
 

 

 

YAKIN ĠLĠġKĠLERDE BELĠRSĠZLĠĞE 

TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN ĠRRASYONEL ĠNANIġLAR VE 

TEMEL PSĠKOLOJĠK ĠHTĠYAÇLARLA ĠLĠġKĠSĠ 

Müjgan Kasap 

171180101 

 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

Psikoloji Anabilim Dalının Adı  

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı  

DanıĢman: Dr.Öğr.Üyesi Murat Artıran 

 

 

 

 

 

 

 

Ġstanbul 

T.C. Maltepe Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Ekim, 2020 



 

 

 

 

 

 

YAKIN ĠLĠġKĠLERDE BELĠRSĠZLĠĞE 

TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN ĠRRASYONEL ĠNANIġLAR VE 

TEMEL PSĠKOLOJĠK ĠHTĠYAÇLARLA ĠLĠġKĠSĠ 

Müjgan Kasap 

171180101 

Orcid: 0000-0003-2579-7450 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

Psikoloji Anabilim Dalının Adı  

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı 

DanıĢman: Dr.Öğr.Üyesi Murat Artıran 

 

 

 

 

 

 

 

Ġstanbul 

T.C. Maltepe Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Ekim, 2020 



 

ii 

 

JÜRĠ VE ENSTĠTÜ ONAYI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

ETĠK ĠLKE VE KURALLARA UYUM BEYANI 

 

 



 

iv 

 

TEġEKKÜR 

 

 

Tez yazımının  ne kadar zorlu bir süreç olduğunu içine girince daha çok anladım. 

Bu nedenle öncelikle, bu zorlu süreçte katkı derecesi az çok ayırmadan, bana destek olan  

herkese ve çalıĢmama gönüllü katılmayı kabul eden tüm katıımcılara teĢekkürü borç bilirim. 

Öneri ve görüĢleriyle tezime olan katkıları için tez danıĢmanım Dr. Öğretim Üyesi 

Murat Artıran‟a; tez jürimde yer alarak sundukları değerli katkıları için Doç. Dr. Özden 

Bademci ve Dr. Öğr. Üyesi Kuntay Arcan‟a teĢekkürlerimi sunarım. Ayrıca lisans ve 

yüksek lisans eğitim sürecimde bana bilgi birikimleri ile yol gösteren, katkı sağlayan tüm 

hocalarıma teĢekkür ederim. 

Tezimin veri toplama ve yazım sürecinde destek olan, isimlerini tek tek 

yazamadığım tüm arkadaĢlarım ve özelikle de sevgili Hatice Elönü, Ġlknur Gönkesen, 

YeĢim Duygu Çandır ve aynı zamanda meslektaĢım olan Sinem Nur Sevinç, katkılarınız 

çok değerli, teĢekkürler. Bunaldığım, kaygılandığım, umutsuzluğa kapıldığım her anımda 

yanımda olan, tezimin son haline gelmesinde katkılarından dolayı sevgili dostlarım ve 

meslektaĢlarım Rabia Özer ve Gülay YaĢar Özdoğan‟a ve manevi desteğini her zaman 

hissettiğim, tüm hayatım boyunca da hissetmeyi umut ettiğim Seyit Cebecioğlu‟na ayrıca 

teĢekkür etmek isterim.  

Ve son olarak, hayatımın her alanında varlıklarıyla destek olan sevgili babama, 

kardeĢime ve özelikle her türlü desteğini sevgiyle ve büyük bir sabırla bana sunan canım 

anneme, ayrıca  hem veri toplama hem de yazım sürecinde desteği çok büyük olan sevgili 

kardeĢim Sinem Ulusoy Kasap‟a minnetarım, iyi ki varsınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müjgan Kasap 

Ekim 2020 

 



 

v 

 

ÖZ 

YAKIN ĠLĠġKĠLERDE BELĠRSĠZLĠĞE TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN 

ĠRRASYONEL ĠNANIġLAR VE TEMEL PSĠKOLOJĠK 

ĠHTĠYAÇLARLA ĠLĠġKĠSĠ 

 

Müjgan Kasap 

Yüksek Lisans Tezi 

Psikoloji Anabilim Dalı 

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı 

DanıĢman: Dr. Öğr. Üyesi Murat Artıran 

Maltepe Üniversitesi Lisanüstü Eğitim Enstitüsü, 2020 

 

 

Bu  çalıĢmada kaygılı bağlanma, kaçınmacı bağlanma, irrasyonel inanıĢlar ve 

temel psikolojik ihtiyaçların  belirsizliğe tahammülsüzlük ile iliĢkilerinin ve belirsizliğe 

tahammülsüzlük üzerinde yordayıcı etkilerinin olup olmadığının araĢtırılması 

amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmanın örneklemi olarak, 20-42 yaĢları arasında 179‟u kadın, 64‟ü 

erkek olmak üzere toplam 243 kiĢiden veri toplanmıĢtır. Katılımcılara Belirsizliğe 

Tahammülsüzlük Ölçeği Kısa Formu, Yakın ĠliĢkilerde YaĢantılar Envanteri-II, Genel 

Tutumlar ve ĠnanıĢlar Ölçeği Kısa Formu ve Temel Psikolojik Ġhtiyaçlar Ölçeği 

uygulanmıĢtır. Belirsizliğe tahammülsüzlüğün cinsiyete göre değerlendirilmesi  için 

bağımsız örneklem t-testi, değiĢkenler arasındaki iliĢkileri incelemek amacıyla pearson 

momentler çarpımı korelasyon analizi uygulanmıĢtır. Bağımsız değiĢkenlerin 

belirsizliğe tahammülsüzlüğü yordama güçlerini görmek için ise basit ve  çoklu 

regresyon analizinden yararlanılmıĢtır. Bulgulara göre, belirsizliğe tahahmmülsüzlük 

cinsiyete göre farklılık göstermemiĢtir. Belirsizliğe tahammülsüzlüğün irrasyonel 

inanıĢlar, kaygılı ve kaçınmacı bağlanma ile anlamlı iliĢki gösterdiği bulgulanırken, 

temel psikolojik ihtiyaçlarla sadece alt boyutlar arasında anlamlı iliĢki görülmüĢtür. 

Kaygılı bağlanma, kaçınmacı bağlanma ve irrasyonel inanıĢlar ayrı ayrı belirsizliğe 

tahammülsüzüğü  yordamakta iken, çoklu regresyon analizinde irrasyonel inanıĢlar ve 

kaçınmacı bağlanmanın birlikte belirsizliğe tahammülsüzlüğü yordayıcı etkisi 

bulgulanmıĢtır. 

Anahtar Sözcükler: Belirsizliğe Tahammülsüzlük, Bağlanma, Ġrrasyonel ĠnanıĢlar, 

Temel Psikolojik Ġhtiyaçlar. 
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ABSTRACT 

THE RELATIONSHIP BETWEEN INTOLERANC UNCERTAINTY, 

IRRATIONAL BELIEFS AND  BASIC PSYCHOLOGICAL NEEDS 

IN CLOSE RELATIONSHIP 

 

Müjgan Kasap 

Master Thesis 

Department of Psychology 

Clinical Psychology Programme 

Thesis Advisor: Asst. Prof. Murat Artıran 

Maltepe University Graduate School, 2020 

 

In this study, it was aimed to investigate the relationship between anxious 

attachment, avoidant attachment, irrational beliefs, and basic psychological needs with 

uncertainty and intolerance to uncertainty. The sample of the study was collected from a 

total of 243 people, including 179 women and 64 men between the ages of 20-42. The 

participants completed The Short Version of the Intolerance of Uncertainty Scale, 

Inventory of Experiences in Close Relationships-Revised, The Shortened General 

Attitude and Belief Scale and The Basic Psychological Need Satisfaction Scale – 

Relationship Domain. Independent sample t-test was used to evaluate the intolerance of 

uncertainty by gender, Pearson Moments Product Correlation Analysis to examine the 

relationships between variables, and simple and multiple regression analysis to see the 

power of independent variables to predict uncertainty. According to the results of this 

study, intolerance of the uncertainty did not differ by gender. While it was found that 

intolerance to uncertainty showed a significant relationship with irrational beliefs, 

anxious and avoidant attachment, a significant relationship was observed only between 

basic psychological needs and sub-dimensions. While anxious attachment, avoidant 

attachment, and irrational beliefs separately predicted intolerance to uncertainty, it was 

found that irrational beliefs and avoidant attachment together predicted intolerance to 

uncertainty in multiple regression analysis. 

 

Keywords: Intolerance of Uncertainty, Attachment, Irrasyonel Beliefs, Basic 

Psychological Needs. 
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

1.1. AraĢtırmanın Amacı 

Günlük yaĢamın bir çok belirsiz ve/veya muğlak durumlar içerdiği 

düĢünüldüğünde, belirsiz durumları tehdit edici olarak algılamanın kiĢide olumsuz 

duygulara neden olması ve sıklıkla endiĢeyi deneyimlemesi beklenebilecek bir 

durumdur.   

Literatür taramasında  kiĢilerin belirsizlik durumlarına yönelik verdikleri 

olumsuz tepkilerin  “belirsizliğe tahammülsüzlük” (BT) kavramı ile ifade edildiği 

görülmektedir. AraĢtırmacının odağı ve çalıĢmanın bağlamına göre farklılaĢsa da 

BT‟nin alanda  yaygın kullanılan ve sıklıkla atıfta bulunulan bir tanımlaması;  “ortaya 

çıkma olasılığından ve iliĢkili sonuçlarından bağımsız olarak belirsiz bir olaya veya 

duruma olumsuz tepki verme eğilimi” Ģeklindedir ve bireyin belirsizliği öznel olarak 

değerlendirmesine vurgu yapar (Ladouceur, Gosselin ve Dugas, 2000, sf:934)  

Özellikle son yıllarda yürütülen çalıĢmalarda, BT‟nin kaygı ve duygu durum 

bozuklukları ile iliĢkili psikolojik rahatsızlıkların baĢlamasında ve semptomların 

devamında  katkısı bulunan  önemli bir transdiagnostik (tanılararası) faktör olarak ele 

alındığı görülmektedir (Einstein, 2014; Carleton, 2016).  Bununla birlikte BT‟nin kaygı 

ve duygu durum bozuklukları gibi rahatsızlıklardaki nedensel, sürdürücü, aracı rol 

oynayan yönlerini araĢtıran çalıĢmaların az sayıda olduğuna ve alanda bu yönde bir 

ihtiyaç olduğuna da  dikkat çekilmektedir (Shihata ve ark., 2016; McEvoy ve ark., 2019; 

Shapiro ve ark., 2020).  

Ġlgili alanyazında, BT‟nin endiĢe (Buhr, 2001; Dugas, Schwartz ve Francis, 

2004), kaygı (Boelen ve Reijntjes, 2009; Khojazada, 2019), depresyon (Berenbaum, 

Bredemeier ve Thompson ,2008; Gilbert, Tonge ve Thompson, 2019), kiĢilik özellikleri 

(Uzun,2019, Güvenç,2019), ebeveyn tutumları (Uçar, 2019; Uzun, 2019), bağlanma 

(Wright ve ark., 2017), psikolojik iyi olma (Koç ve ark., 2016)  gibi değiĢkenlerle 

iliĢkili olduğu çalıĢmalar bulunmaktadır. Aynı zamanda BT‟nin patolojik endiĢe (Uzun, 

2019), kaygı (Chen ve  Hong, 2010; Yüksel,2014),  depresyon (McEvoy ve Mahoney, 
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2012; Talkovsky ve Norton; 2018), OKB (Reuther ve ark., 2013), duygu düzenleme 

süreçleri (Yıldız ve Güllü, 2019), bağlanma (Zdebic, Moss ve Bureau, 2017; Wright ve 

ark., 2017) gibi çeĢitli değiĢkenleri yordadığı veya aracı rol oynadığı araĢtırmalarla da 

karĢılaĢılmaktadır. Bununla birlikte  BT‟yi yorduyor olabilecek değiĢkenlerin 

araĢtırıldığı az sayıda çalıĢmaya (Sternheim ve ark., 2017; KarataĢ ve Uzun, 2018) 

rastlanmıĢtır ve alanda bu yönde bir ihtiyaç olduğuna  dikkat çekilmektedir (McEvoy ve 

ark., 2019; Shapiro ve ark., 2020). Bu nedenle bu çalıĢmada; bağlanma, irrasyonel 

inanıĢlar ve öz-belirlenim kuramı dahilinde tanımlanan temel psikolojik ihtiyaçların,  

BT üzerinde yordayıcı etkilerinin olup olmadığının araĢtırılması yoluyla alanyazına 

katkıda bulunulması ve elde edilen sonuç doğrultusunda, BT‟nin azaltılması yönünde 

terapi sürecine ıĢık tutacak verilerin elde edilmesi amaçlanmıĢtır.  

