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ÖZ 

SOSYAL ANKSĠYETE BOZUKLUĞU VE BĠLĠġSEL ABARTMA 

TARZI: BĠLĠNÇLĠ FARKINDALIK VE TEKRARLAYICI 

OLUMSUZ DÜġÜNCELERĠN DÜZENLEYĠCĠ ROLLERĠ 

Beray Nalbantoğlu  

Yüksek Lisans Tezi  

Psikoloji Anabilim Dalı 

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı  

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Altan Atalay 

Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020 

 

Literatürde yapılan çalışmalar genellikle, bilişsel yatkınlıklarda depresyonun 

önemini vurgulayıp kaygıyı göz ardı etmektedirler. Bilişsel Abartma Tarzı ise yalnızca 

kaygıya özgü bir bilişsel tarz olarak ortaya koyulmuştur. Bununla birlikte son yıllarda 

yapılan çalışmalar, farklı psikolojik rahatsızlıklarda bilinçli farkındalığın koruyucu bir 

rolünün olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı zamanda tekrarlayıcı olumsuz 

düşüncelerin psikolojik rahatsızlıklara karşı savunmasızlığı arttıran bir risk faktörü 

olduğu bilinmektedir. Bu amaçla, araştırmada bireylerde sosyal anksiyete ve bilişsel 

abartma tarzı arasındaki ilişkide bilinçli farkındalık ve tekrarlayıcı olumsuz 

düşüncelerin düzenleyici rolleri incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini 18-40 yaş 

arası, 189‟u kadın ve 70‟i erkek olmak üzere toplam 259 katılımcı oluşturmaktadır. 

Veri toplama araçları olarak Demografik Bilgi Formu, Bilişsel Abartma Tarzı Ölçeği, 

Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği, Bilinçli Farkındalık Ölçeği, Olumsuz 

Değerlendirilme Korkusu Ölçeği, Perseveratif Düşünce Ölçeği, Kısa Semptom 

Envanteri kullanılmıştır. Korelasyon analizi sosyal anksiyete, bilişsel abartma tarzı, 

bilinçli farkındalık ve tekrarlayıcı olumsuz düşünceler arasında anlamlı bir ilişki 

olduğunu göstermiştir. Bulgular, yüksek bilinçli farkındalık düzeyine sahip bireylerin 

bilişsel abartma eğiliminde olsalar bile daha düşük seviyede sosyal kaçınma davranışı 

sergilediklerini göstermektedir. Bu sonuçlar ışığında bilinçli farkındalık temelli 

programların sosyal anksiyetenin önlenmesinde ve tedavisinde önemli bir yeri olduğu 

düşünülmektedir.  
 

Anahtar Sözcükler: Sosyal Anksiyete Bozukluğu, Bilişsel Abartma Tarzı, 

Bilinçli Farkındalık, Tekrarlayıcı Olumsuz Düşünceler. 
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ABSTRACT 

 

SOCIAL ANXIETY AND LOOMING COGNITIVE STYLE: 

MODERATOR EFFECT OF MĠNDFULNESS AND REPETATIVE 

NEGATIVE THINKING 
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Advisor: Asst. Prof. Ayşe Altan Atalay 

Maltepe University, Graduate School, 2020 

 

 

 

The studies present in the literature usually emphasize the significance in the 

cognitive vulnerability, while ignoring the anxiety. Looming Cognitive Style, on the 

other hand, is presented as a cognitive style, specific for particularly anxiety. 

Furthermore, researches conducted recently demonstrate the protective role of the 

mindfulness in various psychological disorders. Also, it is known that the repetitive 

negative thinking poses a risk factor against psychological disorders by increasing the 

vulnerability. For this purpouse that the moderative roles of the mindfulness and the 

repetitive negative thinking in the relationship between the social anxiety and the 

looming cognitive style of the adults are investigated in this research. The sample of 

the research is consisted of 259 participants in total, 189 women and 70 men aged 

between 18-40. Demographic Information Form, Looming Cognitive Style Scale, 

Liebowitz Social Anxiety Scale, Perseverative Thinking Questionnaire, Mindfulness 

Scale, Brief Fear of Negative Evaluation Scale, and Brief Symptom Inventory are 

exploited as the data collecting tools. The correlation analysis demonstrates a 

significant relationship between the social anxiety, looming cognitive style, 

mindfulness, and repetitive negative thinking. The findings indicate that individuals 

with higher mindfulness level are performing lower social avoidance behavior, even 

though they have tendency to cognitive looming. In the wake of these results, 

mindfulness-based stress reduction programs have tremendous impact on prevention 

and treatment of the social anxiety. 

 

Keywords: Social Anxiety Disorder, Cognitive Looming Style, Mindfulness, 

Repetetive Negarive Thinking.   
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

Bireylerin farklı topluluklar içerisinde yer alırken küçük düşeceği endişesiyle 

kendini gösteren, psikolojik ve davranışsal etkilere yol açan Sosyal Anksiyete 

Bozukluğu (SAB), bireyin işlevselliği üzerinde çok büyük bir düşüşe sebebiyet 

vermektedir (Bal vd., 2013). Bu rahatsızlığa sahip olan bireyler toplumda sürekli olarak 

utanç duyması gerektiği veya davranışları sebebiyle rezil olacağı gibi endişelere sahip 

olmaktadır. Dolayısı ile SAB‟li bireyler çekince duydukları durumlar içerisinde yer 

almama gibi davranışlar (kaçınma) sergilerler ya da kaygı düzeylerinin yüksek olmasına 

rağmen bu tarz durumlara katlanmaya gayret ederler. Gösterilen bu gayret bireylerde 

somatik belirtilere (terleme, kalp çarpıntısı, titreme, kızarma) yol açmaktadır (Kolat vd., 

2015).  

SAB‟de bilişsel süreçlerin önemi oldukça büyüktür. Bu konuyla ilgili ortaya konulan 

Clark ve Wells‟in (1995) modeli, sosyal anksiyeteye sahip kişilerin, içinde bulundukları 

sosyal durumlarda doğabilecek tehlikelere ilişkin olumsuz inançlarını değiştirmelerini 

önleyen etkenlere özellikle dikkat çekmektedir (Tsitsas & Paschali, 2014). Clark ve 

Wells'in (1995) modeline göre, sosyal fobisi olan bir birey sosyal bir durum veya 

ortama girdiğinde ya da sosyal değerlendirme içeren uyaranlara maruz kaldığında 

tetiklenen, birtakım varsayımların sonucu olarak kaygı düzeylerinde artışlar meydana 

gelir.  

 SAB olan kişiler yaşadıkları deneyimleri veya dışardan aldıkları tehdit içeren 

sinyalleri yanlı ve olumsuz olarak işleme eğilimine sahiptirler. Diğer bir deyişle, eleştiri 

ve değerlendirme içeren sosyal durumlar veya sosyal performans gerektiren olaylar 

kişide tehdit algısını tetikler ve bu algı yanlı bir şekilde işlemlenerek felaketleştirilir 

(Penney ve Abbott, 2014).  

 SAB‟ye yatkınlıkta tek bir faktörün etkisinden bahsetmek yanıltıcı olur. 

Aksine, tüm diğer psikolojik bozukluklarda olduğu gibi SAB‟de de farklı risk ve 

koruyucu faktörlerin etkileşiminden bahsetmek mümkündür. Yapılan araştırmalar 

gösteriyor ki, hiçbir mekanizma tek başına SAB‟nin gelişimine sebep olmamaktadır. Bu 

durum da SAB‟yi anlamak için teorik bir çerçeve oluşturulmasının zorlaşmasına yol 
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açmaktadır (Hidalgo vd., 2001). Bununla birlikte risk faktörlerinin karmaşık olması göz 

önünde bulundurulduğunda SAB‟nin etiyolojisinde biyolojik, psikolojik ve çevresel 

faktörler etkindir (Schmidt vd., 2005, akt; Schmidt, 2008). Kendler ve arkadaşları 

(1992)‟nın sosyal anksiyetede biyolojik faktörlerin etkisini araştırmak amacıyla 

yaptıkları çalışmada kalıtımın rolünün orta seviyede olduğu öne sürülmüştür. SAB ile eş 

tanı gösteren psikolojik bozuklukların sıklığı oldukça yüksektir (Lepine ve Pelissolo 

1996). Diğer kaygı bozuklukları (Lecrubier & Weiller, 1997), alkol ve madde kötüye 

kullanımı (Davidson vd., 1993), depresyon (Sanderson vd., 1994), çekingen kişilik 

bozukluğu (Herbert vd., 1992) ile komorbidite göstermekte olduğu saptanmıştır (akt: 

Dilbaz, 2000).   Yapılan çalışmalar; aşırı korumacı ve kaygılı ebeveynlik stillerinin, 

stres verici ve travmatik yaşam olaylarının, utanç, mükemmeliyetçilik, olumsuz 

değerlendirilme korkusu ve yeme bozukluğu gibi risk faktörlerini ortaya koymaktadır 

(Chavira & Stein., 2005; Schmidt, 2008; Levinson vd., 2013; Hope vd., 1990; Haikal & 

Hong, 2010).  

 Riskind ve arkadaşlarına (2000) göre tehdit algısı ve tehdit algısında görülen 

çarpıtmalar belli bir örüntüyü takip eder. Bu örüntüye Bilişsel Abartma Tarzı (Looming 

Cognitive Style) adı verilmiştir. Bahsi geçen bu model diğer modellerin aksine sadece 

kaygıyı açıklamaktadır. Yüksek seviyede BAT gösteren bireyler dışarıdan gelen 

tehditleri olduğundan daha yoğun, şiddetli ve yakın olarak değerlendirirler ve çevreden 

gelebilecek tehdit emarelerine karşın sürekli tetik halindedirler (Riskind & Williams, 

2005). Bu çalışmada ise SAB için bir risk faktörü oluşturan Bilişsel Abartma Tarzının 

BAT etkisini artırması ve azaltması beklenen faktörler incelenecektir.  

 Bilinçli farkındalık, bireyin kasıtlı olarak dikkatini, şu anda olanlara şefkatle, 

yargılamadan kabul ederek odaklaması olarak açıklanmaktadır (Kabat-Zinn, 1994; 

Brown ve Ryan, 2003). Bilinçli farkındalık becerisi bireyin sahip olduğu olumsuz 

düşüncelerinden kaçmasını engeller. Bunun yerine bireyin dengeli ve önyargıdan uzak 

bir şekilde duygu ve düşüncelerini gözlemlemesine yardımcı olur. Bireyler bu farkına 

varma süreci esnasında kendini yargılamayı bırakır ve kendini anlamaya başlar. İşte bu 

sayede kendine duyduğu şefkati arttıran birey kendine yönelik bir şekilde meydana 

getirdiği destekleyici tutumu düşük anksiyete ile ilişkilendirebilir (Kabat-Zinn, 1994). 
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 Bireylerin sahip olduğu olumsuz düşüncelere sık sık dalması ve bunun psikolojik 

sıkıntılara sebep olacak şekilde tekrara düşürmesi durumu, tekrarlayıcı olumsuz 

düşünceler olarak (TOD) adlandırılmaktadır (Dağ ve Gülüm, 2012). Alan yazındaki 

çalışmalar incelendiğinde, TOD‟nin özellikle depresyon, öfke, anksiyete gibi olumsuz 

duygularla büyük ölçüde ilişkili olduğu gözlemlenmiştir (McEvoy vd., 2014). Yine 

yapılan pek çok çalışmada bireylerin psikolojik bozukluklarının artmasında TOD‟nin 

önemli bir yere sahip olduğu ortaya konulmuştur (Ehring & Watkins, 2008). 

1.1. Sosyal Anksiyete Bozukluğu 

Sosyal anksiyete bozukluğu bireylerin diğer kişiler tarafından değerlendirilmeye 

karşı duydukları çekinceyi ifade etmektedir. Bu değerlendirme esnasında 

aşağılanacaklarını veya komik duruma düşeceklerini düşünmeleriyle birlikte ortaya 

çıkan kaygı durumu olarak tanımlanmıştır. Sosyal anksiyete bozukluğu literatürde 

sosyal fobi ile eş anlamlı olarak ele alınmıştır. SAB‟nin pek çok toplumda en sık 

rastlanan bozukluklardan olduğu söylenebilir (APA, 2000).  SAB‟ye sahip olan bireyler 

genellikle diğer insanlar üzerinde bırakmakta olduğu imajı, performansı ve içinde 

bulunduğu sosyal durumu oldukça önemser. Bireyin bahsi geçen bütün durumlara 

ilişkin değerlendirmeleri ise genellikle olumsuz yönde ve öznel olmaktadır. Yaptığı bu 

değerlendirmeler olumsuz yönde ilerlediği sürece bireyin anksiyetesini daha da 

yükseltecek ve performansını düşürecektir (Beck, 2005). Yüksek seviyede sosyal 

anksiyeteye sahip olan bireylerin genellikle kusurlu ve yetersiz olduklarına dair bir 

algıya sahip oldukları görüşü birçok bilişsel davranışçı modelin temel çerçevesini 

oluşturmaktadır. Bu bireyler genellikle bahsi geçen yetersizliklerinin sosyal ortamlarda 

diğer insanlar tarafından fark edildiği zaman alay konusu olacaklarına dair yoğun bir 

endişe duymaktadır. Bunla birlikte alay konusu olacaklarını ve olumsuz yönde 

değerlendirileceklerine dair endişeleri de artmaktadır.  

SAB; depresyon, alkol bağımlılığı ve özgül fobiden sonra en sık görülen 4. 

psikolojik rahatsızlıktır. Özgül fobiden sonra, anksiyete bozuklukları arasında en sık 

rastlanan bozukluktur (Kessler vd., 2005). Sosyal anksiyete bozukluğu prevalansının en 

düşük olduğu düzeyler genellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde yani Afrika ve Doğu 

Akdeniz bölgeleri ülkelerinde saptanmakla birlikte en yüksek olan oranlar genellikle 

Amerika ve Batı Pasifik bölgesindeki yüksek gelirli ülkelerde gözlenmiştir. Katılım 
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gösteren tüm ülkelerde başlangıç yaşı çok erken yaşta olarak tespit edilmişken, yüksek 

gelirli ve orta gelirli ülkelerde hastalığın sürekliliği yüksek oranlarda gözlenmiştir 

(Bruce vd., 2005). 

 Yaşam boyu görülme sıklığı ülkeler arası değişiklik göstermektedir. İsviçre‟de 

%16, Amerika Birleşik Devletlerin‟de %11-13, Nijerya‟da %9.4, Almanya‟da %8.7, 

Kanada‟da %7.1 iken Uzakdoğu‟da ise %0.4-0.5 olarak oranlar görülmektedir (Kessler 

vd., 1994; Fehm vd., 2008). Ülkemizde üniversite öğrencileriyle yapılmış olan 

çalışmalarda ise SAB‟nin yaşam boyu yaygınlık oranının %9.8-22 olduğu 

görülmektedir (İzgiç vd., 2000, Dilbaz vd., 2002). Avrupa‟da yapılan bir çalışmada 

sosyal fobinin 12 aylık yaygınlığı %2.3 olarak saptanmıştır. Yine aynı araştırmada 

erkek/kadın oranı ise 1/2 olduğu görülmektedir (Wittchen vd., 2011). Türkiye Ruh 

Sağlığı Profilinin yaptığı araştırmaya göre SAB‟nin 12 aylık yaygınlık oranın %1.8 

olduğu saptanmıştır. Yine aynı araştırmaya göre SAB‟nin görülme sıklığı kadınlarda 

%2.3, erkeklerde %1.1 olarak bulunmuştur (Kılıç vd., 1997). 

İlk kez 1980 yılında bir tanı kategorisi ile ortaya koyulan SAB, DSM-III ile ilk 

kez Sosyal Fobi olarak tanımlanmıştır. DSM-III‟te yer alan sosyal fobi kavramı, 

kişilerin diğer insanlar tarafından dikkatli bir şekilde incelenmesine karşın devamlı 

olarak kaygı hissetmesi ve onların davranışlarının kendini küçük düşürmeye ya da 

utanmaya yol açacağına dair düşüncelerinin varlığı olarak tanımlanmaktadır. Zaman 

içerisinde sosyal fobilerin genellikle pek çok sosyal durumla ilişkili olabileceği gibi, 

sanılandan daha çok yetinin yitirilmesine sebep olabileceği de anlaşılmıştır. Bununla 

birlikte sosyal fobiye sahip olan bireylerin bu tarz yakınmaları genellikle hekim ile 

paylaşılmamakta ve hekimler bahsi geçen yakınmaları uygun bir şekilde 

tanımlayamamaktadır. Bunun sonucunda ise bu bozukluğun düşünüldüğünden çok daha 

fazla yaygınlaştığı gözlenmiştir. Bu sebeple DSM III‟te verilen fobi yaklaşımı 

eleştirilere maruz kalmaya başlamıştır (Barlow vd., 2003). Konuyla alakalı yapılan 

çalışmalar neticesinde SAB yaygınlığının çok daha yüksek olduğu ve ayrıca diğer 

anksiyete bozukluklarının, depresyon, alkol, madde kullanımı gibi durumlarda komplike 

bir şekilde önemli derecede beceri kaybına sebep olduğu görülmüştür (Sungur ve 

Gökalp, 2000).  
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SAB, 1994 yılında DSM-IV‟te yeniden tanımlanmıştır. DSM-V‟te ise SAB‟nin 

tanı kriterleri yeniden düzenlenmiştir. Öncelikli olarak sosyal ortamlarda konuşmak ya 

da çeşitli şeyler yapmakla alakalı aşırı sosyal anksiyeteye sahip olan kişilerin 

saptanması için, sadece “bir eylemi gerçekleştirme sırasında olması” şeklinde bir 

belirleyici madde eklenmiştir. Tanının konulabilmesi için bu madde oldukça fayda 

sağlamıştır (Sadock vd., 2016).  

SAB‟ye sahip olan bireyler uygunsuz davranışlardan ve diğerleri tarafından 

incelenme fikrinden korkmaktadır. Bununla beraber bireyler, yanlış yapmak, sakarlık 

yapmak ya da diğer insanların, onların sahip olduğu içsel huzursuzlukların farkına 

varması gibi durumlardan da oldukça korkmaktadır (Amerikan Psikiyatri Birliği, 1994). 

SAB‟ye sahip olan bireyler bir sohbeti başlatmak veya sohbet sürdürebilmeye dair 

kaygılar yaşarlar. Buna ek olarak, topluluk önünde konuşmak, yeni insanlarla tanışmak, 

topluluk içinde ya da kalabalık yerlerde yemek, içmek, sosyal buluşmalar, toplantıya 

katılmak gibi eylemler bireyi oldukça kaygılandırır ve huzursuz eder. Yine aynı 

zamanda bu tarz bireyler telefonda konuşmak gibi birebir etkileşimde bulunmaları 

gereken eylemlerden kaçma yoluna giderler. Sosyal ortamlarda maruz kaldıkları 

durumlarla beraber panik ataklara kadar ilerleyebilecek kas seğirmesi, kalbin hızlı 

çarpması, yüz kızarması ve sıcak basması ya da titreme gibi fiziksel semptomlar 

gösterebilirler. Bu belirtiler genellikle genellikle kaygı uyandırıcı olumuz uyaranlara 

verilen tepkileri olmakla beraber sosyal anksiyete bozukluğu tanısının konulabilmesi 

için bu tarz bulgu ve belirtilerin sosyal durumlarda ortaya çıkması gereklidir (Amerikan 

Psikiyatri Birliği, 2013). 

SAB durumuna sıklıkla eşlik etmekte olan özelliklerden bazıları şu şekildedir; 

eleştirilme ve olumsuz şekilde değerlendirilme durumlarına karşı ve reddedilmeye aşırı 

hassasiyet gösterilmesi gibi bir duygu yer almaktadır. Bunun yanında bireylerin benlik 

saygısında düşüş yaşaması sosyal anksiyete bozukluğuna eşlik eden özellikler arasında 

yer almaktadır. Bunun sonucunda ise, toplumsal destek sisteminin zayıflaması sebebiyle 

okuldan atılma, iş görüşmesi yapamama ya da işsiz kalma gibi sorunlar meydana 

gelebilmektedir (Dilbaz ve Güz, 2001). Sosyal anksiyete bozukluğu olan bireyler benlik 

saygısı ve özgüveni düşük, kendini ifade etmekte ve kendi hakkını aramakta zorlanan 

kişilerdir (Bal vd., 2013). 
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Yapılan bazı çalışmalara göre SAB için yaygın ve yaygın olmayan olarak iki 

farklı tipin olduğundan söz edilmektedir (Memik vd., 2011; Stein vd., 2000). Yaygın 

tipte, bireyler sosyal durumların çoğundan kaygı ve korku duyarken, yaygın olmayan 

tipte ise daha spesifik bir şekilde bireyler sıklıkla performans sergileyecekleri 

durumlardan kaygı ve korku duyarlar (Kessler vd., 1998). 

Sosyal anksiyete bozukluğu genel anlamda incelendiğinde alt tiplerine bağlı 

olarak erken ya da geç ergenlik (10- 17 yaş arası) dönemlerinde başlamaktadır (Dilbaz, 

2000). Epidemiyolojik çalışmalar incelendiğinde ise sağlıklı bireylere nazaran sosyal 

anksiyete bozukluğuna sahip olan bireylerin genellikle kadın ve bekar olduğu göze 

çarpmaktadır. Bununla beraber düşük sosyo-ekonomik düzeyde ve düşük eğitime sahip 

olan bireylerde de SAB‟ın daha sık görüldüğü gözlenmiştir (Schneier vd., 1992).  

Epidemiyolojik çalışmalar incelendiği zaman sosyal anksiyete bozukluğunun alt 

tiplerine dikkat çekilmektedir. Buna bağlı olarak yaşamın erken dönemlerinde özellikle 

çocukluk döneminde ilk belirtilerini veren bir bozukluk olduğu gözlenmiştir. Genellikle 

sosyal anksiyete bozukluğuna sahip olan hastaların yaklaşık olarak %80‟lik bir kısmının 

gösterdiği belirtiler, bireyin 20 yaşından önce gözlenmiştir (Kessler vd., 2007). Farklı 

bir çalışmada ise sosyal anksiyete bozukluğunun bireyler üzerinde en erken başlayan 

anksiyete bozukluğu çeşidi olduğu gözlenmiştir (McEvoy vd., 2011). Yapılan 

epidemiyolojik çalışmalarda, SAB genel olarak erken yaşlarda gözlense bile hayatın 

ileri dönemlerinde de nadir olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple SAB‟nin belirtilerinin 

35 yaşından sonra da görülebileceğini söylemek yanlış olmayacaktır (McEvoy vd., 

2011).  

1.1.1. Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Tanısı ve Tanı Ölçütleri 

DSM-V‟e göre sosyal anksiyete bozukluğunun tanısı için bazı ölçütler 

bulunmaktadır. Bu ölçütlerin başında bireyin etrafındaki kişilerin yapacağı 

değerlendirilmelere ya da toplumsal olaylara karşı duyduğu belirgin kaygı ve korku 

hissi yer almaktadır (APA, 2013). Bu duruma verilecek olan en belirgin örnek ise 

toplumsal etkileşimler esnasında yaşanan gözlemlenme hissidir. Birey olumsuz 

değerlendirileceğini düşündüğü durumların içinde yer almaktan çekinir. Bunun yanı sıra 

bir başka tanı da toplumsal durumların tüm zaman dilimlerinde ve tüm mekanlarda 

birey üzerinde kaygı ve korku meydana getirdiğidir. Bireyin hissettiği korku ya da kaygı 
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seviyesi toplumsal-kültürel olarak değerlendirildiğinde, bu durumdaki çekincelerin 

orantılı olmadığı görülmektedir. Bunun yanı sıra bireyin sahip olduğu korku, kaçınma 

ya da kaygı durumu süreklilik göstermektedir. 6 ay veya daha uzun sürebileceği 

söylenebilir. Bu durum, kullanılan bir maddenin ya da var olan bir sağlık probleminin 

fizyolojik etkileri ile bağlantılı değildir. Aynı zamanda beden algısında hissedilen 

bozukluk, panik bozukluğu ya da otizm açılımı kapsamında var olan bozukluk gibi 

bozukluklarla da açıklanamamaktadır. Sağlık ile ilgili farklı durumlar gözlendiğinde, 

kaçınma, kaygı veya korku durumlarının ilişkisiz olduğu ya da aşırı bir seviyede olduğu 

söylenebilir (APA, 2013). 

