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Öz Tiksinme Ölçeği - Revize Formu: Türkçe 
uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması 
Self-Disgust Scale-Revised: Turkish adaptation, validity and reliability

SUMMARY  
Objective: Self-disgust is experienced toward one’s own 
behavioral, physical appearance or personality. Recent 
studies have emphasized the role of self-directed disgust 
in the development of several emotional and behavioral 
problems, especially depression. Self-disgust is also con-
sidered an important concept having potential to high-
light not only many clinical but also social mechanisms. 
Therefore, the aim of the current study was to translate 
Self-Disgust Scale Revised that is a self-report tool assess-
ing the level of self-directed disgust, into Turkish and to 
examine its psychometric properties. Method: The study 
was carried out with 382 volunteer undergraduate stu-
dents (310 females and 72 males) between the ages 18 
and 29. In addition to Self-Disgust Scale Revised, Beck 
Depression Inventory, Positive and Negative Affect Scale, 
Psychological Well-Being Scale, Rosenberg Self-Esteem 
Scale and Disgust Scale (Revised) were administered du-
ring data collection. Results: The result of the explanato-
ry factor analysis supported the original factor structure 
indicating that the general self-disgust consisted two 
dimensions, named as, behavioral and physical appear-
ance based disgust. The reliability analyses also revealed 
that total scale and the subscales of behavioral and 
appearance self-disgust had high internal consistency 
and test-retest reliability. Additionally, the divergent and 
convergent validity of the scale were confirmed with the 
correlation between the scale and the other variables in 
the study. The results also indicated that self-disgust dif-
fered from general disgust sensitivity. Discussion: The 
overall findings of the study revealed that, Turkish ver-
sion of the Self-Disgust Scale-Revised was an instrument 
to assess self-directed disgust with satisfactory reliablity 
and validity values. 
Key Words: Self-Disgust Scale, Validity, Reliability, 
Depression, Psychological Well-Being 
 

ÖZET 
Amaç: Öz tiksinme, bireyin kendine ait fiziksel ya da 
davranışsal bir özelliğine veya genel olarak bütün 
benliğine yönelik tiksinti duyması olarak 
tanımlanmaktadır. Güncel çalışmalarda, başta depresyon 
olmak üzere birçok duygusal ve davranışsal probleme 
açıklık getirme potansiyeli vurgulanmaktadır. Bu 
çalışmada ise benliğe yönelik tiksinmeyi öz bildirime 
dayalı olarak değerlendirmeye olanak sağlayan Öz 
Tiksinme Ölçeği-Revize Formu’nun Türkçe’ye uyarlanması 
ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Araştırma, yaşları 18 ile 29 arasında değişen 
310’u kadın, 72’si erkek toplam 382 gönüllü lisans 
öğrencisiyle yürütülmüştür. Çalışmada öz tiksinme 
ölçümünün yanı sıra, Beck Depresyon Ölçeği, Pozitif 
Negatif Duygu Ölçeği, Psikolojik İyi Oluş Ölçeği, 
Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Tiksinme Ölçeği-
Revize Edilmiş Formu uygulanmıştır. Bulgular: Açımlayıcı 
Faktör Analizi sonucunda, ölçeğin orijinaliyle tutarlı 
olarak, öz tiksinmeye ilişkin davranış odaklı ve fiziksel 
görünüm odaklı iki alt boyut elde edilmiştir. Güvenirlik 
analizi sonuçları da hem ölçeğin genelinin hem de alt 
boyutlarının yüksek iç tutarlığa ve tekrar test 
güvenirliğine sahip olduğunu göstermiştir. Ölçeğin, ilgili 
diğer ölçeklerle beklenen yönde anlamlı ilişkiler göster-
mesi de geçerlik özelliklerini desteklemiştir. Bununla bir-
likte, öz tiksinmenin genel tiksinme hassasiyetinden 
bağımsız olduğu da bulgular arasında yer almıştır.  
Sonuç: Özetle, çalışma sonuçları Öz Tiksinme Ölçeği-
Revize Formu’nun Türkçe uyarlamasının geçerli ve güve-
nilir özellikleri uygun bir ölçüm aracı olduğunu ortaya 
koymuştur.  
Anahtar Sözcükler:  Öz Tiksinme Ölçeği-Revize Formu, 
Geçerlik, Güvenirlik, Depresyon, Psikolojik İyi Olma 
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GİRİŞ 
Tiksinme, evrensel olarak kendine özgü ifade biçi-
mi, fizyolojik aktivasyon sistemi ve belirli öncüllerle 
tetiklenen karakterize tepkileri içeren temel bir 
duygudur (1,2). Tiksinme ilk olarak zararlı bir nes-
nenin ağız yoluyla teması ile ortaya çıkan besin 
odaklı bir duygu olarak tanımlanmış (3); daha 
sonra bulaşıcı veya kirli nesnelerin vücuda temas 
etmesi (4) ya da toplumsal olarak kabul görmeyen 
durum ve davranışlara yönelik (5) bireyi koruma 
amaçlı harekete geçiren bir duygu olarak tanımı 
genişletilmiştir (6). Bununla birlikte, diğer duygu-
lar gibi tiksinme duygusunun duygusal ve 
davranışsal problemlerle ilişkisi güncel 
çalışmalarda, gecikmeli de olsa hız kazanmıştır 
(7,8). İlgili çalışmalarda, tiksinmenin birçok sosyal 
ve psikolojik yapıyı açıklamak için gelecek vaat 
eden önemli bir duygu olduğuna ve bu duyguya 
ilişkin görgül çalışmaların ihtiyacına vurgu 
yapılmaktadır (9). 
Olası zararı önleme amacıyla kaçınma tepkisini 
tetikleyen tiksinme duygusundaki aşırı hassasiyet, 
kaygı bozukluklarında önemli bir konu olarak öne 
çıkmıştır (10,11,12). Bu konuda tiksinmenin, başta 
örümcek olmak üzere çeşitli hayvan fobileri (örn., 
13,14,15,16) ya da kan ve iğne fobisi (örn., 17,18) ile 
ilişkisi detaylı olarak ele alınmıştır. Daha sonraki 
araştırmalar, tiksinmenin kaygı ile ilişkisinin 
kapsamını genişleterek, obsesif kompulsif bozukluk 
(örn., 19,20) ve travma sonrası stres bozukluğu 
(örn., 21,22) belirtilerinin çeşidi ve şiddetindeki 
rolünü de ortaya koymuşlardır. 
Günümüzde tiksinme duygusunun daha karmaşık 
şekilde ve farklı odaklarda deneyimlenmesinden 
yola çıkılarak, çok daha çeşitli psikolojik bozukluk-
larla ilişkisine ve bu ilişkilerdeki açıklayıcı 
mekanizmalara odaklanılmaktadır. Örneğin, yeme 
bozukluklarında genel bir tiksinme hassasiyetinden 
ziyade, beden ve yemek odaklı tiksinti seviyesinin 
daha yüksek olduğu belirlenmiştir (23,24). Benzer 
şekilde, zarar görme, kirlenme ya da bulaşma moti-
vasyonundan farklı olarak, bireylerin kendi beden-
lerinde kusurlu olarak algıladıkları bölgeye yönelik 
tiksinti duymalarının beden dismorfik bozuklukta 
önemli rol oynayabileceği de belirtilmektedir 
(25,26). Öte yandan, tiksinti ile depresyon arasında 