1.2. AraĢtırmanın Önemi 

Bu çalıĢmanın önemi; bağlanma, irrasyonel inanıĢlar ve temel psikolojik 

ihtiyaçların  birlikte BT üzerinde iliĢkilerinin  ve olası yordayıcı etkilerinin araĢtırılması 

açısından literatürde az sayıda ele alınan bir konu olması dolayısıyla, alanyazına katkıda 

bulunmasıdır.  

BT ile ilgili literatür incelendiğinde, klinik ve klinik olmayan örneklemlerde 

endiĢe ve BT arasındaki iliĢkinin gücünden yola çıkan araĢtırmacıların, öncelikle BT‟yi 

hedefleyerek endiĢeyi azaltmayı amaçladıkları görülmektedir. Bu amaçla tasarlanmıĢ 

biliĢsel-davranıĢçı tedavilerin etkinliğini test eden çalıĢmalar, BT‟nin  endiĢe 

düzeyindeki değiĢikliklere yol açtığını (Dugas ve Ladouceur, 2000; Ladouceur ve ark., 

2000) ve daha ötesi, BT düzeyindeki değiĢikliklerin genellikle tedavi süresince 

endiĢedeki değiĢikliklerden önce geldiğini (Dugas ve Ladouceur, 2000) göstermiĢtir.  

Patolojik endiĢenin tedavi modellerinde BT baĢlangıçta YKB bağlamında endiĢe 

için bir açıklama olarak geliĢtirilmekle birlikte, alanyazındaki son araĢtırmalar BT‟nin 

genel olarak  kaygı ve duygudurum bozukluklarında semptomların baĢlaması ve devamı 

için katkısı olası transdiyagnostik (tanılararası) bir mekanizma olabileceğini öne 

sürmektedir (McEvoy,  Mahoney, 2012a).  

Alanyazında gelinen noktada, BT‟nin geliĢimindeki süreçleri anlamanın teorik 

ve klinik etkilerinin öneminin altı çizilmektedir. Bununla birlikte, BT‟nin geliĢimi 
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üzerine doğrudan araĢtırmalar henüz yenidir ve burada potansiyel süreçlere ve 

geliĢimsel kökenlere odaklanarak gözden geçirilmesi  üzerinde durulmaktadır (Shihata, 

M. McEvoy ve Mullan, 2016). Yeni araĢtırmalar için BT  ile psikopatolojinin duygusal, 

davranıĢsal, biliĢsel ve kiĢilerarası faktörler dahil olmak üzere diğer yönleri arasındaki 

iliĢkilerin, BT‟nin ileriye yönelik ve engelleyici boyutlarının da dikkate alınarak 

araĢtırılması önerilmektedir  (McEvoy, Hyett, Shihata, Price  ve Strachan, 2019).  

1.3. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

BT düzeylerine yönelik bulgular; Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği-Kısa 

Formu‟ndan, bağlanma boyutlarına yönelik bulgular Yakın ĠliĢkilerde YaĢantılar 

Envanteri-II‟den, irrasyonel inanıĢlara iliĢkin bulgular Genel Tutumlar ve ĠnanıĢlar 

Ölçeği Kısa Formundan ve temel psikolojik ihtiyaçlarla ilgili bulgular ise Temel 

Psikolojik Ġhtiyaçlar Ölçeğinden  elde edilen verilerle sınırlıdır. 

1.4. AraĢtırmanın Denenceleri 

Yakın iliĢkilerindeki bağlanma boyutları, irrasyonel inanıĢlar ve temel psikolojik 

ihtiyaçlar değiĢkenlerinin BT düzeyi ile iliĢkili olup olmadığı ve değiĢkenlerin  BT 

düzeyi üzerinde yordayıcı etkiye sahip  olup olmadığı bu araĢtırmanın ana sorusudur.  

ÇalıĢmadaki diğer alt sorular ise aĢağıda sıralanmıĢtır. 

1. BT düzeyi cinsiyete göre farklılaĢmakta mıdır? 

2. Kaygılı  bağlanma ve toplam BT düzeyi arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

3. Kaygılı  bağlanma ve ileriye yönelik BT düzeyi arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

4. Kaygılı  bağlanma ve engelleyici  BT düzeyi arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

5. Kaçınmacı bağlanma ve genel BT düzeyi arasında anlamlı bir iliĢki vardır mıdır? 

6. Kaçınmacı bağlanma ve ileriye yönelik BT düzeyi arasında anlamlı bir iliĢki var 

mıdır? 

7. Kaçınmacı  bağlanma ve engelleyici  BT düzeyi arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

8. Ġrrasyonel inanıĢlarla BT düzeyi arasında anlamlı bir  iliĢki var mıdır? 

9. Temel psikolojik ihtiyaçlarla BT düzeyi arasında anlamlı bir  iliĢki var mıdır? 

10. Kaygılı bağlanma, kaçınmacı bağlanma, irrasyonel inanıĢlar ve temel psikolojik 

ihtiyaçlar BT‟yi  yordamakta mıdır? 
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AraĢtırma soruları ve  daha önce yapılan araĢtırma bulguları gözönünde  

bulundurularak oluĢturulan hipotezler Ģunlardır: 

H1: BT düzeyi cinsiyete göre farklılaĢmamaktadır. 

H2: Kaygılı  bağlanma boyutu ve toplam BT düzeyi arasında pozitif yönlü anlamlı bir 

iliĢki bulunmaktadır. 

H3: Kaçınmacı  bağlanma boyutu ve toplam BT düzeyi arasında pozitif yönlü anlamlı 

bir iliĢki bulunmaktadır. 

H4: Ġrrasyonel inanıĢlarla BT düzeyi arasında anlamlı bir  iliĢki bulunmaktadır. 

H5: Temel psikolojik ihtiyaçlarla BT düzeyi arasında anlamlı bir  iliĢki bulunmaktadır. 

H6: Kaygılı bağlanma, kaçınmacı bağlanma, irrasyonel inanıĢlar ve temel psikolojik 

ihtiyaçlar birlikte BT‟yi  yordamaktadır. 

1.5. Tanımlar 

Belirsizlik: Ġpucu barındırmayan yeni ve yabancılık çekilen durumlar, birden fazla 

ipucu dolayısıyla sonucun öngörülemediği karmaĢık, anlaĢılması güç durumlar ya da  

eldeki ipucunun birbirinden farklı bilgileri iĢaret ettiği tutarsız durumları ifade eder 

(Budner, 1962). 

Belirsizliğe Tahammülsüzlük: Ortaya çıkma olasılığından ve iliĢkili sonuçlarından 

bağımsız olarak belirsiz bir olaya veya duruma karĢı duygusal, biliĢsel ve davranıĢsal 

olumsuz tepki verme yatkınlığıdır (Ladouceur, Gosselin ve Dugas, 2000). 

Bağlanma: KiĢilerin kendileri için önemli gördükleri diğerlerine karĢı geliĢtirdikleri 

duygusal bağları ifade eder ( Bowlby,1973; akt.Yüksel, 2014). 

Ġrrasyonel (Akılcı Olmayan) ĠnanıĢlar: Gerçeğin mevcut kanıtlarla desteklenmediği, 

yanlıĢ yorumlanarak çarpıtıldığı inaçlardır ve kiĢinin kendisini, diğer kiĢileri ve dünyayı 

mantıksız Ģekilde değerlendirmesine yol açar (Froggatt,2005). 

Rasyonel (Akılcı) ĠnanıĢlar: Rasyonel inanıĢlar ise; mantıklı çıkarımlara dayalı, 

gerçeklerle tutarlı, mutlak emirler ve zorunluluk ve dayatmalara dayalı olmayan, esnek 

inanıĢlardır. Olumsuz olaylarla karĢılaĢılsa bile sağlıklı, iĢlevsel duygulara yol açarak 

kiĢinin amacına ulaĢmasına yardımcı olurlar (DiGiuseppe ve ark., 2014). 

Temel Psikolojik Ġhtiyaçlar:  KiĢisel bütünlük, geliĢim ve iyi oluĢ için karĢılanması 

gerektiği düĢünülen Temel Psikolojik Ġhtiyaçlar; bir motivasyon kuramı olan Öz-

Belirleme Kuramı kapsamında yer alan psikolojik ihtiyaçların bütünü olarak tanımlanır 
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ve  özerklik, yetkinlik ve iliĢkili olma ihtiyacı olmak üzere üç temel ihtiyacı kapsar  

(Ryan ve Deci, 2000; Deci ve Ryan, 2000).  

1.6. Kuramsal Açıklamalar ve Ġlgili AraĢtırmalar 

Bu bölümde belirsizlik, BT, bağlanma, irrasyonel inanıĢlar ve temel psikolojik 

ihtiyaçlarla ilgili kuramsal açıklamalara, değiĢkenler arası iliĢkilere ve alanyazındaki 

benzer çalıĢmaların bulgularına yer verilmiĢtir.   

1.6.1. Belirsizlik 

Günlük hayatta kullanılan “belirsizlik” kavramının, alan yazında farklı 

tanımlarıyla karĢılaĢılmaktadır. Bu durum, Ġngilizcede kullanılan farklı anlamdaki 

kelimelerin Türkçe karĢılığının tek olmasından kaynaklanmaktadır.  BT kavramında 

vurgu yapılan  “belirsizlik”, birden fazla anlama sahip olan, muğlak olan durumlardan 

daha çok, gelecekle ilgili tahmin edilemeyen ve genellikle rahatsızlık yaratan durumları 

tanımlamak için kullanılır (Sarı, 2007).   

Budner (1962) belirsizliği; ipucu barındırmayan yeni ve yabancılık çekilen 

durumlar, birden fazla ipucu dolayısıyla sonucun öngörülemediği karmaĢık, anlaĢılması 

güç durumlar ya da  eldeki ipucunun birbirinden farklı bilgileri iĢaret ettiği tutarsız 

durumlar olarak tanımlamıĢtır. Bir diğer tanıma göre belirsizlik; olayların ve 

sonuçlarının gerçekleĢme olasılıklarının öngörülememesi olarak tanımlanmaktadır 

(Kasperson, 2008; akt., Arslan, 2013).  Crigger‟a (1996)  göre belirsizlik, herhangi bir 

durumu kontrol edememekten kaynaklanan yetersizlik duygusu ya da yaĢamdaki 

olayların anlamını açıklamadaki yetersizlikten kaynaklanan biliĢsel bir durum olarak 

tanımlanmıĢtır (Öz, 2001).  

Belirsizliğe karĢı genel algının olumsuz olmasına rağmen, bireyler tarafından 

olumlu olarak algılandığı ve kullanıldığı durumlar da vardır (Arslan, 2013). Sorrentino 

ve Sort (1986) tarafından geliĢtirilen “belirsizlik eğilimi teorisi” ne göre;  belirsizlik 

odaklı kiĢiler belirsizliği  kendileri ve çevreleri hakkında yeni bilgiler öğrenme fırsatı 

olarak algılayıp motive olurken, kesinlik odaklı kiĢiler belirsizliği tehdit olarak 

algılayarak, kendileri ve çevreleri hakkında kesinliği içeren durumlarda daha fazla 

motive olmaktadırlar. Belirsizlik odaklı ve kesinlik odaklı bireyler için bu farklı 
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motivasyonel özelliklerinin, çocuk-bakıcı iliĢkisinden kaynaklandığı düĢünülmektedir 

(Yıldız, 2017) 

Belirsizliğin tehdit olarak algılandığı durumlarda kiĢi eğer yaĢanan olay üzerinde 

herhangi bir etkisinin olamayacağına ve gerçekliği değiĢtiremeyeceğine inanırsa 

durumu kabul ederek boyun eğme tepkisi gösterir. Bir diğer tepki olan inkarda ise 

gerçeklik, algılanan birey tarafından farklı yorumlanarak değiĢtirilir. Budner (1962) söz 

konusu boyun eğme ve inkar davranıĢlarının, belirsizliğin oluĢmasına zemin hazırlayan 

yeni, karmaĢık ya da çözülemez durumda ortaya çıkması durumunda kiĢinin belirsizliğe 

tahammülsüz olduğunun düĢünebileceğini ifade etmiĢtir. 