1.1.2. Sosyal Anksiyeteye BiliĢsel Yatkınlık 

 Anksiyete bozukluklarının temel bilişsel modeline odaklanıldığı zaman, 

anksiyete düzeyi yüksek olan bireylerde tehlikeye odaklanan birtakım inançlar 

görülmektedir (Clark & Wells, 1995). Bilişsel olarak, SAB‟ye sahip olan bireylerin en 

belirgin özelliği, girdikleri sosyal ortamlarda olumlu bir izlenim bırakmak için arzu 

duyarken bunu gerçekleştirebileceklerine ilişkin güvenleri olmamasıdır. Bu bireylerin 

girdikleri sosyal ortamda, içinde bulundukları durumla ilgili tehlikede olduklarına 

inanmalarına sebep olan bir dizi varsayım bulunmaktadır ve değerlendirileceği 

performanslar konusunda oldukça yüksek standartlara sahiptirler (Dilbaz, 1997). 

Bunların uyumsuz bilişsel şemaları tetiklediği de gözlenmektedir. “Sunumu akıcı bir 

şekilde yapmalıyım”, “hata yaparsam benimle alay ederler”, “herkes aptal olduğumu 

düşünecek” gibi inançları vardır.  Bahsi geçen inançlar sonucunda bireyler dikkatini 

tehdit uyarıcılarına odaklanmak suretiyle, işlevsiz güvenlik davranışları sergilemeye 

başlarlar. SAB‟ye sahip olan bireyler olumsuz değerlendirilebileceklerini düşündükleri 

bir ortamda bulunduklarında tüm dikkatini kendisine çevirip kendini gözlemlemeye 

başlar (Türkçapar, 2011). SAB'ye sahip bireylerin dışsal tehditlere karşı dikkat yanlılığı 

ve belirsiz ipuçlarının tehdit edici anlamını tercih etme olasılığı daha yüksektir (Amir 

vd., 2005). Tehlike odaklı değerlendirme durumu, diğer anksiyete bozukluklarına sahip 

olan bireylerde gözlendiği gibi sosyal anksiyeteye sahip olan bireylerin de bilgiyi 

işleme, hatırlama, algılama ve yorumlama gibi tüm basamaklarında gözlenmektedir 

(Clark &  Stopa, 2000). 
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 Bilişsel yatkınlık ve bu yatkınlıkların SAB ile ilişkisine dair yayınlarda son 

dönemlerde bir artış gözlenmiştir. Anlık bilgi işlemleme hatalarına ek olarak bir takım 

bilişsel tarzların da SAB ile yakın ilişki içinde olduğunua dair bulgular mevcuttur. 

Anksiyete duyarlılığı, kaygı verici düşünceler ve eğilimi, bilişsel esneklik gibi bilişsel 

tarzların da SAB ile ilişkili olduğu görülmektedir. (Scott vd., 2000; Uhlenhuth vd., 

1999; Dennis & Vander, 2009). Alan yazında bugüne kadar yapılan çalışmalarda bazı 

bilişsel tarzların bireyin dış dünyayı algılama şeklini değiştirerek psikopatolojik bazı 

yatkınlıklara sebep olduğu savunulmaktadır (Ingram & Luxton, 2005). Bu bilişsel 

hassasiyetler, kişi herhangi bir dışsal stres faktörüne maruz kalmadığı sürece aktive 

olmazlar. İçsel ya da dışsal stres seviyelerindeki yükselmeler bu şema bazlı yatkınlık 

faktörlerinin aktive olmasına ve bilgi işlemleme süreçlerine müdahil olmasına yol açar 

(Ingram & Luxton, 2005).  

1.1.3. Beck ve Emery’nin Ġnceleme Anksiyetesi Modeli 

1985 yılında sosyal anksiyeteyi açıklamak için ortaya koyulan ilk bilişsel model 

Beck ve arkadaşları tarafından ortaya koyulmuştur (Beck vd., 1985). Değerlendirme 

anksiyetesi olarak ifade edilen bu model, sosyal anksiyetenin oluşumuyla birebir ilişkili 

olan üç ana nedeni belirtmektedir. Bunlar en temelinde onay görmeye karşı duyarlılık 

hissedilmesi, performans harcanması gereken durumlarda başarısızlık korkusu ve buna 

bağlı bir şekilde gelişen otonomik uyarılma halinin aşırılığı olarak 

kavramsallaştırılmasıdır. Sosyal fobiye sahip olan bireyler için diğerlerinin onayını 

almak ve diğerleri tarafından kabul edilmek kişisel derin bir ifadesi niteliğindedir. Bu 

durumun aksini meydana getiren her durum ise statü ya da güç kaybı olarak 

hissedilmektedir (Beck vd., 1985).  

Beck ve arkadaşları (1985) durumu daha net bir şekilde açıklayabilmek adına ip 

cambazı benzetmesinden faydalanmışlardır. İp cambazının yaşamış olduğu yere düşme 

korkusu, sosyal fobiklerin topluluk alanlarında yaşadıkları uygunsuz davranma 

korkusuna benzetilmiştir (Beck vd., 1985). Bu örnekte ip cambazı hatasız bir 

performans gösterebilmek adına sadece kendi kafasında oluşturduğu ve kendi güvenliği 

için geliştirdiği kurallara uyarak bir performans sergilemektedir. İp cambazının diğer 

bireyler tarafından gözlenmesi ve iyi ya da kötü şeklinde değerlendirilmesi ip cambazı 

için yere düşme tehlikesi oluşturmakta ve bu durumda onun imajının zedelenmesine ve 



9 

 

statüsünün kaybolmasına yol açmaktadır. İp cambazının yaşamakta olduğu potansiyel 

düşüş ve buna bağlı şekilde meydana gelecek statü kaybı genellikle sosyal fobiye sahip 

olan bireylerin yaşadığı anksiyete durumuyla benzerlik göstermektedir. Sosyal 

anksiyeteye sahip olan bireyler sosyal ortamlarda sergilemekte oldukları her davranışın 

diğer insanlar tarafından gözlendiğine ve değerlendirildiğine inanmaktadır. Bu sebeple 

sosyal fobiye sahip olan bireyler için sosyal ortamlar onların yeteneklerinin sınandığı 

bir çeşit sınav niteliğindedir. Böyle ortamlarda sergiledikleri tüm hatalı ve uygunsuz 

davranışlar için sosyal fobiye sahip olan bireyler sınavdan başarısız olma hissi yaşarlar 

(Beck vd., 1985). 

Beck ve arkadaşlarının (1985) ortaya koyduğu anksiyete modeli 

değerlendirildiği zaman Beck‟in depresyonu açıklayabilmek için geliştirdiği bilişsel 

modelin bir uyarlaması olduğu görülmektedir. Bu modelin temelini ise belli başlı bazı 

şemaları meydana getirmektedir. Bu şemalar kişinin dışarıdaki bilgiyi işlemeye, 

yorumlamaya ve algılamaya dair kullandığı soyut kavramları içermektedir. Bu 

kavramlar ise kişilerin çevredeki bilgileri organize etmesini ve yorumlanmasını 

sağlamaktadır. 

1.1.4. Clark ve Wells’in Modeli 

Clark ve Wells‟in (1995) Sosyal anksiyete bozukluğu modelinin temelini benlik 

sunumu modelinin (self presentation model) oluşturduğunu ifade etmiştir. Bu modele 

göre bireyler diğer insanlar üzerinde neredeyse mükemmel olan bir intiba bırakmak için 

uğraşırken diğer yandan bu intibayı bırakabilmek için yeteneklerinin yetersiz kaldığını 

düşünmektedir. Olumsuz yönde ilerleyen bu düşünce bireyin girişimde bulunmak 

istediği her alanda kendisi için olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Bununla birlikte statü 

kaybı ve reddedilme gibi düşünceler de oluşmaktadır. Bu modele göre sosyal anksiyete 

bozukluğu semptomları bulunan bireyler çoğunlukla doğduklarından itibaren süregelen 

davranışsal yatkınlıkları ile hayat tecrübeleri arasında tutarsızlık hissetmektedir. 

Dolayısıyla yaşadıkları sosyal dünyanın tehlikeli bir yer olduğunu algılamaya ve bu 

tehlikeyle baş edebilecek kaynaklarının daha yetersiz olduğunu düşünmeye 

başlamaktadır. 

1.1.5. Rapee ve Heimberg’in Modeli 
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Rapee ve Heimberg (1997) ise, literatürde en çok değinilen sosyal anksiyete 

modellerinden bir başkasını ortaya koymuşlardır. Bilişsel davranışçı model olarak 

adlandırılan bu modelde, sosyal anksiyete düzeyi artan ya da azalan bir kavram olarak 

nitelendirilmektedir. Bu modele göre sosyal anksiyetenin düzeyi anksiyeteyi gösteren 

belirtiler ve onu deneyimleyen bireyin karşılaştığı sosyal uyaranlar ekseninde değişiklik 

göstermektedir (Rapee & Heimberg, 1997). Bu görüşe göre bireyler dikkatini tehlike 

uyaranlarına yöneltirken, genetik faktörlerin, çevresel etmenlerin, ebeveyn tutumlarının 

vb. etmenlerin etkisinde kalmaktadır. Oluşan bu algı bireylerin diğer kişiler tarafından 

olumsuz bir şekilde değerlendirileceğini algısını da doğurmaktadır. Bununla birlikte 

sosyal anksiyete bozukluğuna sahip olan bireylerin gösterdiği belirtilerin başında, 

tehlikeli buldukları dünyada başkaları tarafından kabul görme isteğinin yoğunluğu 

gelmektedir.  

1.1.6. Sosyal Anksiyete Bozukluğunun BiliĢsel DavranıĢçı Modeli   

 Günümüz çalışmalarında kullanılan BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi) modeli, 

sosyal kaygıların azaltılmasının dışsal sosyal ipuçlarının azalmasıyla ilişkili olduğu için, 

kendine odaklı (öz-odaklı) dikkati vurgulayan Clark ve Wells‟in (1995) modeline 

dayanmaktadır. Clark ve Wells'in (1995) modeline göre, sosyal fobisi olan bir birey 

sosyal bir durum veya ortama girdiğinde ya da sosyal değerlendirme içeren uyaranlara 

maruz kaldığında tetiklenen, birtakım varsayımların sonucu olarak kaygı düzeylerinde 

artışlar meydana gelir. Model, ayrıca sosyal anksiyeteye sahip kişilerin, içinde 

bulundukları sosyal durumlarda doğabilecek tehlikelere ilişkin olumsuz inançlarını 

değiştirmelerini önleyen etkenlere özellikle dikkat çekmektedir (Tsitsas & Paschali, 

2014). Güncel olarak kullanılan sosyal anksiyete modeli Şekil 1‟de gösterilmektedir 

(Clark & Wells, 1995; Heimberg & Rapee, 1997). 

 Evrimsel anlamda bir değerlendirme yapıldığında toplulukların hayatlarına 

devam edebilmek adına çevrelerinde bulunan tehditkâr uyaranlara karşı aşırı duyarlılık 

gösterdikleri bilinmektedir. İnsanlar çok eski zamanlardan süregelen bir iç güdü ile 

bilinç düzeyinde olmasa da çevrelerinde bulunan tehdit uyaranlarını çok kolay bir 

şekilde fark edebilmektedir (Öhman & Mineka, 2001). Buna bağlı olarak SAB belirtileri 

deneyimlemekte olan kişiler de çevrelerinde tehdit oluşturan uyaranlara karşı sürekli 

tetikte bulunmaktadır ve bu bireyler çevrelerinde bulunan uyaranlara karşı dikkat 
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yanlılığına (attentional bias) sahiptir (Heeren vd., 2015). Bu konu ile ilgili ortaya 

konulan çalışmalar, SAB belirtileri gösteren kişilerin dikkat yanlılıklarına dair bilinçli 

ve bilinçdışı süreçlere odaklanmıştır (Putman vd., 2004; Mogg & Bradley, 2002). SAB 

sahibi bireyler, belirsiz sosyal uyaranlar karşısında, anksiyete bozukluğu olmayan ve 

genelde endişeli bireylere nazaran uyaranları daha yanlı bir şekilde olumsuz olarak 

işlemektedirler. Olumsuz yorumlama eğilimi en belirgin şekilde SAB sahibi bireylerin 

sosyal etkileşimleri esnasında gözlenmektedir (Amir vd., 2005). 

 Sosyal anksiyete bozukluğuna sahip olan kişiler bir eylemde bulundukları 

esnada etraflarındaki kişilerden aldıkları geri bildirimleri çoğunlukla olumsuz bir 

şekilde hatırlamaktadır. Bu konuya dair yapılan araştırmalar, diğer anksiyete 

bozukluklarına sahip olan bireylere kıyasla sosyal anksiyete bozukluğuna sahip 

bireylerin, eylemlerine karşı yapılan olumsuz yorumları daha olumsuz olarak 

hatırlamaya, olumlu yorumları ise daha az hatırlamaya yönelik bir tutumda bulundukları 

görülmektedir (Cody & Teachman, 2011). Bunun yanı sıra sosyal anksiyete 

bozukluğuna sahip olan bireyler genellikle duruma has bilgileri değil genel bilgileri 

hatırlamaktadır. Yani örneğin; kişi yaptığı konuşmaya dair spesifik bir yorumlamaya 

değil genel olarak çok kötü bir konuşma yaptığına odaklanmaktadır (Cody & 

Teachman, 2011).  
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ġekil 1. Sosyal Anksiyete Modeli (Clark & Wells, 1995; Heimberg & Rapee, 1997). 

 

 

1.2. BiliĢsel Abartma Tarzı 

 Günümüzde bazı bilişsel tarzların, kişi stres altındayken çevresini algılama ve 

anlamlandırma şeklini etkilemek suretiyle psikopatolojiye yatkınlığını öne süren birçok 

çalışma bulunmaktadır. Yapılan bu çalışmalar genellikle depresyona karşı bilişsel 

yatkınlığa odaklanmaktadır, ancak kaygı yatkınlığına yol açan spesifik bilişsel tarzları 

göz ardı etmektedir. Dolayısı ile kaygı belirtilerinin artışı ve kaygı bozukluklarının 

ortaya çıkışıyla alakalı bilişsel yapıların belirlenmesi zorunluluk haline gelmiştir 

(Riskind & Alloy, 2006 akt. Altan-Atalay, 2018). Bilişsel Abartma Tarzı (BAT) diğer 
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bilişsel modellerin aksine sadece kaygıya özgü bir bilişsel hassasiyet modeli olarak öne 

sürülmüştür (Riskind vd., 2000).  

BAT modelinin daha önemli iddialarından biri de anksiyete ve depresyon 

belirtilerini ortak yordayan birçok risk faktörünün aksine, BAT anksiyeteye özgü bir 

risk faktörü olarak öne sürülmüştür ve yapılan görgül araştırmalar da bu görüşü 

desteklemektedir (Altan-Atalay, 2018; Riskind vd., 2000; Riskind vd., 2010). Örneğin, 

yaygın kaygı bozukluğu tanısı almış kişilerin yapılandırılmış olan bir klinik görüşmeye 

dayalı olarak majör depresyon tanısı alan ve almayanlara göre BAT ölçümünde daha 

yüksek skorlar aldıkları saptanmıştır. Bu bulgular BAT‟nin anksiyete için önemli ve 

spesifik olabileceği görüşünü desteklemektedir. Fakat benzer sonuçların BAT- 

depresyon ilişkisinde bulunmaması bu bilişsel tarzın kaygı odaklı olduğu görüşünü 

desteklemektedir (Riskind & Williams, 2005). Ek olarak, depresyon ve obsesif 

kompulsif bozukluk (OKB) arasındaki ilişkide anlamlı bir sonuç bulunmazken, BAT ve 

OKB arasında arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Riskind & Rector, 2007, akt. 

Altan-Atalay, 2011).   

 Bu bilişsel tarza sahip olan kişiler onlar için tehdit olduğunu düşündükleri veya 

tehlike içeren bir uyaranla karşılaştıklarında uyaranı git gide artan, şiddetlenen, felaket 

haline gelen bir uyaran olarak algılarlar (Altan-Atalay ve Sarıtaş-Atalar, 2018). Bu algı 

bireyin çevreden gelen ve gelebilecek olan uyaranlara karşı tetikte olmasına yol açar. 

Bu bilişsel tarzın dinamik, gittikçe şiddetlenen, artan, büyüyen, özelliklerine 

odaklanmak kaygıyı anlayabilmekte daha faydalı olur. İçerdiği zaman içinde yaklaşıp 

büyüme özelliği BAT‟nin diğer bilişsel hassasiyet tarzlarından ayrışmasında önemli bir 

faktördür (Riskind & Williams, 2005). Ayrışmanın iki noktada gerçekleştiğinden 

bahsetmek mümkündür.  

Bunlardan ilki diğer bilişsel risk faktörlerinden ziyade, BAT‟nin dinamik olan 

tehlike algılarının üzerinde durmasıdır. Bunun sebebi BAT‟de meydana gelen 

değişikliklerin öne çıkmasıdır. İkinci noktada ise kaygı duyarlılığıyla alakalı depresyon 

ve kaygı ilişkisinden bahseden çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalarda BAT, sadece 

kaygı durumuna has bir bilişsel yatkınlık olarak ele alınmaktadır (Reardon & Williams, 

2007; Hong, 2017).  
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BAT iki alt boyut ile ölçülmektedir. Bunlardan biri fiziksel tehlike 

senaryolarından oluşan Fiziksel Abartma (FA), bir diğeri ise sosyal tehlike 

senaryolarından oluşan, zihinsel stimulasyon, Sosyal Abartmadır (SA). Bu iki alt ölçek 

yüksek korelasyona sahip olmalarına rağmen kendi etki alanlarına sahiptirler (Riskind 

vd., 2000, akt. Riskind vd., 2016). Sosyal Abartmanın sosyal anksiyeteyi sürdürmeye 

özgü bir bilişsel tarz olduğu görülmektedir, fakat depresyonu değil. Sosyal kaygı bilişsel 

modeli, panik bozukluğunda bulunan bedensel (fiziksel) semptomların yanlış 

yorumlanmasından ziyade olumsuz değerlendirme korkusu gibi sürekli sosyal kaygı 

yönleri üzerinde odaklanmaktadır (Brown & Stopa, 2008).  

Fiziksel olarak tehdit edici uyaranların algılanması için en uygun tarz fiziksel 

abartmadır. Bireylerin fiziksel tehlike için karakteristik bir bilişsel abartma tarzına sahip 

olma boyutlarının, yaklaşan tehditlere karşı donmak, donup kalmak gibi benzeri 

tepkilerini değiştirip değiştirmediği Riskind ve arkadaşları (2016) tarafından 

incelenmiştir. Buna göre, bireylerin fiziksel abartma tarzı düzeyleri ve tepki verme 

(reaction time) süreleri arasında anlamlı bir ilişkili olmadığı saptanmıştır (Riskind vd., 

2016). 

 Clark ve Wells'in (1995) SAB modeli, sosyal olarak olumsuz olay yaşandıktan 

sonraki süreci ve bu sürecin doğasını, bozukluğun önemli koruyucu unsurlarından biri 

olarak ifade eder. Sosyal olarak değerlendireceği bir ortamda kişinin kendini başkası 

gözünden görme eğilimi kişinin kaygı seviyesini ve olumsuz düşüncelere olan inancını 

artırmaktadır. Görsel imgelerin sosyal anksiyete bozukluğunda sık karşılaşılan bir 

durum olduğu gözlemlenmiştir. BAT ile birlikte kişinin hızla ilerleyen, eleştirilme 

tehlikesini artıran ve olumsuz değerlendirildiğini düşündüğü korkutucu dinamik 

görüntüler SAB ile birleştiğinde daha da olumsuz bir hal alır (Altan-Atalay, 2011). Alan 

yazına göre, BAT‟nin iki alt boyutundan, sosyal abartma ile olumsuz değerlendirilme 

korkusu arasında korelasyon olduğu görülmüştür (Brown & Stopa, 2008). Clark ve 

Wells'in (1995) SAB modeli, olay sonrası işlemeyi ve bu sürecin doğasını, bozukluğun 

önemli koruyucu unsurlarından biri olarak ifade eder. Yapılan bazı çalışmalar SAB için 

olumsuz zihinsel görsellerin önemini vurgular (Hackmann vd., 1998). 

Hackmann, ve arkadaşları (1998)‟nın yaptıkları araştırmada, anksiyetesi 

olmayan bireylerle karşılaştırıldıklarında SAB‟ye sahip olan bireyler anlık görseller 
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gördüklerini belirtmişlerdir. Bu durum BAT‟yi destekler niteliktedir. Bu görsel imgeler 

çoğu zaman olumsuzdur. (Hinrichsen & Clark, 2003). Riskind ve Williams (2006)‟ın 

yaptıkları araştırmalara göre SAB, hızlıca ilerleyen, eleştirilme tehlikesini artıran ve 

olumsuz değerlendirilen şiddetli dinamik imgeler ile BAT tarafından korunmaktadır. 

BAT ve SAB ile ilgili yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Williams ve arkadaşları 

(2005)‟nın yaptıkları çalışmada bütün anksiyete bozuklukları ile BAT‟nin iki alt boyutu 

olan fiziksel ve sosyal abartma ile ilişkili olduğunu fakat olumsuz değerlendirilme 

korkusu yani SAB ve BAT arasında daha spesifik bir ilişki olduğunu bulmuşlardır. 

Benzer bulgular Brown ve Stopa (2008) tarafından da vurgulanmış ve SAB‟nin 

özellikle BAT‟nin sosyal abartma boyutu ile ilişkili olduğu görüşü desteklenmiştir. 

Yapısal eşitleme modelini kullanan bazı çalışmalar sosyal fobi, obsesif kompulsif 

bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu gibi bir dizi 

anksiyete belirtisi için genel bilişsel savunmasızlık olarak BAT‟yi dayanak 

bulmuşlardır. Olumsuz değerlendirilme korkusu ve abartma hassasiyeti (looming 

vulnerability) manipülasyonları etkileşimsel olarak ayrı bir şekilde sosyal anksiyeteyi 

etkilerler (Riskind vd., 2013).  

Bazı bilişsel faaliyetler, SAB olan kişiler arasında uyumsuz (maladaptive) 

görünmektedir; çünkü, değerlendirilmiş kendine yöneltilmiş dikkat (self-attention) 

sıklıkla olumsuz benlik algısı, kaygı belirtileri ve bozulmuş performansa yol 

açmaktadır. Öz-dikkat, bireyin kendini başkalarının gözünden nasıl gördüğüyle 

alakadır. Bu yüzden de öz-dikkatin fazla olması BAT ve SAB etkisini artıran bir faktör 

olarak öne çıkmaktadır (Hong & Haikal, 2010).  