da ilişki öne sürülmüş (7); fakat çalışma sonuçları 
bu ilişkiye dair tutarlı bulgulara ulaşamamıştır (ör., 
27,28). Bu tutarsızlık, genel bir tiksinme has-
sasiyetinden uzaklaşıp, farklı bir tiksinme odağı 
arayışına yönelmeye, böylece öz  tiksinme 
kavramının oluşmasına öncü olmuştur (29).  
Öz tiksinme, bireyin bir dış uyaran yerine, kendine 
(örn., fiziksel görünümüne, davranışlarına ve/veya 
kişilik özelliklerine) yönelik tiksinme tepkilerine 
işaret etmektedir (30). Öz tiksinmenin de temel 
tiksinme gibi işlevsel bir yönü olduğu (kişinin kendi 
kirli bedeninden tiksinerek temizlenme davranışı 
göstermesi sonucunda, mikrop kaparak zarar 
görmekten korunması gibi) göz ardı edilmemiştir 
(31). Bununla birlikte, benliğe yönelik genellenmiş 
ve sürekli haliyle bir kişilik özelliği olarak 
deneyimlendiğinde oldukça işlevsiz bir duygu 
olduğu belirtilmektedir (32). Bu yıkıcı örüntünün 
özellikle depresyonla ilişkisini vurgulayan Overton 
ve arkadaşları (30), işlevsiz öz tiksinme düzeyini 
değerlendirmek amacıyla Öz Tiksinme Ölçeği’ni 
(Self-Disgust Scale) geliştirmişlerdir. 7’li Likert 
tipinde derecelendirilen 18 maddeden oluşan 
ölçek, benliğe yönelik genel tiksinme düzeyinin 
yanı sıra, dış görünüm odaklı ve davranış odaklı öz 
tiksinme alt boyutlarını da değerlendirmektedir. 
Powell, Overton ve Simpson (33) ölçeği, görünüş 
geçerliğini iyileştirmek ve öz tiksinmeyi ilişkili, 
fakat temelde ayrı kavramlardan (örn., öz eleştiri) 
ayırmak amacıyla revize etmişlerdir. Ölçeğin revize 
formu da (Self-Disgust Scale-Revised) genel öz 
tiksinme düzeyinin yanı sıra, fiziksel öz tiksinme ve 
davranışsal öz tiksinme boyutlarını değerlendiren 
7’li Likert tipinde toplam 22 sorudan oluşmaktadır 
(33).  
İlgili çalışmalar, öz tiksinmenin kısa ve uzun 
dönemde depresif belirtiler üzerindeki yordayıcı 
etkisini ortaya koymuştur (30,32). Ayrıca öz tiksin-
menin, işlevsiz bilişlerle depresyon arasındaki 
ilişkiyi de açıklayabileceği belirtilmektedir (30,34). 
Bununla tutarlı olarak, depresyon için bir yatkınlık 
faktörü olan öz eleştirel düşünce biçiminin, bireyin 
kendine yönelttiği tiksinme duygusu ile yakın ilişkili 
olduğu da öne sürülmüştür (35). Öz tiksinmenin 
diğer psikolojik problemlerle de ilişkisi günümüzde 
oldukça önem kazanmaktadır. Örneğin, öz tiksin-
menin, travma sonrası stres bozukluğu ile intihar 
riski arasındaki ilişkide, depresyondan öte aracı bir 



Klinik Psikiyatri 2019;22:304-315

Öz tiksinme ölçeği - revize formu:Türkçe uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması

