yüksek 24 13,88 11,49 

Kruskall Wallis-H Testi 

Öğrencilerin sosyoekonomik duruma göre depresyon puanları anlamlı farklılık 

göstermektedir (χ
2
(3)=10,973, p=0,012<0.05). Farkın nedeni; Sosyoekonomik durum 

orta olanların depresyon puanlarının (x =19,350), sosyoekonomik durum orta-yüksek 

olanların depresyon puanlarından (x =13,773) yüksek olmasıdır. Sosyoekonomik durum 

orta olanların depresyon puanlarının (x =19,350), sosyoekonomik durum yüksek 

olanların depresyon puanlarından (x =13,875) yüksek olmasıdır.  

Tablo 11. Depresyon Puanlarının YaĢa Göre FarklılaĢma Durumu 

  Grup N Ort Ss KW p Fark 

Depresyon 18-20 48 23,06 16,38 8,39 0,04 1>4 

21-22 57 16,79 14,15 

23-24 51 16,47 9,41 

25  72 13,33 7,63 

Kruskall Wallis-H Testi 

Öğrencilerin yaĢa göre depresyon puanları anlamlı farklılık göstermektedir 

(χ
2
(3)=8,393, p=0,039<0.05). Farkın nedeni; YaĢ 18-20 olanların depresyon 

puanlarının (x =23,063), yaĢ 25 olanların depresyon puanlarından (x =13,333) yüksek 

olmasıdır.  
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Tablo 12. KiĢilik Özelliklerinin Cinsiyete Göre FarklılaĢma Durumu 

  Grup N Ort Ss MW p 

DıĢadönüklük Kadın 114 3,43 0,83 6381,00 0,81 

Erkek 114 3,43 0,99 

Uyumluluk Kadın 114 3,82 0,58 3955,50 0,00 

Erkek 114 3,39 0,71 

Sorumluluk Kadın 114 3,49 0,64 6358,50 0,78 

Erkek 114 3,50 0,52 

Duygusal Dengelilik Kadın 114 2,73 0,74 3348,00 0,00 

Erkek 114 3,26 0,57 

Zeka Hayal Gücü Kadın 114 3,86 0,55 3703,50 0,00 

Erkek 114 3,43 0,59 

Man Whitney-U Testi 

Öğrencilerin Cinsiyete Göre uyumluluk puanları anlamlı farklılık 

göstermektedir(Mann Whitney U=3955,500; p=0,000<0,05). Kadınların uyumluluk 

puanları (x=3,821), erkeklerin uyumluluk puanlarından (x=3,390) yüksek bulunmuĢtur. 

Öğrencilerin Cinsiyete Göre duygusal dengelilik puanları anlamlı farklılık 

göstermektedir(Mann Whitney U=3348,000; p=0,000<0,05). Kadınların duygusal 

dengelilik puanları (x=2,726), erkeklerin duygusal dengelilik puanlarından (x=3,263) 

düĢük bulunmuĢtur. 

Öğrencilerin Cinsiyete Göre zeka hayal gücü puanları anlamlı farklılık 

göstermektedir(Mann Whitney U=3703,500; p=0,000<0,05). Kadınların zeka hayal 

gücü puanları (x=3,858), erkeklerin zeka hayal gücü puanlarından (x=3,432) yüksek 

bulunmuĢtur. 

Öğrencilerin dıĢadönüklük, sorumluluk puanları cinsiyet değiĢkenine göre 

anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0,05). 
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Tablo 13. KiĢilik Özelliklerinin Psikiyatrik Hastalık Varlığına Göre FarklılaĢma 

Durumu 

  Grup N Ort Ss MW p 

DıĢadönüklük Var 18 3,65 0,63 1669,50 0,41 

Yok 210 3,41 0,93 

Uyumluluk Var 18 3,37 0,85 1588,50 0,26 

Yok 210 3,63 0,66 

Sorumluluk Var 18 3,62 0,56 1629,00 0,33 

Yok 210 3,48 0,58 

Duygusal Dengelilik Var 18 2,90 0,83 1642,50 0,36 

Yok 210 3,00 0,70 

Zeka Hayal Gücü Var 18 3,65 0,78 1845,00 0,87 

Yok 210 3,64 0,59 

Man Whitney-U Testi 

Öğrencilerin dıĢadönüklük, uyumluluk, sorumluluk, duygusal dengelilik, zeka 

hayal gücü puanları psikiyatrik hastalık varlığı değiĢkenine göre anlamlı farklılık 

göstermemektedir (p>0,05). 

Tablo 14. Öfke Ġfade Tarzlarının Cinsiyete Göre FarklılaĢma Durumu 

  Grup N Ort Ss MW p 

Sürekli Öfke Kadın 114 21,29 6,57 6057,00 0,38 

Erkek 114 22,26 6,98 

Kontrol Altına AlınmıĢ Öfke Kadın 114 21,24 5,18 6012,00 0,33 

Erkek 114 20,66 4,97 

DıĢa Vurulan Öfke Kadın 114 17,13 5,49 5976,00 0,29 

Erkek 114 18,13 5,84 

Ġçte Tutulan Öfke Kadın 114 19,87 3,70 6480,00 0,97 

Erkek 114 19,97 4,53 

Man Whitney-U Testi 
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Öğrencilerin sürekli öfke, kontrol altına alınmıĢ öfke, dıĢa vurulan öfke, içte 

tutulan öfke puanları cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı farklılık göstermemektedir 

(p>0,05). 

Tablo 15. Öfke Ġfade Tarzlarının Psikiyatrik Hastalık Varlığına Göre FarklılaĢma 

Durumu 

  Grup N Ort Ss MW p 

Sürekli Öfke Var 18 22,00 8,79 1737,00 0,57 

Yok 210 21,76 6,60 

Kontrol Altına AlınmıĢ Öfke Var 18 20,67 4,39 1822,50 0,80 

Yok 210 20,97 5,13 

DıĢa Vurulan Öfke Var 18 17,50 5,84 1800,00 0,74 

Yok 210 17,64 5,68 

Ġçte Tutulan Öfke Var 18 20,83 4,18 1669,50 0,41 

Yok 210 19,84 4,13 

Man Whitney-U Testi 

Öğrencilerin sürekli öfke, kontrol altına alınmıĢ öfke, dıĢa vurulan öfke, içte 

tutulan öfke puanları psikiyatrik hastalık varlığı değiĢkenine göre anlamlı farklılık 

göstermemektedir (p>0,05). 

Tablo 16. Depresyon Puanlarının Cinsiyete Göre FarklılaĢma Durumu 

  Grup N Ort Ss MW p 

Depresyon Kadın 114 20,05 11,66 4320,00 0,00 

Erkek 114 13,84 12,47 

Man Whitney-U Testi 

Öğrencilerin Cinsiyete Göre depresyon puanları anlamlı farklılık göstermektedir 

(Mann Whitney U=4320,000; p=0,000<0,05). Kadınların depresyon puanları 

(x=20,053), erkeklerin depresyon puanlarından (x=13,842) yüksek bulunmuĢtur. 