1.6.2. Belirsizliğe Tahammülsüzlük 

BT kavramı Frenkel-Brunswick (1949) tarafından bir kiĢilik özelliği olarak ifade 

edilmiĢ, daha sonra Budner (1962) tarafından “belirsiz durumları tehlike kaynağı olarak 

algılama yatkınlığı” Ģeklinde tanımlanmıĢtır ( Sarı, 2007; Öztürk, 2013). Ancak bu 

tanımlamalar, “belirsizlik” kavramından daha çok “Ģüpheye” tahammülsüzlük 

kavramına karĢılık gelmektedir (Yıldız, 2017; Geçkin ve Sahranç,2017). BT‟nin 

kapsamlı olarak ve bu çalıĢmada kullanıldığı Ģekliyle ilk tanımı, Freeston ve ark. (1994) 

tarafından yapılmıĢ ve bu tanımda BT, endiĢenin potansiyel olarak önemli bir boyutu 

olarak kavramsallaĢtırılmıĢtır. Sözkonusu araĢtırmacılara göre BT, günlük yaĢam 

olaylarında yüksek tehdit, hatalı değerlendirme ve baĢa çıkmada güçlüğün yaĢandığı 

durumlarda, belirsizliğe karĢısı ortaya çıkan ve önyargılı bilgi iĢlemelerden oluĢan 

biliĢsel, duygusal ve davranıĢsal tepkilerdir (McEvoy ve  Mahoney, 2012a; Carleton, 

2016). Buhr ve Dugas (2002) tarafından yapılan ve literatürde sıklıkla referans 

gösterilen  tanımlamaya göre ise BT, “bir kiĢinin belirsiz durumları nasıl algıladığını, 

yorumladığını ve belirsiz durumlara biliĢsel, duygusal ve davranıĢsal düzeyde verdiği 

cevapları etkileyen biliĢsel bir önyargı”dır. 

Alan yazında araĢtırmacının ilgilendiği bağlama uygun olarak farklı 

tanımlamalarla karĢılaĢılmaktadır.  

Bazı tanımlamalarda BT kiĢisel bir yatkınlık özellliği olarak kavramlaĢtırılmıĢtır. 

Dugas, Gosselin ve Ladouceur (2001)‟e göre BT,  “bir bireyin, olumsuz bir olay 

meydana gelme olasılığı düĢük olsa dahi, onu kabul edilemez olarak düĢünme  yönünde 
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aĢırı yatkınlığı” olarak ifade edilmiĢtir. BaĢka bir deyiĢle, aynı belirsiz durum için, hem 

ortaya çıkma olasılığı hem de sonuçları konusunda aynı algılara sahip iki kiĢi, duruma 

tolerans eĢiğinde farklılık gösterebilir (Buhr ve Dugas, 2002). Dugas (2004)‟e göre 

belirsizliğe tahammül toleransı düĢük olan bireyler,  belirsizliği stresli ve üzücü olarak 

değerlendirmekte, belirsizliğin  negatif ve kaçınılması gereken bir Ģey olduğuna 

inanmakta ve belirsiz durumlarla baĢetmede zorluk yaĢamaktadırlar. Benzer Ģekilde 

Koerner ve Dugas (2008) biliĢsel yatkınlığa vurgu yaparak BT kavramını,“belirsizlikleri 

tehlike kaynağı ya da olumsuz bir durum olarak yorumlamaya neden olan biliĢsel bir 

yatkınlık özelliği” olarak tanımlamıĢlardır. 

BT ilgili literatürde kiĢisel bir özellik olarak tanımlandığı gibi, kültürel bir 

özellik olarak da karĢımıza çıkmaktadır. Hofstede (1980)‟ye göre ise BT, bir toplumun 

belirsiz durumları tehdit olarak hissetme derecesini gösterir ve kültürel bir özelliktir.  

Hofstede, uluslararası faaliyet gösteren bir firmanın farklı ülkelerde bulunan toplam 

116.000 çalıĢanından topladığı verilerle yürüttüğü çalıĢmasında ülkelerin kültürleri 

arasında ortaya çıkan farklılıkları çeĢitli boyutlar açısından incelemiĢtir (Hofstede, 

1980,s.11). Bunlardan biri olan “belirsizlikten kaçınma” boyutu açısından 

değerlendirildiğinde Türkiye belirsizlikten kaçınmanın yüksek olduğu ülkeler arasında 

yer almaktadır. Hofstede‟ye göre belirsizlikten kaçınmanın yüksek olduğu kültürlerde 

bilinmeyen veya yeni karĢılaĢılan belirsiz durumlardan rahatsızlık duyulmakta ve belirsizlik 

olumsuz olarak değerlendirilmektedir. Belirsizlikten kaçınmanın düĢük olduğu kültürlerde 

ise belirsizlik, daha fazla tolere edilmekte ve olumsuz olarak algılanmamaktadır (Hofstede, 

1980, s.121). 

Psikanalitik ve psikodinamik literatür incelendiliğinde ise BT kavramı daha çok 

“olumsuz yetenek” (negative capability) ile iliĢkili olarak ve  kavramda geçen olumsuz 

kelimesinin aksine, psikanalistin sahip olması gereken olumlu bir özellik olarak 

karĢımıza çıkmaktadır.  “Olumsuz yetenek” kavramı  ilk kez  1817 yılında Ġngiliz Ģair 

John Keats tarafından kiĢisel kimliğin, önyargılı kesinliğin olmamasını anlatmak için 

kullanılmıĢ), daha sonra Ġngiliz psikanalist Bion bu kavramı psikanalitik literatüre 

taĢımıĢtır (French,2001).  Psikanalistin kapsama özelliğini açıklamak için "olumsuz 

yetenek" kavramını kullanan Bion (1984),  analistin bir analizanda değiĢiklik yaratma 

yeteneğinin buna bağlı olduğunu ileri sürer ve “yeni bir fikre yer açmak" için, 

meslektaĢlarını hem bildiklerini hem de istediklerini unutmaya ve bunun yerine bir 
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modelin geliĢmesi için "sabırla" beklemeye teĢvik eder (akt. Simpson, French ve 

Harvey, 2002). Benzer Ģekilde Eisold (2000), 'psikanalitik uygulama' üzerine yazdığı 

makalede olumsuz yeteneği, “yeni düĢüncelerin veya algıların ortaya çıkmasına izin 

vermek için belirsizliğin alanında kalarak kaygı ve korkuyu tam olarak tolere etme 

yeteneği” olarak tanımlar. 

BT‟nin klinik örneklemde araĢtırıldığı çalıĢmalarda daha çok endiĢe, kaygı gibi 

iĢlevselliği olumsuz etkileyebilecek değiĢkenlerle iliĢkili tanımlamalarla 

karĢılaĢılmaktadır. Örneğin  “Obsesif Kompulsif BiliĢsel ÇalıĢma Grubu” 1997 tarihli 

raporunda  BT‟yi; “her Ģeyin kesin ve belirsizlikten uzak olması gerektiğine inanma, 

belirsizlik durumunda baĢ edemeyeceğini düĢünme ve iĢlevsellikte sorun yaĢama” 

olarak tariflemiĢtir. Bir baĢka tanıma göre BT;  “bireyin meydana gelme olasılığını 

dikkate almaksızın olumsuz bir olayın gerçekleĢme ihtimalini kabul edilemez olarak  

değerlendirme eğilimidir” ve  endiĢe, durumluk kaygı ve ilgili kaygı bozukluklarının 

önemli bir bileĢenidir (Carleton, Norton ve Asmundson, 2007). 

1.6.2.1. Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ġle Ġlgili AraĢtırmalar  

Literatürde BT ile endiĢe iliĢkisinin birçok çalıĢmada kanıtlanmasından yola 

çıkarak, BT‟nin özellikle patolojik endiĢenin etiyololojisinde ve tedavisininde önemli 

bir role sahip olabileceği düĢünülmüĢ (Freeston ve ark. 1994) ve ilk araĢtırmalar bu 

doğrultuda yoğunlaĢmıĢtır. Literatürde BT ile özellikle patolojik endiĢe iliĢkisinin 

kanıtlandığı  birçok çalıĢma mevcuttur (Dugas, Freeston ve Ladouceur, 1997; Buhr, 

2001; Dugas, Schwartz ve Francis, 2004; Buhr ve Dugas, 2006; Sarı; 2007; Laugesen, 

2007; Koerner ve Dugas, 2008; Pucci, 2012; Oglesby ve Schmidt; 2017; Britton, Neale 

ve Davey, 2019).  

BT‟nin psikopatoloji ile iliĢkisini araĢtıran  alanyazındaki çalıĢmalara 

bakıldığında en yoğun olarak yaygın kaygı bozukluğu (YKB) üzerinde durulduğu 

görülmektedir (Öztürk, 2013).  BT;  Dugas ve ark. (1998) tarafından geliĢtirilen 

YKB‟nin kavramsal modelinin dört ayırıcı tanı bileĢeninden biri olup, Dugas ve 

Koerner (2005)‟a göre en kilit ve merkezi öneme sahip olan bileĢendir. Bununla birlikte 

BT‟nin sadece YKB ile değil, OKB, depresyon sosyal kaygı bozukluğu, panik 

bozukluk, yeme bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu gibi psikopatolojilerle de 

iliĢkisi bulunmuĢtur. BT aynı zamanda “Obsesif Kompulsif BiliĢsel ÇalıĢma Grubu”nun 
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raporunda  OKB‟nin biliĢsel modelinde yer alan altı hatalı değerlendirme ve inançtan 

biri olarak tanımlanmıĢtır (OCCWG, 1997). 

Literatürdeki çalıĢmalara bakıldığında en yoğun olarak YKB üzerinde durulduğu 

görülmekle birlikte (Miranda, Fontes ve Marroquin, 2008; Yook ve ark., 2010) BT‟nin 

OKB (Faleer ve ark., 2017; Hezel ve ark., 2019),  depresyon (Jensen ve ark., 2016; 

Talkovsky ve Norton, 2018),  sosyal kaygı bozukluğu (Prousky, 2015; Hezel ve ark., 

2019), ayrılma kaygısı (Boelen, Reijntjes ve Carleton, 2014),  sağlık kaygısı (Fetzner ve 

diğerleri, 2014; Wright, Lebell ve Carleton, 2016) panik bozukluk (Carleton ve ark., 

2013, McEvoy ve ark., 2019), yeme bozuklukları (Roblek ve ark., 2012; Renjan ve ark., 

2016), vücut dismorfik bozukluğu (Summers ve ark., 2016),  istifleme bozukluğu 

(Castriotta ve ark., 2019; Oglesby ve ark., 2013), TSSB (Bardeen, Fergus ve Wu, 2013; 

Oglesby ve ark., 2016)  gibi çeĢitli psikopatolojilerle de iliĢkisi bulunmuĢtur. Buna bağlı 

olarak, BT ve psikopatoloji arasındaki güçlü iliĢkiler BT‟yi potansiyel olarak kritik 

transdiyagnostik tedavi hedefi olarak göstermektedir (Shihata,McEvoyi Mullan ve 

Carleton 2016) 

Son yıllarda yürütülen çalıĢmalarda, kaygı ve duygu durum bozuklukları ile 

iliĢkili psikolojik rahatsızlıkların baĢlamasında ve semptomların devamında  katkısı 

bulunan  önemli bir transdiagnostik (tanılararası) faktör olarak ele alındığı 

görülmektedir (Einstein, 2014; Carleton, 2016).  Benzer Ģekilde Shihata ve ark.(2016), 

BT ve psikopatoloji arasındaki güçlü iliĢkilerin BT‟yi potansiyel olarak kritik 

transdiyagnostik tedavi hedefi olarak gösterdiğini belirtmektedir. BT‟nin YKB, OKB, 

depresyon, yeme bozukluğu, panik bozukluk, agorafobi gibi çeĢitli psikolojik 

rahatsızlıklarla iliĢkisinin gösterildiği bir metaanalizde bu sonuçların BT‟nin 

transdiyagnostik doğası için kanıtlar sunduğu ifade edilmektedir (McEvoy ve ark., 

2019). Dolayısıyla son yıllardaki araĢtırmalar BT‟nin kendine özgü bir yapısı olduğuna 

ve kaygı ve duygu durum bozuklukları ile iliĢkili  psikolojik rahatsızlıklarda rol 

oynayabileceğine iĢaret etmektedir (McEvoy ve Erceg-Hurn; 2016; Shapiro ve ark., 

2020).  

BT‟nin endiĢe, kaygı, depresyon gibi değiĢkenlerle pozitif yönlü iliĢkilerinin 

gösterildiği çalıĢmaların yanısıra, özellikle yurtiçi alanyazında,  psikolojik iyi oluĢ 

(Erguvan,2015; Geçkin ve Sahranç,2017), akademik özyeterlilik (Uzun, 2016), 
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mutluluk (Sarıçam,2014), tamamlanma ihtiyacı (Berenbaum, Bredemeier ve Thompson, 

2008) gibi pozitif psikolojinin kavramları üzerinde olumsuz etkilerinin bulunduğu 

çalıĢmalar da yer almaktadır.  