306

rolünün olduğu ortaya konmuştur (36). Ayrıca, 
kendine zarar verme eğilimi olan bireylerde öne 
çıkan özelliklerden birinin de kendine yönelik 
tiksinti duygusu olduğu belirtilmiştir (37). Bununla 
birlikte, Ille ve arkadaşlarının (38) psikiyatrik 
hastalarla yürüttüğü çalışmada, sınır durum kişilik 
bozukluğu ve yeme bozukluğunda öz tiksinmenin 
tüm boyutlarında yükselme varken; psikoz ve 
saldırganlıkta benliğe yönelik tiksinme, kaygı ile 
ilişkili bozukluklarda ise davranışlara yönelik 
tiksinme daha belirgin bulunmuştur.  
Özetle, öz tiksinme, genel tiksinme hassasiyetinden 
farklı olarak birçok kavrama açıklık getirme kapa-
sitesi taşıyan güncel bir kavram biçiminde 
çalışmalarda öne çıkmaktadır. Öz tiksinmenin duy-
gusal ve davranışsal problemlerle ilişkisine ve bu 
kavramın çok boyutluluğuna yönelik bilgi ihtiyacı 
devam etmektedir. Ülkemizde ise, bu kavramın 
henüz ulusal alanyazına girmediği dikkati 
çekmiştir. Bu nedenle, mevcut çalışmada öz tiksin-
medeki bireysel farklılıkların, çok boyutlu olarak 
değerlendirilmesine olanak sağlayan Öz Tiksinme 
Ölçeği-Revize Formu’nun (Self-Disgust Scale 
Revised, 33) Türkçe uyarlamasının yapılması ve 
psikometrik özelliklerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır.  
YÖNTEM 
Örneklem  
Bu çalışmanın örneklemi Maltepe Üniversitesi’nde 
lisans eğitimine devam eden gönüllü 382 
katılımcıdan oluşmaktadır. Yaşları 18-29 arasında 
değişen (Ort.=20.81, S=1.60) katılımcıların 310’u 
kadın (%81.2), 72’i ise erkektir (%18.8).   
Veri Toplama Araçları 
Psikolojik İyi Oluş Ölçeği  (PİOÖ) Diener ve 
arkadaşları tarafından (39), kişinin kendisine ve 
yaşamına yönelik memnuniyetini değerlendirmek 
amacıyla geliştirilen bir ölçektir. Ölçekte, 1 
(Kesinlikle katılmıyorum) ile 7 (Kesinlikle 
katılıyorum) arasında derecelendirilen toplam 8 
soru bulunmaktadır. Tek boyut içeren ölçekten 
alınan yüksek puanlar öz yeterlilik, iyimserlik ya da 

olumlu yakın ilişkiler gibi psikolojik kaynakların 
fazlalığına işaret etmektedir. Ölçeğin Türkçe 
uyarlamasının da aynı soru sayısı ve faktör yapısına 
sahip olduğu ortaya konmuştur (40). Orijinal ölçek 
için iç tutarlık değerinin .87 (39), Türkçe formu için 
.80 olduğu belirtilmiştir (40). Bu çalışmada ise 
ölçeğin iç tutarlık katsayısı .85 olarak 
hesaplanmıştır. 
Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği (PNDÖ) 10 pozitif ve 
10 negatif olmak üzere toplam 20 duyguyu içeren 
ölçekte, her duygu 1 (Çok az veya hiç) ile 5 (Çok 
fazla) arasında değerlendirilmektedir (41). Orjinal 
ölçekte iç tutarlık değeri, pozitif duygu için .88, 
negatif duygu için .85 olarak belirtilmiştir (41). 
Ölçeğin  Türkçe uyarlamasında iç tutarlık 
değerinin negatif duygu için .86, pozitif duygu için 
.83 olduğu bildirilmiştir (42). Bu çalışmada ise iç 
tutarlık değeri ölçeğin pozitif duygu alt boyutu için 
.81, negatif duygu alt boyutu için ise .79 olarak elde 
edilmiştir. 
Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) Rosenberg 
(43) tarafından geliştirilen ölçek, benliğe yönelik 
değerlendirmeleri içeren 4’lü Likert tipinde dere-
celendirilen 10 maddeden oluşmaktadır. Tek boyut-
lu bir yapıda olan ölçekten alınan yüksek puanlar 
yüksek benlik değerine işaret etmektedir (44). 
Ölçeğin orijinalinin iç tutarlık değeri .85, 
Çuhadaroğlu (45) tarafından yapılan Türkçe 
uyarlaması iç tutarlık değeri .82 olarak 
belirlenmiştir. Bu çalışmada ölçeğin iç tutarlık 
katsayısı .86 olarak hesaplanmıştır. 
Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) Ölçek depresyonla 
ilişkili bilişsel, duygusal ve bedensel belirtileri 
değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir (46). 4’lü 
Likert tipinde değerlendirilen toplam 21 maddeden 
oluşan ölçeğin Türkçe uyarlaması Hisli (47) 
tarafından yapılmıştır. Bu araştırmada, ölçeğin iç 
tutarlık katsayısı .85 olarak belirlenmiştir. 
Tiksinme Ölçeği-Revize Edilmiş Formu (TÖ-R) 
Tiksinme tepkilerindeki bireysel farklılıkları 
değerlendirmek amacıyla geliştirilen ölçek (48), 
farklı çalışmalarda revize edilerek günümüzde 
kullanılan nihai halini almıştır (49). 5’li Likert 
tipinde değerlendirilen 27 sorudan oluşan ölçek, 
temel tiksinme, ölüm/parçalanma ve bulaşma/kir-
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lenme ile ilgili tiksinme olmak üzere üç alt boyut 
içermektedir. Ölçeğin Türkçe uyarlamasında, 
toplam ölçek için iç tutarlık değeri .87; test tekrar 
test güvenirliği .88 olarak belirtilmiştir (50). Bu 
çalışmada, toplam ölçek için elde edilen iç tutarlık 
katsayısı .85 iken, bu değer temel tiksinme alt boyu-
tu için .74, ölüm/parçalanma için .72 ve 
bulaşma/kirlenme için .55 olarak elde edilmiştir. 
Öz Tiksinme Ölçeği-Revize Formu (ÖTÖ-R). 
Bireyin davranış ve görünüm gibi belirli özellikler-
ine ya da genel olarak benliğine yönelik tiksinme 
derecesini değerlendirme amacıyla geliştirilmiş bir 
ölçektir (30). Öz Tiksinme Ölçeği (Self-Disgust 
Scale) 18 maddeden oluşmaktadır ve bu maddeler-
den 6’sı dolgu maddesi, 9’u ise ters kodlanan mad-
delerdir. Ölçeğin iç tutarlık değeri  .91 ve test-
tekrar güvenirliği .94 olarak belirlenmiştir (30). 
Ölçek, Powell ve arkadaşları (33) tarafından revize 
edilerek (Self-Disgust Scale-Revised) 5 madde 
değiştirilmiş ve 1’i dolgu maddesi olmak üzere 
toplam 4 madde daha eklenmiştir. Revize form 
davranışlara yönelik tiksinme ve fiziksel görünüme 
yönelik tiksinme olarak adlandırılan iki alt boyut-
tan ve 22 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin orijinal 
ve revize formundaki maddeler 7’li Likert tipinde 
değerlendirilmekte ve dolgu maddeleri puanla-
maya dahil edilmemektedir. Ölçekten alınan 
toplam puanın artması, artan öz tiksinmeye işaret 
etmektedir.   
Bu çalışma kapsamında ilk olarak ölçek maddeleri 
araştırmacılar tarafından bağımsız olarak 
Türkçe’ye çevrilmiştir. Sonrasında, psikoloji 
alanında uzman iki yargıcı ve İngiliz Dil Bilimi 
alanında uzman bir yargıcı tarafından çevirilerin 
uygunluğu değerlendirilerek, her madde için 
anlamı en iyi karşılayan çeviriler belirlenmiştir. 
Geribildirimler doğrultusunda ifadelerde gerekli 
değişiklikler yapılmış ve bu form psikoloji alanında 
uzman başka bir yargıcı tarafından tekrar 
İngilizce’ye çevrilmiştir. Bu çevirilerin orijinal mad-
delerle karşılaştırılması sonucunda ölçeğin Türkçe 
formunun son hali elde edilmiştir. Ölçekte yer alan 
ifadeler Ek 1’de sunulmuştur.   
İşlem 
Çalışma için öncelikli olarak Maltepe Üniversitesi 