Öğrencilerin puanları cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı farklılık 

göstermemektedir (p>0,05). 
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Tablo 17. Depresyon Puanlarının Psikiyatrik Hastalık Varlığına Göre FarklılaĢma 

Durumu 

  Grup N Ort Ss MW p 

Depresyon Var 18 14,67 10,25 1705,50 0,49 

Yok 210 17,14 12,61 

Man Whitney-U Testi 

Öğrencilerin depresyon puanları psikiyatrik hastalık varlığı değiĢkenine göre 

anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0,05). 
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BÖLÜM 5. TARTIġMA 

 

Bu bölümde, araĢtırma grubunu oluĢturan öğrencilerin kiĢilik özellikleri, sürekli 

öfke ve öfke ifadeleri, depresyon arasındaki iliĢkiler ve bazı demografik özelliklerine 

göre farklılaĢma gösterip göstermediği ile ilgili bulgular tartıĢılmıĢ ve yorumlanmıĢtır.  

5.1. KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ ĠLE ÖFKE ĠFADE BĠÇĠMLERĠNĠN 

TANIMLAYICI ÖZELLĠKLERE ĠLĠġKĠN TARTIġILMASI 

Bireyin düĢünce biçimi, tutumları, değer yargıları; öfke, kaygı, düĢmanlık, kin, 

sevgi, hoĢgörü gibi duyguların kendine özgü yansımalarla ortaya çıkmasını 

etkilemektedir (Nelson ve Jones, 1982). Konu ile ilgili yapılan yerli ve yabancı 

çalıĢmalarda da uyumlu kiĢilik özelliklerinin olumsuz yaĢantı ve depresyon 

yaĢantılarıyla anlamlı iliĢkiye sahip olduğu belirtilmektedir (Kaya ve Tosun, 2018; 

Otani et. all. 2012; Robins, Bagby, Rector, Lynch ve Kenn, 1997; Sato ve McCann 

2000). Melanie Klein da bebeklerin “depresif evrede”  sevdikleri nesneyi 

kaybetmemeye yönelik olarak bilinçdıĢında içsel olarak sahip oldukları öfkeyi 

yansıtmadıklarını ortaya koymuĢtur (Zabcı, 2018). Bebek sevgi nesnesi kaybetmemek 

adına öfkesini bastırmakta ve kendine döndürmektedir. Bu noktada öfkeyi kontrol 

edebilmek, bireyin ötekilerle olan iliĢkilerinde ne derece sabırlı, soğukkanlı, hoĢgörülü, 

yumuĢak baĢlı davrandığı ayrıca ne ölçüde mantığa bürünme, bastırma, inkâr gibi 

savunmaları kullandığı ile ilgili olmaktadır (Baygöl, 1997). Buna göre öfke ifade 

biçimleri ve kiĢilik özelliklerinin birbirlerine göre farklılaĢması araĢtırma bulgularını 

destekler niteliktedir.  

 

Thomas (1989) üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı çalıĢmasında kadın 

öğrencilerin içedönük ve öfkeyi dıĢa vurma düzeylerinin daha düĢük; erkeklerin ise 

daha dıĢa dönük ve öfkeyi dıĢa vurma düzeylerinin yüksek olduğunu saptamıĢtır. Bu 

noktada kızların ödipal dönemde cezalandırılma korkusundan kaynaklı kiĢilik 

örüntülerinin pasif ve içe dönük olduğu söylenebilmektedir. Erkeklerin ise fallik 

dönemde erkeklerin penis/fallus önemi üzerinden yetiĢtirilmesi kaynaklı güçleriyle 

övündüğü söylenebilmektedir  (Freud, 1905). Cinsiyete göre öfke ifade biçimlerindeki 

farklılaĢmalar bu araĢtırmadaki bulguları desteklememektedir.   
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Soysal ve arkadaĢları (2009) üniversite öğrencilerinde dıĢadönüklük boyutuyla 

sürekli öfke ve öfke ifade tarzları arasındaki iliĢkiyi incelemiĢ; dıĢa dönük kiĢilik 

özelliğine sahip üniversite öğrencileri ile sürekli öfke arasında anlamlı bir iliĢki 

olduğunu ortaya koymuĢtur. AraĢtırmada dıĢa dönük üniversite öğrencilerinin sürekli 

öfke ve dıĢa vurulan öfkesinin fazla, öfke kontrol düzeylerinin düĢük olduğu 

bulunmuĢtur. Bu bulgular çalıĢmadaki sonuçları destekler niteliktedir. Ayrıca içte 

tutulan öfke ile dıĢadönüklük arasında iliĢki bulunmadığı sonucuna varılmıĢtır. Geç 

ergenlik dönemine denk gelen üniversite, bireylerin kiĢiliğini bulmaya çalıĢtığı dönem 

olmaktadır. BakıĢ nesnesi olduğu bilen ve sevgi nesnesi kaybetmekten korkmayan 

sosyal çevresi geniĢ dıĢadönük öğrenciler öfkelerini bastırmamaktadır. Bu nokta çocuk 

kiĢilikten yetiĢkine henüz geçemediği, dürtülerini kontrol etme ve düĢünceli kiĢilik 

özelliklerine sahip olmadığı söylenebilmektedir (Freud, 1905). 

  

Özmen (2006) üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir çalıĢmada baĢka biri 

tarafından incitilmiĢ bir bireyin, kendisini inciten bireyin davranıĢlarının arkasında bir 

kasıt olabileceğini düĢünmesi ve inciten kiĢinin bu davranıĢın gerçekten kendisini 

incitmek amacıyla yaptığı sonucuna varması sonucunda öfke davranıĢı gösterdiğine 

iĢaret etmiĢtir. Bu araĢtırmada zeka ve hayal gücünün öfke Ġfadelerini etkilemediği 

sonucuna varılmıĢtır. 

Duygusal tutarsızlık, kiĢiliğin öfke davranıĢı açısından önemli bir faktördür. Bu 

durum bulgularda da rahatça görülmektedir. Sürekli öfke, öfke iç, öfke dıĢ boyutlarıyla 

olumlu; öfke kontrol boyutuyla olan olumsuz iliĢkilerin bulunması bu durumu ortaya 

koyan bulgulardandır. BaĢka bir deyiĢle, hassas, duygusal, endiĢeli, gergin, savunmasız, 

fevri kiĢilik özelliklerine sahip ve duygusal tutarsızlıkta yüksek puan almıĢ kiĢiler öfkeyi 

yoğun yaĢamakta ve öfkelerini kontrol altına almakta zorlanmaktadırlar. Negatif 

duygusallık, kiĢilerin öfke ve gerginlik gibi daha negatif duygu durumu yaĢama 

eğiliminin baskın olma hali olarak görülmektedir (Watson ve Clark, 1984). Negatif 

duygusallığı daha yüksek olan bireylerin gerginlik gibi negatif duyguları yaĢama olasılığı 

daha yüksek olacaktır (Walker ve ark., 2014). Duygusal tutarsızlık, beĢ faktör kuramında 

bir çok araĢtırmacı (Costa ve McCrae, 1988; Digman, 1990; Goldberg, 1990; McCrae ve 
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Costa, 1986; McCrae ve ark., 1986; Noller ve ark., 1987; Peabody ve Goldberg, 1989)  

tarafından nevrotiklik olarak da anılmıĢtır. Bu araĢtırmada duygusal dengenin sürekli 

öfke, dıĢa vurulan öfke ve içte tutulan öfkeyi azalttığı, kontrol altına alınmıĢ öfkeyi 

arttırdığı saptanmıĢtır. Bu sonuçlar ilgili çalıĢmaları destekler niteliktedir. 