1.6.2.2.  Belirsizliğe Tahammülsüzlüğün Alt Boyutları 

BT kavramının ölçülmesi çabaları 1962‟ye kadar uzanmakla birlikte, doğrudan 

bu kavramın değerlendirilmesi ve diğer kavramlarla iliĢkisinin anlaĢılmasını amaçlayan  

ilk ölçek Freeston ve ark. (1994) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Belirsizliğe 

Tahammülsüzlük Ölçeğinin (BTÖ)  orijinal Fransızca versiyonu, farklı YKB patolojisi 

seviyeleri arasında ayrım yapmak için tasarlanmıĢtır ve endiĢeyle önemli ölçüde 

iliĢkilidir (McEvoy ve Mahoney, 2011). Bu ölçek daha sonra Buhr ve Dugas (2002) 

tarafından Ġngilizce‟ye uyarlanmıĢ ve BT dört boyut olarak açıklanmıĢtır.  Bu dörtlü 

faktör yapısı; “(a) belirsizliği üzücü ve stresli bulmak (b) bunun olumsuz olduğuna ve 

kaçınılması gerektiğine inanmak, (c) belirsizliği haksızlık olarak algılamak, (d) 

belirsizlikte hareket edemediğini hissetmek” Ģeklindedir (Einstein, 2014). 

Carleton, Norton ve Asmundson (2007), 27 madde ve 5 faktörden oluĢan orijinal 

formun 12 madde ve 2 faktörden meydana gelen kısa formunu oluĢturmuĢtur. Bu kısa 

ölçek formunda yedi madde gelecekteki olaylara dayalı korku ve kaygıyı tanımlarken, 

beĢ maddelik ikinci faktör belirsizliği engelleyici eylemi veya deneyimi tanımlar 

(Carleton, Norton ve Asmundson, 2007).  Bir baĢka ifadeyle BT iki boyuttan 

oluĢmaktadır;  kiĢinin beklenmedik olayların onu üzeceğini düĢündüğü biliĢsel boyut ve 

duyduğu Ģüphelerin onun harekete geçmesini engellediği davranıĢsal boyut. Her bir 

boyutun temsil ettiği faktörlerine bakıldığında anksiyete bozuklukları ile 

iliĢkilendirilebileceği belirtilmektedir (McEvovy ve Mahoney, 2011). 

ÇeĢitli faktör analitik çalıĢmaları, BT‟nin ayırt edilebilir ancak birbiriyle iliĢkili 

iki boyutunu içerdiğini göstermektedir (Carleton, Norton ve Asmundson, 2007; 

McEvoy ve Mahoney, 2011). Bunlardan biri kiĢinin beklenmedik olayların onu 

üzeceğini düĢündüğü biliĢsel boyut, diğeri de duyduğu Ģüphelerin onun harekete 

geçmesini engellediği davranıĢsal boyuttur. McEvoy ve Mahoney (2011), kaygı ve 

depresyon Ģikayetleri olan klinik örneklemde BTÖ‟nün farklı uyarlamalarının 

kullanıldığı yedi ayrı modeli karĢılaĢtırtırdıkları ve 12 madde ve iki faktör yapılı 
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modelin en iyi uyum indekslerine sahip olduğunu bulguladıkları çalıĢmalarında söz 

konusu iki faktörü “ileriye yönelik kaygı” ve “engelleyici kaygı” olarak 

adlandırmıĢlardır.  Bu tanımlamadan yola çıkarak hem ileriye yönelik (prospektif) BT, 

hem de engelleyici (inhibitör) BT, belirsizliğe yanıt olarak kavramsallaĢtırılmıĢtır ve 

bazen sırasıyla bazen sırasıyla “öngörülebilirlik arzusu ve “belirsizlik felci” olarak 

anılır. Ġleriye yönelik kaygı, örneğin “geleceğin benim için neyin saklanacağını her 

zaman bilmek istiyorum” ifadesinde olduğu gibi, gelecekteki belirsizlikle ilgili biliĢsel 

tehdit değerlendirmelerini temsil eder  ve gelecekteki olaylara dayalı belirsizlik korkusu 

ile iliĢkilendirilir. Engelleyici BT ise, örneğin; “harekete geçme zamanı geldiğinde, 

belirsizlik beni felç ederek eyleme geçmemi engeller” ifadesinde olduğu gibi, 

belirsizlikle ilgili davranıĢsal inhibisyonu temsil edecek Ģekilde belirsizliğe yanıt olarak 

kavramsallaĢtırılmıĢtır  ve belirsizliği önleyici eylem veya deneyimle ilgilidir (McEvoy 

ve Mahoney, 2011; Shihata ve ark, 2016).  

BT‟nin ileriye yönelik ve engelleyici boyutları klinik örneklemde bozukluğa 

özgü farklı semptomlarla iliĢkilendirilmiĢtir (Shihata ve ark, 2016). Ġleriye yönelik BT; 

YKB ve OKB ile iliĢkili  bulunurken (McEvoy ve Mahoney, 2011), engelleyici BT; 

sosyal kaygı, depresyon (Carleton, Collimore ve Asmundson, 2010; McEvoy ve 

Mahoney, 2012), panik bozukluğu (Boelen, Reijntjes ve Smid, 2016; Carleton ve ark., 

2013) semptomları ile iliĢkili bulunmuĢtur. TSSB semptomlarının ise hem engelleyici 

kaygı (Fetzner  ve ark., 2013; Boelen, Reijntjes ve Smid, 2016) hem de ileriye yönelik 

kaygı (Raines ve ark., 2019) ile iliĢkili olduğuna dair bulgular mevcuttur. Bu bulguların 

yanısıra yeni araĢtırmalarda klinik ve klinik olmayan örneklemde BTÖ‟nün 12 maddeli 

ve 2 faktörlü yapısı yerine bir faktörle daha iyi temsil edilebileceği ve toplam puanın 

genellikle IU'yu değerlendirmek için uygun olduğunu belirtilmektedir (Shihata, 

McEvoy ve  Mullan, 2018;  McEvoy ve ark., 2019). 

1.6.2.3.  Belirsizliğe Tahammülsüzlüğü Hedefleyen Terapi Modelleri  

BT ile ilgili yapılan araĢtırmaların önemli bir kısmı BT‟yi biliĢsel süreçler 

üzerinde tanımlayarak terapide BT düzeylerini azaltmayı hedeflemiĢlerdir (Counsell ve 

ark., 2017). Ellis‟e (2001) göre biliĢsel davranıĢçı müdahalelerle BT‟ye neden olan 

esneklikten yoksun düĢünce yapıları değiĢtirilerek, belirsizliğe karĢı bakıĢ açısının 

değiĢtirilebilmesi, farkındalık temelli çalıĢmalarla belirsizliğe verilen tepkilerin gözden 
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geçirilmesi ve tahammülsüzlüğün arttırılması mümkün olabilir (akt.Öztürk,2013). Bu 

amaçla, Dugas ve ark. (1998), YKB  hastalarında BT‟yi hedef alan  biliĢsel davranıĢçı  

teknikleri geliĢtirmiĢtir (Dugas ve ark., 1998, 2004; Ladouceur ve ark., 2000). BT‟nin 

biliĢsel davranıĢçı terapileri endiĢe ve kaygı eğilimlerini azaltarak danıĢanların 

belirsizlikle baĢa çıkma yeterlikleri geliĢtirmelerine yardımcı olmaya çalıĢmaktadır 

(Dugas ve Robichaud, 2007). Kanıtlar biliĢsel-davranıĢçı tedavilerin BT‟yi azalttığını 

göstermektedir (Mahoney ve McEvoy, 2012b).    

 Dugas ve ark. (1998) tarafından ilk olarak ortaya atılan ve sonraki yıllarda  

araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilmeye devam eden YKB‟nin biliĢsel-davranıĢsal 

modeline göre; patolojik endiĢenin ve YKB‟nin altında yatan dört temel bileĢenden biri 

olan BT, modelde merkezi ve kilit bir rol oynamaktadır (Dugas ve Koerner, 2005). 

Modeli oluĢturan diğer bileĢenler; endiĢe hakkında olumlu inançlar, olumsuz problem 

yönelimi ve biliĢsel kaçınma olarak tanımlanmıĢtır. Dugas ve Koerner (2005), “endiĢe, 

problemleri çözmeye ve motivasyonu artırmaya yardımcı olur”, “endiĢe, gelecekteki 

olumsuz sonuçlara karĢı duygusal tepkileri azaltmaya yardımcı olur”,  “endiĢelenmek 

olumsuz sonuçların olma olasılığını azaltır”, “endiĢeli olmak olumlu bir kiĢilik 

özelliğidir” Ģeklindeki endiĢe ie ilgili olumlu inaçların, patolojik endiĢe ve YKB‟de 

görülen endiĢe döngüsüne katkıda bulunabileceğini belirtmektedir. Modeldeki bir diğer 

bileĢen olan olumsuz problem yönelimi,  bir problemi tehdit olarak görme, problem 

çözmede güven eksikliği ve algılanan kontrolün düĢük olması, kendini engellenmiĢ 

hissetme ve sonuç ile ilgili olumsuz bakıĢ açısına sahip olma gibi nedenlerle günlük 

problemleri çözmekte yaĢanan zorlukları ifade eder. Bir baĢka deyiĢle olumsuz problem 

yönelimi, problemleri ve problem çözme sürecini daha olumsuz algılama ve 

değerlendirme eğilimi olarak tanımlanabilir. Dördüncü bileĢen olan biliĢsel kaçınma ise, 

biliĢsel stratejiler yoluyla dikkatin tehdit edici uyarandan baĢka yere yöneltilmesi ve 

istenmeyen düĢüncelerin bastırılması Ģeklinde ifade edilebilir (Dugas ve Koerner, 2005; 

Sarı, 2007).   

YKB‟nin biliĢsel-davranıĢsal modelinde BT önemli bir bileĢen olsa BT‟nin ayrı 

bir patalojik unsur olduğu ve tedavide doğrudan hedef alınması gerektiğini söyleyen 

görüĢler giderek artmaktadır. Einstein (2014)  BT‟nin bozukluklar arasında önemli bir 

açıklayıcı yapı ve bir dizi psikolojik bozukluğun altında yatan transdiyagnostik (tanılar 

arası) koruyucu ve sürdürücü bir faktör olduğuna dair artan çalıĢmalardan yola çıkarak 
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mevcut modeli geniĢletmiĢtir (McEvoy ve Mahoney, 2011, 2012a). Tek bir bozukluk 

veya birkaç komorbid bozukluk bağlamında belirsizlikle baĢvuran hastaların tedavisi 

için bir rehber sunmayı amaçlayan model, belirsizlik karĢısındaki tepkilerin 

“öngörülebilirlik ihtiyacı” ve “belirsizlik uyarılması” olarak iki ayrı faktörle 

açıklanabileceğini ve tedavide bu faktörlerin hedeflenmesi gerektiğini belirtir. 

Öngörülebilirlik ihtiyacı, kaçınma davranıĢlarını (güvenlik davranıĢları, güvence arama, 

zorlamalar, endiĢe ve / veya kaçınma gibi) güçlendirebilen bir metabiliĢ anlamına gelir. 

Belirsizlik olmadığında hayatın daha iyi olduğu inancıdır ve hayattaki tüm belirsizlikleri 

önleme dürtüsü anlamına gelir. Bireyin öngörülebilirlik ihtiyacını etkilediği varsayılan 

faktörler; yüksek standartlar (mükemmeliyetçilik), katılık ve  algılanan kontrol 

ihtiyacıdır. Modelle göre; herhangi bir durumda yüksek bir tehdit beklentisi yoksa, 

belirsizlik karĢısında duygusal bir yanıt olmaz. Yüksek bir tehdit beklentisi yaĢanan 

durumlarda ise;  öngörülebilirlik ihtiyacı düĢük olan bireylerde, belirsizlik uyarısı olmaz 

veya geçici olurken, öngörülebilirlik ihtiyacı yüksek olan bireylerde, belirsizlik uyarısı 

bir süre devam eder. Öngörülebilirlik ihtiyacı yüksek olan kiĢiler güvenlik davranıĢları, 

ruminasyon veya güvence arayıĢı gösterirler (Einstein, 2014). 

Yakın zamanda Hebert ve Dugas (2019), YKB tedavisinde BT ve iliĢkili 

faktörleri hedefleyen mevcut biliĢsel davranıĢçı modelde hastaların yaklaĢık % 20-

30'unun tedavi sonrası tam iyileĢme sağlayamadığını belirterek YKB tedavisinde 

yalnızca BT‟yi hedefleyen yeni bir model önermiĢlerdir. 12 oturumdan oluĢan modelde; 

psikoeğitim ve belirsizlik farkındalığı eğitimi, BT‟yi hedefleyen davranıĢsal deneyler ve 

nüksün önlenmesinden oluĢan üç modül bulunmaktadır.  Modelin bileĢenleri; yıkıcı 

Ģekilde yanlıĢ yorumlandığında, kaygı, endiĢe ve güvenlik davranıĢlarına yol açan bir 

belirsizlik durumu oluĢturan durumsal tetikleyicilerden oluĢur. Tetikleyicileri fark 

etmek, belirsizliği deneyimlemek ve belirsizlikle ilgili yıkıcı yanlıĢ yorumlar yapmak 

BT‟nin yatkınlık özelliğini daha da arttırmaktadır. Sözkonusu  modelde tüm bileĢenler, 

yaĢam olaylarından ve olumsuz duygusal durumlardan etkilenir. BT düzeyi yüksek 

kiĢiler endiĢe ve kaygı yaĢarlar ve belirsizlikle ilgili olumsuz inançları aktive 

edildiğinde çeĢitli güvenlik davranıĢlarına girerler. Modelin bir avantajı, YKB dıĢında 

BT ile ilgili diğer psikopatalojilerin tedavisine de uygulanabilme imkanı olmasıdır 

(Hebert ve Dugas, 2019). 
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1.6.2.4. Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ġle ĠliĢkili Olabilecek DeğiĢkenler 

Bu bölümde yalnızca BT ile ilgili olabileceği düĢünülerek araĢtırmaya dahil 

edilen bağımsız değiĢkenlerden ve dahil edilme gerekçelerinden bahsedilecektir. 