Etik Kurulu’ndan; daha sonra Öz Tiksinme Ölçeği-
Revize Formu yazarlarından gerekli onaylar 
alınmıştır. Sonrasında, ölçeğin uzmanlar tarafından 
çeviri süreci tamamlanmış ve araştırmada yer alan 
diğer ölçme araçları ile birlikte katılımcılara 
sunulmuştur. Çalışmanın amacı ve süreç hakkında 
bilgilendirilen gönüllü katılımcıların, bir ölçek seti-
ni doldurmaları yaklaşık 15 dakika sürmüştür.  
Test-tekrar test için ilk ölçümün 
tamamlanmasından 3-4 hafta sonra, ilk örnek-
lemde yer alan daha küçük bir gruba ÖTÖ-R’nin 
ikinci ölçümü uygulanmıştır. Elde edilen verilerin 
analizi için IBM SPSS Statistics 20 programı 
kullanılmıştır.  
BULGULAR 
Geçerlik Bulguları 
Yapı Geçerliği. Öz Tiksinme Ölçeği-Revize 
Formu’nun faktör yapısı açımlayıcı faktör analizi 
kullanılarak incelenmiştir. Analizler, ölçekte yer 
alan 7 dolgu maddesi dışarıda tutularak, toplam 15 
madde üzerinden gerçekleştirilmiştir. Öncelikle, 
verilerin faktör analizine uygun olup olmadığını 
değerlendirmek amacıyla Kaiser Meyer Olkin 
(KMO) ile Bartlett testleri yapılmıştır. KMO 
değeri .85 olarak elde edilmiştir. Bu değerin .60’ın 
üzerinde olması (51) ve Bartlett testinin anlamlı 
çıkması (1489.695, p<.001) verilere faktör analizi 
uygulanabileceğini göstermektedir. Varimax eksen 
döndürme tekniği kullanılarak maddelere uygu-
lanan temel bileşenler analizine göre, özdeğeri 
1’den büyük olan ve yamaç grafiği eğrisinin (Scree 
plot) de desteklediği iki faktör bulunmuştur. 
Orijinal ölçekle tutarlı olan bu iki faktörlü yapı, 
toplam varyansın %42.48’ini açıklamıştır.  
Faktörler incelendiğinde, Davranış Odaklı Öz 
Tiksinme olarak değerlendirilen birinci faktörün 
varyansın %32.88’ini açıkladığı ve 8 maddeden 
(3,5,7,9,11,13,17 ve 21) oluştuğu gözlenmiştir. Bu 
boyut altında yer alan maddelerin çoğunluğunun 
davranışsal öz tiksinmeye karşılık gelen ifadelerden 
oluştuğu ve orijinal faktör ile benzerlik gösterdiği 
gözlenmiştir. Bununla birlikte, 5. madde (Kendim 
olmaya katlanamam) ve 7. maddenin (Pek çok yön-
den tiksindirici biriyim) her iki faktörde .30’un 
üstünde yüke sahip olduğu, ancak orijinalinden 