Ramirez ve Andreu (2005) baĢkalarına karĢı olumsuz duygular içeren 

düĢmanlığın öfkenin yordayıcısı olduğunu savunmaktadır. Samimiyet, anlama ve 

paylaĢmanın yaĢandığı bireylerde daha az öfkenin yaĢanması beklenebilir. Burcu (2011) 

yaptığı araĢtırmada nörotizm, dıĢa vurum, uyumluluk ve deneyime açıklığı öfkenin 

öngörücü kiĢilik özellikleri olarak bulmuĢtur. Ayrıca yüksek nevrotiklik, dıĢa dönüklük, 

düĢük uyumluluk ve deneyime açıklık, daha fazla öfke duygusuyla iliĢkili olduğunu 

belirlemiĢtir. Bu araĢtırmada elde edilen dıĢadönüklük ve uyumluluğun öfke üzerinde 

belirleyici etkisi bu çalıĢmaları desteklemektedir. 

Psikanalitik kurama göre bireyin kiĢilik geliĢiminde erken çocukluk 

yaĢantılarının önemli bir belirleyici olarak kabul edilmiĢtir. GeliĢimsel dönemler 

içerisinde yaĢanan deneyim ve travmaların bireylerin yetiĢkinlik kiĢiliği oluĢturduğu 

vurgulanmıĢtır. Bu durumun bireylerin geliĢtirdiği davranıĢlar üzerinde de önemli bir 

etkisinin olduğu vurgulanmıĢtır. Erken çocukluk döneminden sonra yaĢanacak durum ve 

olaylar değiĢim göstese bile bu yaĢlarda kazanılan algılama ve tepki gösterme 

biçimlerinin değiĢiminin zor olacağı belirtilmiĢtir (Klein, 1928; Freud, 1905, Ericson 

1963; Gerrig ve Zimbardo, 2012). Bu çervevede araĢtırma sonuçlarında bireylerin ortaya 

koydukları öfke biçimleri ve davranıĢlarında çocukluk yıllarında geçirdikleri yaĢantıların 

etkili olduğu ve bu etkinin daha sonraki dönemlerde de kalıcılığını koruduğu 

söylenebilmektedir. KiĢilik özelliğine göre üniversite öğrencilerinin kiĢilik özellikleri 

gösterdikleri öfke ifadeleri bireylerin geçmiĢ deneyim ve yaĢantılarında kazandıkları 

özelliklerin üniversite yaĢantılarından etkilenmeyerek kalıcılığını koruduğu biçiminde 

yorumlanabilmektedir. 

5.2. KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ VE DEPRESĠF BELĠRTĠLERE ĠLĠġKĠN 

TARTIġMA 

KiĢilik özellikleri, depresyon için koruyucu etken olabileceği gibi, risk de 

oluĢturabilmektedir. KiĢilerarası iliĢkilerde zorluk yaratan, nevrotiklik, bağımlılık, 
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obsesiflik, içe dönüklük, güvensizlik, çekingenlik, endiĢe, karamsarlık gibi kiĢilik 

özelliklerinin depresyon geliĢmesinde daha çok rol oynadığı bilinmektedir (Akiskal, 

1992).  Nevrotik eğilim ile depresyon arasında olumlu; dıĢadönük ile olumsuz iliĢkilerin 

ortaya konulduğu araĢtırmalar bulunmaktadır (Ünal ve Özcan, 2000; Kendler ve ark; 

2006). DıĢadönük bireyler; sosyal, Ģefkatli ve eğlenceyi seven özellikler taĢımaktadır 

(Burger, 2006). Bu araĢtırmada dıĢa dönüklüğün depresyon üzerinde etkili olmadığı 

sonucuna varılmıĢtır. 

Nevrotikliğin baĢlıca özellikleri, endiĢe, öfke, düĢmanca tutumlar, depresif 

belirtiler, dürtüsellik ve savunmasızlık olarak görülmektedir (Chamorro-Premuzic, 2008; 

McCrae ve Costa, 1987). Deniz ve Sümer (2010) tarafından üniversite öğrencileriyle 

yapılan bir araĢtırmada öz-anlayıĢ düzeyi yüksek olan öğrencilerin depresyon seviyeleri 

anlamlı düzeyde düĢük bulunmuĢtur. Bu araĢtırmada uyumluluğun depresyonu arttırdığı 

saptanmıĢtır. Bununla birlikte duygu düzenleme becerisinin kiĢiler arası farklılıklar, 

duygusal problemler ve aynı zamanda baĢlangıç seviyesindeki depresyonla baĢarılı bir 

biçimde baĢ etme olanağı sağlayabilmektedir. Psikanalitk kuram da bastırılmıĢ duygular 

ve öfkenin depresif belirtilerin artmasına yol açtığını ortaya koymuĢtur (Nolen ve 

Hoeksema 1998; Koç, 2008). Bundan dolayı depresyon ve kiĢiliğin duygu stilleri 

üzerinde önemli etkisinin olması, kuramsal temellerle örtüĢmektedir. 

Kesen (2014) de üniversite öğrencilerinin beĢ faktör kiĢilik özellikleri ve 

depresyon düzeylerinin iliĢkisini incelediği çalıĢmasının sonucunda beĢ faktör kiĢilik 

özelliklerinin depresyonu anlamlı düzeyde iliĢkilerin olduğu saptanmıĢtır. Depresyon ile 

dengesizlik/nevrotizm puanları arasında negatif; dıĢadönüklük, deneyime açıklık, 

yumuĢakbaĢlılık ve sorumluluk alt boyutları ile arasında pozitif yönlü anlamlı düzeyde 

iliĢkiler olduğu bulunmuĢtur. Berbercuma (2019) da üniversite öğrencilerinde kiĢilik 

özellikleri ve depresyon arasındaki iliĢki incelemiĢtir. AraĢtırma sonucunda depresyon 

ile yumuĢak baĢlılık, duygusal dengelilik ve sorumluluk kiĢilik özellikleri arasında iliĢki 

olduğu saptamıĢtır. Bu araĢtırmada duygusal dengeliliğin depresyonun negatif yönde 

anlamlı bir iliĢkisinin olduğu ve sorumluluk ile depresyon arasında iliĢki olmadığı 

sonucuna varılmıĢtır. Ayrıca uyumluluğun depresyonu arttırdığı belirlenmiĢtir. Yakın 

zamanda yapılan bu çalıĢma ile elde dilen bulgulardan uyumluluk ve duygusal dengenin 

depresyon ile iliĢkili olduğu sonucunun örtüĢtüğü görülmektedir. Bireyler bilinçdıĢında 
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sahip olduğu öfke ve saldırganlık davranıĢını bastırdığı ve nesne kaybından koruma 

kaynaklı depresyon yaĢamaktadır (Klein, 1999). BaĢka bir çalıĢmada da üniversite 

öğrencilerinin duygusal dengesizlik düzeyinin bireyin depresyonunu yordadığı ortaya 

konulmuĢtur (Tatlılıoğlu, 2014). Bulgularımızı destekler biçimde Klein, kiĢiliği “iyi” ve 

“kötü” olarak bölünen bireylerin hayatı sadece iyi ya da kötü olarak alaması kaynaklı 

daha depresif olabildiğini ortaya koymaktadır (Klein, 1975). Bu sebepten dolayı 

duygusal dengeli olan bireyler öfkelerini daha kolay dengeleyebilmektedir. Bu noktada 

öfkesini içte yaĢayan ve bastıran uyumlu kiĢiler daha çabuk depresyona girmektedir 

denilebilir.  