Son yıllarda yapılan çalışmalar BAT ve psikolojik bozukluklar arasında ilişkiyi 

etkileyen değişkenlere odaklanmıştır. Var olan çalışmalar, kaygı hassasiyeti (anxiety 

sensitivity), belirsizliğe tahammülsüzlük (intoletance of uncertainty), uyumsuz 

mükemmeliyetçilik (Altan-Atalay, 2018), ve olumsuz bilişsel tarz (negative cogntive 

style) (Kleiman & Riskind, 2012) gibi birtakım faktörlerin BAT ve anksiyete arasındaki 

düzenleyici rolüne dikkat çekmektedir. Bu değişkenler, BAT‟nin etkisini artırarak 

kişinin daha yüksek seviyelerde kaygı yaşamasına yol açmaktadır. Diğer taraftan, az 

sayıda çalışma da BAT‟nin etkisini baskılayan koruyucu faktörlere odaklanmaktadır.  

Örneğin, dikkat kontrol süreçleri (Altan-Atalay, 2018a), olumsuz duygu düzenleme 

beklentileri (Negative Mood Regulation Expectancies) (Altan-Atalay, 2018b) ve azim 
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(Grit) (Riskind, Kleiman, Altan-Atalay, Sison, hazırlık aşamasında) kavramlarının 

BAT‟nin olumsuz etkilerini baskıladığı yönünde bulgular mevcuttur.  

1.3. Tekrarlayıcı Olumsuz DüĢünceler 

Tekrarlayıcı olumsuz düşünceler (TOD), bireyin bir olay, bir konu veya bir 

durum ile ilgili, engellenmesi zor bir şekilde olumsuz düşüncelere kapılma, olumsuz 

düşünme ve bu durumun sürekli olarak tekrar eden aynı zamanda psikolojik 

problemlere de neden olabilecek bir şekilde ortaya çıkması durumudur (Harvey vd., 

2004). TOD, güncel endişeler, problemler, geçmiş deneyimler veya gelecek kaygılarıyla 

ilgili kontrol edilemeyen, aşırı ve tekrarlayıcı düşünceler olarak nitelendirilir (Ehring & 

Watkins, 2008). TOD, anksiyete ve depresif bozukluklara karşı savunmasızlığı arttıran 

bir risk faktörüdür. Ancak TOD‟yi ölçen kişisel değerlendirmeye dayalı ölçeklerde 

hafıza ve üst bilişsel inançlara yanlılık gösterebilmektedir. Fakat, yabancı alan yazında 

son zamanlarda geliştirilen ve sıklıkla kullanılmaya başlanan Ecological Momentory 

Assasment (EMA) bu yanlılık durumunu en az seviyeye indirgemeye çalışmaktadır. 

Rosenkranz ve arkadaşları (2020)‟nın yaptıkları bir çalışmada, bu yöntem ile deneysel 

ve teorik değerlendirmelere dayanarak, TOD'nin içeriğini ve süreçlerini kapsayan bir 

madde havuzu oluşturulmuştur. Yapılan araştırmada dert, sıkıntı ve yoğun bir şekilde 

duyulan sıkıntı (distress/burden) ve kontrol edilemezliğin (düşüncelerden kopma 

zorluğu) de TOD ile ilişkili olabileceği gözlemlenmiştir. (Rosenkranz vd., 2020). 

TOD duygusal bozukluklar, anksiyete bozuklukları, yeme bozuklukları, uyku 

bozuklukları ya da psikoz gibi çeşitli bozukluklarda karşımıza çıkar (Harvey vd., 2004). 

Bu nedenle Harvey ve arkadaşları (2004) TOD'yi transdiagnostik bir süreç olarak 

önermişlerdir. Ehring ve Watkins (2008)‟in yürüttükleri çalışmaya göre halihazırda 

depresyon, sosyal fobi, obsesif-kompulsif bozukluk, insomnia, yeme bozuklukları, 

hipokondriasis (sağlık anksiyetesi), alkol kullanım bozuklukları, psikoz ve bipolar 

bozukluk gibi 13 farklı bozuklukta daha yüksek seviyelerde TOD görüldüğünü rapor 

etmişlerdir. Birkaç istisna dışında neredeyse tüm için TOD‟nin, kesin bir 

transdiagnostik süreç olarak sınıflandırılmasını açıkça destekleyen çalışmalar 

bulunmaktadır (Ehring & Watkins, 2008). Watkins‟e (2016) göre TOD, adaptif bir süreç 

olarak başlar. Kişiler yaşadıkları durumlar ya da gelecekte karşılaşabilecekleri olaylara 

dair düşünerek bu durumları anlamlandırma eğilimindedirler. Ancak bu sürecin uzaması 
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ve durdurulamayacak bir hal alması psikopatolojik süreçlerle ilişkilendirilir (Wells, 

1995).  

Yapılan çalışmalarda TOD kaygı için bilişsel bir yatkınlık ve belirti olarak öne 

çıkmakta (McEvoy & Kingsep, 2006), yapısı ve doğası gereği kaygı bozukluklarında 

ortak bir sorun olarak ele alınmaktadır. Bu durum üretken olmayan bir yapıya sahip 

olduğu için kişinin hayatını olumsuz yönde etkilemekte ve bilişsel süreçlerini kısıtlayıp 

tüketebilmektedir. Yapılan birçok çalışmada TOD‟nin psikolojik belirtinin ve 

bozukluğun düzeyini arttırdığı gözlemlenmiştir. Sosyal anksiyete bozukluğunda ise kişi 

zihninde sürekli olarak işlevsiz ve negatif senaryolar kurduğu için birbirleriyle 

ilişkilidirler ve bu senaryolar bireyin yaşantısını olumsuz olarak etkilemektedir. (Ehring 

& Watkins, 2008). Yapılan çalışmalara göre TOD, anksiyete, depresyon, utanç, öfke, 

genel sıkıntı ve olumsuz duygulanımla önemli ölçüde ilişkili bulunmuştur (McEvoy vd., 

2014).  

Yapılan araştırmalar TOD‟nin anksiyete bozuklukları ve duygudurum 

bozukluklarını geliştiren bir patoloji olduğunu göstermektedir (Klemanski vd., 2016). 

Buna ek olarak yapılan araştırmalarda elde edilen bulgular SAB ve TOD‟nin anlamlı bir 

ilişkisi olduğu yönündedir (McEvoy vd., 2014). Klemanski ve arkadaşları (2016)‟nın 

ergenlerle yapmış oldukları çalışma bulguları, SAB‟nin TOD ile olan ilişkisinin endişe 

ve ruminasyon ile arasındaki ilişkiden büyük olduğunu göstermektedir. Çalışmada 

bulunan sonuçlar, yaygın sosyal anksiyete bozukluğu tedavisinde TOD‟yi hedef olarak 

baz almanın etkinliğini kanıtlar niteliktedir (Klemanski vd., 2016). TOD‟nin SAB‟de 

görülen formunu oluşturan olay öncesi ve olay sonrası işlemleme (post event 

processing) endişe ve ruminasyondan daha geniş bilişsel süreçleri kapsamaktadır (Fehm 

vd., 2008). Bireyin sosyal bir olaya veya duruma karşı oluşan tekrarlayıcı 

düşüncelerinin ve performansının tekrar çerçevelendirilmesi olarak tanımlanabilir 

(Brozovich & Heimberg, 2008). Sosyal anksiyetesi olan bireylerin sosyal performans 

göstermeleri gereken durumlara karşı, öz dikkat ve olay sonrası işlemleme süreçlerine 

olan yatkınlıkları sebebiyle kendilerini olumsuz bir şekilde değerlendirmeye eğilimli 

oldukları düşünülmektedir. Bu durum da SAB olan bireylerin yaşadıkları durumu daha 

içinden çıkılamaz bir hale getirmektedir (Clark & Wells, 1995).  
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Abbot ve Rapee (2004) yaptıkları çalışma ile performans değerlendirmesi, olay 

sonrası işlemleme süreci ve semptom şiddeti arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 

Araştırma, sosyal anksiyete bozukluğu olan ve anksiyetesi olmayan kontrol grubu 

katılımcılarından oluşmuştur. Her iki gruptan da hazırlıksız ve doğaçlama performans 

sergilemeleri istenmiş ve bu performansın değerlendirileceği söylenmiştir. Katılımcılar 

konuşmalarını performanslarından hemen sonra ve 1 hafta sonra değerlendirmişlerdir. 

Bu 1 hafta arayı takip eden süre boyunca da olay sonrası işlemleme sıklıklarını 

değerlendirmişlerdir. Araştırmanın bulguları ise şu şekilde gözlemlenmiştir. Sosyal 

anksiyetesi olan grup hafta boyunca performanslarıyla ilgili olumsuz 

değerlendirmelerini sürdürürlerken, sosyal anksiyetesi olmayan kontrol grubu 

performansları ile ilgili artan pozitif değerlendirme yapmışlardır. Sosyal anksiyetesi 

olan bireyler konuşma görevi ile ilgili kontrol grubuna göre daha fazla olumsuz olay 

sonrası işleme ile meşgul olmuşlardır.  Bu çalışmayı doğrular nitelikte, Dannahy ve 

Stopa (2007) tarafından yapılan araştırmada sosyal anksiyetesi yüksek ve düşük olan 

bireylerde olay sonrası işlemleme ile kendi performans değerlendirmeleri arasındaki 

ilişkiyi incelenmişlerdir. Katılımcılardan tanımadıkları bir kişiyle yaptıkları görüşmeyi 

hemen sonra değerlendirmeleri istenmiştir. Bundan 1 hafta sonrası olarak planlanan 

ikinci bir görüşme yapılmıştır. Görüşmeleri takip eden 1 hafta boyunca ise katılımcılar 

tarafından olay sonrası işlemlemenin sıklığı ve değeri değerlendirilmiştir. Çalışmada 

aynı zamanda sosyal anksiyetesi yüksek ve düşük olan bireylerin üst bilişlerindeki 

farklılıklar da incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, yüksek sosyal anksiyete sahibi olan 

grubun daha fazla kaygı deneyimlediği, performanslarını olduğundan daha kötü olarak 

değerlendirdikleri ve gerçek performaslarını azımsadıkları gözlenmiştir. Yüksek olan 

grubun düşük sosyal anksiyetesi olan bireylere göre daha fazla olay sonrası işlemleme 

ile meşgul oldukları gözlemlenmiştir.  

Abbott ve Rape (2004)‟nin yaptıkları çalışmaya ek olarak, bu çalışmada yüksek 

sosyal anksiyeteye sahip katılımcıların, düşük sosyal anksiyeteye sahip olan 

katılımlıcara göre daha fazla işlevsiz üstbiliş süreçlerinin olduğuna dair kanıtlar 

görülmektedir.  

Brown ve Stopa (2008) yaptıkları bir araştırmada SAB‟ye sahip olan bireyler 

olay sonrası işleme sürecini (post-event processing) tanımlarken dinamik (zamanla 

büyüyen, yaklaşan ve artan) terimleri kullandıklarını belirtmiştir. SAB'ın bilişsel 
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modelleri olay sonrası işlemlemeyi, sosyal olarak değerlendirme içeren olaylardan sonra 

ortaya çıkan önemli bir koruma faktörü olarak vurgulamaktadır. Olay sonrası 

işlemleme, algılanan sosyal başarısızlık etrafında dönen Tekrarlayıcı Olumsuz 

Düşünceleri (TOD) içermektedir (Sluis vd., 2017). TOD, olumsuz olarak 

değerlendirilen, davetsiz veya istenmeyen olarak algılanan uyumsuz, tekrarlayıcı ve 

ısrarcı bir düşünce modeli olarak tanımlanabilir (Nolen-Hoeksema vd., 2008). Bunlarla 

birlikte, SAB ve BAT‟ye sahip olan bireyler ise sosyal olarak performans göstermesi 

gereken durumlarda başarısız olacakları ile ilgili tekrarlayıcı olumsuz düşüncelere 

sahiptirler (Clark & Wells, 1995).  

1.4. Bilinçli Farkındalık  

Bilinçli farkındalık (mindfulness), “derin farkındalık hali” olarak 

tanımlanmaktadır (Thera, 1972). Şimdiki zamanda, anda, yaşanılanların tümüyle 

farkında olup bütün bu farkedilenleri yargılamadan, şefkatle kabul etmeye 

dayanmaktadır (Atalay, 2018). Kökenlerine inilmesi gerekirse, bilinçli farkındalığın 

Budist felsefeye ve onun meditasyon tekniklerine dayandığı söylenebilir (Kabat-Zinn, 

2003). Dolayısıyla bilinçli farkındalığın kökeninin aslında yaklaşık olarak 2500 yıl önce 

ortaya çıktığı ancak belirli bir ideoloji ya da din ekseninde bulunmadığını da ifade 

edilmektedir (Kabat-Zinn, 1994).  

Bilinçli farkındalık hali genellikle derin bir farkındalık halini ifade etmektedir 

(Brown vd., 2007). Genel olarak tanımı, bireyin şu anda meydana gelen olaylara 

yargılamaksızın kabullenici bir bakış açısıyla yaklaşmasıdır (Kabat- Zinn, 1994). 

Bilinçli farkındalığın “olayları farketme” ve “farkettiklerini algılama” olarak iki tane 

boyutu vardır (Deniz ve Sümer, 2010). Bunlardan biri içinde bulunduğumuz mevcut an 

içinde yaşananları, olayları fark etmek, ikinci boyut ise tüm bu farkettiklerimizi nasıl 

algıladığımızdır (Tuncer, 2017).  

Bilinçli farkındalıkta dikkat, yaşanmakta olan ana yöneliktir ve bu durumla 

içerisinde yargılama ya da kategorize etme gibi bir durumdan söz edilemez. Birincisi, 

farkındalık durumu sadece farkında olmak anlamına gelmemektedir. Burada yaşanan 

farkındalık durumunun yargısız ve şefkatli bir şekilde ortaya konması da gerekmektedir. 

Sadece farkındalık durumu bireye fayda sağlamayacak hatta bireye zarar verecektir. 

Bilinçli farkında durumundaki açık niyet, esnek tutum ve yargısız üslup bireyin tekrar 
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tekrar kendine dönmesine yol açacaktır (Atalay, 2018). Bilinçli farkındalığa sahip olan 

bireyler, kategorize eden ya da yargılayacak bir tutum yerine daha esnek ve şefkatli bir 

tutumu benimser ve bu tutum genellikle bireyin karşısına çıkan zorluklarla arasında bir 

kalkan görevi yapar. Durum kötü olduğunda, yargısız ve esnek, açık tutumla farkında 

olan birey, kolaylıkla umutsuz ve başarısız hissetmeyecektir (Brown vd., 2007). Yüksek 

bilinçli farkındalığa sahip kişiler acı veren olumsuz durumlarla karşılaştıklarında, bu 

sorunlara odaklanıp paniğe kapılmazlar. Bunun yerine karşılaştıkları sorunun farkına 

varırlar. Bu süreç ise bireyin suçlayıcı ve yargılayıcı özeleştiri yapmasını, kendisini 

olumsuz bir biçimde yargılamasını ortadan kaldırır. Dolayısı ile bu durum bireyin 

kendini anlama sürecine katkıda bulunur. Bu koşullar sağlandığı takdirde kişinin 

kendine olan şefkati (öz anlayışı) artar (Deniz ve Sümer, 2010). Bilinçli farkındalığın en 

temel işlevi de bu huzur hissidir.  

Bireyler genellikle acı veren duygularla baş etmekte zorlanırlar ve duygularıyla 

çok fazla özdeşleşme eğilimi gösterirler. Bu özdeşleşme süreciyle beraber zihin ve bu 

düşünceler arasında çok kısa bir boşluk oluşur (Carmody & Baer, 2008). Dolayısıyla bu 

tarz kötü düşünceleri zihnin ürettiğini bilinçli bir şekilde algılayabildiği için, sadece bu 

bakış açısına sahip olduğu için bile düşüncelerle arasında bir mesafe koyabilir ve 

onların kendi ile özdeşleşmesine engel olabilir. İkinci aşama olarak zihnin üretmiş 

olduğu bu düşüncelere yargısız ve gelip geçen bir his olarak bakmayı başaran birey, bu 

bakış açısıyla çok daha huzurlu hissetmeye başlar (Atalay, 2018). 

Buna ek olarak yapılan çalışmalarda, bilinçli farkındalığın tekrarlayıcı olumsuz 

düşüncelerin depresyona özgü çeşidi olan ruminasyonun temelini oluşturan soyut öz-

değerlendirme düşüncelerini azalttığı ve böylece anksiyete ve depresyonun da azaldığı 

gözlemlenmiştir (Desrosiers vd., 2013). Anksiyete ve bilinçli farkındalık arasındaki 

negatif yönlü ilişki alan yazında sık sık karşımıza çıkmaktadır. Yani, yüksek bilinçli 

farkındalık düzeyine sahip olan bireyler anksiyete düzeylerinin düşük olduğu yapılan 

birçok çalışmada görülmektedir (Goldin & Gross, 2010; Cardaciotto & Herbert, 2005). 

Sosyal anksiyetesi yüksek olan bireylerin dikkatlerini sosyal durumlara karşı 

yönlendirmek yerine uyarandan uzaklaştırıp olası tehditlere ve tehlikelere 

yönlendirdikleri ve dikkat konusunda problem yaşadıkları görülmektedir. Fakat bilinçli 

farkındalığı yüksek olan bireylerin dikkatini belirli bir uyarana verme ve bunu 

sürdürebilme becerileri oldukça gelişmiştir (Schmertz vd., 2012). 
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 SAB ile ilgili yapılan çalışmalar, SAB ve bilinçli farkındalık arasında ilişki 

olduğunu göstermektedir. Werner ve arkadaşlarına (2012) göre, SAB‟ye sahip 

bireylerin düşük öz şefkat ve bilinçli farkındalık seviyesine sahip olduğu görülmektedir 

(akt. Mikadi & Koszycki, 2018). Hambour ve arkadaşları (2018) tarafından ergenlerle 

yapılan bir çalışmada bilinçli farkındalığın sosyal anksiye üzerinde düzenleyici ve 

koruyucu etkisi olduğu saptanmıştır. Bilinçli farkındalık, bilinçli olarak deneyimlerin ve 

duygulanımların, hislerin, farkında olmayı gerektirir. Sosyal anksiyetesi olan bireylerin, 

sosyal bir ortama girdiklerinde olumsuz ipuçlarına, tepkilerine ve duygularına karşı 

diğerlerinden daha fazla tetikte olma eğilimi göz önüne alındığında, bilinçli 

farkındalığın farklı boyutlarının olumlu etkilerinin olduğu gözlenmiştir. Parsons ve 

arkadaşları (2017) tarafından gerçekleştirilen bir başka çalışmada ise bilinçli 

farkındalığın farklı yönlerinin sosyal anksiyete şemaları ve stres verici görevler 

arasındaki ilişkiyi nasıl etkilediği araştırılmıştır. Katılımcıların sosyal anksiyete 

şemaları, erken dönem işlevsiz sosyal anksiyete şemalarının ölçümü ile 

değerlendirilmiştir. Katılımcılara konuşma görevi verilmiş daha sonrasında görevi 

takiben davranışsal kaçınma (konuşma zamanında), kendi istekleri ile bildirilen kaçınma 

davranışı ve kaygı durumları değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda ise bilinçli 

farkındalığın farklı yönlerinin sosyal anksiyete şemaları ve stres verici sosyal anksiyete 

görevleri arasındaki ilişkide anlamlı bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. Yalnızca 

bilinçli farkındalığın “tanımla” (describe) boyutunun tüm değişkenler üzerinde anlamlı 

bir etkisi olduğu görülmektedir. Parsons ve arkadaşları (2017)‟na göre bireyin kendi 

deneyimlerini tanımlama ve etiketleme becerisi bireyin anksiyete bilişlerinden ve 

davranışsal tepkilerden ayrışmasına izin verir. Bunun sonucunda ise kaygı seviyesi 

düşer ve davranışlarını sürdürebilme becerisi artar. Bear ve arkadaşları (2006) Bireyler 

içsel deneyimlerini tanımlama ve etiketleme yeteneğine sahip olduklarında, düşük 

davranışsal kaçınmaya sahip olabilirler (akt. Parsons vd., 2017; Curtiss & Klemanski, 

2014) bu da düşük seviyelerde sosyal anksiyete ile bağlantılıdır (Kashdan vd., 2014). 

Yukarıda bahsedilen çalışmalarla uyumlu şekilde, yapılan çalışmalar bilinçli 

farkındalık meditasyonlarının SAB semptomlarını azalttığı SAB belirtilerinin 

önlenmesinde önemli etkilerinin olduğunu desteklemektedir (Arche & Craske, 2010). 

Bilinçli farkındalık şu ana odaklandığı için SAB‟ye sahip olumsuz negatif 

değerlendirme ve olay sonrası işlemleme sürecinin önüne geçmekte terapötik bir rol 
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oynamaktadır (Makadi & Koszycki, 2018). Alanyazında yapılan çalışmalar, 8 hafta 

süren “bilinçli farkındalık temelli stres azaltma programının” kişilerin anksiyete 

seviyelerinde önemli bir azalma olduğunu göstermektedir (Miller vd., 1995). Bu 

program ile birlikte yaşam kalitelerinin arttığı ve bu iyi oluş halinin azalma göstermeyip 

sabit kaldığı görülmektedir (Sears & Kraus, 2009; Cole vd., 2010). Bir seferlik bilinçli 

farkındalık meditasyonunun bile SAB semptomlarından bazılarının azalmasında etkin 

rol oynadığı görülmüştür. Vassilopoulos (2008)‟un bir günlük bilinçli farkındalık 

çalışmasında sosyal anksiyeteye sahip bireylerin anksiyete düzeylerinin azaldığı ve 

olumlu düşüncelerinin arttığı görülmektedir (akt. Makadi & Koszycki, 2018). 

Literatürde henüz çalışılmamış olsa da bilinçli farkındalığın “anda kalma” özelliğinin 

tekrarlayıcı olumsuz düşünceler ile negatif yönlü olarak anlamlı bir ilişki içinde 

olabileceği düşünülmektedir. Tekrarlayıcı olumsuz düşüncelere sahip bireylerde bilinçli 

farkındalık (mindfulness) pratikleri ile birlikte önemli derecede azalabileceği 

düşünülmektedir.  

1.5. AraĢtırmanın Amacı 

Bilişsel yatkınlık modellerinin birbirleriyle etkileşime girerek risk faktörlerinin 

etkisinde daha fazla artışa yol açtığı görülmektedir (Shahar vd., 2004). Tüm anksiyete 

bozukluklarına ek olarak BAT‟nin kaygı hassasiyeti ve olumsuz değerlendirilme 

korkusu (Haikal & Hong, 2010) gibi diğer hassasiyet modelleri ile etkileşime girdiği 

görülmektedir (Riskind vd., 2010). Bilişsel yatkınlık modelleri genel olarak depresyona 

odaklıdır, bununla birlikte kaygıya özgü yapılara dair literatürde fazla çalışma ve model 

bulunmadığı görülmektedir. Riskind ve arkadaşları (2000) depresyondan bağımsız 

olarak kaygıyı yordayan bir kavram olan Bilişsel Abartma Tarzını (Looming Cognitive 

Style) ortaya koymuşlardır ancak BAT‟nin transdiagnostik risk faktörleriyle ve tampon 

rolü (buffer) oynayan diğer faktörlerle nasıl ilişkiye girdiğinin önemli olduğu 

düşünülmektedir (Riskind & Kleinman, 2012). Bu tip çalışmalar kaygı bozukluklarının 

nasıl ortaya çıktığına ve nasıl devam ettiğine dair oldukça önemli ipuçları sunmaktadır. 