Bununla birlikte BT‟nin geniĢ literatür bilgisi gözününe alındığında ilgili olabilecek 

değiĢkenlerin sayısının çok daha fazla olduğu ancak çalıĢmanın sınırlılıklarından biri 

olarak yalnızca zamansal olarak BT‟den önce geliĢebileceği düĢünülen ve dolayısıyla 

yordayıcı etkisinin araĢtırılması amaçlanan değiĢkenlere yer verildiği gözönünde 

bulundurulmalıdr. 

BT ve bağlanma stilleri arasındaki iliĢkiyi inceleyen az sayıda çalıĢma olmakla 

beraber, mevcut çalıĢmalarda güvensiz bağlanma ile BT arasında pozitif yönlü anlamlı 

iliĢkiler bulgulanmıĢtır  (Yüksel, 2014; Wright ve ark.,2017). Bir baĢka çalıĢmada 

Yıldız (2017) güvenli bağlanma stili kazandırma yönelimli psikoeğitim programının 

belirsizliğe tahammülsüzlük ve akademik erteleme eğilimleri üzerinde anlamlı etkisini 

göstermiĢtir. Dolayısıyla bu çalıĢmada ele alınacak yordayıcı değiĢkenlerden birinin 

bağlanma olması uygun görülmüĢtür.  

Ġlgili çalıĢmaların önemli bir kısmı BT‟yi belirli biliĢsel süreçler dahilinde 

tanımlama amacı üzerine yoğunlaĢmıĢtır. KarataĢ ve Uzun (2018) tarafından yürütülen 

yakın zamanlı bir çalıĢmada üniversite öğrencilerinin BT düzeylerinin endiĢe ile ilgili 

olumlu ve olumsuz inançlar tarafından ne derece yordandığının belirlenmesi 

amaçlanmıĢ ve  araĢtırma sonucunda BT‟nin endiĢe ile ilgili olumlu ve olumsuz 

inançlar tarafından pozitif yönde anlamlı Ģekilde yordandığı bulgusuna ulaĢılmıĢtır. 

BT‟nin biliĢsel süreçlerle ilgisini araĢtıran tüm çalıĢmalarda endiĢe üzerine 

yoğunlaĢıldığı görülmektedir. Bununla beraber endiĢe dıĢındaki inançlarla da 

bağlantısının araĢtırılmasının, BT kavramının özellikle kontrol edilemeyen biliĢ ile 

karakterize olan YKB ve OKB gibi sınırlı alandan çıkarılıp daha genel bir kavram 

olarak konumlandırılmasına, böylece daha iyi anlaĢılıp tedavi yöntemlerinin 

geliĢtirilmesine katkı sağlayabileceği düĢünülmüĢtür. Bu amaçla Rasyonel Duygucu 

DavranıĢ Terapisi (RDDT) dahilinde yer alan rasyonel  ve irrasyonel  inançların bu 

çalıĢmadaki bağımsız değiĢkenlerden biri olarak ele alınmasının uygun olacağı 

düĢünülmüĢtür. Bu seçimde RDDT alt hedeflerinden bazılarının belirsizlikleri 
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kabullenme, biliĢsel esneklik gibi, doğrudan BT ile ilgili olması etkili olmuĢtur 

(DiGiuseppe ve ark.,2014, sf:15). 

Son olarak; çalıĢmada ele alınması planlanan bir diğer değiĢken için motivasyon 

kavramı  düĢünülmüĢür. Farklı araĢtırmacılar belirsizlik yönetiminin ya da belirsizliği 

azaltma ihtiyacının temel bir motivasyon olduğundan bahsetmektedir (Küçükkömürler, 

2017). Genel bir kiĢilik ve motivasyon kuramı olan “öz-belirleme kuramı” (Ryan & 

Deci, 2000) kapsamında yer alan “temel psikolojik ihtiyaçlar”, içsel motivasyon ve 

içselleĢtirme süreçleri yoluyla kimlik geliĢimi üzerindeki etkileri ve yeterince 

karĢılanmadığı durumlarda psikolojik iyi oluĢ üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle bu 

çalıĢmanın değiĢkenlerden bir diğeri olarak ele alınmıĢtır.  

Ġlerleyen bölümlerde bağlanma ve irrasyonel inanıĢlar ve temel psikolojik 

ihtiyaçlar tanımlanarak bu çalıĢmada sözkonusu değiĢkenlerin BT ile iliĢkileri 

açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 

1.6.3. Bağlanma Kuramı 

Bağlanma kuramı,  baĢta ebeveynleri olmak üzere insanların, kendileri için 

önemli olan baĢkalarıyla güçlü duygusal bağlar kurma eğiliminin nedenlerini, etyoloji 

ve psikoanalitik kuramların kavramlarına dayanarak  açıklayan bir kiĢilik geliĢimi 

kuramıdır (Bowlby,1958; Ainsworth, 1969; Ainsworth ve Bowlby, 1991). Nesne 

iliĢkileri teorisi geleneğinde bir psikanalist John Bowlby tarafından 1950‟li yıllarda 

geliĢtirilen bağlanma kuramı, baĢlangıçta psikanalitik yaklaĢıma ve anne çocuk 

arasındaki iliĢkilerin önemine vurgu yapmıĢ olsa da, Bowlby (1969) daha sonraları bu 

kuramsal temeli, etoloji ve evrim kuramlarının oluĢturduğu bir zemine dayandırmıĢtır 

(Bowlby,1958; Ainsworth ve Bowlby, 1991). Kuram ilk ortaya çıktığı yıllarda çocuk ve 

bakıcı arasında geliĢen bağın çocuğun ortaya çıkmakta olan benlik kavramı ve 

geliĢmekte olan sosyal dünya görüĢü üzerindeki sonuçları ile ilgili iken (Collins ve 

Read, 1990), sonraki yıllarda sadece erken dönemde değil, ergenlik ve yetiĢkinlik 

dönemlerinde de yakın iliĢki dinamiklerini ve duygu düzenleme stratejilerini anlamak 

için yaygın olarak kullanılan bir kuram niteliği kazanmıĢtır (Sümer, Oruçlular ve Çapar, 

2015).  
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Bağlanma kuramı duygusal geliĢim ve kiĢilik geliĢimi süreçlerini ile bunlara 

dayalı bireysel farklılıkları anlama açısından zengin bir kuramsal çerçeveye sahiptir. 

Bağlanma kuramının normatif süreçler ve bireysel farklılıklar olmak üzere iki temel 

unsura dayalı olduğu söylenebilir (Sümer,2006). Bağlanma kuramı temelinde nornatif 

süreçler; bebeğin hayatta kalma Ģansını artırma güdüsü temelinde evrimsel bir iĢlevle 

Ģekillenen “bağlanma davranıĢsal sistemleri” dinamiğine karĢılık gelirken, bireysel 

farklılıklar ise farklı bağlanma stilleri ile kavramlaĢtırılır. Bireysel farklılıklar yaklaĢımı 

normatif  süreçten kalıcı ve sistematik sapmaları incelemeyi amaçlar (Sümer, 2006).  

Bowlby‟nin bağlanma kuramı, bebek ve çocukların temel beslenme ve sağlıkla 

ilgili gereksinimleri karĢılanmıĢ olsa bile, birincil bakıcılarından belli bir süre ayrı 

kaldıklarında gösterdikleri duygusal tepkilerin gözlenmesi sonucu ortaya çıkmıĢtır 

(Bowlby,1969, akt., Sarı,2008).  Bağlanma kuramının temel varsayımı, doğum sonrası 

bebeğin ancak bir yetiĢkinin koruma ve ilgisi ile hayatta kalabileceği, bu nedenle de 

içgüdüsel olarak bakımverene bağlanma davranıĢı sergileyeceği Ģeklindedir (Hazan ve 

Shaver, 1994).  Bu sayıltıdan hareketle Bowlby (1969, 1973) bağlanmayı  “bebek ve 

bakım veren kiĢi arasında geliĢen; bebeğin bakım veren kiĢiyi arama ve yakınlık arayıĢı 

davranıĢları ile kendini gösteren, özellikle stres durumlarında belirginleĢen, dayanıklı ve 

devamlılığı olan duygusal bir bağ” olarak tanımlamaktadır (Kaya Balkan, 2009). Bir 

baĢka ifadeyle bağlanma, çocuk ve bakıcı arasında „güvenli hissetme‟ ya da bir bağ 

oluĢturma mekanizması olarak görülmektedir (Collins ve Read, 1990). 

Bowlby alıĢtıkları bakıcılarından uzun bir süre ayrı kalmıĢ bebekleri ve küçük 

çocukları gözlemleyerek gözlem sonuçlarını iki baĢlıkta toplamıĢtır. Bunlardan ilki, 

bebeklerin ve küçük çocukların ayrılığa gösterdikleri duygusal tepkilerin birbirine 

benzer olduğu  ve değiĢmez bir sıra izleyen üç aĢamadan oluĢtuğu Ģeklindedir. Ġlk 

aĢama, ağlama, aktif arama ve baĢkalarının yatıĢtırıcı çabalarına direnmeyi içeren 

protesto aĢamasıdır.  Bunu, eylemsizlik  ve açıkça belli bir üzüntü ile karakterize olan 

umutsuzluk aĢaması izler. Çocuk bu evrede sessiz ve içe dönük bir görüntü sergiler ve 

çevresine ilgi göstermez. Üçüncü aĢama ise  bağlanma figürüne ulaĢma çabalarını 

sonuçsuz kaldığında bebeğin onu aramaktan vazgeçtiği duygusal ayrılma aĢamasıdır. 

Bowlby‟nin bu gözlemlerden elde etiği ikinci çıkarım, kısa dönemli ayrımların bile 

uzun süreli etkilere sahip olduğudur. Hala protesto aĢamasındayken bakıcılarıyla 

yeniden bir araya gelen çocuklar, terk edilme konusunda artan kaygı nedeniyle  fiziksel 
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temas ve güvenceye aĢırı ihtiyaç duymuĢ ve bu güvensizlik hissi, bazı durumlarda, 

ayrılık sona erdikten sonraki aylar boyunca devam etmiĢtir (Hazan ve Shaver, 1994).  

Yakınlık kurma aslında ilk bağlanma sistemidir ve tam olarak karĢılandığında 

geliĢim için gerekli diğer bir davranıĢ sistemi olan keĢif sistemini harekete 

geçirir.Hayatta kalmak için bağlanma sisteminin,  sağlıklı büyümek ve geliĢmek için ise 

hem bağlanma hem de keĢif sistemlerinin dengeli ve uyumlu çalıĢması gerekir (Sümer, 

Oruçlular ve Çapan, 2015). Bebekler hayatta kalma güdüsüyle, bağlandıkları kiĢiye 

yakınlıklarını korumaya çalıĢır, uzaklaĢtığında onu arar ve yakınlığı tekrar elde 

edemezlerse kaygı yaĢarlar. Bu anlamda bağlanma figürü, çevreyi keĢfetme aĢamasında 

ihtiyaç duyulduğunda geri dönülebilecek ve sığınılabilecek “güvenli üs” iĢlevi görür ve 

bebeğin geliĢmesine katkıda bulunur. Daha genel anlamıyla söylersek bağlanma 

davranıĢları çevresel değiĢikliklere esnek bir Ģekilde yanıt verebilmeye ve bu sayede 

amaca ulaĢmaya hizmet eder (Yüksel,2014).  

Bowlby bağlanma davranıĢları sisteminin temel iĢlevinin hayatta kalmak için 

ihtiyaç duyulan bakım verenle olan yakınlığın devamlılığını sağlamak olduğunu 

söylemekle birlikte bu görüĢlerine ek olarak bağlanma davranıĢları sisteminin “içsel 

çalıĢan modeller” olarak tanımladığı biliĢsel bileĢenlerini de vurgulamıĢtır. Bebeklikte 

oluĢan bağlanma sistemi, içsel çalıĢan modeller yoluyla, sonraki yıllarda yakın 

iliĢkilerdeki iletiĢimi, beklentileri, inançları, ihtiyaçları, duygu düzenleme stratejilerini 

ve diğer sosyal davranıĢları etkilemektedir  (Yüksel,2014). 