5.3. ÖFKE ĠFADE BĠÇĠMLERĠ VE DEPRESĠF BELĠRTĠLERE ĠLĠġKĠN 

TARTIġMA 

Literatüre bakıldığında depresyonda öfke ifade tarzı ve yapılanmaları üzerine 

yapılan çalıĢmaların özellikle öfke-içte ifade tarzının daha çok gözlendiğini bildiren 

yayınlar bulunmaktadır (Riley ve ark. 1989). Buna ek olarak depresyon hastalarının 

daha öfkeli ve öfkelerini daha az kontrol edebilen bireyler olduğunu da ortaya 

konulmaktadır (Güleç ve ark.,2005). AraĢtırma bulgularımız da benzer biçimde 

depresyon ile içte tutulan öfke arasında pozitif yönlü anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. 

Köksal ve Gençdoğan (2007) çalıĢmalarında, depresyonu olan üniversite öğrencilerinin 

olmayanlara oranla sürekli öfke ve öfkeyi içte tutma, bastırma ile dıĢa yansıtma ifade 

tarzlarının daha fazla olduğunu ortaya koymuĢtur. Buna ek olarak bu sonuçların 

cinsiyetler arasında fark göstermediği belirtilmiĢtir. Depresif belirtiler gösteren 

üniversite öğrencilerinin cinsiyetler arası değiĢen ifade tarzlarını yansıtmadığı ve öfke 

için depresyonun öncül yordayıcısı olabileceği söylenebilmektedir. Buna ek olarak bu 

veriler üzerinden çalıĢmacılar öfke kontrolü eğitimi ile depresif hastaların öfke 

düzeylerini ortaya koyan çalıĢmalar baĢlamıĢtır. 

 

Asberg (2013) ünversite öğrencilerinin içte tuttukları öfkenin depresyona yol 

açtığını ortaya koymuĢtur. Bununla birlikte üniversite öğrencilerinde duygu 

düzenlemede baĢarısız olmaları kaynaklı sürekli öfkenin yoğun görüldüğü ve öfkenin 

içselleĢtirildiğinde daha fazla depresif belirtiler gösterildiği ortaya konulmuĢtur. Aynı 

yıllarda çalıĢma yapan Pedrelli ve arkadaĢları (2013) üniversite öğrencilerinin öfkeyi 

dıĢa yansıtma düzeyleri ile depresyon arasında negatif; öfkeyi hafif düzeyde dıĢa 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pedrelli%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24177482
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yansıtma ile negatif iliĢkilerin olduğunu ortaya koymuĢtur. Bununla birlikte sürekli öfke 

düzeyinin kadın ve erkeklerdeki depresif belirtileri yordamadığı belirtilmiĢtir. 

Psikanalitik kuram, bastırılan öfke duygusunun depresyona neden olabileceğini 

savunmaktadır (Koç, 2008). Freud sevgi nesnesine yönelik duyulan öfke ve Ģiddetin 

kendine yöneltildiği ve “engellenmiş öfkenin depresyon patolojisinde merkezi bir güç” 

olduğunu savunmuĢtur (Freud, 1917, s.60). Birey sevgi nesnesine yönelik bilinçdıĢında 

sahip olduğu öfke duygusundan kaynaklı suçluluk ve çatıĢma yaĢamaktadır. Buna 

paralel biçimde de nesne kaybı sonunda bu olumsuz duygularla baĢa çıkamayarak 

depresyona girmekte ve öfke içte davranıĢları göstermektedir. Bununla birlikte birey 

ambivalan duygular arasında diğerlerini “kötü” nesne olarak konumladığında depresyon 

ve suçluluk hissetmektedir. Sevilen nesneye duyulan haset ve narsistik zedelenmeyle 

birlikte bireyde öfke ve saldırgan davranıĢlar görülmektedir (Klein, 1999). Bununla 

birlikte çocuk öfkeyi dıĢta yaĢadığında sevilen nesneyi kaybedeceği için öfkeyi içe 

yansıtarak depresyona girmektedir. Psikanalitik çerçevede bakıldığında öfkeyi içte 

tutma ve yansıtmanın depresyona yol açacağı söylenebilmektedir. Bununla birlikte 

depresif bireylerin öfkeyi dıĢla yansıttığında nesne kaybından korktuğu ve depresyonu 

tetikleneceği için öfkeyi içe yansıttığı söylenebilmektedir. 
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BÖLÜM 6. SONUÇ 

 

Tüm canlılar içerisinde insan, akıl, düĢünme ve karar yeteneği ile kompleks bir 

varlık olarak tanımlanmaktadır.  Bu durum bireyin diğer canlılardan ayrılmasına ve 

farklı bir konuma sahip olmasına yol açmaktadır. Fakat tüm bu karmaĢık sistemlere 

sahip olmasına rağmen insanoğlu kuvvetli duygular ve duygusal etmenlerin de etkisi 

altında olmaktadır. Buna noktada bireyin sahip olduğu kiĢilik özellikleri ve örüntüleri 

de duygu eğilimlerinde etkili bir rol oynamaktadır (Baysal, 1996).  

Ergenlik dönemi bireyin kiĢilik oluĢumu ve kiĢiliğini ortaya koymada “kritik” 

bir evre olmaktadır. Geç ergenlik dönemini içine alan üniversite öğrencilerini fizyolojik 

değiĢikliklerin yanı sıra, psikolojik ve toplumsal değiĢiklikler de zorlamaktadır. 

Üniversite öğrencilerinin ergenlikten yetiĢkinliğe geçiĢ döneminde yeni birtakım 

toplumsal, akademik, ekonomik, bireysel görev ve sorumluluklar ile karĢı karĢı 

kalmakta bu yaĢantılar da bireyde olumsuz duygulara yol açarak stres oluĢturmaktadır 

(Orvin, 1997). Bu zorluklar karĢısında birey sahip olduğu özelliklere göre farklı tepkiler 

vermekte ve psikolojik sorunlar yaĢamaktadır. Bu noktada ergenlerin kiĢilik özellikleri 

geliĢim dönemlerinden farklı olarak psikolojik sorun ve davranıĢlar üzerinde daha etkili 

olmakta ve zeminde yatan nedenlere ıĢık tutmaktadır. 

  

Üniversite öğrencileri karĢılaĢtıkları sorun ve zorluklar karĢısında stres ile 

birlikte kiĢilik özelliklerine bağlı olarak defresif belirtiler de gösterebilmektedir. Bunun 

yanı sıra bazı öğrenciler ise öfke gösterebilmektedir. Bu noktada öğrencilerin depresif 

belirtiler ile öfke ifade biçimleri kiĢilik özellikleri doğrultusunda biçimlenmektedir. 

KiĢilik olarak içedönük, bağımlı ve nevrotik öğrenciler daha fazla depresif belirtileri ve 

öfkeyi içe yansıtma gösterebilmektedir. Bununla birlikte dıĢadönük kiĢilik özelliği 

gösterenler ise daha az depresyon gösterirken öfkeyi daha olumsuz biçimde ifade ederek 

öfkesini dıĢa yansıtabilmektedir. 