farklı olarak davranışsal öz tiksinme boyutundaki 
yükünün daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu 
maddelerin faktör yükleri ve içerikleri göz önünde 
bulundurarak bu alt boyutta kalmasına karar 
verilmiştir.  
Ölçekte yer alan ve Fiziksel Görünüm Odaklı Öz 
Tiksinme olarak adlandırılan ikinci faktör ise 
varyansın %9.60’ını açıklamakta ve 6 maddeden 
(1,2,8,14,18 ve 20) oluşmaktadır. Bu faktörü 
oluşturan maddeler orijinal çalışmadan elde edilen 
yapı ile örtüşmektedir. Bununla birlikte, orijinal 
ölçekte yer alan “ I do not want to be seen” 
(Görünmez olmak isterim) içerikli maddenin 
.30’un altında faktör yüküne sahip olması ve 
görünüş geçerliğinin düşük olması nedeniyle, bu 
madde Türkçe formdan çıkarılmıştır. Analiz 
sonuçlarına göre, .30’un üstünde yüke sahip olan 14 
maddenin faktörlere dağılımı Tablo 1’de 
verilmiştir.  
Birleşen ve Ayırt Edici Geçerlik. Öz Tiksinme 
Ölçeği-Revize Formu’nun birleşen (convergent) 
geçerliğini değerlendirmek amacıyla, tiksinme 
duyarlığı (TÖ-R), depresyon (BDÖ) ve olumsuz 
duygu (PNDÖ-negatif duygu) ölçümlerinden elde 
edilen puanlar ile arasındaki korelasyonlar 
incelenmiştir. Değişkenler arası korelasyon 
katsayıları Tablo 2’de sunulmuştur. Elde edilen bul-

gulara göre, öz tiksinmenin hem depresyon (r =.49, 
p <.001) hem de negatif duygu ile (r =.34, p <.001) 
beklenen yönde ve anlamlı korelasyonlara sahip 
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, öz tiksin-
me düzeyi ile tiksinme duyarlığı arasında anlamlı 
bir ilişki bulunmamıştır. 
Ölçeğin ayırt edici (discriminant) geçerliğini 
değerlendirmek amacıyla ilk olarak, ölçekten elde 
edilen puanlar ile psikolojik iyi olma hali (PİOÖ), 
benlik değeri (RBSÖ) ve pozitif duygu (PNDÖ-
pozitif duygu) ölçümlerinden elde edilen puanlar 
arasındaki korelasyonlar incelenmiştir (Tablo 2). 
Beklendiği biçimde, öz tiksinmenin psikolojik iyi 
olma hali ( r = -.55, p <.001), benlik değeri (r = -
.61, p <.001) ve olumlu duygu (r = -.35, p <.001) 
değişkenleriyle ters yönde ve anlamlı düzeyde 
ilişkili olduğu gözlenmiştir. Ayırt edici geçerliği 
değerlendirmek için izlenen bir diğer yol ise, 
depresyon ölçümünden yüksek ve düşük puan alan 
katılımcıların, öz tiksinme ölçümünden aldıkları 
puanların uç grup analizi yoluyla karşılaştırılmasına 
dayanmaktadır. Buna göre, depresyon puan 
ortalamasından (12.54) bir standart sapma (8.25) 
düşük puan alanlar “depresyon düzeyi düşük” 
(4.29), bir standart sapma yüksek puan alanlar ise 
(20.79) depresyon düzeyi yüksek olarak 
sınıflandırılmıştır. Bağımsız gruplar için t-testi 
analizi sonucunda, gruplar arası farkın anlamlı 
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olduğu (t[88.50]=-8.26, p<.001) ve depresyon 
düzeyi yüksek bireylerin (Ort.=39.01), düşük 
bireylere kıyasla (Ort.=22.79), öz tiksinme 
puanlarının daha yüksek olduğu gözlenmiştir.  
Yordayıcı Geçerlik. Öz tiksinme ve depresyon 
bağlantısını ele alan araştırmalar, öz tiksinmenin 
hem kısa hem de uzun vadede depresif belirtiler 
üzerinde yordayıcı etkisine işaret etmektedir 
(30,32). Bu bağlamda, ölçeğin Türkçe formunun 
yordayıcı geçerliğini değerlendirmek amacıyla, 
hiyerarşik regresyon analizi kullanılarak, öz tiksin-
menin depresyonu yordayıp yordamadığı 
incelenmiştir.  Tablo 2’de görüldüğü gibi depresy-
on, hem olumlu (r= -.35, p<.001) hem de olumsuz 
duygu (r =.50, p<.001) ile anlamlı ilişkilere sahip 
olduğu; bu değişkenler ilk basamakta kontrol 
değişkenleri olarak analize sokulmuş, öz tiksinme 
ise ikinci basamakta analize dâhil edilmiştir (Tablo 
3). Elde edilen bulgular hem olumlu duygunun (β 
=-.27, t [380]=-6.20, p<.001) hem de olumsuz duy-
gunun (β=.45, t[379]=10.32, p<.001)  depresyon 
düzeyini anlamlı biçimde yordadığını ve bu mo-
delin depresyondaki varyansın %32’sini 
açıkladığını göstermektedir. Bu değişkenler kont-
rol edildikten sonra ise öz tiksinmenin de depres-
yonu anlamlı olarak yordadığı görülmektedir 
(β=.30, t[378]= 6.70, p<.001). Öz tiksinmenin de 