Ulusal literatürde sınırlı sayıda çalışmanın bu konu ile ilgili bilgi sunması sebebiyle, 

çalışmanın alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bilişsel yatkınlığın anksiyete üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda 

sosyal anksiyete ve risk faktörleri olarak kabul edilen tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin 
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etkisini azaltacak koruyucu faktörlerin incelenmesi önem teşkil etmektedir. Bu sebeple 

bilinçli farkındalığın anda kalma ve anda yaşananları yargısızca kabul etme 

becerilerinin bilişsel abartma tarzı ve tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin olumsuz 

etkilerindeki koruyucu rolü olabileceği varsayılmaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmada, 

sosyal anksiyete ve bilişsel abartma tarzı arasındaki ilişkide bilinçli farkındalık ve 

tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin düzenleyici rolü olup olmadığı incelenmektedir. 

Diğer bir deyişle, bu çalışma SAB için risk faktörü oldukları bilinen BAT ve TOD‟nin 

olumsuz etkisinin bilinçli farkındalık tarafından ne ölçüde bastırılabildiğinin 

araştırılması hedeflenmektedir. Buna ek olarak çalışmada BAT ve TOD‟nin de 

birbirlerinin etkisini arttırması beklenmektedir.    

1.6. AraĢtırmanın Önemi 

SAB günümüzde oldukça sık karşılaşılan bir bozukluk olmaktadır. Bu bozukluğa 

sahip olan bireylerde genellikle çeşitli toplumsal durumlarda kendini küçük düşürme 

korkusu ile birlikte bireyler psikolojik, davranışsal hem de somatik belirtiler ekseninde 

ciddi düzeyde olumsuzluklarla karşılaşırlar. Çoğu bireyin işlevsellik düzeyinde önemli 

bir düşüş yaşadığı gözlenmektedir. Sosyal fobiye dair yapılmış olan araştırmalarla 

beraber ortaya koyulan bu durumun sanıldığından daha fazla ortaya çıktığı ve bu 

duruma sahip olan kişilerin hayatlarının çok ciddi seviyede kısıtlamaya uğradığı 

görülmüştür. (Bal vd., 2013; Gültekin ve Dereboy, 2011). SAB‟nin ortaya çıkmasında 

ve devam etmesinde ortaya çıkan mekanizmaların incelenmesi önemlidir. SAB‟ye karşı 

savunmasızlığı artıran bir risk faktörü olarak son yıllarda alan yazında yeni yeni 

işlenmeye başlayan TOD ise bir konu, olay ya da durum hakkında bireyin 

deneyimledikleri ve hayatı hakkında yoğun ve kendine saldırıcı bir biçimde olumsuz 

düşüncelere dalması ve bu durumun sık sık, tekrar eden bir döngüde ortaya çıkmasından 

oluşmaktadır (Gülüm ve Dağ, 2012).   

Literatürde yapılan çalışmalarla birlikte son yıllarda ortaya çıkan BAT, kişilerin 

dışardan gelen veya gelebilecek olan tehlikeleri zihninde dinamik bir şekilde 

canlandırmasıyla ortaya çıkan kaygıyla ilişkilendirilen bir bilişsel tarzdır. BAT‟nin 

sosyal abartma alt boyutu ile SAB‟nin birbirini anlamlı bir şekilde yordadığı yapılan 

araştırmalarda görülmüştür (Altan-Atalay ve Sarıtaş-Atalar, 2018). Alan yazında son 

yıllarda ön planda olan bilinçli farkındalık ile ilgili yapılan çalışmalarda bilinçli 
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farkındalığın anksiyete bozukluklarını azaltmada önemli bir katkısı olduğu görülmüştür. 

(Deniz ve Sümer, 2010) Bununla birlikte bilinçli farkındalık becerisinin BAT ile de 

anlamlı bir ilişkide olacağı düşünülmektir. Bilinçli farkındalık becerisi arttıkça kişinin 

şu anda kalma becerisi ile birlikte BAT‟nin anlamlı olarak azalacağı düşünülmektedir. 

Bu amaçla çalışmada cevap aranacak araştırma soruları şu şekildedir: 

i. Fiziksel abartma tarzı ve sosyal anksiyete arasında anlamlı bir ilişki var 

mıdır? 

ii. Sosyal abartma ve sosyal anksiyete arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

iii. Bilişsel abartma tarzı ve sosyal anksiyete arasındaki ilişkide bilinçli 

farkındalığın etkisi nedir? 

iv. Bilişsel abartma tarı ve sosyal anksiyete arasındaki ilişkide tekrarlayıcı 

olumsuz düşüncelerin etkisi nedir? 

v. Bilişsel abartma tarzı ve sosyal anksiyete arasındaki ilişki tekrarlayıcı negatif 

düşünceler ve bilinçli farkındalık düzeyine göre farklılık göstermekte midir? 

Bu araştırma sorularına göre test edilecek hipotezler de aşağıda belirtilmiştir: 

i. Fiziksel abartma tarzı ve sosyal anksiyete arasında depresyon kontrol 

edildiğinde bile anlamlı bir ilişki olması beklenmektedir.  

ii. Sosyal abartma ve sosyal anksiyete arasında anlamlı bir ilişki olması 

beklenmektedir. 

iii. Bilinçli farkındalığın, bilişsel abartma tarzı ve sosyal anksiyete arasındaki 

ilişkide düzenleyici rolü olması beklenmektedir.  

iv. Tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin, bilişsel abartma tarzı ve sosyal anksiyete 

arasındaki ilişkide düzenleyici rolü olması beklenmektedir. 

v. Bilişsel abartma tarzı ve sosyal anksiyete arasındaki ilişkinin tekrarlayıcı 

negatif düşüncelere ve bilinçli farkındalık düzeylerine göre farklılık 

göstermesi beklenmektedir. 

 

BÖLÜM 2. YÖNTEM 
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2.1. Örneklem 

Araştırmanın örneklemini, 2019 yılı içerisinde araştırmaya katılım konusunda 

gönüllü 18-55 yaş arası toplam 259 kişi oluşturmaktadır.  

Örneklem grubu incelendiğinde katılımcıların 189‟u (%72.7) kadın ve 70‟i 

(%26.9) erkektir. Katılımcıların yaşları 18 ile 55 yaş aralığında değişmektedir (𝑋𝑜𝑟𝑡= 

23.5 ss= 6.20). Katılımcıların medeni durumları incelendiği zaman 230‟u (%88.5) 

bekar olduğunu, 26‟sı (%10) evli, 1‟i (%.4)‟ü boşanmış olduğunu belirtmiştir. 

Katılımcıların eğitim düzeylerine bakıldığı zaman 2‟sinin (%.8) okur-yazar fakat 

herhangi bir okulu bitirmemiş, 1‟inin (%.4) ilkokul mezunu, 169‟unun (%65) lise 

mezunu (üniversitede okuyan bireyler bunu işaretlemişlerdir), 3‟ünün (%1.2) 

üniversite terk, 73‟ünün (%28.1) üniversite mezunu, 11‟inin (%4.2) yüksek lisans 

mezunu düzeyinde olduğu görülmektedir. Katılımcıların sosyo-ekonomik durumu 

incelendiği zaman 68‟i (%13.5) orta alt, 294‟ü (%58.3) orta, 142‟si (%28.2) orta üst 

olduğu görülmektedir. Katılımcıların en uzun yaşadıkları yer incelendiği zaman 

3‟ünün (%1.2) köy, 11‟inin (%4.2) kasaba, 60‟ının (%23.1) şehir, 185‟inin (%71.2) 

büyükşehirde yaşadığı görülmektedir. Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine 

ilişkin sıklık ve yüzdelik değerler Tablo 1‟de verilmiştir.
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Tablo 1. Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine iliĢkin sıklık ve yüzdelik 

değerler 

DeğiĢkenler  Sıklık(f)   Yüzde(%) 

Cinsiyet         

Kadın 

 

189 

 

72.7 

Erkek 

 

70 

 

26.9 

Medeni durum       

Bekar 

 

230 

 

88.5 

Evli 

 

26 

 

10 

Boşanmış 1 

 

.4 

Diğer 

 

3 

 

.4 

Eğitim Durumu       

Okur-yazar fakat herhangi bir okulu bitirmemiş 2 

 

.8 

İlkokul mezunu 1 

 

.4 

Lise mezunu 169 

 

65 

Üniversite terk 3 

 

1.2 

Üniversite mezunu 73 

 

28.1 

Yüksek Lisans Mezunu 11 

 

4.2 

En uzun Süreli YaĢanılan Yer       

Köy 

 

7 

 

2.7 

Bucak 

 

2 

 

.8 

Kasaba 

 

14 

 

5.4 

Şehir 

 

63 

 

24.2 

Büyükşehir 173 

 

66.5 

 

2.2. Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada; Demografik Bilgi Formu (EK B), Bilişsel Abartma Tarzı Ölçeği 

(EK C), Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği (EK D), Olumsuz Değerlendirilme 

Korkusu Ölçeği (EK E), Perseveratif Düşünce Ölçeği (EK F), Bilinçli Farkındalık 

Ölçeği (EK G), Kısa Semptom Envanteri (EK H) kullanılarak veriler toplanmıştır. 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin betimleyici bilgileri Tablo 2‟de paylaşılmıştır. 

2.2.1. Demografik Bilgi Form 

  Araştırmaya katılacak kişilerin cinsiyeti, yaşı, medeni durumları, eğitim 

durumları, en uzun yaşadıkları yer gibi bilgileri soran araştırmacı tarafından hazırlanan 

bir formdur. 
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2.2.2. Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği (LSAÖ) 

 24 maddeye sahip olan Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği 4 dereceli bir 

ölçektir. Bu anksiyete ölçeği korku-anksiyete ve kaçınma gibi alt ölçeklerden meydana 

gelmektedir. 1978 yılında Liebowitz Tarafından geliştirilen bu ölçek özellikle sosyal 

çevre içerisinde, performans gösterilmesi gereken eylemlerde oluşan korku ve 

kaçınmanın ne şiddette olduğunu değerlendirebilmek için ortaya koymuştur. Ölçek, 24 

maddeden oluşmaktadır. Puanların yükselmesi ile birlikte kişinin hissettiği sosyal 

anksiyete ve kaçınma durumunun daha şiddetli hissedildiği görülmektedir. Yani toplam 

puan anksiyete ve kaçınma puanlarının toplanması ile elde edilir.  

 Ölçeğin Türkçe uyarlaması Soykan, Özgüven ve Gençöz (2003) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. 88 yaygın sosyal fobi hastasıyla yapılan geçerlilik ve güvenirlik 

çalışması ile birlikte çeşitli veriler elde edilmiştir. Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı 

.98 bulunan ölçeğin, test-tekrar test güvenilirlik katsayısı ise .97 olarak ortaya 

koyulmuştur.  

2.2.3. BiliĢsel Abartma Tarzı Ölçeği (BATÖ)  

Riskind ve arkadaşları tarafından 2000 yılında ortaya koyulan Looming 

Maladaptive Style (LMS), Bilişsel Abartma Tarzı ölçeğinin orijinali olarak 

tanımlanmaktadır. Altan-Atalay ve Atalar-Sarıtaş (2018) tarafından Türkçe‟ye 

uyarlanması yapılmıştır. Bu ölçek 6 adet senaryodan meydana gelmektedir ve 5 dereceli 

Likert tipi ölçektir. Sosyal abartma ve fiziksel abartma olarak iki alt boyuta sahip olan 

bu ölçek toplam puan üzerinden ilerlemektedir. Ölçekten alınan yüksek puanlar yüksek 

bilişsel abartma tarzı puanı anlamına gelmektedir. Orijinal ölçeğin asıl formunun iç 

tutarlılığı .91 ve 7 ay arayla yapılan test-tekrar test güvenirlik katsayısı .72 olarak 

bulunmuştur (Riskind vd., 2000). Ölçeğin Türkçe uyarlama çalışmasında ise tutarlılık 

katsayıları biraz daha farklılaşarak .85 ile .90 arasında, test-tekrar test güvenirlik 

katsayıları .69 ile .72 arasındadır. Bunun yanı sıra madde toplam korelasyon aralığı ise 

.50 ile .60 arasında değişmektedir. 

2.2.4. Bilinçli Farkındalık Ölçeği (BFÖ) 

 Bilinçli Farkındalık Ölçeği katılımcıların farkındalık düzeyini ölçmek 

amacıyla geliştirilmiştir. Brown ve Ryan (2003)‟ın geliştirdikleri MAAS (Mindfulness 
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attention awereness scale) on beş maddeden oluşmaktadır ve toplam puan üzerinden 

değerlendirilmektedir. MAAS‟ın tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. 6 

dereceli likert tipi ölçeği cevaplandıran kişiler deneyimleri otomatik olarak, şu ana 

dikkat etmeden yaşadıklarını ortaya koyarlar. Ölçeğin iç tutarlık katsayısı .82 olarak 

belirlenmiştir. Test-tekrar-test güvenirliği .81 bulunmuştur (Brown ve Ryan, 2003). 

Bilinçli farkındalık ölçeğinin (BİFÖ), Özyeşil ve arkadaşları (2011) tarafından 

üniversite öğrencilerinden oluşan bir grup üzerinde Türkçeye uyarlama çalışması 

yapılmıştır.  

Özyeşil ve arkadaşlarının (2011) yaptığı uyarlama çalışmasında yapılan analizler 

sonucunda yapısının tek faktörlü olduğu bulunmuştur. (Özyeşil ve ark., 2011). Ölçeğin 

geçerlik ve güvenirlik çalışmaları tamamlanmış ve uygun bulunmuştur. Ölçeğin iç 

tutarlık katsayısı .82, üniversite öğrencileri ile 3 hafta arayla yapılan test- tekrar- test 

güvenilirliği .86 olarak bulunmuştur. 

2.2.5. Perseveratif DüĢünme Ölçeği (PDÖ) 

 Perseveratif düşünme Ölçeği tekrarlayıcı olumsuz düşünceleri ölçmek 

amacıyla Ehring ve arkadaşları (2010) tarafından geliştilmiş olup geçerlik ve 

güvenilirlik çalışmaları yapılmış ve uygun bulunmuştur. Ölçek 15 maddeden oluşan 5‟li 

likert tipi ölçeğidir. Toplam puan 15 maddenin puanlarının toplanması ile elde edilir. 

Ölçeğin orijinal iç tutarlılık katsayısı .95, test-tekrar test güvenilirliği. 66 olarak 

bulunmuştur. Perseveratif Düşünme Ölçeğinin, Türkçe uyarlaması gerçerlik ve 

güvenilirlik çalışmaları, Altan-Atalay ve Sarıtaş-Atalar (2018) tarafından yapılmış ve 

uygun bulunmuştur. Ölçeğin Türkçe uyarlamasında iç tutarlık katsayısı .93, test-tekrar 

test güvenilirliği .67 olarak saptanmıştır.  

2.2.6. Kısa Semptom Envanteri (KSE)  

 Derogatis (1992) tarafından hazırlanan kısa semptom envanteri (Brief 

Symptom Inventory- BSI) 53 maddeden oluşan (SCL-90) 5‟li likert tipinde kendini 

değerlendirme ölçeğidir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayıları alt alanları için .71 ile .85 

arasında değiştiği saptanmıştır. Türk gençleri için yapılan uyarlamanın yanı sıra 

güvenilirlik ve geçerlik çalışmaları ise Şahin ve Durak (1994) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan güvenirlik çalışmalarında, iç tutarlılık katsayısının .95 ile 

96 arasında alt ölçekler için ise .55 ile .86 arasında değiştiği görülmüştür (Şahin vd., 
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2002). Yüksek puanlar semptomların şiddetini göstermektedir. Bu çalışmada ise kısa 

semptom envanterinin “anksiyete” ve “depresyon” alt ölçekleri kullanılmıştır. 

Anksiyete alt boyutu 13, depresyon alt boyutu 12 maddeden oluşmaktadır.  Ölçeğin 

anksiyete alt boyutu için iç tutarlık katsayısı .95, depresyon alt boyutu için ise .94 

olduğu saptanmıştır.  

2.2.7. Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Kısa Formu (ODKÖ-KF) 

 Leary (1983) tarafından geliştirilen Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-

ODKÖ (The Brief Fear of Negative Evaluation Scale-BFNE), kişinin diğer insanlar 

tarafından olumsuz bir şekilde ya da düşmanca değerlendirilmesine karşılık geliştirdiği 

tolerans düzeyini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Ölçek 12 maddeden oluşmaktadır ve 

alınan yüksek puanlar anksiyetenin yükseldiği anlamına gelmektedir. Maddeler tersten 

puanlanmaktadır ve 5‟li Likert tipi bir derecelendirmeyle işaretlenmektedir.  Ölçeğin iç 

tutarlılık katsayısı .90, test-tekrar test güvenilirliği .70‟dir. Türkçe uyarlaması, 

üniversite öğrencileri için Köydemir ve Demir (2007) tarafından yapılmıştır, çalışmalar 

yapılırken ölçeğin iki boyutlu olduğu ortaya çıkmış olup, iç tutarlılık katsayısı .94 

olarak, güvenilirlik katsayısı düz puanlanan maddeler için .91, ters puanlanan maddeler 

içinse .87 olarak hesaplanmıştır.  
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Tablo 2. Ölçeklere Ait Ortalama, Standart Sapma ve Güvenilirlik Analizi Puanları 

    

 
     N               α                Ort.       SS.                             Min. Max. 

        

 

LSAÖ 

       

 

 

Anksiyete 

 

260 41.98 11.79 .92 24 81 

 

Kaçınma 

 

260 40.88 9.27 .86 24 74.67 

        

 

              

 

 

BATÖ 

       

 

 

Sosyal Abartma 260 27.51 7.90 .85 9 9 

 

Fiziksel Abartma 260 28.87 8.17 .87 45 45 

              

 

 

        

 

PDÖ 

  

260 26.65 13.28 .94 0 60 

                 

        

 

BFÖ 

  

260 60.82 12.40 .85 28 90 

              

 

 

        

 

ODKÖ 

  

260 26.8 10.46 .91 10 60 

              

 

 

        

 

KSE 

       

 

 

Depresyon 260 17.18 10.32 .87 36 50 

      

 

 

 

LSAÖ: Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği, BATÖ: Bilişsel Abartma Tarzı Ölçeği, 

PDÖ: Perseveratif Düşünme Ölçeği, BFÖ: Bilinçli Farkındalık Ölçeği, ODKÖ: 

Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği, KSE: Kısa Semptom Envanteri 

 

2.3. ĠĢlem 

 Bu araştırma Maltepe Üniversitesi Etik Kurulu onayı alındıktan sonra kâğıt 

kalem testi yöntemiyle ulaşılan kişilerle yapılmış olup, veri toplama işlemi 2019 

yılının Ekim ayında tamamlanmıştır. Veri toplamak için anketin içeriğini ve ne amaçla 

kullanılacağını açıklayan, yaklaşık doldurulma süresini ve araştırmaya katılımın 

gönüllülük esasına dayalı olduğunu belirten Bilgilendirilmiş Onam Formu ve yukarıda 
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belirtilen ölçekler bir araya getirilip bir anket formu oluşturulmuştur. Bilgilendirilmiş 

Onam Formu EK A‟da bulunmaktadır. Katılımcılara, bireysel değerlendirmenin 

yapılmayacağı ve sonuçların toplu bir şekilde değerlendirileceği belirtilmiştir. Anket 

formu, ölçeklerin sıralaması değiştirilerek (counterbalanced) yayılmıştır. 

Katılımcıların ölçek doldurma süresi ortalama 25-30 dakika arasında olmuştur. 

Katılımcılara uygun örnekleme yöntemi ile ulaşılmıştır. 

2.4. Verilerin Çözümlenmesi 

Bu araştırmadan elde edilen tüm veriler, sosyal bilimler için kullanılan bir 

bilgisayar programı olan SPSS 21.0 kullanılarak analiz edilmiştir. İstatistiksel 

analizlerin sonuçlarının rapor edilmesinden önce, araştırmada kullanılan değişkenlere 

dair tanımlayıcı istatistiki bilgilere yer verilmiştir. Ardından, sosyal anksiyete (LSAÖ), 

bilişsel abartma tarzı (BATÖ), tekrarlayıcı olumsuz düşünceler (PDÖ), bilinçli 

farkındalık (BDÖ), olumsuz değerlendirilme korkusu (ODKÖ), depresyon ve anksiyete 

(KSÖ) değişkenlerinin cinsiyet değişkeni açısından farklılaşıp farklılaşmadığını 

gözlemleme amaçlı T Testi yapılmış ve aralarında anlamlı bir ilişki olup olmadığını 

incelemek için araştırmada adı geçen tüm değişkenlerin tabii tutulduğu Korelasyon 

Analizi sonuçları gösterilmiştir. Ardından araştırmanın temel amacını test etmek 

amacıyla Hiyerarşik Regresyon Analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarında ortak 

etkinin anlamlı çıkması halinde, ortak etki değişkeninin hangi düzeyinde bağımlı 

değişkenin yüksek olduğunu belirlemek amacıyla Hayes‟in (2013) PROCESS modeli 

kullanılarak Post-Hoc Analizi yapılmıştır. 
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BÖLÜM 3. BULGULAR 

3.1. AraĢtırma DeğiĢkenlerinin Cinsiyete Göre KarĢılaĢtırılması 

Tablo 3‟de görüldüğü gibi Bilişsel Abartma Tarzı Ölçeği‟nin sosyal abartma ve 

fiziksel abartma alt boyutlarından alınan puanlar cinsiyete göre farklılık göstermektedir 

(Sırasıyla t(257) = 3.98, p<.05; t(257) = 3.70, p<.05). Buna göre kadınların bu alt 

ölçeklerden aldıkları puan ortalamaları (Sırasıyla x= 28.7; x= 30.1) erkeklerinkinden 

(Sırasıyla x= 24.4; x=25.91) anlamlı derecede yüksektir. Perseveratif Düşünme 

Ölçeği‟nden alınan toplam puan cinsiyete göre farklılaşmaktadır t(257) = 2.4, p<.05). 

Kadınların bu ölçekten aldıkları puan ortalamaları (x=27.89) erkeklere göre (x=23.46) 

anlamlı düzeyde yüksektir. Tabloya göre Bilinçli Farkındalık Ölçeği puanlarının 

cinsiyete göre farklılaşmamaktadır t(257) = .10, p>.05).  Olumsuz Değerlendirilme 

Korkusu Ölçeği puanlarının cinsiyete göre farklılaştığı (t(160.5)= 3.42, p<.05), buna 

göre kadınların puan ortalamalarının (x= 29.42) erkeklerinkinden (x=24.72) anlamlı 

derecede yüksek olduğu görülmektedir. Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği‟ne ait alt 

ölçekler olan Anksiyete ve Kaçınma boyutu puanlarının tümünün cinsiyete göre 

farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır (Sırasıyla t(153.1)= 3.33, p<.05; t(257)= 1.4, p<.05). 