 

AraĢtırma bulgularımız sonucunda üniversite öğrencilerinin kiĢilik özellikleri ile 

depresif belirtiler ve öfke ifade biçimleri arasında iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. Sonuç 

olarak üniversite dönemi öğrencilerin karĢılaĢtıkları sorunlar ve zorluklarla birlikte 
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birçok olumsuzluğa yol açabilmektedir. Bireyden bireye farklılık gösteren olumlukluğa 

karĢı verilen tepkiler de bireyin özelliklerini ve davranıĢlarını ortaya koymaya yardımcı 

olmaktadır. 

6.1. ÖZET  

AraĢtırmada üniversite öğrencilerin kiĢilik özellikleri ile depresyon ve öfke ifade 

tarzları arasındaki iliĢkiyi belirlemek amaçlanmaktadır.  

 

Tanımlayıcı olarak tasarlanan araĢtırmada 228 öğrenciye ulaĢılarak anket 

uygulanmıĢtır. Veriler araĢtırmacı tarafından oluĢturulan kiĢisel bilgi formu, BeĢ Faktör 

KiĢilik Özellikleri Ölçeği (BFI), Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve Sürekli Öfke-

Öfke Tarzı Ölçeği (SÖÖTÖ) kullanılarak survey yöntemiyle elde edilmiĢtir. 

AraĢtırmada elde edilen veriler istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Verilerin 

değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler olarak sayı, yüzde, ortalama ve 

standart sapma kullanılmıĢtır.  Bağımsız Ġki grup arasındaki niceliksel sürekli verilerin 

karĢılaĢtırılmasında Mann Whitney-U testi , ikiden fazla bağımsız grup arasında 

niceliksel sürekli verilerin karĢılaĢtırılmasında ise Kruskal-Wallis testi kullanılmıĢtır. 

AraĢtırmanın sürekli değiĢkenleri arasında Sperman korelasyon analizi uygulanmıĢtır. 

 

AraĢtırmada elde edilen bulgular doğrultusunda kiĢilik özellikleri ve öfke ifade 

biçimleri arasında yapılan korelasyon analizi sonucunda sürekli öfke ile dıĢadönüklük 

arasında pozitif,  sürekli öfke ile uyumluluk arasında negatif, sürekli öfke ile 

sorumluluk arasında negatif, sürekli öfke ile duygusal dengelilik arasında negatif, 

sürekli öfke ile zeka hayal gücü arasında negatif,  kontrol altına alınmıĢ öfke ile 

dıĢadönüklük arasında negatif, kontrol altına alınmıĢ öfke ile uyumluluk arasında 

pozitif, kontrol altına alınmıĢ öfke ile sorumluluk arasında pozitif, kontrol altına alınmıĢ 

öfke ile duygusal dengelilik arasında pozitif, kontrol altına alınmıĢ öfke ile zeka hayal 

gücü arasında pozitif, dıĢa vurulan öfke ile dıĢadönüklük arasında pozitif, dıĢa vurulan 

öfke ile uyumluluk arasında negatif, dıĢa vurulan öfke ile sorumluluk arasında negatif, 

dıĢa vurulan öfke ile duygusal dengelilik arasında negatif, dıĢa vurulan öfke ile zeka 

hayal gücü arasında negatif, içte tutulan öfke ile dıĢadönüklük arasında negatif, içte 



86 

 

tutulan öfke ile duygusal dengelilik arasında negatif, içte tutulan öfke ile kontrol altına 

alınmıĢ öfke arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

 

AraĢtırmada elde edilen bulgular doğrultusunda kiĢilik özellikleri ve depresif 

belirtiler arasında yapılan korelasyon analizi sonucunda depresyon ile dıĢadönüklük 

arasında negatif, depresyon ile duygusal dengelilik arasında negatif yönde anlamlı bir 

iliĢki olduğu sonucuna varılmıĢtır.  

 

AraĢtırmada depresif belirtiler ve öfke ifade biçimleri arasında ise depresyon ile 

içte tutulan öfke arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur 

6.2. YARGI 

Bu araĢtırmada üniversite öğrencisi olan bireylerin kiĢilik özellikleri, öfke ifade 

tarzları ve depresif belirtiler arasındaki iliĢkiyinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. 

AraĢtırmanın değiĢkenleri arasında bulunan kiĢilik özellikleri cinsiyet, yaĢ ve 

sosyoekonomik durum açısından farklılıklar göstermektedir. Kadınların uyumluluk ve 

zeka hayal gücü puanlarının erkeklere göre daha yüksek olduğu erkeklerin ise duygusal 

dengellik puanlarının kadınlara göre daha yüksek olduğu sonucuna varılmıĢtır. Yine 

kiĢilik özelliklerinin yaĢa göre anlamlı farklılıklar gösterdiğine 25 yaĢ grubunun 

uyumluluk, duygusal dengelilik ve zeka hayal gücü puanlarının diğer gruplara göre daha 

yüksek olduğu olduğu sonucuna varılmıĢtır. Sosyo ekonomik durumun da orta yüksek 

olanların diğer gruplara göre zeka hayal gücü ve uyumluluk puanlarının diğer gruplara 

göre daha yüksek olduğu sonucuna varılmıĢtır.  

Öfke ifade biçimlerinin yapılan araĢtırmaya göre sosyo ekonomik durum ve yaĢa 

göre anlamlı farklılıklar gösterdiği bulunarak 20-21 yaĢ grubunun sürekli öfke, dıĢa 

vurulan öfke ve içe tutulan öfke puanlarının diğer yaĢ gruplarına göre daha yüksek 

olduğu sonucuna varılmıĢtır. Sosyo ekonomik durumu düĢük olan grubun orta olan 

gruptan içe tutulan öfke puanlarının daha yüksek olduğu bulunmuĢtur.  

Depresif belirtilerin sosyo ekonomik duruma ve yaĢa göre anlamlı farklılıklar 

gösterdiği görülerek sosyo ekonomĢk durumu orta olanların depresyon puanlarının diğer 
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gruplara göre daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. Depresyon puanları 18-20 yaĢ grubunun 

diğer gruplara göre daha yüksek olduğu da bulunmuĢtur.  

Bu araĢtırmanın en önemli sonuçlarından biri de öfke ve depresyon iliĢkisinde içe 

tutulan öfke ve depresyon arasında güçlü iliĢki olmuĢtur. Bu bağlamda gelecek 

araĢtırmalarda daha detaylı analizler yapılabilir.  