yer aldığı bu model depresyondaki varyansın 
%39’unu açıklamaktadır. Buna göre, öz tiksinme 
ölçümünden elde edilen puanların depresyon 
puanlarını yordamak açısından geçerli olduğu 
söylenebilir. 
Güvenirlik Bulguları 
Ölçeğin güvenirliğini belirleyebilmek amacıyla iç 
tutarlık katsayısı hesaplama (Cronbach Alfa) ve 
test-tekrar test teknikleri kullanılmıştır. İlk olarak, 
hem ölçekte yer alan tüm maddeler hem de faktör 
analizi sonucunda elde edilen 2 alt boyut için 
Cronbach Alfa iç tutarlık katsayıları 
hesaplanmıştır. Ölçeğin tümü için iç tutarlık 
katsayısı .83 olarak elde edilmiştir. Bu değer ölçek-
te yer alan maddelerin öz tiksinmeyi ölçmek 
açısından iç tutarlığının kabul edilebilir bir düzeyde 
olduğunu göstermektedir. Ölçeğin davranışsal öz 
tiksinme alt boyutu için iç tutarlık katsayısı .78 
olarak hesaplanırken, fiziksel öz tiksinme alt boyu-
tu için bu değer .71 olarak elde edilmiştir. Ölçeğe 
ilişkin madde toplam korelasyon katsayıları ile 
maddelerin ortalama ve standart sapma değerleri 
Tablo 4’te sunulmuştur.  
Ölçeğin test-tekrar test güvenirliğini 
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değerlendirmek için, ilk ölçümlerin uygulandığı 
katılımcılardan 135 kişiye, yaklaşık 3 hafta sonra 
depresyon ve öz tiksinme ölçümleri tekrar 
uygulanmıştır. Öz tiksinmeye ilişkin 3 hafta arayla 
elde edilen puanlar arasındaki korelasyon katsayısı 
.73 (p<.001) olarak elde edilmiştir. Bunun yanı 
sıra, tekrar ölçüm örnekleminde tüm ölçek için 
hesaplanan iç tutarlık katsayısı ise .84’tür (p 
<.001). Ayrıca, tekrar ölçüm aşamasında, öz tiksin-
me ile depresyon arasında pozitif yönde ve anlamlı 
düzeyde bir ilişkinin olduğu da gözlenmiştir (r=.51, 
p<.001).  
TARTIŞMA 
Bu çalışmada bireylerin davranış ve fiziksel 
görünüm gibi kişisel özelliklerine yönelik tiksin-
meyi değerlendiren Öz Tiksinme Ölçeği-Revize 
Formu’nun (33) Türkçe uyarlamasının yapılması ve 
psikometrik özelliklerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaçla ilk olarak, Türkçe for-
mun faktör yapısı klinik olmayan bir örneklemde 
incelenmiş; ve genel öz tiksinme düzeyini 
değerlendiren ölçeğin orijinali ile tutarlı şekilde 
(30,33), davranış odaklı ve fiziksel görünüm odaklı 
öz tiksinme olarak iki boyuttan oluştuğu 
belirlenmiştir. Bununla birlikte, 5. ile 7. maddenin 
orijinalinden farklı olarak davranışsal öz tiksinme 
boyutunda yer aldığı; ayrıca,  1. ile 14. maddenin de 
her iki faktörde .30’un üstünde yüke sahip olduğu 
dikkati çekmiştir. Power ve arkadaşları (33) da ben-
zer şekilde, ölçekteki beş maddenin (1,2,5,7,9) her 
iki alt boyutta da .40’ın üzerinde yüke sahip 