Buna göre kadınların bu alt ölçeklerden aldıkları puan ortalamaları (Sırasıyla x=43.35; 

x=41.39) erkeklerinden (Sırasıyla x= 38.45; x=39.58) anlamlı düzeyde yüksektir. Kısa 

Semptom Envanteri‟nin depresyon alt boyutu toplam puanlarının cinsiyete göre 

farklılaştığı (t(257)= 2.51),  

 

 

  Cinsiyet N Ort. SS t df p 
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Tablo 3. DeğiĢkenlerin Toplam Puanlarının Cinsiyete Göre KarĢılaĢtırılması 

 

Sosyal Abartma ve Fiziksel Abartma: Bilişsel Abartma Tarzı Ölçeği‟nin alt boyutlarını, 

PDÖ: Perseveratif Düşünme Ölçeği‟ni, BFÖ: Bilinçli Farkındalık Ölçeği‟ni, ODKÖ: 

Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği‟ni, Anksiyete ve Kaçınma: Liebowitz Sosyal 

Anksiyete Ölçeğinin alt boyutlarını, Depresyon: Kısa Semotom Envanteri‟nin Alt 

Boyutunu ifade etmektedir. *p<.05 

 

 

3.2. Korelasyon Analizi Sonuçları 

Sosyal Abartma 
Kadın 189 28.7 7.55 

3.98 257 .00  Erkek 70 24.4 7.98 
                 
                 
 

Fiziksel Abartma 
Kadın 189 30.1 7.89 

3.70 257 .00 
 Erkek 70 25.91 8.1 
                 
                 
 

PDÖ 
Kadın 189 27.89 13.35 

2.40 257 0.17 
 Erkek 70 23.46 12.65 
                 
                 
 

BFÖ 
Kadın 189 60.88 12.22 

.10 257 .91 
 Erkek 70 60.69 13.07 
                 
                 
 

ODKÖ  
Kadın 189 29.42 11.76 

3.42 160.5 .00 
 Erkek 70 24.72 8.99 
                 
                 
 

Korku 
Kadın 189 43.35 12.21 

3.33 153.1 .00 
 Erkek 70 38.45 9.77 
                 
                 
 

Kaçınma 
Kadın 189 41.39 9.36 

1.40 257 .16 
 Erkek 70 39.58 9.04 
                 
                 
 

Depresyon 
Kadın 189 18.19 10.55 

2.51 257 .013 
 Erkek 70 14.59 9.29 
 

         



34 

 

Değişkenler arasındaki ilişki incelendiğinde, sosyal abartma ile fiziksel abartma 

ve tekrarlayıcı olumsuz düşünceler arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır 

(Sırasıyla r = .527, p<.01; r = .383, p<.01). Sosyal Abartma ile bilinçli farkındalık 

arasında ise olumsuz yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r = -.177, p<.01; r = -.602, 

p<.01). Sosyal abartma ile anksiyete ve kaçınma arasındaki ilişkiye bakıldığında olumlu 

yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (Sırasıyla r = .471 p<.01; r=312 p<.01). 

Benzer şekilde, sosyal abartma ile olumsuz değerlendirilme korkusu ve depresyon 

arasında da olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır (Sırasıyla r =.380 , p<.01; r =333, 

p<.01).  

Fiziksel abartma ile bilinçli farkındalık arasında olumsuz yönde anlamlı bir ilişki 

vardır (r = -,225, p<.01).  Fiziksel abartma ile tekrarlayıcı olumsuz düşünceler 

arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır (r = -.315, p<.01). Fiziksel abartma ile 

anksiyete ve kaçınma arasındaki ilişkiye bakıldığında olumlu yönde anlamlı bir ilişki 

olduğu görülmektedir (Sırasıyla r = .298, p<.01; r = 312, p<.01). Olumsuz 

değerlendirilme korkusu ve depresyonun fiziksel abartma ile arasında ise olumlu yönde 

anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (Sırasıyla r = .293, p<.01; r = .291, p<.01).  

Bilinçli farkındalık ile tekrarlayıcı olumsuz düşünceler, anksiyete ve kaçınma 

arasında olumsuz yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (Sırasıyla r = -423, p<.01; r = -

.315, p<.01; r = -.375, p<.01). Bilinçli farkındalık ile olumsuz değerlendirilme korkusu 

arasındaki ilişkiye bakıldığında, olumsuz yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir 

(r = .-277, p<.01). Depresyonun ise bilinçli farkındalık ile arasında yine olumsuz yönde 

anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (Sırasıyla r = -.395, p<.001). Benzer şekilde, bilinçli 

farkındalık ile depresyon arasında da olumsuz yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r = 

-.479, p<.01). 

Tekrarlayıcı olumsuz düşünceler ile anksiyete ve kaçınma arasında olumlu 

yönde anlamlı bir ilişki vardır (Sırasıyla r = .361, p<.01; r = .328, p<.01). Tekrarlayıcı 

olumsuz düşünceler ile kaçınma arasındaki ilişkiye bakıldığında aynı şekilde olumlu 

yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (r = .328, p<.01). Benzer şekilde olumsuz 

değerlendirilme korkusu, depresyon ile arasında ise olumlu yönde anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır (Sırasıyla r = .450, p<.01; r = .581, p<.01).  
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Anksiyete ile kaçınma arasındaki ilişkiye bakıldığında olumlu yönde anlamlı bir 

ilişki olduğu görülmektedir (r = .750, p<.01). Benzer şekilde anksiyete ve olumsuz 

değerlendirilme korkusu arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r = 

.634, p<.01). Anksiyete ve depresyon arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki 

saptanmıştır (r= .381, p<.01).  

Kaçınma ile olumsuz değerlendirilme korkusu ve depresyon arasında olumlu 

yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (Sırasıyla r= 522, p<.01; r= 340). 

Olumsuz değerlendirilme korkusu ve depresyon arasındaki ilişkiye bakıldığında 

olumlu yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (r= .407, p<.01). Çalışmadaki 

değişkenler arasındaki ilişkiler Tablo 4‟te gösterilmektedir.  

 

Tablo 4. DeğiĢkenler Arasındaki ĠliĢkilere ĠliĢkin Pearson Korelasyon Analizi 

Sonuçları 

SA: Sosyal Abartma, FA: Fiziksel Abartma, BF: Bilinçli Farkındalık, TOD: 

Tekrarlayıcı Olumsuz Düşünceler, ODK: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu 

 

3.3. Sosyal Abartma ile Sosyal Anksiyete (kaçınma, korku, olumsuz 

değerlendirilme korkusu) Arasındaki ĠliĢkide Bilinçli Farkındalığın Düzenleyici 

Etkisinin Ġncelenmesine ĠliĢkin Analizler 

Sosyal Abartma ve sosyal anksiyete arasındaki ilişkide bilinçli farkındalığın 

düzenleyici etkisini test etmek amacıyla Hayes‟in (2018) PROCESS modeli kullanılarak 

tanımladığı prosedüre bağlı kalarak, hem bağımsız değişken (sosyal anksiyete) hem de 

düzenleyici değişken (bilinçli farkındalık) merkezileştirilmiş (centered), ardından 

merkezileştirilmiş değerler çarpılarak etkileşim değişkenleri (ortak etki) 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 SA 
 

,527
**

 -,177
**

 ,383
**

 ,471
**

 ,312
**

 ,380
**

 ,333
**

 

2 FA  
  

-,225
**

 ,315
**

 ,298
**

 ,177
**

 ,293
**

 ,291
**

 

3 BF 
   

-,423
**

 -,315
**

 -,375
**

 -,277
**

 -,395
**

 

4 TOD 
    

,361
**

 ,328
**

 ,450
**

 ,581
**

 

5 Korku      ,750
**

 ,634
**

 ,381
**

 

6 Kaçınma 
      

,522
**

 ,340
**

 

7 ODK 
       

,407
**

 

8 Depresyon 
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oluşturulmuştur. Bu analizlerde birinci basamakta sosyal abartma değişkeni yer almıştır. 

İkinci basamağa ise bilinçli farkındalık girilirken, üçüncü basamağa ise sosyal abartma 

ve bilinçli farkındalığın etkileşimleri girilmiştir.  Yapılan tüm düzenleyici değişken 

analizlerine yaş, cinsiyet ve depresyon puanları kontrol değişken olarak dahil edilmiştir. 

Analiz sonuçlarında ortak etkinin anlamlı çıkması halinde, ortak etki değişkeninin hangi 

düzeyinde kaçınmanın yüksek olduğunu belirlemek amacıyla aynı model (Hayes‟in 

(2018) PROCESS modeli) kullanılarak post-hoc analizi yapılması planlanmıştır. 

Sosyal Abartma ve bilinçli farkındalığın kaçınma ile olumsuz yönde bir ilişkisi 

olduğu saptanmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucuna göre, ilk basamakta yer alan ve 

toplam varyansın %24‟ünü açıklayan sosyal abartma değişkeni kaçınmayı anlamlı 

düzeyde yordamaktadır (R² = .24, F(6,253) = 13.21, p <.001) Buna göre, sosyal 

anksiyetenin kaçınma boyutu hem sosyal abartma tarzı (β= .24, t= 3,43, p < .001) hem 

de bilinçli farkındalıkla (β= -.23, t= -5.01, p <.001) anlamlı derecede ilişkilidir. Buna 

göre, yüksek oranda sosyal abartma tarzına sahip olmak kaçınma alt boyutunu pozitif 

yönde ve yüksek derecede bilinçli farkındalık kaçınma alt boyutunu negatif yönde 

etkilemektedir. Ek olarak, sosyal abartma ve bilinçli farkındalık etkileşimin kaçınma alt 

boyutu üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu saptanırken (β= -.01, t= -

216,  p= .03) bu etkileşimin kaçınma boyutundaki varyansın % 1‟ini açıkladığı 

görülmektedir, F(1, 253)= 4.65, p= .03 (Tablo 5). 

Tablo 5. Sosyal Abartma ve Kaçınma Arasındaki ĠliĢkide Bilinçli Farkındalığın 

Düzenleyici Etkisine Dair HiyerarĢik Regresyon Analizi Sonuçları 

  R2 B SE B β                 p LLCI ULCI 

 

.24 

      Yaş 

 

.05 .08 .55 .58 -.12 .21 

Cinsiyet 

 

-.31 1.16 -.27 .79 -2.6 1.98 

Depresyon 

 

.15 .06 2.62 .01 .04 .26 

SA 

 

.24 .07 3.43 .00 .10 .37 

BF 

 

-.23 .04 -5.01 .00 -.32 -.14 

SAxBF .01 -.01 .005 -2.15 .03 -.02 -.00 

SA: Sosyal Abartma, BF: Bilinçli Farkındalık 

 

Yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre etkileşim değişkeninin 

hangi düzeyinde kaçınmanın yüksek olduğunu belirlemek amacıyla Hayes‟in (2018) 
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PROCESS modeli kullanılarak yapılan post-hoc analizi sonucunda, düşük bilinçli 

farkındalık düzeyinde sosyal abartma ve sosyal anksiyetenin kaçınma (davranışsal) alt 

boyutu arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (β= -12.83, t= 3.99, p<. 001). 

Fakat yüksek bilinçli farkındalığa sahip olan kişilerde bu ilişki istatistiksel olarak 

anlamlı çıkmamıştır (β= 14.41, t= .62, p= 54). Bu etkileşimin grafikleştirilmesi 

(plotting) Şekil 2„de gösterilmektedir. 

 

 

ġekil 2. Sosyal Abartma ile Bilinçli Farkındalık Arasındaki EtkileĢimin Kaçınma 

Üzerindeki Etkisi 

 

Sosyal Abartma ile bilinçli farkındalığın sosyal anksiyetenin korku alt boyutu ile 

olumsuz yönde ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucuna 

göre, ilk basamakta yer alan ve toplam varyansın %31‟ini açıklayan sosyal abartma 

değişkeni anksiyeteyi anlamlı düzeyde yordamaktadır (R² = .31, F(6,253) = 19.2, p 

<.001) Buna göre, sosyal anksiyetenin anksiyete boyutu hem sosyal abartma tarzı (β= 

.53, t= 6.28, p<. 001) hem de bilinçli farkındalıkla (β= -.18, t=-3.32, p<.001) anlamlı 

derecede ilişkilidir. Buna göre, yüksek oranda sosyal abartma tarzına sahip olmak 

anksiyete alt boyutunu pozitif yönde ve yüksek derecede bilinçli farkındalık anksiyete 

alt boyutunu negatif yönde etkilemektedir. Buna karşılık, sosyal abartma ve bilinçli 

farkındalık etkileşimin anksiyete alt boyutu üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 
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etkisi olmadığı saptanmıştır (β= -.00, t=-1.15, p=.24). Bu analize ilişkin sonuçlar Tablo 

6‟da gösterilmiştir. 

Tablo 6. Sosyal Abartma ve Korku Arasındaki ĠliĢkide Bilinçli Farkındalığın 

Düzenleyici Etkisine Dair HiyerarĢik Regresyon Analizi Sonuçları 

        R
2
 B SE B β p LLCI ULCI 

 

    

.31 

        

Yaş 

Cinsiyet 

Depresyon 

SA 

   

-.03 

-1.93 

 .20 

 .53 

.1 

1.4 

.06 

.08 

-.32 

-1.3 

2.92 

6.28 

.74 

.16 

.00 

.00 

 -.23 

 -4.7 

 .06 

 .36 

.16 

.82 

.33 

.7 

 BF 

   

-.18 .05 -3.32 .00 -.29 -.07 

 SAxBF .00 -.00 .00 -1.15 .24 -.02 .00 

             
SA: Sosyal Abartma, BF: Bilinçli Farkındalık 

 

Sosyal Abartma ile bilinçli farkındalığın olumsuz değerlendirilme korkusu ile 

olumsuz yönde ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucuna 

göre, ilk basamakta yer alan ve toplam varyansın %25‟ini açıklayan sosyal abartma 

değişkeni olumsuz değerlendirilme korkusunu anlamlı düzeyde yordamaktadır (R² = 

.25, F (6,253) = 14.21, p <.001) Buna göre, olumsuz değerlendirilme korkusu hem 

sosyal abartma tarzı (β= .35, t=4.23, p < .001) hem de bilinçli farkındalıkla (β= -.11, t=-

2.06, p<.001) anlamlı derecede ilişkilidir. Buna göre, yüksek oranda sosyal abartma 

tarzına sahip olmak olumsuz değerlendirilme korkusunu pozitif yönde ve yüksek 

derecede bilinçli farkındalık olumsuz değerlendirilme korkusunu negatif yönde 

etkilemektedir. Buna karşılık, sosyal abartma ve bilinçli farkındalık etkileşimin olumsuz 

değerlendirilme korkusu üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olmadığı 

saptanmıştır (β= .001, t=.19, p=.84). Bu analize ilişkin sonuçlar Tablo 7‟de 

gösterilmiştir. 
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Tablo 7. Sosyal Abartma ve Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Arasındaki 

ĠliĢkide Bilinçli Farkındalığın Düzenleyici Etkisine Dair HiyerarĢik Regresyon 

Analizi Sonuçları 

        R
2
 B SE B  β p  LLCI ULCI 

    

.25 

       

Yaş 

Cinsiyet 

Depresyon 

SA 

   

-.01 

-1.9 

.28 

.35 

.1 

1.4 

.06 

.08 

-.14 

-1.3 

4.1 

4.23 

 

.88 

.16 

.00 

.00 

-.21 

-4.7 

.14 

.19 

.18 

.8 

.4 

.52 

BF 

   

-.11 .05 -2.06 .04 -.22 -.005 

SAxBF .00 -.00 .00 .19 .84 -.01 .01 

SA: Sosyal Abartma, BF: Bilinçli Farkındalık 

 

3.4. Sosyal Abartma ile Sosyal Anksiyete (Kaçınma, Korku, Olumsuz 

Değerlendirilme Korkusu) Arasındaki ĠliĢkide Tekrarlayıcı Olumsuz DüĢünceleri 

Düzenleyici Etkisinin Ġncelenmesine ĠliĢkin Analizler 

Sosyal Abartma ve sosyal anksiyete arasındaki ilişkide tekrarlayıcı olumsuz 

düşüncelerin düzenleyici etkisini test etmek amacıyla Hayes‟in (2018) PROCESS 

modeli kullanılarak tanımladığı prosedüre bağlı kalarak, hem bağımsız değişken (sosyal 

anksiyete) hem de düzenleyici değişken (tekrarlayıcı olumsuz düşünceler) 

merkezileştirilmiş (centered), ardından merkezileştirilmiş değerler çarpılarak etkileşim 

değişkenleri (ortak etki) oluşturulmuştur. Bu analizlerde birinci basamakta sosyal 

abartma değişkeni yer almıştır. İkinci basamağa ise tekrarlayıcı olumsuz düşünceler 

girilirken, üçüncü basamağa ise sosyal abartma ve tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin 

etkileşimleri girilmiştir. Yapılan tüm düzenleyici değişken analizlerine yaş, cinsiyet ve 

depresyon puanları kontrol değişken olarak dahil edilmiştir. Analiz sonuçlarında ortak 

etkinin anlamlı çıkması halinde, ortak etki değişkeninin hangi düzeyinde kaçınmanın 

yüksek olduğunu belirlemek amacıyla aynı model (Hayes‟in (2018) PROCESS modeli) 

kullanılarak post-hoc analizi yapılması planlanmıştır. 

Sosyal Abartma ve tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin kaçınma ile olumlu yönde 

bir ilişkisi olduğu saptanmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucuna göre, ilk basamakta 

yer alan ve toplam varyansın %17‟sini açıklayan sosyal abartma değişkeni kaçınmayı 

anlamlı düzeyde yordamaktadır (R² = .17, F(6,253) = 8.82, p <.001). Buna göre, sosyal 
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anksiyetenin kaçınma boyutu sosyal abartma tarzı ile anlamlı derecede ilişkilidir (β= 

.23, t=3.08, p < .001). Tekrarlayıcı olumsuz düşünceler ile kaçınma alt boyutu arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (β= .09, t=1.93, p<.001). Ek olarak, sosyal abartma ve 

tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin etkileşiminin kaçınma alt boyutu üzerinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı saptanmıştır (β= .00, t=.25, p= .79). Bu analize 

ilişkin sonuçlar Tablo 8‟de gösterilmiştir. 

Tablo 8. Sosyal Abartma ve Kaçınma Arasındaki ĠliĢkide Olumsuz Tekrarlayıcı 

DüĢüncelerin Düzenleyici Etkisine Dair HiyerarĢik Regresyon Analizi Sonuçları 

          R
2
 B SE B  β p  LLCI ULCI 

 

     

.17 

        

Yaş 

Cinsiyet 

Depresyon 

SA 

    

.02 

.24 

.17 

.23 

.09 

1.2 

.06 

.07 

.3 

.2 

2.76 

3.08 

.76 

.84 

.00 

.00 

-.15 

-2.1 

.05 

.08 

.2 

2.61 

.3 

.38 
 TOD 

  

.01 .05 1.94 .05 -.00 .2 
 SAxTOD .00 .00 .00 .25 .79 -.00 .01 
 

             
SA: Sosyal Abartma, TOD: Tekrarlayıcı Olumsuz Düşünceler 

 

Sosyal Abartma ve tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin korku alt boyutu ile 

olumlu yönde bir ilişkisi olduğu saptanmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucuna göre, 

ilk basamakta yer alan ve toplam varyansın %29‟unu açıklayan sosyal abartma 

değişkeni kaçınmayı anlamlı düzeyde yordamaktadır (R² = .29, F(6,253)= 17.26, p 

<.001). Buna göre, sosyal anksiyetenin korku boyutu sosyal abartma tarzı (β= .52, 

t=5.92, p < .001) ile anlamlı derecede ilişkilidir. Buna karşılık tekrarlayıcı olumsuz 

düşünceler ile anlamlı bir ilişkisi olduğu saptanmamıştır (β= .08, t=1.43, p<.05). Ek 

olarak, sosyal abartma ve olumsuz tekrarlayıcı düşüncelerin etkileşiminin korku alt 

boyutu üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu saptanmamıştır (β= .00, 

t=.70, p=.48). Bu analize ilişkin sonuçlar Tablo 9‟da gösterilmiştir. 
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Tablo 9. Sosyal Abartma ve Korku Arasındaki ĠliĢkide Olumsuz Tekrarlayıcı 

DüĢüncelerin Düzenleyici Etkisine Dair HiyerarĢik Regresyon Analizi Sonuçları 

          R
2
 B SE B  β p  LLCI ULCI 

     

.29 

       

Yaş 

Cinsiyet 

Depresyon 

SA 

    

-.05 

-1.48 

.22 

.52 

.1 

1.4 

.07 

.08 

-.49 

-1.04 

2.96 

5.92 

.63 

.3 

.00 

.00 

-.25 

-4.28 

.07 

.34 

.15 

1.31 

.37 

.69 

TOD 

  

.08 .06 1.43 .15 -.03 .2 

SAxTOD .00 .00 .00 .70 .48 -.00 .01 

            
SA: Sosyal Abartma, TOD: Tekrarlayıcı Olumsuz Düşünceler 

Sosyal Abartma ve tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin, olumsuz değerlendirilme 

korkusu boyutu ile olumlu yönde bir ilişkisi olduğu saptanmıştır. Yapılan regresyon 

analizi sonucuna göre, ilk basamakta yer alan ve toplam varyansın %28‟ini açıklayan 

sosyal abartma değişkeni olumsuz değerlendirilme korkusunu anlamlı düzeyde 

yordamaktadır (R² = .28, F(6,253) = 16.55, p <.001). Buna göre, olumsuz 

değerlendirilme korkusu ile sosyal abartma tarzı (β= .29, t=3.49, p < .001) anlamlı 

derecede ilişkilidir. Benzer olarak tekrarlayıcı olumsuz düşünceler ile de anlamlı bir 

ilişkisi olduğu saptanmıştır (β= .21, t=3.66, p<.001). Buna göre, yüksek oranda sosyal 

abartma tarzına ve tekrarlayıcı olumsuz düşüncelere sahip olmak olumsuz 

değerlendirilme korkusunu pozitif yönde etkilemektedir. Ek olarak, sosyal abartma ve 

tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin etkileşiminin olumsuz değerlendirilme korkusu 

üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu saptanmamıştır (β= .00, t=1.05, p= 

.29). Bu analize ilişkin sonuçlar Tablo 10‟da gösterilmiştir. 
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Tablo 10. Sosyal Abartma ve Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Arasındaki 

ĠliĢkide Olumsuz Tekrarlayıcı DüĢüncelerin Düzenleyici Etkisine Dair HiyerarĢik 

Regresyon Analizi Sonuçları 

          R
2
 B SE B  β p  LLCI ULCI 

 

     

.28 

        

Yaş 

Cinsiyet 

Depresyon 

SA 

    

-.00 

-1.55 

.2 

.3 

 

.01 

1.3 

.07 

.08 

-.03 

-1.13 

2.8 

3.49 

.98 

.26 

.00 

.00 

-.2 

-4.22 

.06 

19.9 

 

.19 

1.13 

.35 

.46 
 TOD 

  

.21 .05 3.66 .00 .09 .32 
 SAxTOD .00 .00 .00 1.05 .29 -.00 .01 
 

SA: Sosyal Abartma, TOD: Tekrarlayıcı Olumsuz Düşünceler 

 

3.5. Fiziksel Abartma ile Sosyal Anksiyete (Kaçınma, Korku, Olumsuz 

Değerlendirilme Korkusu) Arasındaki ĠliĢkide Bilinçli Farkındalığın Düzenleyici 

Etkisinin Ġncelenmesine ĠliĢkin Analizler 

Fiziksel Abartma ve sosyal anksiyetenin alt boyutları arasındaki ilişkide bilinçli 

farkındalığın düzenleyici etkisini test etmek amacıyla Hayes‟in (2018) PROCESS 

modeli kullanılarak tanımladığı prosedüre bağlı kalarak, hem bağımsız değişken (sosyal 

anksiyete) hem de düzenleyici değişken (bilinçli farkındalık) merkezileştirilmiş 

(centered), ardından merkezileştirilmiş değerler çarpılarak etkileşim değişkenleri (ortak 

etki) oluşturulmuştur. Bu analizlerde birinci basamakta fiziksel abartma değişkeni yer 

almıştır. İkinci basamağa ise bilinçli farkındalık girilirken, üçüncü basamağa ise fiziksel 

abartma ve bilinçli farkındalığın etkileşimleri girilmiştir. Yapılan tüm düzenleyici 

değişken analizlerine yaş, cinsiyet ve depresyon puanları kontrol değişken olarak dahil 

edilmiştir. Analiz sonuçlarında ortak etkinin anlamlı çıkması halinde, ortak etki 

değişkeninin hangi düzeyinde kaçınmanın yüksek olduğunu belirlemek amacıyla aynı 

model (Hayes‟in (2018) PROCESS modeli) kullanılarak post-hoc analizi yapılması 

planlanmıştır. 