6.3. ÖNERĠLER  

AraĢtırmada elde edilen bulgular ve sonuçları doğrultusunda;   

1. Devlet ve özel Ģirketlerde çalıĢan bireylerin kiĢilik özellikleri ve bunları 

etkileyen etmenleri ortaya koymak amacı ile çoklu yaĢ grupları grupları ve daha geniĢ 

örneklem ile çeĢitli araĢtırmalar yapılması;  

2. Üniversite öğrencilerinde kiĢilik özellikleri, öfke ve depresyon düzeylerini 

belirlemeye yönelik çalıĢmaların arttırılması;  

3. KiĢilik özelliklerinin depresyon ve öfkeye yol açan etmenleri düĢünülerek 

performans ve kiĢiler arası iliĢkilerinde önemli bir etki yaratması kaynaklı, kiĢilik 

özelliklerine yönelik farkındalığın arttırılması için üniversite öğrencilerine kiĢilik 

özelliklerine yönelik eğitimlerin verilmesi,  

4. Bireylerin öfkeye yol açan etmenlerin farkındalığını sağlamak ve öfke 

yönetimini ile denetimini sağlamak için okullarda çeĢitli eğitimlerin verilmesi, 

5. Ergenlik döneminde çeĢitli etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan stres yaratıcı 

etmenlerin azaltılması önerilmektedir.  
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EK’LER 

EK-1 BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ ONAM FORMU 

 

LÜTFEN BU DÖKÜMANI DĠKKATLĠCE OKUMAK ĠÇĠN ZAMAN AYIRINIZ 

 

Sizi Yrd. Doç. Dr. Nevzat UÇTUM MUHTAR danıĢmanlığında Maltepe 

Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümü yüksek lisans öğrencisi Evrim TÜRKMEN 

tarafından yürütülen  “ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNDE KĠġĠLĠK 

ÖZELLĠKLERĠNĠN DEPRESĠF BELĠRTĠLER VE ÖFKE ĠFADE BĠÇĠMLERĠ 

ÜZERĠNE ETKĠSĠ” baĢlıklı araĢtırmaya davet ediyoruz. Bu araĢtırmaya katılıp 

katılmama kararını vermeden önce, araĢtırmanın neden ve nasıl yapılacağını bilmeniz 

gerekmektedir. Bu nedenle bu formun okunup anlaĢılması büyük önem taĢımaktadır. 

Eğer anlayamadığınız ve sizin için açık olmayan Ģeyler varsa, ya da daha fazla bilgi 

isterseniz bize sorunuz. 

Bu çalıĢmaya katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. ÇalıĢmaya 

katılmama veya katıldıktan sonra herhangi bir anda çalıĢmadan çıkma hakkında 

sahipsiniz. ÇalıĢmayı yanıtlamanız, araĢtırmaya katılım için onam verdiğiniz biçiminde 

yorumlanacaktır. Size verilen formlardaki soruları yanıtlarken kimsenin baskısı veya 

telkini altında olmayın. Bu 

formlardan elde edilecek bilgiler tamamen araĢtırma amacı ile kullanılacaktır. 

 

1. AraĢtırmayla Ġlgili Bilgiler: 

 

a. AraĢtırmanın Amacı: Bu araĢtırmanın amacı üniversite öğrencilerinde kiĢilik 

özelliklerinin depresif belirtiler ve öfke ifade biçimleri üzerine etkisini incelemektir. 

b. AraĢtırmanın Ġçeriği: AraĢtırma çoktan seçmeli sorulardan oluĢup yaklaĢık 20 dakika 

sürecektir. 

c. AraĢtırmanın Nedeni: □ Bilimsel araĢtırma x Tez çalıĢması 

 

2. ÇalıĢmaya Katılım Onayı: 
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Yukarıda yer alan ve araĢtırmadan önce katılımcıya/gönüllüye verilmesi gereken 

bilgileriokudum ve katılmam istenen çalıĢmanın kapsamını ve amacını, gönüllü 

olarak  üzerime düĢen sorumlulukları tamamen anladım. ÇalıĢma hakkında yazılı ve 

sözlü açıklama aĢağıda adı belirtilen araĢtırmacı tarafından yapıldı, soru sorma ve 

tartıĢma imkanı buldum ve tatmin edici yanıtlar aldım. Bana, çalıĢmanın muhtemel 

riskleri ve faydaları sözlü olarak da anlatıldı. Bu çalıĢmayı istediğim zaman ve herhangi 

bir neden belirtmek zorunda kalmadan bırakabileceğimi ve bıraktığım takdirde herhangi 

bir olumsuzluk ile karĢılaĢmayacağımı anladım. 

 

Katılılımcının imzası:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

EK-2 KĠġĠSEL BĠLGĠ FORMU 

 

Sayın Katılımcı, 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Yüksek Lisans Programında 

yürüttüğüm tez çalıĢmam için araĢtırma yapmaktayım. AĢağıda sunulan her bir ölçeği 

yanıtlamaya geçmeden önce ölçek baĢlarında sunulan açıklamaları dikkatle okuyunuz. 

AĢağıdaki her bir soruyu dikkatlice okuyarak kendiniz için uygun olan parantezin 

içerisine (X) iĢareti koyunuz ve boĢ olan yerlere uygun olan cevapları yazınız. 

Lütfen ölçeklerdeki her cümleyi cevapladığınızdan emin olunuz. AĢağıdaki ankette yer 

alan soruların hepsini cevaplamanız bu araĢtırmanın sonuçları açısından önem 

taĢımaktadır. 

 

AraĢtırmamız açısından gizlilik ilkesi gereği anket formları üzerine ad ve soyadı 

yazılması gerekmemektedir. Vereceğiniz yanıtlar sadece araĢtırmacı tarafından bilimsel 

veri amacıyla kullanılacaktır. 

 

 Katılımınız için teĢekkür ederim. 

 

1. Cinsiyetiniz:  Kadın (  )   Erkek (  ) 

 

2. YaĢınız: ……………………………. 

 

3. Sosyoekonomik Durum: DüĢük ( )        Orta (  )      Orta-Yüksek (  )     Yüksek( ) 

 

4. Psikiyatrik Hastalık Varlığı:     Var ( )                   Yok ( ) 
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EK-3 BEġ FAKTÖR KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ ÖLÇEĞĠ 

 

Bu anket, insanların yaĢama iliĢkin bazı düĢüncelerini belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Sizden, bu maddelerde yansıtılan düĢüncelere ne ölçüde katıldığınızı ifade etmeniz 

istenmektedir. Bunun için, her maddeyi dikkatle okuyunuz ve o maddede ifade edilen 

düĢüncenin sizin düĢüncelerinize uygunluk derecesini belirten kutucuğa bir ( X ) iĢareti 

koyunuz. 

 H
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1. Ġnsanın yaĢamındaki mutsuzlukların çoğu, 

biraz da Ģanssızlığına bağlıdır. 

     

2. Ġnsan ne yaparsa yapsın üĢütüp hasta 

olmasının önüne geçemez. 

     

3. Bir Ģeyin olacağı varsa eninde sonunda 

mutlaka olur. 

     

4. Ġnsan ne kadar çabalarsa çabalasın, ne yazık ki 

değeri genellikle anlaĢılmaz. 

     

5. Ġnsanlar savaĢları önlemek için ne kadar çaba 

gösterirlerse göstersinler, savaĢlar daima 

olacaktır. 

     

6. Bazı insanlar doğuĢtan Ģanslıdır.      

7. Ġnsan ilerlemek için güç sahibi kiĢilerin 

gönlünü hoĢ tutmak zorundadır. 

     

8. Ġnsan ne yaparsa yapsın, hiçbir Ģey istediği 

gibi sonuçlanmaz. 

     

9. Birçok insan, rastlantıların yaĢamlarını ne      
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derece etkilediğinin farkında değildir. 

10. Bir insanın halen ciddi bir hastalığa 

yakalanmamıĢ olması sadece bir Ģans 

meselesidir. 

     

11. Dört yapraklı yonca bulmak insana Ģans 

getirir. 

     

12. Ġnsanın burcu hangi hastalıklara daha yatkın 

olacağını belirler. 