1.6.3.1. Ġçsel ÇalıĢan Modeller 

Bowlby (1973), bağlanma iliĢkisinin çocuğun geliĢmekte olan kiĢiliği üzerinde 

derin bir etkisi olduğunu ve bu erken iliĢkinin doğasının ve kalitesinin, büyük ölçüde 

bakıcının duygusal durumu ve çocuğun ihtiyaçlarına cevap verip veremediğiyle 

belirlendiğini ileri sürmüĢtür (Collins ve Read, 1990). Bakıcı ile tekrarlanan 

etkileĢimlere dayanarak, bebekler ne bekleyeceğini öğrenir ve davranıĢlarını buna göre 

ayarlar. Bu beklentiler, bakıcının ulaĢılabilirliğini ve yanıt verebilirliğini tahmin etmek 

için kullanılan ve birbiriyle iliĢkili kendilik ve bağlanma figürü modellerini içeren, 

Bowlby (1973)‟nin  “içsel çalıĢan modeller” olarak adlandırdığı zihinsel temsillerin 

temelini oluĢturur (Hazan ve Shaver,1994). Bu temsiller ya da zihisel modeller, yakın 

iliĢkilerindeki beklenti, algı, inanç ve davranıĢlarını yönlendiren Ģemalar olarak yaĢam 
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boyu sürer (Sümer, Oruçlular ve Çapar, 2015). Bu nedenle, çalıĢma modelleri bağlanma 

tarzında yaĢlar arası süreklilik için bir mekanizma sağlar ve erken iliĢkilerin yetiĢkin 

iliĢkilerini belirlemedeki rolünü anlamada özellikle önemlidir (Collins ve Read, 1990). 

Bowlby‟ye (1973) göre „içsel çalıĢan modeler‟ birbirini tamamlar nitelikte iki 

boyut içermektedir. Bunlardan ilki; kiĢinin kendisini,  baĢkaları ve özellikle de 

bağlanma figürü tarafından dikkate, sevilmeye ve yardıma değer birisi olarak görüp 

görmediği ile ilgilidir ve  kiĢinin “benlik modeli”nin oluĢmasına katkıda bulunur. Diğer 

boyut ise; bağlanma figürünün genel olarak korunma ve destek çağrılarına karĢılık 

veren, ulaĢılabilir ve duyarlı biri olarak görülüp görülmediği ile ilgili olan “baĢkaları 

modeli”ni oluĢturur (Hazan ve Shaver, 1994). Bowlby (1973) bu zihinsel temsillerin 

benlik saygısının geliĢimi için bir temel oluĢturduğunu ve bu temsili Ģemaların özellikle 

stresli durumlarda aktif hale geldiğini ileri sürmüĢtür. Çocuk kendine ve diğerlerine 

iliĢkin olumsuz temsiller oluĢturduğunda psikopatolojiye daha yatkın hale gelmektedir 

(Sarı, 2008; Çerçi, 2009).  

Zihinsel modeller yaĢamın erken dönemlerinde oluĢsa da kiĢinin yaĢamı 

üzerinde devamlılığı olan bir etki göstererek kiĢinin gelecekle ilgili planlarına, 

gelecekteki iliĢkilerindeki beklentilerine ve davranıĢlarına rehberlik eder (Bowlby, 

1988; akt., Yüksel, 2014).  

1.6.3.2. Çocuklarda Bağlanma  

Bowlby‟nin bağlanma kuramınından yola çıkarak Ainsworth ve ark.(1978), 

bağlanmayı “yabancı ortam” adını verdikleri laboratuar ortamına taĢıyarak 

gözlemlemiĢlerdir. Ainshworh ve ark. oluĢturdukları gözlem ortamında bebeklerin  

annelerinden ayrılma ve yeniden birleĢme durumlarındaki tepkilerine göre güvenli, 

kaygılı/ kararsız ve kaçınmacı olarak üç farklı bağlanma tarzı tanımlamıĢlardır (Hazan 

ve Shaver, 1994; Özsoy,2015). Farklı bağlanma stilleri, bireysel farklılıklara dayalı 

süreçleri anlamada ana prototipler olarak kabul edilir (Sümer, 2006). 

Güvenli bağlanan çocuklar annelerinden ayrıldıklarında huzursuzluk yaĢasalar 

bile anneleri geri dönünce kolaylıkla sakinleĢebilmekte ve anneleri yanlarında 

bulunduğu zaman çevredeki oyuncakları keĢif davranıĢlarını sürdürmektedirler. 

Dolayısıyla bu çocuklarda bakım veren kiĢi,  çevreyi keĢfetmek için yanından 
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uzaklaĢılabilecek ve kaygı yaĢadığında ise iletiĢim kurup onu rahatlatacak güvenli bir üs 

olarak iĢlev görür (Hazan ve Shaver, 1995). Güvenli bağlanan çocukların anneleri 

genelde duyarlı ve çocuklardan gelen isteklere olumlu tepkiler veren kiĢiler olarak 

tanımlamıĢlardır (Sarı, 2008). 

Kaygılı/ kararsız bağlanan çocukların annelerinden ayrıldıklarında yoğun bir 

kaygı ve gerilim yaĢadığı, çevresindekilerle iletiĢim kurmayı reddettiği ve çevreyi 

keĢfetme konusunda çok istekli olmadıkları gözlenmiĢtir . Bu çocukların bakım 

verenlerinin genel olarak tutarsız tepkiler gösterdikleri,bazen tepkisiz bazen de gereksiz 

Ģekilde müdahaleci oldukları ifade edilmiĢtir (Özsoy, 2015).  

Kaçınmacı bağlanan çocukların annelerinden ayrıldıklarında çok fazla 

etkilenmiyor gibi görünmekle baraber, anneleri geri döndüğünde de ona çok az ilgi 

gösterdikleri, göz teması kurmadıkları ve ortamdaki oyuncaklarla ilgilendikleri 

belirtilmiĢtir. Bu çocukların fizyolojileri incelendiğinde ise kaygılı bağlanma gösteren 

çocuklarınki gibi stres tepkisi içinde oldukları gözlenmiĢtir. Kaçınan bağlanma kuran 

bebeklerin anneleri genellikle soğuk, çocuklarının yakınlık isteklerini reddederek, 

onlarla yakın beden temasından kaçınan kiĢiler olarak tanımlanmıĢtır (Özsoy, 2015; 

Sarı, 2008) 

Her ne kadar Ainshworth ve ark. (1978) üç tip bağlanma tarzı belirlese de 

sonraki  yıllarda yapılan araĢtırmalarda bu sınıflamalarla tam olarak örtüĢmeyen bazı 

davranıĢ örüntüleri gözlenmiĢ ve bu davranıĢlar bir grup altında toplandığında yeni bir 

bağlanma stilinden söz edilmiĢtir. Dağınık olarak adlandırılan bu dördüncü stil,  kaygıyı 

yönetmek için tutarlı bir stratejinin bulunmadığı,  kaçınmacı ve kararsız davranıĢların 

bir karıĢımını ifade eder (Hazan ve Shaver, 1994). Bu çocukların  önce bakıcılarını 

aradıkları daha sonra da kaçındığı ve annelerinin genel olarak uygunsuz ve ürküten 

tutumları nedeniyle, güven konusunda sorun yaĢadıkları belirtilmektedir (Özsoy, 2015).  

Özellikle aĢırı olumsuz koĢullarda ve travmatik iliĢkilerde yetiĢen çocuklarda dağınık 

bağlanma stilinin görüldüğü  ve bu çocukların duygu düzenleme becerisi bakımından en 

dezavantajlı grup olduğu, dolayısıyla da baĢta bağımlılık davranıĢı olmak üzere 

psikopatolojiye daha yatkın oldukları  belirtilmektedir (Sümer, Oruçlular ve Çapar, 

2015).  
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Bowlby (1973) ve Ainsworth (1989), bağlanma biçiminin erken yaĢlarda bakım 

veren ile olan etkileĢim sonucu Ģekillendiğini, sonraki yıllarda ise  yakın iliĢkilerdeki 

iletiĢimi, beklentileri, inançları, ihtiyaçları, duygu düzenleme stratejilerini ve diğer 

sosyal davranıĢları etkilediğini öne sürmektedirler. Bağlanma ile ilgili çalıĢmalar son 

yıllarda özellikle yetiĢkinlikteki bağlanma biçimlerine odaklanmaktadır (Özsoy, 2015). 

1.6.3.3. YetiĢkinlerde Bağlanma 

Bowlby (1979), çocukların birincil bakıcılarına duygusal bağlanma süreçlerini 

açıklamak  üzerine çalıĢmalar yapmakla beraber, insanların "bağlanma  davranıĢı”nın 

ömür boyu sürdüğünü ve bağlanma iliĢkilerinin yetiĢkinlerin duygusal yaĢamlarında 

önemli bir rol oynadığını düĢünmekteydi (Fraley ve Shaver, 2000).  Bowlby (1969, 

1973) ve Ainsworth (1989) bağlanma stillerini, erken yaĢlarda ebeveynlerle olan 

etkileĢimin kalitesi temelinde Ģekillenen ve ileriki dönemlerde yakın iliĢkilerdeki 

beklentileri, inançları, ihtiyaçları, duygu düzenleme stratejilerini ve sosyal davranıĢları 

etkileyen örüntüler olarak ele almıĢlardır (Sümer,2006).  

Hazan ve Shaver (1987), Bowlby‟nin görüĢlerini, romantik iliĢkiler bağlamında 

ele alan ilk araĢtırmacılardır (Kaya Balkan, 2009).  Bu araĢtırmacılar, yetiĢkin romantik 

iliĢkilerindeki bağlanmanın çocuk ile ebeveyn arasındaki bağlanmadan farklılaĢtığını 

kabul etmekle beraber; güvenli, kaygılı-kararsız ve kaçınan bağlanma stillerinin 

romantik iĢilkilerde de ortaya çıktığını öne sürmüĢlerdir (Sümer, 2006). Hazan ve 

Shaver'in çalıĢması bebeklikteki bağlanma stilleri ile  yakın iliĢkilerdeki bağlanma 

stilleri arasında bağ kurulabileceğini göstermesi açısından önem taĢımaktadır ve bu 

çalıĢmanın ardından bağlanma kuramı, yakın iliĢkilere dair birçok olguyu anlamak için 

kullanılan temel bir çatı iĢlevi görmeye baĢlamıĢtır (Boyacıoğlu ve Sümer, 2011; 

Yüksel, 2014).   

Bazı temel benzerliklerine karĢın, çocuktaki bağlanma  ile  yetiĢkin bağlanması 

arasındaki bağlanma arasında önemli farklılıklar da bulunmaktadır  (Weiss, 1982). Bu 

farklardan biri, çocukluk bağlanmalarında sadece çocuğun bakım alması ve güvenlik 

araması, bakımverenin ise  bu ihtiyaçları karĢılayan konumunda olmasıdır. YetiĢkin 

bağlanma iliĢkilerinde ise iliĢkinin her iki tarafı da hem bakıcı hem de bakım alıcıdır. 

Bir diğer farklılık, yakınlık arayıĢının yetiĢkinlerde, bağlanma, bakım ve cinsel 

birliktelk sistemlerini içermesidir. YetiĢkin bağlanma iliĢkilerinde cinsel güdüler ve 
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koruma ihtiyaçlarını karĢılama, yakınlık arayısını güdülemektedir (Hazan ve Shaver, 

1994).  

Hazan ve Shaver‟in üçlü bağlanma modelinden farklı olarak, Bartholomew ve 

Horowitz (1991), Bowlby‟nin tanımladığı  içsel çalıĢan modelleri temel alarak, benlik 

ve baĢkaları modellerinin olumlu ya da olumsuz olmasına göre,  dört temel bağlanma 

tarzı önermiĢtir. Tablo 1‟de gösterildiği Ģekliyle “Dörtlü Bağlanma Modeli” olarak 

adlandırılan bu yaklaĢımda benlik  modelinin olumlu olması, baĢkalarının onayından 

bağımsız olarak, içselleĢtirilmiĢ özsaygı ve sevilebilirlik duygusu ile iliĢkili iken, 

olumsuz olması düĢük özsaygı ve ve baĢkalarıından onay gereksinimi ile 

iliĢkilendirilmektedir. BaĢkaları modelinde ise olumluluk, baĢkalarının ulaĢılabilir ve 

güvenilebilir olması beklentisi ile ilgili iken, olumsuzluk yakınlık kurmaktan kaçınma 

ile karakterizedir (Sümer ve Güngör, 1999). 