Fiziksel abartma ve bilinçli farkındalığın kaçınma ile olumsuz yönde bir ilişkisi 

olduğu saptanmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucuna göre, ilk basamakta yer alan ve 

toplam varyansın %19‟unu açıklayan fiziksel abartma değişkeni kaçınmayı anlamlı 

düzeyde yordamadığı saptanmıştır. (R² = .19, F(6,253)= 9.86, p <.001). Buna göre, 
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sosyal anksiyetenin kaçınma boyutu fiziksel abartma tarzıyla istatistiksel olarak anlamlı 

derecede ilişkili değildir (β= .04, t=.64, p < .001). Bilinçli farkındalığın ise fiziksel 

abartma üzerinde negatif yönde anlamlı bir etkisi olduğu saptanmıştır (β= -.21, t=-4.55, 

p<.001). Bunlara ek olarak, fiziksel abartma ile bilinçli farkındalık etkileşiminin 

kaçınma üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır (β= .00, t=-.3 p=.73). Bu analize 

ilişkin sonuçlar Tablo 11‟de gösterilmektedir. 

Tablo 11. Fiziksel Abartma ve Kaçınma Arasındaki ĠliĢkide Bilinçli Farkındalığın 

Düzenleyici Etkisine Dair HiyerarĢik Regresyon Analizi Sonuçları 

        R
2
 B SE B  β p  LLCI ULCI 

    

.18 

       

Yaş 

Cinsiyet 

Depresyon 

FA 

   

.03 

-1.01 

.19 

.04 

.09 

1.2 

.06 

.07 

.33 

-.84 

3.3 

.65 

.74 

.4 

.00 

.52 

-.14 

-3.38 

.08 

-.09 

.2 

1.35 

.3 

.18 

BF 

   

-.22 .05 -4.55 .00 -.3 -.12 

FAxBF .00 -.00 .00 -.3 .76 -.01 .00 

           
FA: Fiziksel Abartma, BF: Bilinçli Farkındalık 

 

Fiziksel abartma ile bilinçli farkındalığın sosyal anksiyetenin korku alt boyutu 

ile olumsuz yönde ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Yapılan regresyon analizi 

sonucuna göre, ilk basamakta yer alan ve toplam varyansın %22‟sini açıklayan fiziksel 

abartma değişkeni anksiyeteyi anlamlı düzeyde yordamaktadır (R² = .31, F(6,253) = 

12.15, p <.001) Buna göre, sosyal anksiyetenin korku boyutu hem fiziksel abartma tarzı 

(β= .22, t=2.64, p < .001) hem de bilinçli farkındalıkla (β= -.16, t=-2.78, p<.001) 

anlamlı derecede ilişkilidir. Buna göre, yüksek oranda fiziksel abartma tarzına sahip 

olmak korku alt boyutunu pozitif yönde ve yüksek derecede bilinçli farkındalık korku 

alt boyutunu negatif yönde etkilemektedir. Buna karşılık, fiziksel abartma ve bilinçli 

farkındalık etkileşimin korku alt boyutu üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi 

olmadığı saptanmıştır (β= -.00, t=.72, p= .46). Bu analize ilişkin sonuçlar Tablo 12‟de 

gösterilmiştir. 
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Tablo 12. Fiziksel Abartma ve Anksiyete Arasındaki ĠliĢkide Bilinçli Farkındalığın 

Düzenleyici Etkisine Dair HiyerarĢik Regresyon Analizi Sonuçları 

        R
2
 B SE B  β p  LLCI ULCI 

    

.22 

       

Yaş 

Cinsiyet 

Depresyon 

FA 

   

 

-.08 

-2.98 

.27 

.22 

.11 

1.5 

.07 

.08 

-.7 

-2 

3.79 

2.64 

.5 

.05 

.00 

.00 

-.3 

-6 

.13 

.05 

.13 

-.04 

.41 

.39 

BF 

   

-.16 .59 -.2.78 .00 -.28 -.04 

FAxBF .00 -.00 .00 .72 .46 -.00 .00 

           
FA: Fiziksel Abartma, BF: Bilinçli Farkındalık 

 

Fiziksel abartma ile bilinçli farkındalığın olumsuz değerlendirilme korkusu ile 

olumsuz yönde ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucuna 

göre, ilk basamakta yer alan ve toplam varyansın %21‟ini açıklayan fiziksel abartma 

değişkeni olumsuz değerlendirilme korkusunu anlamlı düzeyde yordamaktadır (R² = 

.21, F(6,253)= 11.88 , p <.001). Buna göre, olumsuz değerlendirilme korkusunun 

fiziksel abartma tarzı ile anlamlı derecede ilişkili olduğu görülmüştür (β= .21, t=2.58, 

p<.001). Ancak, bilinçli farkındalık ve olumsuz değerlendirilme korkusunun arasında 

anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (β= -.10, t= -1.93, p<.001). Ek olarak, fiziksel abartma 

ve bilinçli farkındalık etkileşimin olumsuz değerlendirilme korkusu üzerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olmadığı görülmüştür (β= .00, t=.33, p= .73). Bu 

analize ilişkin sonuçlar Tablo 13‟de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Tablo 13. Fiziksel Abartma ve Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Arasındaki 

ĠliĢkide Bilinçli Farkındalığın Düzenleyici Etkisine Dair HiyerarĢik Regresyon 

Analizi Sonuçları 

        R
2
 B SE B  β p  LLCI ULCI 

    

.22 
      Yaş 

Cinsiyet 

Depresyon 

FA 

   

-.05 

-2.4 

.31 

.21 

.1 

1.43 

.07 

.08 

-.45 

-1.68 

4.63 

2.58 

.65 

.1 

.00 

.01 

-.25 

-5.2 

.18 

.05 

.42 

.16 

.45 

.37 

BF 

   

.05 -.05 -1.93 .05 -.22 .00 

FAxBF .00 -.00 .00 .33 .73 -.00 .01 

           
FA: Fiziksel Abartma, BF: Bilinçli Farkındalık 

 

3.6. Fiziksel Abartma ile Sosyal Anksiyete(Kaçınma, Korku, Olumsuz 

Değerlendirilme Korkusu) Arasındaki ĠliĢkide Tekrarlayıcı Olumsuz DüĢüncelerin 

Düzenleyici Etkisinin Ġncelenmesine ĠliĢkin Analizler 

Fiziksel abartma ve sosyal anksiyetenin alt boyutları arasındaki ilişkide 

tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin düzenleyici etkisini test etmek amacıyla Hayes‟in 

(2018) PROCESS modeli kullanılarak tanımladığı prosedüre bağlı kalarak, hem 

bağımsız değişken (sosyal anksiyete) hem de düzenleyici değişken (tekrarlayıcı 

olumsuz düşünceler) merkezileştirilmiş (centered), ardından merkezileştirilmiş değerler 

çarpılarak etkileşim değişkenleri (ortak etki) oluşturulmuştur. Bu analizlerde birinci 

basamakta fiziksel abartma değişkeni yer almıştır. İkinci basamağa ise tekrarlayıcı 

olumsuz düşünceler girilirken, üçüncü basamağa ise fiziksel abartma ve tekrarlayıcı 

olumsuz düşüncelerin etkileşimleri girilmiştir. Yapılan tüm düzenleyici değişken 

analizlerine yaş, cinsiyet ve depresyon puanları kontrol değişken olarak dahil edilmiştir.  

Analiz sonuçlarında ortak etkinin anlamlı çıkması halinde, ortak etki değişkeninin hangi 

düzeyinde kaçınmanın yüksek olduğunu belirlemek amacıyla aynı model (Hayes‟in 

(2018) PROCESS modeli) kullanılarak post-hoc analizi yapılması planlanmıştır. 

Fiziksel Abartma ve tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin kaçınma ile pozitif yönde 

bir ilişkisi olduğu saptanmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucuna göre, ilk basamakta 

yer alan ve toplam varyansın %15‟ini açıklayan fiziksel abartma değişkeninin 

kaçınmayı anlamlı düzeyde yordamadığı saptanmıştır. (R² = .15, F(6,253)= 7.27, p 
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<.001). Buna göre, sosyal anksiyetenin kaçınma boyutu fiziksel abartma tarzıyla 

istatistiksel olarak anlamlı derecede ilişkili değildir (β= .05, t=.75, p < .001). 

Tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin ise fiziksel abartma üzerinde pozitif yönde anlamlı 

bir etkisi olduğu saptanmıştır (β= 13, t=2.59, p<.001). Bunlara ek olarak, fiziksel 

abartma ile tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin etkileşiminin kaçınma üzerinde anlamlı 

bir etkisi bulunmamaktadır (β= -.00, t=-.92 p=.35). Bu analize ilişkin sonuçlar Tablo 

14‟de gösterilmektedir. 

 

Tablo 14. Fiziksel Abartma ve Kaçınma Arasındaki ĠliĢkide Tekrarlayıcı Olumsuz 

DüĢüncelerin Düzenleyici Etkisine Dair HiyerarĢik Regresyon Analizi Sonuçları 

        R
2
 B SE B  β p  LLCI ULCI 

    

.15 
       

Yaş 

Cinsiyet 

Depresyon 

FA 

   

.01 

-.32 

.2 

.05 

.09 

1.22 

.06 

.07 

.16 

-.26 

3.02 

.75 

.87 

.8 

.00 

.45 

-.16 

-2.73 

.07 

-.08 

.2 

2.1 

.32 

.19 

TOD 

   

.13 .05 2.59 .01 -.03 .23 

FAxTOD .00 -.00 .00 -.92 .35 -.01 .00 

FA: Fiziksel Abartma, TOD: Tekrarlayıcı Olumsuz Düşünceler 

 

Fiziksel Abartma ve tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin, korku ile pozitif yönde 

bir ilişkisi olduğu saptanmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucuna göre, ilk basamakta 

yer alan ve toplam varyansın %21‟ini açıklayan fiziksel abartma değişkeninin korkuyu 

anlamlı düzeyde yordamaktadır (R² = .21, F(6,253)= 11.48, p <.001). Buna göre, sosyal 

anksiyetenin korku alt boyutu fiziksel abartma tarzıyla istatistiksel olarak anlamlı 

derecede ilişkilidir (β= .22, t=2.54, p < .001). Tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin ise 

korku üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisi olduğu saptanmıştır (β= 14, t=2.34, 

p<.001). Bunlara ek olarak, fiziksel abartma ile tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin 

etkileşiminin korku üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır (β= -.00, t=-.71 p=.47). 

Bu analize ilişkin sonuçlar Tablo 15‟de gösterilmektedir. 
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Tablo 15. Fiziksel Abartma ve Korku Arasındaki ĠliĢkide Tekrarlayıcı Olumsuz 

DüĢüncelerin Düzenleyici Etkisine Dair HiyerarĢik Regresyon Analizi Sonuçları 

        R
2
 B SE B  β p  LLCI ULCI 

    

.21 

       

Yaş 

Cinsiyet 

Depresyon 

FA 

   

 

-.08 

-2.4 

.25 

.22 

.1 

1.5 

.08 

.09 

-.73 

-1.6 

3.1 

2.54 

.46 

.11 

.00 

.01 

-.3 

-5.33 

.09 

.05 

.13 

.55 

.4 

.39 

TOD 

   

.14 .06 2.34 .02 .02 .27 

FAxTOD .00 -.00 .00 -.71 .47 -.01 .00 

FA: Fiziksel Abartma, TOD: Tekrarlayıcı Olumsuz Düşünceler 

 

Fiziksel Abartma ve tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin, olumsuz değerlendirilme 

korkusu ile pozitif yönde bir ilişkisi olduğu saptanmıştır. Yapılan regresyon analizi 

sonucuna göre, ilk basamakta yer alan ve toplam varyansın %26‟sını açıklayan fiziksel 

abartma değişkenini olumsuz değerlendirilme korkusunu anlamlı düzeyde 

yordamaktadır. (R² = .21, F(6,253)= 11.48, p <.001). Yapılan analiz sonucu 

göstermektedir ki, sosyal anksiyetenin olumsuz değerlendirilme korkusu alt boyutu 

fiziksel abartma tarzıyla istatistiksel olarak anlamlı derecede ilişkilidir (β= .18, t=2.24, p 

< .001). Tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin ise olumsuz değerlendirilme korkusu 

üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisi olduğu saptanmıştır (β= 24, t=4.11, p<.001). 

Bunlara ek olarak, fiziksel abartma ile tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin etkileşiminin 

korku üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır (β= -.00, t=.81 p=.41). Bu analize 

ilişkin sonuçlar Tablo 16‟da gösterilmektedir. 
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Tablo 16. Fiziksel Abartma ve Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Arasındaki 

ĠliĢkide Tekrarlayıcı Olumsuz DüĢüncelerin Düzenleyici Etkisine Dair HiyerarĢik 

Regresyon Analizi Sonuçları 

        R
2
 B SE B  β p  LLCI ULCI 

    

.26 

       

Yaş 

Cinsiyet 

Depresyon 

FA 

   

-.02 

-1.86 

.2 

.18 

.1 

1.38 

.07 

.08 

-.19 

-1.35 

2.77 

2.24 

.85 

.18 

.00 

.03 

-.22 

-4.58 

.06 

.02 

.18 

.86 

.35 

.34 

TOD 

   

.24 .06 4.11 .00 .12 .35 

FAxTOD .00 -.00 .00 -.71 .42 -.00 .01 

FA: Fiziksel Abartma, TOD: Tekrarlayıcı Olumsuz Düşünceler 
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 BÖLÜM 4. TARTIġMA 

Bu araştırmanın amacı, bilişsel abartma tarzı ve sosyal anksiyete arasındaki 

ilişkide bilinçli farkındalık ve tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin düzenleyici rollerininin 

incelenmesidir. Bu bağlamda, sosyal anksiyetenin alt boyutları (korku, kaçınma ve 

olumsuz değerlendirilme korkusu) ve bilişsel abartma tarzının alt boyutları (sosyal 

abartma ve fiziksel abartma) arasındaki ilişkide bilinçli farkındalık düzeyinin ve 

tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin rolleri incelenmiştir. Aynı zamanda depresyon 

kontrol edildiğinde sosyal anksiyete, bilişsel abartma tarzı, bilinçli farkındalık ve 

tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerde anlamlı bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. 

BAT ve TOD‟nin SAB için risk faktörleri olduğu bilinmekle birlikte (Reardon 

ve Williams, 2007; Hong, 2017); her iki değişkenin de farklı anksiyete türleri 

üzerindeki etkisini artıran ya da baskılayan değişkenler olduğu alan yazında 

vurgulanmaktadır (Altan-Atalay, 2018a; Altan-Atalay, 2018b; Monteregge vd., 2020). 

Diğer taraftan Bilinçli Farkındalık da koruyucu bir faktör olarak SAB üzerindeki risk 

faktörlerini baskılamaktadır. Desrosiers ve arkadaşları (2013), Mahoney ve arkadaşları 

(2015)‟nın yaptıkları çalışmalar da bilinçli farkındalığın düzenleyici ve koruyucu 

etkisini vurgulamaktadır. Bu çalışmada da bilinçli farkındalığın bu risk faktörlerine 

etkisini araştırmak hedeflenmiştir. 

4.1. Korelasyon Analizlerine Yönelik Bulguların TartıĢılması 

 Çalışmada ilk olarak sosyal anksiyete (korku, kaçınma, olumsuz 

değerlendirilme korkusu), bilişsel abartma tarzı (sosyal abartma, fiziksel abartma), 

bilinçli farkındalık ve tekrarlayıcı olumsuz düşünceler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 

Sonuçlar, sosyal anksiyetenin her 3 alt boyutu olan kaçınma, anksiyete ve olumsuz 

değerlendirilme korkusu ile bilişsel abartma tarzının iki alt boyutu olan sosyal abartma 

ve fiziksel abartma arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bulguların, 

depresyon kontrol edildiği zaman bile anlamlı olması bilişsel abartma tarzının 

anksiyeteye özgü bir bilişsel risk faktörü olduğu görüşünü (Riskind & Williams, 2005; 

Riskind & Alloy, 2006; Altan-Atalay, 2018) destekler niteliktedir. Alanyazınla da 

uyumlu olarak, bu çalışmanın bulguları, yüksek BAT‟ye sahip olan bireylerde sosyal 

anksiyete düzeyinin de yüksek olduğunu göstermektedir. Şöyle ki, Joiner ve arkadaşları 
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(2006)‟nın bilişsel abartma tarzının, anksiyete modelleri için bilişsel hassasiyet modeli 

oluşturduğuna dair yaptıkları araştırmada, bilişsel abartma tarzının sosyal anksiyete 

dahil olmak üzere birçok anksiyete bozukluğu ile anlamlı düzeyde ilişkili olduğunu 

bulmuşlardır. Bilişsel abartma tarzında algılanan riskin yüksek olması, sosyal 

anksiyeteye sahip bireylerin ise tehdit algılarında artış olması sebebiyle, yüksek 

BAT‟nin sosyal anksiyetenin duygusal, davranışsal ve bilişsel alt boyutlarının ile ilişkili 

olduğunu düşünülebilir. Bu bilgiler ışığında, artan bilişsel abartma düzeyi sonucunda 

kişinin çevresi tarafından olumsuz değerlendirileceğine dair git gide şiddetlenen bir algı 

içerisinde olmasının kaygı seviyesinde artışa sebep olduğu gözlenmiştir. Benzer şekilde 

Riskind ve arkadaşları (2013) yaptıkları çalışmada sosyal anksiyete ve bilişsel abartma 

tarzı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Benzer şekilde, SAB ve tekrarlayıcı olumsuz düşünceler arasında olumlu yönde 

bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulguyu destekleyen araştırmalar, sosyal 

anksiyete ile tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin olumlu yönde ilişkili olduğunu ortaya 

koymaktadır (Orth vd., 2010; Tangney vd., 2007). Herhangi bir şekilde olumsuz içeriğe 

sahip tekrarlayıcı olumsuz düşünceler olduğu zaman bireyin olumsuz duygulanımının 

ve kaygısının şiddetini arttığı ve bu durumun da bireyin dış dünyayı olumsuz 

algılamaya başlamasına sebep olduğu düşünülebilir. TOD‟nin sosyal anksiyetede öz 

odaklı tarza sahip olması yani bireyin performansına odaklı olması sosyal anksiyetenin 

artmasına sebep olabilmektedir. Tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin sosyal anksiyetenin 

bilişsel alt boyutu olan olumsuz değerlendirilme korkusu ile yüksek korelasyona sahip 

olduğu görülmektedir. Klemanski ve arkadaşları (2016) sosyal anksiyete ve depresyonu 

olan ergenlerde tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin rolünü incelediği çalışmada 

tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin ergenlerin sosyal anksiyete düzeylerini artırdığını 

gözlemlemişlerdir. Benzer şekilde, yapılan çalışmalar bir durumun belirsizliğinin sosyal 

anksiyete sahip olan bireylerde daha fazla kaygıya sebep olduğu durumla ilgili olumsuz 

değerlendirmelerinin daha da arttığı gözlemlenmiştir. Yüksek sosyal anksiyete düzeyine 

sahip olan bireyler herhangi bir olumsuz bilgiye karşı seçici dikkat gösterebilirler. 

Sosyal anksiyete seviyesi yükseldikçe bireyin içinde bulunduğu ortamdaki ipuçlarını 

kendisi ile ilgili önyargılı ve olumsuz olarak hatırlama eğiliminde olabileceği 

görülmektedir. (Sluis vd., 2017; Dannahy & Stopa, 2007). Yapılan bu çalışmalar 
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TOD‟nin, SAB‟nin bilişsel alt boyutu olan olumsuz değerlendirilme korkusu ile ilişki 

olduğunu destekleyebilir niteliktedir.  

Hipotezleri doğrular şekilde, çalışmada bilinçli farkındalıkta artış görüldükçe 

SAB‟nin anksiyete alt boyutunda azalma olduğu görülmektedir. Daha detaylı anlatmak 

gerekirse, bilinçli farkındalığın artması kaçınmanın azalması ile ilişkili bulunmuştur. 

Aynı zamanda bilinçli farkındalık düzeyindeki artış olumsuz değerlendirilme 

korkusunun azalması ile de ilişkili bulunmuştur. Sosyal anksiyete düzeyi yüksek olan 

kişilerin öz odaklı bir dikkat anlayışına sahip olmaları dolayısıyla sürekli olarak 

olumsuz ipuçlarına odaklanmaya eğilimli oldukları göz önünde bulundurulduğunda 

(Hambour vd., 2018) bilinçli farkındalık sayesinde kişinin dikkatini ana 

odaklayabilmesi ve bütün uyaranlara karşı objektif bir tutum sergileyebilme becerisinin 

artması düşük sosyal anksiyete şeklinde yorumlanabilir. Bu bulguyu destekleyen 

araştırmalar sosyal anksiyetenin bilinçli farkındalık ile olumsuz yönde ilişkili olduğunu 

ortaya koymaktadır (Kocovski vd., 2013). Benzer şekilde, Çin‟de üniversite öğrencileri 

arasında yapılan bir çalışmaya göre yüksek bilinçli farkındalık düzeyi düşük sosyal 

anksiyete düzeyi ile ilişkili bulunmuştur (Tan vd., 2016). Ramel ve arkadaşları (2004) 

tarafından yapılan çalışmada bilinçli farkındalık düzeyinde artış sağlayabilecek 

uygulamaların, sosyal anksiyetenin tedavisinde, önlenmesinde ve etkilerini azaltmakta 

önemli rolü olduğu görülmektedir.  

4.2. Bulguların Cinsiyete Göre Ġncelenmesi 

Bu çalışmada, sosyal anksiyetenin davranışsal ve duygusal alt boyutlarından 

alınan puanlar cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Alan yazındaki çalışmalar da 

anksiyete düzeyleri ve belirtilerinde cinsiyet farklılıklarının olduğunu vurgulamaktadır 

(Lewinsohn vd., 1993; Weinstock, 1999). Bu sonuçlar toplumsal cinsiyet rolleri ve 

kültürel etkiler ile birlikte değerlendirildiğinde (Hofmann vd., 2010); özellikle 

gelişmemiş ve gelişmekte olan toplumlarda kadınların iş ve aile yaşantısındaki 

sorumlukları, kariyer yaşamında var olma mücadelesi gibi etmenlerin kadınlarda 

anksiyete düzeyinin daha yüksek olması şeklinde değerlendirilebilir. Mevcut çalışmada 

Bilişsel Abartma Tarzı cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermektedir. Bu çalışmada 

kadınların erkeklere göre yüksek bilişsel abartma tarzına sahip oldukları görülmektedir. 

Alanyazında yapılan çalışmalar da bulguyu destekler niteliktedir (González-Díez vd., 
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2014). Bu sonuç, küresel bir sorun olan ve kamuoyunda sıkça karşılaştığımız kadına 

karşı şiddet olgusuyla birlikte değerlendirildiğinde (Mapayi vd., 2012), kadınların 

dışarıdan gelen uyaranları tehlike olarak yorumlamasına ve zihninde güvende 

olmadığına dair senaryolar kurma eğiliminde olmasına sebep olması şeklinde 

açıklanabilir. Bu araştırmaya göre Bilinçli Farkındalığın cinsiyetler arasında anlamlı bir 

farklılığı olmadığı görülmektedir. Alanyazında bu bulgu ile paralellik gösteren 

çalışmaların sayısı oldukça fazladır (Brown & Ryan, 2003; Malcoun, 2008).  