     

13. Bir sonucu elde etmede insanın neleri bildiği 

değil, kimleri tanıdığı önemlidir. 

     

14. Ġnsanın bir günü iyi baĢladıysa iyi; kötü 

baĢladıysa da kötü gider. 

     

15. BaĢarılı olmak çok çalıĢmaya bağlıdır; 

Ģansın bunda payı ya hiç yoktur ya da çok 

azdır. 

     

16. Aslında Ģans diye bir Ģey yoktur.      

17. Hastalıklar çoğunlukla insanların 

dikkatsizliklerinden kaynaklanır. 

     

18. Talihsizlik olarak nitelenen durumların çoğu, 

yetenek eksikliğinin, ihmalin, tembelliğin ve 

benzeri nedenlerin sonucudur. 

     

19. Ġnsan, yaĢamında olabilecek Ģeyleri kendi 

kontrolü altında tutabilir. 

     

20. Çoğu durumda yazı-tura atarak da isabetli 

kararlar verilebilir. 

     

21. Ġnsanın ne yapacağı konusunda kararlı 

olması, kadere güvenmesinden daima iyidir. 

     

22. Ġnsan fazla bir çaba harcamasa da karĢılaĢtığı 

sorunlar kendiliğinden çözülür. 
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23. Çok uzun vadeli planlar yapmak her zaman 

akıllıca olmayabilir, çünkü birçok Ģey zaten iyi 

ya da kötü Ģansa bağlıdır. 

     

24. Birçok hastalık insanı yakalar ve bunu 

önlemek mümkün değildir. 

     

25. Ġnsan ne yaparsa yapsın, olabilecek kötü 

Ģeylerin önüne geçemez. 

     

26. Ġnsanın istediğini elde etmesinin talihle bir 

ilgisi yoktur. 

     

27. Ġnsan kendisini ilgilendiren birçok konuda 

kendi baĢına doğru kararlar alabilir. 

     

28. Bir insanın baĢına gelenler, temelde kendi 

yaptıklarının sonucudur. 

     

29. Halk yeterli çabayı gösterse siyasal 

yolsuzlukları ortadan kaldırabilir. 

     

30. ġans ya da talih hayatta önemli bir rol 

oynamaz. 

     

31. Sağlıklı olup olmamayı belirleyen esas Ģey 

insanların kendi yaptıkları ve alıĢkanlıklarıdır. 

     

32. Ġnsan kendi yaĢamına temelde kendisi yön 

verir. 

     

33. Ġnsanların talihsizlikleri yaptıkları hataların 

sonucudur. 

     

34. Ġnsanlarla yakın iliĢkiler kurmak, tesadüflere 

değil, çaba göstermeye bağlıdır. 

     

35. Ġnsanın hastalanacağı varsa hastalanır; bunu 

önlemek mümkün değildir. 

     

36. Ġnsan bugün yaptıklarıyla gelecekte      
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olabilecekleri değiĢtirebilir 

37. Kazalar, doğrudan doğruya hataların 

sonucudur. 

     

38. Bu dünya güç sahibi birkaç kiĢi tarafından 

yönetilmektedir ve sade vatandaĢın bu konuda 

yapabileceği fazla bir Ģey yoktur. 

     

39. Ġnsanın dini inancının olması, hayatta 

karĢılaĢacağı birçok zorluğu daha kolay 

aĢmasına yardım eder. 

     

40. Bir insan istediği kadar akıllı olsun, bir iĢe 

baĢladığında Ģansı yaver gitmezse baĢarılı 

olamaz. 

     

41. Ġnsan kendine iyi baktığı sürece 

hastalıklardan kaçınabilir. 

     

42. Kaderin insan yaĢamı üzerinde çok büyük 

bir rolü vardır. 

     

43. Kararlılık bir insanın istediği sonuçları 

almasında en önemli etkendir. 

     

44. Ġnsanlara doğru Ģeyi yaptırmak bir yetenek 

iĢidir; Ģansın bunda payı ya hiç yoktur ya da çok 

azdır. 

     

45. Ġnsan kendi kilosunu, yiyeceklerini 

ayarlayarak kontrolü altında tutabilir. 

     

46. Ġnsanın yaĢamının alacağı yönü, 

çevresindeki güç sahibi kiĢiler belirler. 

     

47. Büyük ideallere ancak çalıĢıp çabalayarak 

ulaĢılabilir. 
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EK-4 BECK DEPRESYON ENVANTERĠ (BDE) 

 

Sayın katılımcı aĢağıda gruplar halinde cümleler verilmektedir. Öncelikle her gruptaki 

cümleleri dikkatle okuyarak, BUGÜN DÂHĠL GEÇEN HAFTA içinde kendinizi nasıl 

hissettiğini en iyi anlatan cümleyi seçiniz. Eğer bir grupta durumunuzu, duygularınızı 

tarif eden birden fazla cümle varsa her birini daire içine alarak iĢaretleyiniz. 

 

Soruları vereceğiniz samimi ve dürüst cevaplar araĢtırmanın bilimsel niteliği 

açısından son derece önemlidir. Bilimsel katkı ve yardımlarınız için sonsuz 

teĢekkürler. 

 

1- 0. Kendimi üzüntülü ve sıkıntılı hissetmiyorum. 

1. Kendimi üzüntülü ve sıkıntılı hissediyorum. 

2. Hep üzüntülü ve sıkıntılıyım. Bundan kurtulamıyorum. 

3. O kadar üzüntülü ve sıkıntılıyım ki artık dayanamıyorum. 

2- 0. Gelecek hakkında mutsuz ve karamsar değilim. 
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1. Gelecek hakkında karamsarım. 

2. Gelecekten beklediğim hiçbir Ģey yok. 

3. Geleceğim hakkında umutsuzum ve sanki hiçbir Ģey düzelmeyecekmiĢ 

gibi geliyor. 

3- 0. Kendimi baĢarısız bir insan olarak görmüyorum. 

1. Çevremdeki birçok kiĢiden daha çok baĢarısızlıklarım olmuĢ gibi 

hissediyorum. 

2. GeçmiĢe baktığımda baĢarısızlıklarla dolu olduğunu görüyorum. 

3. Kendimi tümüyle baĢarısız biri olarak görüyorum. 

4- 0. Birçok Ģeyden eskisi kadar zevk alıyorum. 

1. Eskiden olduğu gibi her Ģeyden hoĢlanmıyorum. 

2. Artık hiçbir Ģey bana tam anlamıyla zevk vermiyor. 

3. Her Ģeyden sıkılıyorum. 

5- 0. Kendimi herhangi bir Ģekilde suçlu hissetmiyorum. 

1. Kendimi zaman zaman suçlu hissediyorum. 

2. Çoğu zaman kendimi suçlu hissediyorum. 

3. Kendimi her zaman suçlu hissediyorum. 

6- 0. Bana cezalandırılmıĢım gibi geliyor. 

1. Cezalandırılabileceğimi hissediyorum. 

2. Cezalandırılmayı bekliyorum. 

3. Cezalandırıldığımı hissediyorum. 

7- 0. Kendimden memnunum. 

1. Kendi kendimden pek memnun değilim. 

2. Kendime çok kızıyorum. 

3. Kendimden nefret ediyorum. 

8- 0. BaĢkalarından daha kötü olduğumu sanmıyorum. 
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1. Zayıf yanların veya hatalarım için kendi kendimi eleĢtiririm. 