  

Tablo 1. Bartholomew ve Horowitz‟in (1991) Dörtlü Bağlanma Modeli

 

Tablo 1‟de de görülebileceği gibi güvenli bağlanan kiĢiler olumlu benlik ve 

baĢkaları modellerine sahiptir. Bu kiĢiler kendilerini sevilmeye değer görürken 

baĢkalarının güvenilebilir ve ulaĢılabilir olduklarına yönünde olumlu beklentiye 

sahiptirler. Dolayısıyla baĢkalarıyla kolaylıkla yakınlık kurabilirken aynı zamanda 

özerkliklerini de koruyabilirler. Saplantılı bağlanma, olumsuz benlik ve olumlu 

baĢkaları modellerinin birleĢiminden oluĢur. Bu kiĢiler kendilerini sevilmeye değer 

görmezken, bir yandan da değerli olaral gördükleri diğerlerinin kabulünü kazanmaya 

çalıĢırlar. Dolayısıyla iliĢkileri konusunda takıntılıdırlar ve iliĢkilerinde gerçekçi 

olmayan beklentilere giebilirler. Saplantılı bağlanma Hazan ve Shaver‟in modelinde 

kaygılı-kararsız bağlanmaya karĢılık gelmektedir (Bartholomew ve Horowitz, 1991; 

Sümer ve Güngör, 1999). 
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Dörtlü Bağlanma Modelinde Hazan ve Shaver‟in üçlü bağlanma modelinden 

farklı Ģekilde, kayıtsız ve korkulu olarak  iki tür kaçınan bağlanma biçimi 

önerilmektedir. Kayıtsız bağlanma olumlu benlik ve olumsuz baĢkaları modelinin 

birleĢimidir. Bu kiĢiler kendilerini değerli görürken baĢkalarına karĢı olumsuz beklenti 

içindedirler. Bartholomew‟a göre, kayıtsız kiĢiler yakınlık duygusundan yoksun kalma 

pahasına özerklik duygusuna ve yüksek özsaygıya sahip olurlar (Sümer ve Güngör, 

1999). Dördüncü bağlanma tarzı olan korkulu  bağlanma  ise olumsuz benlik ve 

baĢkaları modellerinin birleĢimidir ve bireysel değersizlik duyguları ile baĢkalarının 

güvenilmez ve reddedici olduğuna iliĢkin beklentileri yansıtır. Korkulu bağlanan kiĢiler; 

çok kaygılıdırlar, düĢük özsaygıya sahiptirler. Bu kiĢiler  yakın iliĢkiden kaçınarak,  

kendilerinin baĢkaları tarafından beklenen reddine karĢı koruma davranıĢı gösterirler 

(Bartholomew ve Horowitz, 1991; Sarı, 2008). 

Brennan, Clark ve Shaver (1998), dörtlü bağlanma modelini, kaygı ve kaçınma 

olarak  iki boyut üzerinden yeniden düzenlemiĢlerdir (Yüksel, 2014).  Brennan, Clarck 

ve Shaver (1998), yetiĢkin bağlanmasındaki temel boyutları belirlemek için sık 

kullanılan bağlanma ölçeklerinin maddelerini bir araya getirip, bu maddelere faktör 

analizi yapmıĢlar ve kapsamlı bir yetiĢkin bağlanma ölçüsü geliĢtirmiĢlerdir. Bu analiz 

sonucu yetiĢkin bağlanma yönelimlerinin bağlanma kaygısı ve bağlanmadan kaçınma 

olarak iki boyutlu tanımlanabileceği belirtilmiĢtir. Benlik modeli ile örtüĢen Ģekilde 

bağlanma kaygısı, reddedilme ve terk edilme korkusu olarak tanımlanırken, 

bağlanmadan kaçınma, yakınlık ve bağımlılık ile bir samimiyet ve rahatsızlık korkusu 

ile karakterizedir ve baĢkaları modeli ile iliĢkilidir (Wei ve ark., 2005).  

Brennan, Clark ve Shaver (1998)‟in geliĢtirmiĢ oldukları Yakın ĠliĢkilerde 

YaĢantılar Envanteri (YIYE) bireylerin, kaygı ve kaçınma boyutlar temelinde 

değerlendirilebilmesine imkan veririken  aynı zamanda “Dörtlü Bağlanma Modeli” 

çerçevesinde dört kategoriye göre de sınıflandırmayı mümkün kılmaktadır 

(Özsoy,2015).  Buna göre güvenli bağlananlar kaygı ve kaçınması en düĢük düzeyde, 

korkulu bağlananlar, kaygı ve kaçınması en yüksek düzeyde olanlar  Ģeklinde 

tanımlanabilir. Saplantılı bağlananlar kaygı düzeyi yüksek ve kaçınma düzeyi düĢük, 

kayıtsız bağlananlar ise tam tersi Ģekilde kaygı düzeyi düĢük, kaçınma düzeyi yüksek 

olan kiĢilerdir.  
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1.6.3.4. Bağlanma ve Belirsizliğe Tahammülsüzlük ĠliĢkisi 

Bağlanma güçlüklerinin kesinlik ve kontrole duyulan ihtiyacı ve belirsizliğe 

karĢı hoĢgörüsüzlüğü artırabileceği, güvensiz bağlanma stillerinin bireylerin dünyayı 

tehlikeli bir yer olarak algılamasına neden olabileceği ve güvensiz bağlanmıĢ bireylerin 

belirsiz olaylarla baĢa çıkmak için yeterli kaynaklara sahip olamayabileceği 

düĢünülmektedir (Sternheim ve ark., 2017). 

Kaygı belirtilerini açıklamada bağlanma, duygu düzenleme ve BT arasındaki 

iliĢkiyi inceleyen çalıĢmasında Yüksel (2014), güvensiz bağlanma değerindeki 

yükselmenin BT ve sürekli kaygı düzeylerindeki artıĢı yordadığı sonucuna ulaĢmıĢtır.  

Sanchez, Kendall ve Comer (2016), yetiĢkinlikte görülen BT‟nin erken çocukluk 

döneminde ortaya çıkabileceğini ve çocuk-bakımveren etkileĢiminin bir sonucu 

olabileceğini belirtmiĢlerdir. Dolayısıyla  erken bakıcı iliĢkileri ve yetiĢkinler arası 

kiĢilerarası iĢlevselliğin, BT‟nin geliĢiminde potansiyel olarak önemli bir rol 

oynayabileceği belirtilmektedir (Wright,Clark, Rock ve Coventry, .2017). 

Bir baĢka çalıĢmada Tracy (2015), BT ile kaygılı bağlanma ve kaçınmacı 

bağlanma arasında anlamlı iliĢki olduğunu göstermiĢ ve BT‟nin hem güvensiz bağlanma 

hem de ruminasyon için ortak bir incinebilirlik faktörü olduğunu sonucuna ulaĢmıĢtır. 

Sternheim ve ark. (2017), kiĢilik özelliklerinin ve bağlanma stillerinin yeme 

bozukluğu olan  kiĢilerde BT geliĢimine katkıda bulunup bulunmadığını araĢtırdıkları 

çalıĢmalarında yeme bozukluğu semptomları olan ve olmayan iki grubu çalıĢmaya dahil 

etmiĢlerdir.  ÇalıĢmanın sonucunda araĢtırmacılar  yeme bozukluğu olan ve olmayan 

grupta kaygılı bağlanma ve kaçınmacı bağlanma ile BT arasında anlamlı iliĢkiler 

bulgulamıĢlardır. 

Yıldız (2017) ise güvenli bağlanma stili kazandırma yönelimli psikoeğitim 

programının belirsizliğe tahammülsüzlük ve akademik erteleme eğilimleri üzerinde 

anlamlı etkisini göstermiĢtir. 

Bir diğer çalıĢmada ise  Zdebik, Moss ve Bureau (2018) okul öncesi bağlanmada  

güvenli bağlanma ile karĢılaĢtırıldığında özellikle kararsız ve dağınık bağlanma 

stillerinin yetiĢkinlikte belirsizliğe tahammülsüzlüğü öngördüğünü, 60 çocuğu 6, 12 ve 

21 yaĢlarında boylamsal olarak inceleyerek ortaya koymuĢlardır.  Bu çalıĢma erken 
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biliĢsel süreçlerin daha sonraki psikopatolojinin geliĢimindeki rolünü ve belirsizliğe 

tahammülsüzlük biliĢsel Ģemasının geliĢmesindeki önemini vurgulaması açısından 

önemlidir. AraĢtırmacılara göre güvensiz Ģekilde bağlanan çocukların güvenli bağlanma 

ile karĢılaĢtırıldığında belirsiz bilgileri veya durumları tehdit edici, düĢmanca veya 

olumsuz olarak iĢleme koymaları veya yorumlamaları daha olasıdır. Bağlanma 

figürünün tutarsız bir Ģeklide hem güvenlik hem de korku ve endiĢe kaynağı olduğu  

dağınık bağlanma bçimlerinde, bakımverenin tepkileri ve ulaĢılabilirliği konusunda 

sürekli belirsizlik  ve korkuyu tolere edemeyen bazı çocukların ebeveynlerinin rolünü 

üstlenerek kendi kaygılarını düzenlemek için ebeveynleri de dahil olmak üzere 

çevrelerini kontrol etmeye çalıĢtığı düĢünülmektedir (Zdebik, Moss, Bureau, 2018).  

Bu çalıĢmalardan yola çıkarak güvensiz bağlanmanın BT için yordayıcı 

değiĢkenlerden biri olarak araĢtırmaya dahil edilmesi düĢünülmüĢtür.  

1.6.4. Ġrrasyonel ĠnanıĢlar 

1.6.4.1. Rasyonel Duygucu DavranıĢçı Kuram  

BiliĢsel kuramların ilki olan “Rasyonel Duygucu DavranıĢçı Kuram (RDDK)”, 

bir kiĢilik kuramı ve psikoterapi yöntemi olarak ilk olarak Albert Ellis tarafından 1955 

yılında “Rasyonel Psikoterapi” adıyla ortaya konulmuĢtur.  Ellis 1961 yılında 

kuramınının ismini “Rasyonel Duygucu Terapi” olarak değiĢtirmiĢtir (Ellis, 1995; 

Collard ve O‟Kelly, 2011).  Daha sonraları ise kuramını revize etmeye devam etmiĢ, 

yaklaĢımında her zaman duygu, düĢünce ve davranıĢlar arasında karĢılıklı ve nedensel 

iliĢkiye vurgu yapıldığı halde, adında davranıĢların yer almaması nedeniyle 1993 yılında 

kuramının ismini “Rasyonel Duygucu DavranıĢ Terapisi” olarak değiĢtirdiğini 

duyurmuĢtur (Ellis, 1995; Prochaska ve Norcross, 2014).  

RDDK, güçlü felsefi temellere dayanır  ve yaĢama bakıĢ açısında köklü 

değiĢiklikler yapılmasını amaçlar. Ellis, kuramını oluĢtururken birçok yaklaĢımdan 

etkilenmiĢ, özellikle eski Yunanlı düĢünürlerin etkisi çok olmuĢtur.  Bu yaklaĢımda 

M.S. 1.yüzyılda yaĢamıĢ Stoacı düĢünür Epiktetos‟un  “insanlara rahatsızlık veren, 

olayların kendisi değil, bu olaylara bakıĢ açılarıdır” düĢüncesi  temel alınarak, insanları 

asıl rahatsız edenin akılcı olmayan inanç ve duyguları olduğu vurgulanır (Köroğlu ve 

Türkçapar, 2015; Sarı,2008).  RDDK, duygu ve davranıĢların biliĢsel süreçlerden 
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kaynaklandığını ve insanların farklı duygu ve davranıĢ biçimlerine ulaĢmak için bu tür 

süreçleri değiĢtirmesinin mümkün olduğunu ileri sürer (Froggatt, 2005). 

Rasyonel Duygucu DavranıĢçı Kuramın felsefesinin daha iyi anlaĢılması 

açısından kuramın baĢlıca ilkeleri aĢağıda sıralanmıĢtır. 

1- RDDK‟ının temel ilkesi, insanların duygularının en önemli belirleyicisinin 

düĢünceler olduğudur. Basitçe ifade etmek gerekirse; ne düĢünüyorsak onu hissederiz. 

Olaylar ve diğer insanlar bize iyi veya kötü hissettirmez, biz kendi düĢüncelerimiz 

sonucu öyle hissederiz.  

2- Duygusal rahatsızlıkların baĢlıca belirleyicisi, rasyonel düĢünce biçimimizdir. 

Abartma, aĢırı basitleĢtirme, aĢırı genelleme, mantık dıĢı varsayımlarda bulunma, hatalı 

çıkarımlar yapma, mutlak düĢünce yapısı gibi iĢlevsiz düĢünce süreçleri, iĢlevsiz duygu 

ve psikopatolojik unsurlara yol açar. 

3- Rahatsızlık verici iĢlevsiz duyguları değiĢtirmenin en etkili yolu 

düĢüncelerimizi analiz etmek ve düĢünce biçimimizi değiĢtirmektir.  

4- Genetik ve çevresel etkiler de dahil olmak üzere birçok faktör irrasyonel 

düĢünme ve psikopatolojinin etiyolojik öncüleridir.  Rasyonel olmayan düĢüncelere 

kolaylıkla inanma eğilimimiz vardır ve içinde yaĢadığımız kültür de çoğu zaman bu 

düĢüncelere kaynaklık eder. 