4.3. Regresyon Analizine dair Bulguların Ġncelenmesi 

Çalışmanın sonuçları BAT‟ın fiziksel abartma alt boyutunun sosyal anksiyetenin 

kaçınma alt boyutunu anlamlı şekilde yordamadığı da göstermektedir ki bu sonuç da 

daha önce yapılmış çalışmaların bulgularıyla uyumludur (Altan-Atalay, 2011; Brown & 

Stopa, 2008). Fiziksel abartma tarzının sosyal anksiyete tarafından açıklanmıyor olması, 

bu iki kavramın tanımının nasıl yapıldığına bakmayı gerektirir. Sosyal anksiyetenin 

davranışsal (kaçınma) alt boyutu; bireyin sosyal bir durumla karşı karşıya kaldığında 

gösterdiği davranışsal tepkiyi esas almaktadır. Örneğin; bireyin performans sergilemesi 

gereken durumlarda başkaları tarafından değerlendirildiğini düşünüp ortamdan 

uzaklaşması gibi.  

Fiziksel abartmanın sosyal anskiyetenin duygusal alt boyutu olan anksiyeteyi 

anlamlı derecede yordamakta olduğu görülmektedir. Yüksek fiziksel abartma düzeyinin 

anksiyeteyi pozitif yönde yordadığı saptanmıştır. Benzer şekilde sosyal anksiyetenin 

bilişsel alt boyutu olan olumsuz değerlendirilme korkusunu anlamlı bir şekilde 

yordamaktadır. Fiziksel abartma ise daha çok fiziksel tehdit içeren durumlarla ilişkilidir 

ve sosyal kaygıdan ziyade panik bozukluk ya da durumsal fobilerle ilişkisi olduğuna 

alanyazında daha önce değinilmiştir (Riskind vd., 2000; Riskind vd., 2016). Fiziksel 

senaryolarla alakalı olması sebebiyle sosyal anksiyete ile ilişkisinin olmadığı 

düşünülebilir. 

4.4. Düzenleyici DeğiĢken Analizleri 

Bu çalışmada, düşük bilinçli farkındalık düzeyinde sosyal abartma ve sosyal 

anksiyetenin kaçınma (davranışsal) alt boyutu arasında olumsuz yönde anlamlı bir ilişki 

olduğu görülmüştür. Fakat yüksek bilinçli farkındalığa sahip olan kişilerde bu ilişki 



53 

 

istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır. Buna göre bilinçli farkındalık kavramının 

sosyal abartma tarzının olumsuz etkisini azalttığı ve tampon görevi gördüğü 

söylenebilir. Şöyle ki, yüksek bilinçli farkındalık kapasitesine sahip olan bireyler, bu 

kapasiteyi sosyal abartma tarzından kaynaklanan olumsuz senaryoların etkisini 

azaltarak yaşanan sosyal kaygının seviyesini düşürebilmektedir. Bu durum, bilinçli 

farkındalık sayesinde kişinin anda kalma becerisinin artması ve olumsuz senaryolara 

odaklanmayarak çevresel uyaranları objektif bir şekilde yorumlama becerisini arttırması 

şeklinde yorumlanabilir. Yani, birey deneyimlediği yoğun anksiyeteyi kabullenme 

eğiliminde olduğu için kaçınma davranışında da azalmalar gözlenebilmektedir. Nitekim, 

sosyal anksiyete bozukluğu tedavisinde sıkça kullanılan bilinçli farkındalık temelli 

çalışmalarda katılımcıların anda kalma becerilerinin arttığı sonucu karşımıza 

çıkmaktadır (Ramel vd., 2004) ve bu sonuç da sosyal anksiyete düzeylerinde anlamlı 

azalmalarla ilişki içindedir. Bu sonuç, bilinçli farkındalığın kişinin anda kalma 

becerisini artırarak, etrafında olup biteni öznel olarak değil objektif olarak 

yorumlayabilme becerisinde etkili bir faktör olduğunu destekler niteliktedir. Diğer 

taraftan bilinçli farkındalığın tampon etkisinin sadece sosyal anksiyetenin kaçınma 

boyutu için anlamlı olduğu da göze çarpmaktadır. Bir başka deyişle, bilinçli 

farkındalığın anda kalma ve anda yaşananları koşulsuz kabul edebilme özellikleri 

sayesinde sosyal anksiyetenin davranışsal boyutu olan kaçınmayı azalttığı düşünülebilir. 

Literatürde yapılan araştırmalar bilinçli farkındalık egzersizlerinin dikkat kontrol 

süreçlerine, seçici dikkate, önemli derecede katkı sağladığı görüşündedir (Chambers 

vd., 2007). Bilinçli farkındalık dikkat kontrolünü geliştirerek bireylerin hedeflerine 

ulaşmalarında daha bağımsız hareket etmelerine ve deneyimledikleri tüm duyusal 

deneyimleri kabullenmelerine yardımcı olduğu düşünülmektedir (Lutz vd., 2008) Bu 

bulgu Taylor ve arkadaşları (2016)‟nın bilinçli farkındalıkla yakından ilişkili bir kavram 

olan dikkat kontrol kapasitesinin (attentional control) sosyal anksiyete ile dikkat 

kopması (attentional disengagement) ilişkisinde düzenleyici değişken olarak etkisine 

dair bulduğu sonuçlarla uyumludur. Bu çalışmada, bilinçli farkındalığın sosyal 

anksiyetenin diğer alt boyutları olan korku ve olumsuz değerlendirilme korkusunda 

tampon görevi görmediği karşımıza çıkmaktadır. Bilinçli farkındalığın, sosyal 

anksiyetenin duygusal boyutunda tampon görevi görmemesinin sebebinin, bilinçli 

farkındalığın duyguları bastırmamaya aksine duyguları olduğu gibi şefkatle 
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değiştirmeye çalışmadan kabul etmeye imkân sağlamasıyla ilgili olduğu düşünülebilir 

(Özyeşil, 2011). Ek olarak çalışmaya katılan katılımcıların çoğunlukla beliren 

yetişkinlik döneminde oldukları düşünüldüğünde değerlendirilebilecek rollerin az 

olması buradaki baskının azaltılabilmesini düşündürmektedir. Özellikle üniversite 

hayatından sonra aile kurma, iş hayatına atılma gibi farklı deneyimler yeni sosyal 

ortamlar yaratarak değerlendirilme kaygısını arttırabilir. Benzer şekilde, özellikle 

beliren yetişkinlik döneminde görülmeye başlanan hayali izleyici (imaginary audience) 

kavramı, bireyin öz odaklı ve egosantrik bir şekilde girdiği ortamda herkesin ona 

baktığını ve onu izlediğini hayal ettiği ve düşündüğü durumdur (Kelly vd., 2002). 

Hayali izleyici kavramı ile birey girdiği ortamda herkes tarafından değerlendirildiği ve 

izlendiği yanılgısına kapılıp kafasında bu konu ile ilgili senaryolar yaratır. Bu konu ile 

ilgili yapılan çalışamalar da hayali izleyicinin sosyal anksiyete ile anlamlı bir ilişkisi 

olduğu yönündedir (Ryan & Kuckzkowski, 1994; Kelly vd., 2002). 

Çalışmada BAT'nin, dikkatlerini çevrelerindeki daha olumlu uyaranlara 

kaydırmakta güçlük çeken, diğer bir deyişle dikkat kontrol kapasitelerini bilinçli bir 

şekilde kontrol etmekte güçlük yaşayan bireylerde daha yüksek anksiyete semptomları 

ile ilişkili olduğu görülmektedir. Bunlarla birlikte, bilinçli farkındalığın sosyal abartma 

ve sosyal anksiyete ilişkisinde tampon (buffer) görevi kurduğu görülmektedir. Bu ilişki 

aynı zamanda anksiyetenin koşulsuz kabulünün, davranışsal boyutun ortaya çıkmasını 

engellediği ve anksiyete ve olumsuz değerlendirilme korkusu boyutlarında ortaya 

çıkmaması şeklinde de yorumlanabilir. 

Bu çalışmada tekrarlayıcı olumsuz düşünceler ve sosyal abartma etkileşiminin 

sosyal anksiyetenin her üç alt boyutu (korku, kaçınma, olumsuz değerlendirilme 

korkusu) üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. 

TOD‟nin , sosyal abartmanın korku, kaçınma, olumsuz değerlendirilme korkusu ile 

arasındaki ilişkide düzenleyici rolü olduğu söylenemiyor olsa da, BAT ve TOD‟nin 

birlikte etki etmekte oldukları söylenebilir. Yani birbirlerinin etkisini arttırmasalar da 

birlikte sosyal anksiyetedeki varyansın daha büyük bölümünü açıklayabildikleri yani 

birbilerinden bağımsız olarak da sosyal anksiuyete ile ilişki içinde oldukları şeklinde 

yorumlanabilir (additive effect). Nitekim alan yazında yapılan çalışmalar da bu 

bulguları destekler niteliktedir (Klemanski vd., 2016). Bulgular tekrarlayıcı olumsuz 
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düşüncelerin sosyal anksiyetede görülen formu olan olay sonrası işlemlemenin sosyal 

anksiyetenin sürdürülmesinde önemli bir risk faktörü olduğu yönünde yorumlanabilir.  

Araştırmada sosyal anksiyetenin alt boyutları (korku, kaçınma, anksiyete) ile 

fiziksel abartma arasında tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin düzenleyici etkisini 

araştırmak amacıyla yapılan analizler, fiziksel abartma ve sosyal anksiyete alt boyutları 

arasında tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin düzenleyici rolü olmadığı yönündedir.  

 

4.5. AraĢtırmanın Sınırlılıkları ve Güçlü Yönleri 

Literatür incelendiğinde sosyal anksiyete ile ilgili yapılan birçok çalışmaya 

rastlanırken bilinçli farkındalık, bilişsel abartma tarzı ve tekrarlayıcı olumsuz 

düşünceler kavramı ile ilgili ülkemizde sınırlı sayıda araştırma olduğu ve var olan 

çalışmaların daha çok yurtdışı kaynaklı olduğu görülmektedir.  Ulaşılabilen literatür 

kapsamında özellikle araştırmanın amacı olan sosyal anksiyete, bilişsel abartma tarzı, 

bilinçli farkındalık ve tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin ilişkilerini inceleyen herhangi 

bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın sosyal anksiyete bozukluğu ve bilişsel 

abartma tarzı arasındaki ilişkinin oluşması ve sürdürülmesinde etkili olduğu düşünülen, 

risk faktörü olan tekrarlayıcı olumsuz düşünceler ve bu ilişkide tampon görevi gören 

bilinçli farkındalık ile birlikte ele alınmasının literatüre önemli bir katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

Araştırmanın birtakım sınırlılıkları mevcuttur. Demografik özellikler 

incelendiğinde, örneklemde katılımcıların çoğunun lisans düzeyinde olduğu; 

sosyoekonomik düzeyin çoğu birey tarafından alt orta ve üst orta olarak belirtildiği; 

çoğunluğun istihdam sahibi olduğu gibi dengeli olmayan dağılımlar sonuçların 

genellenebilirliği açısından bir sınırlılık olarak değerlendirilmektedir. Benzer şekilde 

araştırmanın örneklemini çoğunlukla üniversite öğrencisi ve üniversite mezunu, en uzun 

süreli yaşadıkları yer şehir ve büyükşehir olan ve İstanbul‟da yaşayan bireyler meydana 

getirmektedir. Araştırmanın katılımcılarının sosyal anksiyete bozukluğu tanısı almayan 

bireyler olması yani araştırmanın klinik örneklemle yapılmaması bir başka sınırlılık 

olarak değerlendirilebilir. Öz-bildirim yöntemine dayalı ölçeklerin kullanılması 

dolayısıyla sonuçlar değerlendirilirken katılımcıların yanlı cevaplar vermiş olabilmeleri 

geçerlilik açısından bir sınırlılık olarak düşünülebilir. Son olarak bu araştırmadaki 
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değişkenler arasındaki ilişkiler kesitsel yöntemle değerlendirildiği için, çalışmada elde 

edilen ilişkilere dair nedensel bir yorum yapılamamaktadır. Başka bir sınırlılık ise 

çalışmaya katılan kadın ve erkek eşitsizliği ile katılımcıların yaş grubu parametresinin 

diğer çalışmalara nazaran kısıtlı olmasıdır.  

Bu sınırlılıklar düşünüldüğünde gelecekteki çalışmaların olay öncesi ve olay 

sonrası işlemleme (Hofmann, 2007) gibi sosyal anksiyeteye özgü TOD türlerini 

incelenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Bundan sonra yapılacak olan 

araştırmaların uzlamsal (longiditional) olmasının, risk faktörlerinin ortaya çıkmasını ve 

sürdürülmesini daha iyi anlamaya yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Ecological 

Momentory Assesment (EMA) adı verilen bireylerin günlük yaşantısında ne hissettiği 

ne düşündüğü ve ne yaptığını inceleyen araştırma yöntemi ile bireylerin semptomlarına, 

işlevselliğine ve psikolojik iyi oluşlarına odaklanılmaktadır (Csikszentmihalyi vd., 

2013) Gelecekte yapılacak olan çalışmalarda bilişsel abartma tarzı ve tekrarlayıcı 

olumsuz düşünceler gibi bilişsel hassasiyet modellerinin incelenmesinde bilişsel, 

duygusal ve davranışsal boyutların herbirine odaklanmanın önemli olacağı 

düşülmektedir. 

4.6. Sonuç ve Öneriler 

Daha önce yapılan çalışmaların çalışmaların büyük bir bölümü depresyonda 

bilişsel yatkınlığın önemini vurgulamaktadır (Riskind vd., 2006). Fakat mevcut 

çalışmanın bulguları da bilişsel abartma tarzının sadece kaygıya özgü bir model olduğu 

görüşünü destekler niteliktedir. Yapılan analizlerde depresyon kontrol edildiğinde dahi, 

kaygının psikopatolojik rahatsızlıkların ortaya çıkmasında ve sürdürülmesinde önemli 

bir etkisi olduğu görülmektedir ve bilişsel abartma tarzının kaygıya özgü olması bu 

durumu destekler niteliktedir. Mevcut çalışmanın değişkenlerine ayrı ayrı bakıldığında; 

sosyal anksiyete bozukluğunun oluşmasında ve sürdürülmesinde bilişsel abartma 

tarzının önemli bir rolü olduğu (Riskind vd., 2006), bilinçli farkındalığın sosyal 

anksiyete bozukluğunu üzerinde koruyucu bir rolü olduğu (Kocovski vd., 2013; Tan 

vd., 2016), tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin sosyal anksiyetenin sürdürülmesinde bir 

risk faktörü olduğu (Orth vd., 2010; Tangney vd., 2007), düşük bilinçli farkındalığına 

sahip bireylerin yüksek sosyal anksiyete düzeyine sahip oldukları (Rasmussen & 

Pidgeon., 2011) görülmektedir. Çalışmada ortaya çıkan, bilinçli farkındalığın, bilişsel 

abartma tarzının sosyal abartma alt boyutu ile sosyal anksiyete bozukluğunun kaçınma 
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alt boyutu arasında koruyucu etki göstermesi, bilinçli farkındalık çalışmalarının, 

egzersizlerinin klinik anlamda da önleyici ve tedavi edici etkisinin olabileceğini 

düşündürmektedir. Bilinçli farkındalık temelli terapiler bireyin bulundukları ana 

odaklanmasını sağlayan yöntemleri barındırır. Bu yöntemlerle birlikte birey 

problemlerle başa çıkma, yaşadığı deneyimleri kabullenme ve bu sorunlardan 

uzaklaşma stratejilerini öğrenir (Hayes vd., 2006). Long ve Christian (2015) yaptığı 

çalışmaya göre bilinçli farkındalık, negatif duygular ve ruminatif düşünceler karşısında 

tampon oluşturmaktadır. Bireyin kendisine karşı olan bu destekleyen tavrı daha az 

depresyon, anksiyete ve obsesyonların şiddetinde anlamlı düşüşlerle ilişkilendirilmiştir 

(Deniz ve Sümer, 2010). Sosyal anksiyete, panik bozukluk ya da obsesif-kompulsif 

bozukluk gibi rahatsızlıkları olan bireyler sürekli olarak duygu ve düşünceleriyle 

boğuştuklarından ötürü o anda yaşananların pek fazla farkına varamazlar (Deniz ve 

Sümer, 2010). Deneysel olarak gözlemlenmiş anksiyete ve depresyon tedavilerinde 

bilinçli farkındalık stratejilerinin tedavi sürecine olumlu yönde etkisi olduğu 

görülmüştür (Shapiro, 2005). Ek olarak, yüksek bilinçli farkındalığın psikolojik iyi oluş 

ile yüksek korelasyona sahip olduğunu göstermektedir (Baer vd., 2008; Brown vd., 

2009). Aynı zamanda yapılan araştırmalar bilinçli farkındalığın düşük stres düzeyi ile 

ilişkisi olduğunu göstermektedir (Atanes vd., 2015).  

Bilişsel anlamda yeniden yapılandırma süreciyle beraber bireylerde kaygı 

uyandıran durumların öncesi, kaygı uyandıran durum sırasında ya da kaygı uyandıran 

durum sonrasında ortaya çıkmakta olan negatif otomatik düşünceleri tanımlanması 

öğretilmektedir. Bunun yanı sıra, davranış ve duygu arasındaki ilişkinin fark edilmesi ve 

otomatik düşüncelerinin doğruluğunu sorgulanması da yine bireye öğretilmesi istenen 

durumlardandır. Düşüncelerin davranışsal deneylerle test edilmesi, akılcı düşünceler 

üretilmesi, hatalı düşüncelerin geliştirilmesine kaynaklık eden inançların ve 

varsayımların belirlenmesi ve bunların değiştirilmesi de yine bilişsel yeniden 

yapılandırma ekseninde bireye üretilmesi planlanan durumlardan bazılarıdır (Clark & 

Beck, 2010; Heimberg, 2002). Klinik deneyimlerden yola çıkılarak bazı deneysel 

çalışmalar yapılmış ve bu sayede bilişsel yeniden yapılandırmanın, belirtilerin 

hafiflemesine yardımcı olduğu görülmüştür (Beck, 2016). Gevşeme eğitimi ile beraber 

bireyler korku duydukları durumlar karşısında meydana gelen fiziksel uyarıları kontrol 

altında tutmayı öğrenirler (Hackney & Cormier, 2008). Sosyal beceri eğitimi ile ise 
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bireyler sosyal hayatlarında mevcut bulunan ilişkilerinde ve iletişim kurmakta yardım 

alabilecekleri bazı beceriler öğrenmektedir. Ek olarak bilinçli farkındalık egzersizlerinin 

aynı zamanda bilişsel abartma tarzı odaklı tedavide de etkili olduğu görülmektedir. 

Kaygılı kişinin odağını zihinsel senaryolardan şimdiki zamana kaydırıp hızla büyüyen 

tehtid algısını ve şiddetlenen kaygıyı azalttığı görülmektedir.  

Tüm bunlara ek olarak bilişsel davranışçı terapi, sokratik sorgulama teknikleri, 

algısal yanılsamalar ve terapide yer değiştirme tekniklerinin bilişsel hassasiyet 

modellerinin tedavisinde etkisi olduğu bilinmektedir (Riskind & Rector, 2018) 

Sonuç olarak sosyal anksiyete bozukluğu ve bilişsel abartma tarzında bilinçli 

farkındalığın koruyucu etkisi göz önünde bulundurulduğunda, yapılan klinik 

müdahalelerde bilinçli farkındalık temelli programların iyileştirici etkisi yadsınamaz bir 

gerçektir. Aynı zamanda bilinçli farkındalık perspektifiyle geliştirilen bu müdahale 

programlarının her ekonomik düzeyden kişinin faydalanabileceği ulaşılabilirlikte olması 

sosyal anksiyete bozukluğunda koruyucu bir faktör olabilir. Bilişsel abartma tarzı ve 

sosyal anksiyeteye sahip bireylerin duygularını düzenlemekte yaşadıkları güçlükler 

sosyal anksiyete düzeyininin artmasına sebep olması şeklinde yorumlanabilir. Nitekim 

alanyazında da sosyal anksiyetinin sürdürülmesinde duygu düzenlemenin önemi 

vurgulanmaktadır (Jelvani., 2018; Farmer ve Kashdan, 2012). Bu sebeple ileride 

yapılacak olan çalışmalarda sosyal anksiyete ve bilişsel abartma tarzı ilişkisinin 

sürdürülmesinde duygu düzenleme stratejilerinin öneminin göz önünde bulundurulması 

önerilebilir. 
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EK’LER 

Gönüllü Katılım Formu (EK A) 

 

Merhaba, 

Bu araştırma Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim görevlisi Dr. Ayşe Altan 

Atalay, yöneticiliğinde Maltepe Üniversitesi yüksek lisans Öğrencisi Beray Nalbantoğlu 

tarafından yürütülmekte olan araştırma, bireylerde, bilişsel abartma tarzı ve sosyal 

anksiyete arasındaki ilişkide, bilinçli farkındalık ve tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin 

rollerini saptamayı amaçlamaktadır. 

Araştırma kapsamında sizden bazı soruları cevaplamanız istenmektedir. Bu 

soruların doğru ya da yanlış cevapları yoktur. Lütfen, yönergeleri takip ederek size en 

uygun olduğunu düşündüğünüz yanıtı vermeye çalışınız ve mümkün olduğunca boş soru 

bırakmayınız. 

Araştırmaya katılım tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Anketlerde yer 

alan sorular rahatsızlık verecek unsurlar içermemektedir. Yine de eğer anket içerisinde 

cevaplamak istemediğiniz sorularla karşılaşırsanız anketi doldurmayı bırakabilirsiniz. 

Ayrıca herhangi bir nedenden ötürü rahatsızlık hissederseniz, istediğiniz aşamada 

çalışmadan tümüyle ayrılabilirsiniz. Vereceğiniz yanıtlar tamamen gizli tutulacak ve sadece 

bu araştırma kapsamında değerlendirilecektir. Bireysel bir değerlendirme olmayacaktır. 

Sizden herhangi bir kimlik bilgisi istenmemektedir. Araştırmadaki soruların cevaplanması 

yaklaşık 25 dakika sürmektedir. 

 

Katılımınız için teşekkür ederim. 

Beray Nalbantoğlu 

beraynlb@yandex.com 
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Çalışmayla ilgili verilen önemli bilgileri okudum ve çalışmaya gönüllü olarak katılmayı 

kabul ediyorum. 

 

Tarih:  

İmza: 

 

Demografik Bilgi Formu (EK B) 

 

1. Yaşınız: 

2. Cinsiyetiniz:                  Kadın            Erkek                 Diğer 

3. Medeni durumunuz:  

  Bekar 

  Evli 

  Boşanmış 

  Dul 

  Diğer____ 

4. Şu anda kiminle yaşıyorsunuz? 