2. Hatalarımdan dolayı ve her zaman kendimi kabahatli bulurum. 

3. Her aksilik karĢısında kendimi hatalı bulurum. 

9- 0. Kendimi öldürmek gibi düĢüncelerim yok. 

1. Zaman zaman kendimi öldürmeyi düĢündüğüm olur. Fakat 

yapmıyorum. 

2. Kendimi öldürmek isterdim. 

3. Fırsatını bulsam kendimi öldürürdüm. 

10- 0. Her zamankinden fazla içimden ağlamak gelmiyor. 

1. Zaman zaman içinden ağlamak geliyor. 

2. Çoğu zaman ağlıyorum. 

3. Eskiden ağlayabilirdim Ģimdi istesem de ağlayamıyorum. 

11- 0. ġimdi her zaman olduğumdan daha sinirli değilim. 

1. Eskisine kıyasla daha kolay kızıyor ya da sinirleniyorum. 

2. ġimdi hep sinirliyim. 

3. Bir zamanlar beni sinirlendiren Ģeyler Ģimdi hiç sinirlendirmiyor. 

12- 0. BaĢkaları ile görüĢmek, konuĢmak isteğimi kaybetmedim. 

1. BaĢkaları ile eskiden daha az konuĢmak, görüĢmek istiyorum. 

2. BaĢkaları ile konuĢma ve görüĢme isteğimi kaybetmedim. 

3. Hiç kimseyle konuĢmak görüĢmek istemiyorum. 

13- 0. Eskiden olduğu gibi kolay karar verebiliyorum. 

1. Eskiden olduğu kadar kolay karar veremiyorum. 

2. Karar verirken eskisine kıyasla çok güçlük çekiyorum. 

3. Artık hiç karar veremiyorum. 

14- 0. Aynada kendime baktığımda değiĢiklik görmüyorum. 

1. Daha yaĢlanmıĢ ve çirkinleĢmiĢim gibi geliyor. 
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2. GörünüĢümün çok değiĢtiğini ve çirkinleĢtiğimi hissediyorum. 

3. Kendimi çok çirkin buluyorum. 

15- 0. Eskisi kadar iyi çalıĢabiliyorum. 

1. Bir Ģeyler yapabilmek için gayret göstermem gerekiyor. 

2. Herhangi bir Ģeyi yapabilmek için kendimi çok zorlamam gerekiyor. 

3. Hiçbir Ģey yapamıyorum. 

16- 0. Her zamanki gibi iyi uyuyabiliyorum. 

1. Eskiden olduğu gibi iyi uyuyamıyorum. 

2. Her zamankinden 1-2 saat daha erken uyanıyorum ve tekrar 

uyuyamıyorum. 

3. Her zamankinden çok daha erken uyanıyor ve tekrar uyuyamıyorum. 

17- 0. Her zamankinden daha çabuk yorulmuyorum. 

1. Her zamankinden daha çabuk yoruluyorum. 

2. Yaptığım her Ģey beni yoruyor. 

3. Kendimi hemen hiçbir Ģey yapamayacak kadar yorgun hissediyorum. 

18- 0. ĠĢtahım her zamanki gibi. 

1. ĠĢtahım her zamanki kadar iyi değil. 

2. ĠĢtahım çok azaldı. 

3. Artık hiç iĢtahım yok. 

19- 0. Son zamanlarda kilo vermedim. 

1. Ġki kilodan fazla kilo verdim. 

2. Dört kilodan fazla kilo verdim. 

3. Altı kilodan fazla kilo vermeye çalıĢıyorum. 

20- 0. Sağlığım beni fazla endiĢelendirmiyor. 

1. Ağrı, sancı, mide bozukluğu veya kabızlık gibi rahatsızlıklar beni 

endiĢelendirmiyor. 
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2. Sağlığım beni endiĢelendirdiği için baĢka Ģeyleri düĢünmek zorlaĢıyor. 

3. Sağlığım hakkında o kadar endiĢeliyim ki baĢka hiçbir Ģey 

düĢünemiyorum. 

21- 0. Son zamanlarda cinsel konulara olan ilgimde bir değiĢme fark etmedim. 

1. Cinsel konularla eskisinden daha az ilgiliyim. 

2. Cinsel konularla Ģimdi çok daha az ilgiliyim. 

3. Cinsel konular olan ilgimi tamamen kaybettim. 

 

 

 

 

 

 

EK-5 SÜREKLĠ ÖFKE ÖFKE ĠFADE TAZLARI ÖLÇEĞĠ (SÖÖT) 

 

AĢağıda bireylerin kendilerine ait duygularını anlatırken kullandıkları ifadeler 

verilmiĢtir. Her ifadeyi okuyun, sonra da genel olarak nasıl hissettiğinizi düĢünün ve 

ifadelerin sağ tarafındaki sayılar arasında size en iyi tanımlayanı seçin. Doğru ya da 

yanlıĢ cevap yoktur. Herhangi bir ifadenin üzerinde fazla zaman harcamadan, genel 

olarak sizi açıklayan cevabı iĢaretleyiniz. 

Öfkelendiğimde veya kızdığımda, Hi

ç 

Biraz  Oldukça Tümüyl

e 

1- Çabuk parlarım. 1 2 3 4 

2- Kızgın mizaçlıyımdır. 1 2 3 4 

3- Öfkesi burnunda bir insanımdır. 1 2 3 4 

4- BaĢkalarının hataları, yaptığım iĢi 

yavaĢlatınca kızarım. 

1 2 3 4 

5- Yaptığım iyi bir iĢten sonra takdir 1 2 3 4 
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edilmemek canımı sıkar. 

6- Öfkelenince kontrolümü 

kaybederim. 

1 2 3 4 

7- Öfkelendiğimde ağzıma geleni 

söylerim. 

1 2 3 4 

8-BaĢkalarının önünde eleĢtirilmek beni 

hiddetlendirir. 

1 2 3 4 

9-Engellendiğimde içimden birilerine 

vurmak gelir. 

1 2 3 4 

10- Yaptığım iyi bir iĢ kötü 

değerlendirildiğinde çılgına dönerim. 

1 2 3 4 

11.  Öfkemi kontrol ederim. 1 2 3 4 

12.  Kızgınlığımı gösteririm 1 2 3 4 

13.  Öfkemi içime atarım 1 2 3 4 

14. BaĢkalarına karĢı sabırlıyımdır. 1 2 3 4 

15. Somurtur ya da surat asarım 1 2 3 4 

16.  Ġnsanlardan uzak dururum. 1 2 3 4 

17.  BaĢkalarına iğneli sözler söylerim. 1 2 3 4 

18. Soğukkanlılığımı korurum 1 2 3 4 

19. Kapıları çarpmak gibi Ģeyler 

yaparım 

1 2 3 4 

20. Ġçin için köpürürüm ama 

gösteremem. 

1 2 3 4 

21. DavranıĢlarımı kontrol ederim. 1 2 3 4 

22. BaĢkalarıyla tartıĢırım. 1 2 3 4 

23. Ġçimde, kimseye söyleyemediğim 

kinler 

beslerim. 

1 2 3 4 

24. Beni çileden çıkaran her neyse 

saldırırım. 

1 2 3 4 

25. Öfkem kontrolden çıkmadan 1 2 3 4 
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