olmasına rağmen, bütün ölçekle yüksek 
korelasyonları göz önünde bulundurarak bu mad-
deleri elemediklerini belirtmişlerdir. Bu çalışmada 
da ilgili maddelerin faktör yükleri ve madde toplam 
korelasyonları göz önünde tutularak, bu mad-
delerin öz tiksinmeyi temsil etme gücünün yüksek 
olduğuna, bu yüzden ölçekten çıkarılmamalarına 
karar verilmiştir. Daha sonra, ölçeğin ve alt 
boyutlarının yüksek iç tutarlılığa sahip olduğu 
ortaya konmuş; ölçeğin güvenirlik bilgileri 3 hafta 
arayla yapılan tekrar ölçümle de desteklenmiştir. 
Fiziksel görünüm odaklı öz tiksinme ile davranış 
odaklı öz tiksinme arasındaki ilişki katsayısı (r= 
.54, p<.001), bu iki alt boyutun birbirleriyle ilişkili 
olduğunu, fakat farklı boyutları değerlendirdiğini 
gösterirken;  hem fiziksel görünüm odaklı öz tiksin-
menin (tüm ölçek ile korelasyonu, r=.91, p<.001) 
hem de davranış odaklı öz tiksinmenin (tüm ölçek 
ile korelasyonu r=.84, p<.001) benliğe yönelik 
genel tiksinmeyi temsil etme gücünün yüksek 
olduğu da ortaya konmuştur. 
Ölçeğin geçerlik özellikleri incelendiğinde 
beklendiği gibi, öz tiksinme düzeyindeki artışın, 
psikolojik iyi olma hali, benlik değeri ve olumlu 
duygu düzeyindeki azalma; öte yandan depresif 
belirti ve olumsuz duygu düzeyindeki artış ile 
anlamlı olarak ilişkili olduğu bulunmuştur. 
Bununla birlikte mevcut çalışmada, öz tiksinme ile 
genel tiksinme hassasiyeti arasında anlamlı bir ilişki 
gözlenmemiştir. Orjinali ile yapılmış çalışmalara 
bakıldığında ise, genel tiksinme duyarlılığı ile hem 
ölçeğin ilk versiyonu (r [109]=.25, p<.01, 30), hem 
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de revize versiyonu  (r [319] =.30, p<.001, 33) 
arasında düşük de olsa anlamlı ilişki bulunmuş; bu 
anlamlı ilişki ölçeğin eş zamanlı geçerliğini destek-
ler şekilde yorumlanmıştır. Mevcut çalışmada bu 
ilişkinin anlamlı olmaması, çalışmanın klinik bir 
özelliğe sahip olmayan örneklemle yürütülmüş 
olmasının getirdiği bir kısıtlılığa işaret edebilir. Öte 
yandan başka bir çalışmada ise, kirli bir nesne, hay-
van ya da bulaşıcı durum gibi dış odaklı uyaranlara 
yönelik tiksinme hassasiyeti ile bireyin kendi fizik-
sel görünüm, davranış ve kişilik özelliğine yönelik 
tiksinme deneyimi arasında anlamlı ilişki olmadığı; 
ve bu iki kavramın davranış ve karar verme süreç-
lerini farklı şekilde etkilediği belirtilmiştir (52). 
Benzer şekilde, Muris ve arkadaşlarının (27) klinik 
olmayan bir örneklemle yaptıkları çalışmada da, 
benliğe yönelik tiksinme tepkileri veren bireylerin, 
dış odaklı tiksinme tepkileri vermeyebildikleri 
ortaya konmuştur. Bununla tutarlı olarak, genel 
tiksinme duyarlılığı başta bulaşma ve kirlenme 
içerikli obsesif ve kompulsif belirtiler olmak üzere 
(12), hayvan fobileri (ör. 13,16), travma sonrası 
stres bozukluğu tepkileri (22) gibi kaygı odaklı 
bozukluklarla ilişkilendirilmektedir.  Öte yandan 
bir kişilik özelliği olarak deneyimlenen öz tiksinme 
ise, depresyon için bir yatkınlık faktörü olarak 
kavramsallaştırılmıştır (30,33). Benzer şekilde, öz 
tiksinme utanç ve suçluluk gibi benliğe yönelik 
duygularla ilişkilendirilirken; genel tiksinme 
duyarlılığında böyle bir ilişkiden bahsedilmemekte-
dir (29). Mevcut çalışmada da, öz tiksinmenin 
depresif belirtiler, olumsuz duygu ile pozitif yönde; 
benlik değeri, olumlu duygu ve psikolojik iyilik hali 
ile negatif yönde yüksek korelasyonu varken; 
tiksinme duyarlılığının olumlu duygu ile negatif; 
depresif belirti ile pozitif yönde düşük korelasyonu 
dışında, diğer değişkenlerle anlamlı olarak ilişkili 
olmadığı gözlenmiştir. Bu bağlamda, iç odaklı 
benliğe yönelik tiksinmenin, dış odaklı genel tiksin-
me duyarlılığından farklı bir dinamiğinin 
olabileceği söylenebilir. Bu iki kavramın bağımsız 
olarak değerlendirilmesinin uygunluğuna dair, 
ileride yapılacak duygu odaklı deneysel 
çalışmaların öz tiksinme ölçeğinin geçerliğine dair 
de daha kapsamlı bilgi sağlayabileceği 
düşünülmektedir.  
Çalışmada son olarak, ölçeğin yordayıcı geçerlik 
özellikleri incelenmiş ve sonuçlar duygulanım kon-
trol edildikten sonra da, öz tiksinmenin depresyon 