 Ailenizle                       Evde tek başına           

 Annenizle                             Evde arkadaşlarla        

 Babanızla                             Yurtta    

 Akrabaların yanında             Diğer (lütfen açıklayın) _______________ 

5. Ailenizin kaçıncı çocuğusunuz? _______ 

6. Varsa kız kardeşlerinizin sayısı: ______ 

7. Varsa erkek kardeşlerinizin sayısı: _____ 

8. Kardeşleriniz arasında kendiniz de dahil olmak üzere üveylik var mı?  

□ Evet       □ Hayır 

9. Doğduğunuz yerleşim birimi:   

 Köy        

 Bucak        

 Kasaba  
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 Şehir      

 Büyük şehir  

10. En uzun süreli yaşadığınız yerleşim birimi (yaklaşık hayatınızın ilk 17 yıllı):    

 Köy        

 Bucak        

 Kasaba  

 Şehir      

 Büyük şehir  

11. Eğitim durumunuz:     

 Okur-yazar değil       

 Okur-yazar fakat herhangi bir okul bitirmemiş       Üniversite terk                   

 İlkokul mezunu                      Üniversite mezunu      

 Ortaokul mezunu                                         Yüksek lisans 

mezunu        

 Lise mezunu                     Doktora mezunu   

12. Annenizin eğitim durumu:     

 Okur-yazar değil       

 Okur-yazar fakat herhangi bir okul bitirmemiş       Üniversite terk                   

 İlkokul mezunu                      Üniversite mezunu      

 Ortaokul mezunu                                         Yüksek lisans 

mezunu        

 Lise mezunu                     Doktora mezunu   

13. Babanızın eğitim durumu: 

 Okur-yazar değil       

 Okur-yazar fakat herhangi bir okul bitirmemiş         Üniversite terk                   

 İlkokul mezunu                       Üniversite mezunu      

 Ortaokul mezunu                                         Yüksek lisans 

mezunu        

 Lise mezunu                     Doktora mezunu   

14. Meslağiniz: ___________________________________  

15. Annenizin mesleği: ___________________________________  
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16. Babanızın mesleği: ___________________________________ 

17. Anneniz:   Sağ _____  Sağ değil  ______ 

   Öz   _____  Öz değil   ______ 

18. Babanız:   Sağ ______  Sağ değil _______ 

   Öz   ______  Öz değil  _______ 

19. Son 6 hafta içinde düzenli kullandığınız bir ilaç var mı? □ Evet       □ Hayır 

Cevabınız Evet ise ilacın adı: ____________________________ 

20. Daha önce hiç psikiyatrik/psikolojik yardım aldınız mı? (Evet ise şikayetiniz / 

koyulan tanıyı belirtiniz.) ____________________________________ 
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BiliĢsel Abartma Tarzı Ölçeği (EK C) 

 

Yönerge 

Aşağıda bazı senaryolar sunulmuştur. Sizden istenen bu senaryoları okuduktan 

sonar aklınıza gelen ilk düşünceyi ya da tepkiyi yazmanızdır. Cevabınız üzerinde uzun 

sure düşünmeden, senaryoyla ilgili aklınıza gelenleri hemen yazınız. Her senaryoyu 

okuduktan sonra, senaryoyu açık ve net bir şekilde zihninizde canlandırmaya çalışın. Bu 

sahneyi zihninizde canlandırdığınızda ve düşündüğünüzde aklınıza ne geliyor? 

Senaryoya dikkatli bir şekilde odaklanın ve mümkün olduğunca açık ve net ya da canlı 

bir şekilde hayal etmeye çalışın. Senaryoya odaklanmayı bitirdikten sonra, zihninizde 

canlandırdığınız zaman neler olduğuyla ilgili soruları cevaplayınız. Lütfen mümkün 

olduğunca hiçbir soruyu boş bırakmayınız. 

 

Özetle; 

1. Her bir sahneyi açık ve net bir şekilde ya da canlı bir şekilde hayal edin.  

2. Aklınıza gelen düşünce ve duygularla ilgili tüm soruları cevaplayınız.
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Farz edin ki trafiğin çok yoğun olduğu bir saate çevreyolunda giderken arabanızın 

motorundan garip bir ses geldiğini duydunuz. Her iki yanınızdan da arabalar ve 

kamyonlar hızla geçiyor ve arabanızın motorundan her an motor bozulacakmıĢ ya 

da ciddi bir problem varmıĢ gibi sesler geliyor. 

 

 

Bu sahneyi zihninizde canlandırmak sizi ne kadar endişelendirdi ya da kaygılandırdı? 

Hiç değil 1 2 3 4 5         Çok fazla 

Bu sahneyi zihninizde canlandırırken, arabanızın motoruyla ilgili bir sorunun olma 

olasılığı azalıyor mu yoksa her geçen dakika artıyor ve daha da güçleniyor mu? 

Olasılıklar zamanla azalıyor     1      2     3     4     5         Olasılıklar zamanla 

fazlalaşıyor  

Arabanızın motoru ile ilgili sorunun oluşturduğu tehdit oldukça sabit mi kalıyor, yoksa 

her geçen dakika hızla artıyor mu? 

 

Tehdit sabit kalıyor 1 2 3 4 5       Tehdit hızla büyüyor. 

 

Arabanızın motorundaki sorunun gittikçe daha da kötüleştiğini gözünüzde ne kadar 

canlandırıyorsunuz? 

Hiç  1 2 3 4 5         Çok fazla 

 

 

Farz edin ki, duygusal iliĢki içinde olduğunuz kiĢi garip davranıyor.  Sizinle 

buluĢmaya geç geliyor ve konuĢmadığınız zaman aranızda uzun sessizlikler oluyor 

ve göz teması kurmuyor. ĠliĢkiniz ayrılmaya doğru gidiyormuĢ gibi görünüyor. 

 

Bu sahneyi zihninizde canlandırmak sizi ne kadar endişelendirdi ya da kaygılandırdı? 

Hiç değil 1 2 3 4 5         Çok fazla 

Bu sahneyi zihninizde canlandırırken, ilişkinizde bir sorunun olma olasılığı azalıyor mu 

yoksa her geçen dakika artıyor ve daha da güçleniyor mu? 

Olasılıklar zamanla azalıyor     1      2     3     4     5         Olasılıklar zamanla 

fazlalaşıyor  

 

İlişkinizin sona erme/bitme olasılığının oluşturduğu tehdit sabit mi kalıyor, yoksa her 

geçen dakika hızla artıyor mu? 

 

Tehdit sabit kalıyor 1 2 3 4 5       Tehdit hızla artıyor. 

 

İlişkinizin giderek kötüleşip ayrılıkla sonuçlandığını gözünüzde ne kadar 

canlandırıyorsunuz? 

Hiç  1 2 3 4 5         Çok fazla 
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Farz edin ki mali (maddi) problemleriniz hakkında birisiyle konuĢurken garip bir 

kalp çarpıntısı hissediyorsunuz. Daha önce hiç bu Ģekilde kalp çarpıntısı 

hissetmemiĢtiniz ve kalbinizle ilgili bir sorun ortaya çıkacakmıĢ gibi görünüyor. 

 

Bu sahneyi zihninizde canlandırmak sizi ne kadar endişelendirdi ya da kaygılandırdı? 

Hiç değil 1 2 3 4 5         Çok fazla 

Bu sahneyi zihninizde canlandırırken, kalbinizle ilgili bir sorunla karşılaşma olasılığı 

azalıyor mu yoksa her geçen dakika artıyor ve daha da güçleniyor mu? 

Olasılıklar zamanla azalıyor     1      2     3     4     5         Olasılıklar zamanla 

fazlalaşıyor  

Kalbinizle ilgili sorunun oluşturduğu tehdit sabit mi kalıyor, yoksa her geçen dakika 

hızla artıyor mu? 

 

Tehdit sabit kalıyor 1 2 3 4 5       Tehdit hızla artıyor. 

 

Kalbinizdeki sorunun gittikçe daha da kötüleştiğini gözünüzde ne kadar 

canlandırıyorsunuz? 

Hiç  1 2 3 4 5         Çok fazla 

 

 

Farz edin ki bir grup insan içinde oldukça gözde ve benmerkezci birine doğru 

yürüyorsunuz. Bu kiĢi sizi ilk süzdüğünde sizi görmekten rahatsız olmuĢ gibi 

görünüyor ve gruptaki birçok kiĢi de sizden tarafa bakıyor. Bu kiĢiyi bir partiye 

davet etmek istiyorsunuz ama sizin davetinizi geri çevirebilir. 

 

Bu sahneyi zihninizde canlandırmak sizi ne kadar endişelendirdi ya da kaygılandırdı? 

Hiç değil 1 2 3 4 5         Çok fazla 

Bu sahneyi zihninizde canlandırırken, bir zorluk yaşama olasılığınız azalıyor mu yoksa 

her geçen dakika artıyor ve daha da güçleniyor mu? 

Olasılıklar zamanla azalıyor     1      2     3     4     5         Olasılıklar zamanla 

fazlalaşıyor  

Geri çevrilme olasılığının oluşturduğu tehdit sabit mi kalıyor, yoksa her geçen dakika 

hızla artıyor mu? 

 

Tehdit sabit kalıyor 1 2 3 4 5       Tehdit hızla büyüyor. 

 

Geri çevrilme olasılığınızın gittikçe daha da kötüleştiğini gözünüzde ne kadar 

canlandırıyorsunuz? 

Hiç  1 2 3 4 5         Çok fazla 
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Farz edin ki tanımadığınız insanlardan oluĢan büyük bir dinleyici grubunun 

önündesiniz. Çok iyi bilmediğiniz bir konu hakkında konuĢuyorsunuz.  

Dinleyicilerden bazıları sıkılmıĢ ve ilgisiz, bazıları ise rahatsız görünüyor. 

Dinleyicilerden oldukça olumsuz bir tepki alacakmıĢsınız gibi görünüyor. 

 

 Bu sahneyi zihninizde canlandırmak sizi ne kadar endişelendirdi ya da kaygılandırdı? 

Hiç değil 1 2 3 4 5         Çok fazla 

Bu sahneyi zihninizde canlandırırken, dinleyicilerle ilgili bir sorun yaşama olasılığınız 

azalıyor mu yoksa her geçen dakika artıyor ve daha da güçleniyor mu? 

Olasılıklar zamanla azalıyor     1      2     3     4     5         Olasılıklar zamanla 

fazlalaşıyor  

Seyircilerden kaynaklanan tehdit sabit mi kalıyor, yoksa her geçen dakika hızla artıyor 

mu? 

Tehdit sabit kalıyor 1 2 3 4 5       Tehdit hızla artıyor. 

 

Seyircinin tepkisinin gittikçe daha da olumsuz olduğunu gözünüzde ne kadar 

canlandırıyorsunuz? 

Hiç  1 2 3 4 5         Çok fazla 

 

 

Farz edin ki, saat akĢam 6 -trafiğin en yoğun olduğu saat ve siz de otoyolda evinize 

doğru ilerliyorsunuz. Arkanızdan kırmızı bir kamyon belli ki sizi fark etmemiĢ, 

çok hızlı bir Ģekilde üzerinize doru geliyor. Öyle görünüyor ki kaza yapma riskiniz 

oldukça yüksek. 

 

Bu sahneyi zihninizde canlandırmak sizi ne kadar endişelendirdi ya da kaygılandırdı? 

Hiç değil 1 2 3 4 5         Çok fazla 

 

Bu sahneyi zihninizde canlandırırken, kırmızı kamyonla ilgili bir sorunun olma olasılığı 

azalıyor mu yoksa her geçen dakika artıyor ve daha da güçleniyor mu? 

 

Olasılıklar zamanla azalıyor     1      2     3     4     5         Olasılıklar zamanla 

fazlalaşıyor  

 

Bir kaza yapmanın sizin için oluşturduğu tehdit sabit mi kalıyor, yoksa her geçen dakika 

hızla artıyor mu? 

 

Tehdit sabit kalıyor 1 2 3 4 5       Tehdit hızla artıyor. 

 

Kaza riskinin gittikçe daha da kötüleştiğini gözünüzde ne kadar canlandırıyorsunuz? 

Hiç  1 2 3 4 5         Çok fazla 
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Liebowitz Sosyal Ansksiyete Ölçeği (EK D) 

 

Yönerge 

Aşağıdaki tüm seçeneklere geçen haftayı düşünerek-bugün de dahil olacak 

şekilde- puan veriniz. Eğer durumlardan biri geçen hafta içerisinde oluşmadıysa, 

durumla karşılaştığınızda göstereceğinizi düşündüğünüz tepkiyi puanlayınız. Her bir 

durum için (yaşanmış olan ya da yaşanmış olduğu varsayılan) hem korku ya da 

anksiyetenin derecesini hem de kaçınma sıklığını puanlayınız. 

 Korku ya da 

anksiyete 

Kaçınma 

 

Y
o
k

 

H
a
fi

f 

O
rt

a
 

ġ
id

d
et

li
 

A
sl

a
 

A
ra

 s
ır

a
 

S
ık

ça
 

G
en

el
li

k

le
 

1. Topluluk içerisinde telefon etmek (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2. Küçük bir grupla beraber bir 

aktiviteye katılmak 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

3. Toplulukta yemek yemek (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4. Toplulukta içecek içmek (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5. Yönetici konumundaki biri ile 

konuşmak 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6. Seyirci önünde rol yapmak, 

oynamak ya da konuşmak 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7. Bir partiye / davete gitmek (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8. Biri ya da birileri tarafından 

izlenirken çalışmak 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

9. Biri ya da birileri tarafından 

izlenirken yazı yazmak 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

10. Çok iyi tanımadığınız birine telefon 

etmek 

 (  )  (  )  (  )  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

11. Çok iyi tanımadığınız biri ile yüz 

yüze konuşmak 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

12. Yabancılarla tanışmak (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

13. Genel bir tuvalette idrar yapmak  (  )  (  )  (  )  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

14. Başkalarının oturuyor olduğu bir 

odaya girmek 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

15. İlgi merkezi olmak (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

16. Ön hazırlık olmadan bir toplumda 

konuşmak 

 (  )  (  )  (  )  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 

17. Beceri, bilgi ya da yetenek ile ilgili 

bir sınava girmek 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

18. Çok iyi tanımadığınız birine karşı 

görüş bildirmek ya da onunla aynı 

fikirde olmadığınızı söylemek  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

19. Çok iyi tanımadığınız birinin 

doğrudan gözlerinin içine bakmak 

 (  )  (  )  (  )  (  )  (  )  (  )  (  )  (  ) 
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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Bir gruba sözlü rapor vermek (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

21. Cinsel ya da romantik bir ilişki 

amacıyla biriyle yakınlaşmaya 

çalışmak 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

22- Bir malı parası iade edilmek üzere 

geri götürmek 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

23. Bir parti / davet vermek (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

24. Israrcı bir satıcıyı reddetmek (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği (EK E) 

 

Yönerge 

Her bir maddenin ilişkilerinizdeki duygu ve düşüncelerinizi ne oranda yansıttığını 

karşılarındaki 5 aralıklı ölçek üzerinde, ilgili rakam üzerine çarpı (X) koyarak gösteriniz.  
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y
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1- . Bir değişiklik yaratmayacağını bilsem bile, 

insanların hakkımda ne düşüneceği beni kaygılandırır. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

2- İnsanların hakkımda kötü bir izlenim edindiklerini bilsem 

bile buna aldırış ederim. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

3- Diğer insanların, eksikliklerimin farkına varmasından 

sıklıkla korkarım.            

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

4- Birinin üzerinde nasıl bir izlenim yarattığım 

konusunda oldukça kaygılanırım. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

5- Başkalarının beni onaylamayacak olmasından 

korkarım.                            

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

6- İnsanların beni hatalı bulmasından korkarım.                               (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

7- Başkalarının hakkımdaki düşünceleri beni rahatsız 

eder. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

8- Biriyle konuşurken hakkımda ne düşündüğü 

konusunda kaygılanırım 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

9- Nasıl bir izlenim yarattığım konusunda genellikle 

kaygı duyarım. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

10- Birisinin beni yargıladığını bilmek beni çok etkiler. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

11- Bazen, diğer insanların hakkımda ne düşündüğüyle 

gereğinden fazla ilgilendiğimi hissederim. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

12- Yanlış bir şey söyleyecek ya da yapacak olmaktan 

sık sık kaygı duyarım. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
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Perseveratif DüĢünce Ölçeği (EK F) 

 

Yönerge 

Bu ölçekte sizden olumsuz deneyimlerle ya da sorunlarla ilgili genel olarak nasıl 

düşündüğünüzü açıklamanız istenecektir. Lütfen aşağıdaki ifadeleri okuyun ve genel 

olarak olumsuz deneyimlerle ya da sorunlarla ilgili düşündüğünüz durumlara ne kadar 

uygun olduğuna göre değerlendirin. 

 

Bu ölçekte, sizden... 

  

H
iç

b
ir

 z
am

an
 

N
ad

ir
en

 

B
az

en
 

S
ık

lı
k
la

 

N
er

ed
ey

se
 h

er
 

za
m

an
 

1 Aynı düşünceler aklımdan tekrar tekrar 

geçmeye devam ediyor 

0 1 2 3 4 

2 Düşünceler zihnime zorla girer 0 1 2 3 4 

3 Onları düşünmeyi durduramıyorum 0 1 2 3 4 

4 Hiçbirini çözmeden birçok sorunla ilgili 

düşünüyorum 

0 1 2 3 4 

5 Sorunlarımla ilgili düşünürken başka hiçbir 

şey yapamıyorum 

0 1 2 3 4 

6 Düşüncelerim kendini tekrarlıyor 0 1 2 3 4 

7 Düşünceler aklıma istemim dışında 

gelmeye devam ediyor 

0 1 2 3 4 

8 Bir takım meselelere takılır ve ilerleyemem 0 1 2 3 4 

9 Bir cevap bulamadan kendime sorular 

sormaya devam ediyorum 

0 1 2 3 4 

10 Düşüncelerim beni diğer şeylere 

odaklanmaktan alıkoyuyor 

0 1 2 3 4 

11 Her zaman aynı meseleyle ilgili düşünüp 

dururum 

0 1 2 3 4 

12 Düşünceler zihnimde öylece beliriyor. 0 1 2 3 4 

13 Aynı mesele üzerinde düşünmeye devam 

etme dürtüsü hissediyorum 

0 1 2 3 4 

14 Düşüncelerimin bana pek faydası olmuyor 0 1 2 3 4 

15 Düşüncelerim tüm dikkatimi alıyor 0 1 2 3 4 
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Bilinçli Farkındalık Ölçeği (EK G) 

Yönerge 

Aşağıda sizin günlük deneyimlerinizle ilgili bir dizi durum verilmiştir. Lütfen 

her bir maddenin sağında yer alan 1 ile 6 arasındaki ölçeği kullanarak her bir deneyimi 

ne kadar sık veya nadiren yaşadığınızı belirtiniz. Lütfen deneyimizin ne olması 

gerektiğini değil, sizin deneyiminizi gerçekten neyin etkilediğini göz önünde 

bulundurarak cevaplayınız. Lütfen her bir maddeyi diğerlerinden ayrı tutunuz. 

 

1 2 3 4 5 6 

Hemen 

hemen her 

zaman 

Çoğu zaman Bazen Nadiren 
Oldukça 

Seyrek 

Hemen 

hemen 

hiçbir 

zaman 

                          

1. Belli bir süre farkında olmadan bazı duyguları yaşayabilirim. 1 2 3 4 5 6 

2. Eşyaları özensizlik, dikkat etmeme veya başka bir şeyleri 

düşündüğüm için kırarım veya dökerim. 
1 2 3 4 5 6 

3. Şu anda olana odaklanmakta zorlanırım. 1 2 3 4 5 6 

4. Gideceğim yere, yolda olup bitenlere dikkat etmeksizin hızlıca 

yürüyerek gitmeyi tercih ederim. 
1 2 3 4 5 6 

5. Fiziksel gerginlik ya da rahatsızlık içeren duyguları, gerçekten 

dikkatimi çekene kadar fark etmeme eğilimim vardır. 
1 2 3 4 5 6 

6. Bir kişinin ismini, bana söylendikten hemen sonra unuturum. 1 2 3 4 5 6 

7. Yaptığım şeyin farkında olmaksızın otomatiğe bağlanmış gibi 

yapıyorum. 
1 2 3 4 5 6 

8. Aktiviteleri gerçekte ne olduklarına dikkat etmeden acele ile yerine 

getiririm. 
1 2 3 4 5 6 

9. Başarmak istediğim hedeflere öyle çok odaklanırım ki o hedeflere 

ulaşmak için şuan ne yapıyor olduğumun farkında olmam. 
1 2 3 4 5 6 

10. İşleri veya görevleri ne yaptığımın farkında olmaksızın otomatik 

olarak yaparım. 
1 2 3 4 5 6 

11. Kendimi bir kulağımla birini dinlerken; aynı zamanda başka bir şeyi 

de yaparken bulurum. 
1 2 3 4 5 6 

12. Gideceğim yerlere farkında olmadan gidiyor, sonra da oraya neden 

gittiğime şaşırıyorum. 
1 2 3 4 5 6 

13. Kendimi gelecek veya geçmişle meşgul bulurum. 1 2 3 4 5 6 

14. Kendimi yaptığım işlere dikkatimi vermemiş bulurum. 1 2 3 4 5 6 

15. Ne yediğimin farkında olmaksızın atıştırıyorum. 1 2 3 4 5 6 
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Kısa Semptom Envanteri (EK H) 

 

Aşağıda insanların bazen yaşadıkları belirtilerin ve yakınmaların bir listesi 

verilmiştir. Listedeki her maddeyi lütfen dikkatle okuyun. Daha sonra o belirtinin 

SĠZDE BUGÜN DAHĠL, SON BĠR HAFTADIR NE KADAR VAROLDUĞUNU yandaki 

bölmede uygun olan yerde işaretleyin. 

Her belirti için sadece bir yeri işaretlemeye ve hiçbir maddeyi atlamamaya özen 

gösterin. Yanıtlarınızı kurşun kalemle işaretleyin. Eğer fikir değiştirirseniz ilk yanıtınızı 

silin. 

Yanıtlarınızı aşağıdaki ölçeğe göre değerlendirin: 

 

Bu belirtiler son bir haftadır sizde ne kadar var? 

0                                1                                  2                           3                               4 

Hiç yok                      Biraz var            Orta derecede var       Epey var               Çok 

fazla var 

 

 

 

1. Yaşamınıza son verme düşünceleri 0 1 2 3 4 

2. Hiçbir nedeni olmayan ani korkular 0 1 2 3 4 

3. Kontrol edemediğiniz duygu patlamaları 0 1 2 3 4 

4. Başka insanlarla beraberken bile yalnızlık 

hissetmek 

0 1 2 3 4 

5. Yalnızlık hissetmek 0 1 2 3 4 

6. Hüzünlü, kederli hissetmek 0 1 2 3 4 

7. Hiçbir şeye ilgi duymamak 0 1 2 3 4 

8. Ağlamaklı hissetmek  0 1 2 3 4 

9. Kolayca incinebilme, kırılmak  0 1 2 3 4 

10. Uykuya dalmada güçlük 0 1 2 3 4 

11. Karar vermede güçlükler 0 1 2 3 4 

12. Otobüs, tren, metro gibi umumi vasıtalarla 

seyahatlerden korkmak 

0 1 2 3 4 

13. Sizi korkuttuğu için bazı eşya, yer ya da 

etkinliklerden uzak kalmaya çalışmak 

0 1 2 3 4 

14. Kafanızın bomboş kalması 0 1 2 3 4 

15. Gelecekle ilgili umutsuzluk duyguları 0 1 2 3 4 

16. Konsantrasyonda (dikkati bir şey üzerinde 

toplama) Güçlük/zorlanmak    

0 1 2 3 4 

17. Bedeninizin bazı bölgelerinde uyuşmalar, 

karıncalanmalar 

0 1 2 3 4 

18. Kendini gergin ve tedirgin hissetmek 0 1 2 3 4 

19. Ölme ve ölüm üzerine düşünceler 0 1 2 3 4 

20. Diğerlerinin yanındayken yanlış bir şeyler 

yapmamaya çalışmak  

0 1 2 3 4 

21. Kalabalıklarda rahatsızlık duymak  0 1 2 3 4 

22. Dehşet ve panik nöbetleri 0 1 2 3 4 
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23. Sık sık tartışmaya girmek 0 1 2 3 4 

24. Yalnız bırakıldığında / kalındığında yalnızlık 

hissetmek 

0 1 2 3 4 

25. Yerinde duramayacak kadar tedirgin hissetmek 0 1 2 3 4 
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