üzerinde yordayıcı etkisinin olduğunu ortaya 
koymuştur. Depresyondaki duygusal yapılanmada, 
benliğe yönelik tiksinti duygusunun varlığı Beck 
(53) tarafından vurgulanmıştır. Whelton ve 
Greenberg (35) de bu yapılanmanın gelişimini, 
erken dönem çocuklukta aşağılama ve küçümseme 
içerikli eleştirel tutumların, çocuk tarafından 
sadece bilişsel değil, duygusal olarak da benimsen-
mesi ile açıklamıştır. İçe atılan bu örüntünün 
yetişkinlikte, öz eleştirel bir tutumu tetiklemenin 
ötesinde, duygusal olarak benliğe yönelik güçlü bir 
tiksinti duygusunun yerleşmesine, bu duygunun da 
bireyin savunmalarını düşürüp depresyona yatkın 
hale gelmesine neden olduğu vurgulanmıştır (35). 
Benliğe yönelik tiksinti duygusunun 
değerlendirilmesini mümkün kılan bu ölçekle 
yapılan görgül çalışmalar da, öz tiksinmenin 
depresyondaki yordayıcı etkisini ortaya koymuş; 
işlevsiz bilişlerle depresyon arasındaki ilişkide öz 
tiksinmenin açıklayıcı rolüne de kanıt sunmuşlardır 
(30,34). Powell ve arkadaşları (32) da yapmış 
oldukları 12 aylık boylamsal çalışma ile bu ilişkinin 
sürekliliğine ve yönüne destek vermişlerdir. 
Mevcut çalışma bulguları, Türk örneklemde de bu 
ilişkiye bir destek sunmaktadır.  
Öz tiksinme öncelikle depresyon için duygusal bir 
yatkınlık faktörü olarak kavramsallaştırılsa da 
(30,32), ilgili alanyazında farklı duygusal ve 
davranışsal problemlere de açıklık getirme potan-
siyeli ile dikkati çeken güncel bir kavramdır. Bu 
bağlamda kavram, farklı psikopatolojilerin 
gelişimine ışık tutmak ve duygu odaklı etkili tedavi 
planların gelişimine olanak sağlamak için gelecek 
çalışmaların önünü açmaktadır. Ayrıca, Power ve 
Dalgleish (29) benliğe yöneltilmiş bir tiksinti duy-
gusunun psikopatoloji ile doğrudan ilişkisinin yanı 
sıra, özellikle depresyon, intihar ve kendine zarar 
verme durumlarında öne çıkan utanç ve suçluluk 
gibi daha karmaşık duyguların oluşumunda da öz 
tiksinmenin dolaylı rolünü vurgulamaktadır. 
Buradan hareketle öz tiksinmenin, benliğe yönelik 
duygulardan özellikle utanç ve suçlulukla (54) 
ilişkisinin incelenmesinin, bu kavramın psikolojik 
bozukluklarla ilişkisinin daha kapsamlı 
anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
Öte yandan, Olatunji ve arkadaşlarının (51) öz 
tiksinmenin, ahlaki normların ihlali durumunda 
bireyin karar verme mekanizmasını ketleyebildiğini 
ortaya koyduğu çalışması, bu kavramın sadece 
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psikopatoloji ile bağlantılı değil, toplumsal ve 
bilişsel alanda da önemli bir konu olduğuna işaret 
etmektedir.  
Mevcut çalışmanın bulgularına bazı sınırlılıklar 
eşlik etmektedir.  İlk olarak, çalışma örnekleminin 
üniversite öğrencilerinden oluşması yaş aralığının 
sınırlı kalmasına neden olmuştur. Ayrıca 
çalışmanın büyük oranda kadın katılımcı ile birlikte 
yürütülmüş olması da sonuçların genellenebilirliği 
açısından bir kısıtlılık sunmaktadır. Geniş yaş 
aralığı ve eşit cinsiyet dağılımı göz önünde bulun-
durularak yapılacak sonraki çalışmaların ölçeğe 
dair özelliklerin genellenebilmesine katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, çeşitli 
demografik özelliklere sahip katılımcılarla 
yürütülecek çalışmalar, grup karşılaştırmalarına 
imkan sağlayabilecek, böylece öz tiksinmenin farklı 
gelişim dönemlerindeki ve demografik özellik-
lerdeki görünümüne dair daha kapsamlı bilgi sun-
abilecektir. Bununla ilişkili olarak, ölçeğin belirli 
bir klinik odağı olmamakla birlikte, değerlendirdiği 
kavramın çeşitli psikolojik bozukluklarla ilişkisi 
vurgulanmaktadır. Mevcut çalışmada, klinik özel-
likli bir örneklem grubunun olmaması, özellikle 
depresyon ile öz tiksinme arasındaki ilişkinin 
yorumlanmasına bir sınırlılık getirmektedir. 
Gelecek çalışmalarda, sadece depresif özellikli 
değil, farklı psikolojik bozukluğa sahip gruplarda 
da öz tiksinme ile ilgili modellerin incelenmesi hem 
kavramsal hem de uygulamaya yönelik katkı 
sağlayabilir. Özellikle depresif bozukluğa sahip 
bireyler ve kaygı bozukluğuna sahip bireylerle 
yapılacak olan karşılaştırmaların, genel tiksinme 
duyarlılığı ve öz tiksinme arasındaki ilişkiye açıklık 
getirebileceği; ve ölçeğin geçerliğine dair daha 
kapsamlı bilgi verebileceği düşünülmektedir. Son 
olarak, mevcut çalışmada benliğe yönelik tiksinti 
duygusu öz bildirim değerlendirmesine 
dayanmaktadır.  Her ne kadar öz bildirime dayalı 
ölçümlerin, daha örtük değerlendirmelere olanak 
sağlayan fizyolojik ölçümlerle ilişkisinin yüksek 
olduğu belirtilse de (55), içselleştirilmiş tiksinti 
duygusunun farkındalığı ve ifadesi ile ilgili bireysel 
zorluklar söz konusu olabilir. Bununla ilişkili 
olarak,  Rüsh ve arkadaşları (56) yaptıkları 
çalışmada, sınırdurum kişilik bozukluğu ve travma 
sonrası stres bozukluğunda hem öz bildirime dayalı 
hem de Örtük Çağrışım Testi kullanılarak yapılan 
değerlendirmede, benlikle ilişkilendirilen tiksinti 

duyarlılığı düzeyinin yakın olduğunu; bununla bir-
likte her iki ölçüm sonuçları arasında anlamlı bir 
ilişki bulunmadığını belirtmişledir. Buradan 
hareketle, benlik odaklı tiksinti duygusunun       
kontrollü olduğu kadar farkındalık dışında da 
gelişen tepkilerini değerlendirebilmek için örtük 
ölçümlerin de yararı vurgulanmıştır (56). Bu 
nedenle, öz tiksinme duygusunu aktive eden 
uyaranları ve bu duygu ile ilişkili tepkileri çok 
boyutlu değerlendirebilmek amacıyla fizyolojik 
ölçümlerin ya da niteliksel çalışmaların da fayda 
sağlayabileceği düşünülmekedir.  
Söz konusu sınırlılıklara rağmen mevcut çalışma 
sonuçları özetle, Öz Tiksinme Ölçeği-Revize 
Formu’nun Türkçe uyarlamasının, orjinali ile 
tutarlı olarak benliğe yönelik tiksinmeyi fiziksel 
görünüm ve davranış odaklı iki boyutta 
değerlendiren, güvenirliği kabul edilebilir düzeyde 
bir ölçüm aracı olduğunu göstermektedir. 
Geçerliğe ilişkin bulgular beklenen yönde olmakla 
birlikte, uluslarası çalışmalarda oldukça güncel bir 
kavram olarak dikkat çeken öz tiksinmenin, ulusal 
alanyazında da incelenebilmesine olanak 
sağlayabilecek bu ölçüm aracının, farklı örneklem-
lerde ve farklı araştırma modelleri ile incelen-
mesinin ölçeğin geçerlik özelliğine katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. Böylece, öz tiksinme 
duygusunun gelişim süreci, tetikleyici 
mekanizmaları ve sonuçlarına ilişkin hem kavram-
sal açıklamalara, hem de pratik uygulamalara 
ilişkin bir bakış açısı geliştirilebilir. 
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