5- Diğer birçok psikoterapi kuramından farklı olarak RDDK, olumsuz olaylara 

tepki olarak iki farklı duygu türü arasında ayrım yapar: Yararlı, sağlıklı, fonksiyonel ve 

uyarlanabilir diyebileceğimiz duygular veya yararsız, sağlıksız, iĢlevsiz ve uyumsuz 

olarak adlandırabilecekler duygular. Bireyler çoğu zaman farkında olmasalar da, sağlıklı 

ve sağlıksız duyguları birlikte yaĢarlar. Sağlıklı duygular iĢlevsel, uyarlanabilir 

davranıĢa, sağlıksız duygular ise iĢlevsiz, uyumsuz davranıĢa yol açar. 

6- RDDK, davranıĢlarımızın üzerinde geçmiĢin etkilerinden çok bugünün 

etkilerinin olduğunu savunur. Psikopatolojinin edinilmesinde kalıtım ve çevre koĢulları 

önemli olmakla beraber,  bunların neden süregidiyor olduklarının anlamamızı 

sağlayacak olan bugünkü akılcı olmayan düĢünce biçimimizdir.  

7- Kolay olmasa da yerleĢik inançlar değiĢtirilebilir. Rasyonel  inançların 

değiĢtirilmesi onları tanımayı, üzerine gitmeyi ve sürekli çaba göstermeyi gerektirir. Bu 
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sayede duygusal sıkıntıların azalması, olumlu deneyimlerin ortaya çıkması ve kiĢisel 

hedeflere ulaĢılmasına katkı sağlanır (DiGiuseppe ve ark.,2014). 

1.6.4.2. Rasyonel Duygucu DavranıĢ Terapisi  

Rasyonel Duygucu DavranıĢ Terapisi (RDDT) sadece ruhsal sorunların 

iyileĢtirilmesi ya da minimum seviyeye indirgenmesiyle ile değil aynı zamanda 

mutluluk, yaĢam doyumu, rasyonel hareket etmek, bağımsızlık, sorumluluk ve 

bireylerin var olan potansiyelini kullanabilme gibi pozitif alanlarla da ilgilenir 

(Patterson, 1986; akt.,Karakoç).  

RDDK felsefesinde yaygın olarak benimsenmekle birlikte çoğu zaman dile 

getirilmeyen iki temel değer; hayatta kalmak ve eğlenmektir  (DiGiuseppe ve ark., 

2014, sf:14). Bu değerlerden yola çıkan psikoterapi yaklaĢımı, insanların daha uzun 

yaĢamasına, duygusal sıkıntılarını ve kendilerine zarar verici davranıĢlarını en aza 

indirmelerine, daha doyurucu ve daha mutlu bir varoluĢ yaĢayabilmek için kendilerini 

gerçekleĢtirmelerine yardımcı olmaya çalıĢır. Dolayısıyla, RDDT sadece acıyı azaltmak 

için değil, aynı zamanda refahı ve mutluluğu desteklemek için de kullanılabilir (Bernard 

ve ark., 2010). 

Ellis ve Bernard (1985), temel RDDT değerleri ile uyumlu olan ve bireylerin bu 

değerleri elde etmelerine yardımcı olabilecek alt hedefler belirlemiĢlerdir. Bu 

hedeflerden  BT  ile iliĢkili olabilecek bazıları Ģöyledir:  

* Belirsizlikleri kabullenme: Ruhsal açıdan sağlıklı bireyler herĢeyin öngörülebilir 

olduğu beklentisi içinde değildir.  Hayatta çok az Ģeyin belirli olduğu gerçeğini kabul 

ederler.  

* Esneklik : Sağlıklı bireyler esnek düĢünebilirler ve değiĢime açıktırlar. Katı, önyargılı 

ve değiĢmez kurallar mutluluğu en aza indirme eğilimindedir.Kendileri ve diğerleri için 

katı kurallar koymazlar.  

* Gerçekçi beklentiler içinde olma : Sağlıklı insanlar ulaĢılamaz veya gerçekçi olmayan 

mükemmellik için çaba sarf etmezler ya da gerçekçi olmayan bir yetkincilik peĢinde 

koĢmazlar..  

* Engellenme eşiğini yüksek tutma: Sağlıklı bireyler değiĢtirebilecekleri hoĢ olmayan 

koĢulları değiĢirmeye çalıĢırken değiĢtiremeyeceklerini kabul ederler (Ellis ve Bernard, 

1985, sf:7-8). 
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RDDT‟de danıĢana yaĢam felsefelerinin, inanç sistemlerinin ve düĢünce 

biçimlerinin güçlü duygu ve davranıĢlara neden olabileceğinin anlatılması hedeflenir. 

RDDT  bu amacı gerçekleĢtirmek için A-B-C modelini kullanır (Sarı, 2008). 

1.6.4.3. ABC Modeli 

RDDK‟nın temel varsayımı, diğer biliĢsel davranıĢsal teorilerle benzer Ģekilde, 

insanların duygu ve davranıĢlarının kendileri, diğer insanlar ve dünya hakkında 

düĢünceleri, varsayımları veya inançları sonucu olduğudur.  RDDK‟da bu yaklaĢımı 

açıklamak için ABC modeli kullanılır (Froggatt, 2005). Bu model RDDK‟nın 

psikopatoloji ve genel olarak insan psikolojisine bakıĢ açısını açıklamak için, RDDT 

süreçlerinde  kullanılmaktadır (Artıran,2015). Klinik psikoloji alanında geliĢtirilen 

biliĢsel ve davranıĢsal terapiler Albert Ellis‟in klasik ABC modelinden türemiĢlerdir 

(DiGiuseppe ve ark.,2014).  

ABC modeline göre, “A” bireylerin hayatlarındaki aktive edici olay veya 

durumları, “B” bu olay veya durum  hakkındaki inançlarını, “C” ise bu olayın 

sonucunda verdikleri duygusal ve davranıĢsal bir tepkiler sembolize eder. Bir baĢka 

ifadeyle, insanlar harekete geçiren bir olay veya durum ile karĢılaĢtıkları zaman, olay ve 

durumla ilgili olarak neye inandıkları bireylerin duygusal, davranıĢsal ve biliĢsel 

sonuçları etkilemektedir. Bu modele göre "A"  tek baĢına "C" ye neden olmaz. "A", "B" 

yi tetikler ve "B" daha sonra "C" ye neden olur (DiGiuseppe ve ark.,2014; 

Froggatt,2005).  

Ellis daha sonraki yıllarda kuramını, ABCDEF olarak geliĢtirmiĢ ve 

değiĢtirmiĢtir. Tedavi sürecinde “D” basamağında  akılcı olmayan inançlar irdelenir, 

tartıĢılır ve çürütülür. RDDT‟de irrasyonel inançların tartıĢılması temel noktalardan 

biridir ve bu da danıĢanların irrasyonel  düĢüncelerinin yerine rasyonel düĢünceler 

geliĢtirmelerinde yardımcı olur. “E” basamağında, “D” basamağının yeni biliĢsel ve 

davranıĢsal etkileri ifade edilir. “F” basamağında ise birey kendisi, diğerleri ve yaĢama 

yönelik felsefi yaklaĢımlarında ciddi değiĢimler yaĢayarak irrasyonel inanıĢlarının 

etkisinden kurtulup akılcı ve daha sağlıklı duygulara sahip olur (Artıran, 2015). 
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1.6.4.4. Rasyonel ve Ġrrasyonel Ġnançlar 

RDDT‟ye göre insanlar potansiyel olarak hem rasyonel hem de irrasyonel 

düĢünce biçimine sahip olarak dünyaya gelirler. Bu nedenle, bir yandan sağlıklı olmak, 

kendilerini geliĢtirmek ve gerçekleĢtirmek için temel bir eğilime sahipken diğer taraftan 

da irrasyonel düĢünceler, sağlıksız duygular ve iĢlevsel olmayan davranıĢlar oluĢturma 

ve geliĢtirme potansiyeline  sahiptirler. (Nelson-Jones, 2010).   

RDDT‟de inanıĢlar ve düĢünce birbirinden ayrı kavramlar olarak 

düĢünülmemektedir (Ortakale,2008). RDDT‟nin  kuramsal görüĢ ve uygulamalarını 

dayandırdığı “irrasyonel inanıĢlar” kavramı, bireyde psikolojik rahatsızlıklara yol açan 

“çarpıtılmıĢ” düĢünceler olarak bilinmektedir. Ġrrasyonel inanıĢlar kavramı ilk olarak 

Ellis tarafından ortaya atılmıĢ ve terapi yöntemi içerisinde temel kavramlardan biri 

olarak sunulmuĢtur (Sarı, 2008). Kavram, diğer biliĢsel davranıĢçı terapilerde 

“düĢünceler”i ifade etmek için kullanılırken, RDDT‟de farklı olarak olay ve durumları 

değerlendirmek için baĢvurulan yerleĢmiĢ biliĢsel yapıları ifade eder (David, Lynn ve 

Ellis, 2010). 

Ġrrasyonel inanıĢlar  sağlıksız, mantık dıĢı, katı, dogmatik, uyumsuz,  “meli, 

malı” gibi gereklilik ve zorunluluk ifadelerini içeren, psikolojik rahatsızlıklara neden 

olan, bireye ve kiĢiler arası iliĢkilerine zarar veren inanıĢlardır. Ġrrasyonel inanıĢlar bu 

tür özelliklerinden dolayı bireyde sağlıksız duygulanımlara sebep olarak, problem 

çözme becerilerini olumsuz yönde etkilemekte ve bireylerin amaçlarına ulaĢmalarını 

engellemektedir (Nelson-Jones, 2010). Ġrrasyonel inanıĢlar kiĢiyi sıkıntıya sokan, 

hareketsiz kılan, devamlılık gösteren aĢırı duygulara ve kiĢinin kendisine, diğer kiĢilere 

ve genel olarak hayatına zarar verici davranıĢlara neden olur.  Gerçeğin mevcut 

kanıtlarla desteklenmediği, yanlıĢ yorumlanarak çarpıtıldığı inanıĢlardır ve kiĢinin 

kendisini, diğer kiĢileri ve dünyayı mantıksız Ģekilde değerlendirmesine yol açar 

(Froggatt,2005). 

Ellis (1962), danıĢanların inanç  sistemleri  arasındaki benzerliklerden yola 

çıkarak, yaygın genel duygusal rahatsızlıklara yol açtığını iddia ettiği 11 irrasyonel 

inancı belirlemiĢ, daha sonra, irrasyonel inanıĢları kiĢinin kendisine, diğer insanlara ve 

dünyaya iliĢkin talepkarlığı olarak üç grup Ģeklinde açıklamıĢtır ( Bernard, 1995).  
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RDDK‟ye göre irrasyonel inanıĢlar aĢırı talepkarlık; felaketleĢtirme; rahatsız 

olmaya katlanamama; kendini, diğerlerini ve/veya yaĢamı değersiz görme olarak dört 

baĢlık altında incelenebilir (Artıran, 2019a). 

1-AĢırı talepkarlık.: Bireylerin kendileri, diğerleri ve dünyaya iliĢkin gerçekçi 

olmayan, katı, ısrarcı istek ve beklentileridir. Bir baĢka ifadeyle “-meli, -malı‟ eklerini 

içeren cümlelerdir. Ellis, “talepkarlık” inancını ya da bir fikre mutlak, katı bir Ģekilde 

bağlı kalma tutumunu  psikolojik rahatsızlıkların merkezi olarak görür ve irrasyonel 

inançların  nedeni olduğunu ifade eder. 

2- FelaketleĢtirmek: Bireylerin gerçeğe uygun olmayan, mantıksız çıkarımlarda 

bulunarak olayları veya durumları olduğundan çok daha kötü olarak görmesi ve 

sonuçlarını abartmasıdır. 

3- Rahatsız olmaya katlanamama: Bireyin olmamasını istemediği bir durum 

gerçekleĢtiğinde ya da gerçekleĢme ihtimali olduğunda bu duruma dayanamayacağına  

inanmasıdır. Ellis bu düĢünce yapısını “rahatsızlık endiĢesi” diye adlandır. 

4- Kendini, diğerlerini ve/veya yaĢamı değersiz görmek: Bireylerin kendilerinin 

veya baĢkalarının insani değerlerine iliĢkin genel değerlendirmeler yaparak bazı 

insanların diğerlerinden daha az olduğunu düĢünmeleri, baĢka bir ifadeyle 

derecelendirme yapmalarıdır.  

Rasyonel inanıĢlar ise irrasyonel inanıĢların sağlıklı alternatifleri olup, irrasyonel 

inanıĢlara göre daha esnek, mantıklı, kiĢiyi ulaĢmak istediği hedefe götüren, gerçekçi 

inanıĢlardır (Artıran, 2019). RDDK dört irrasyonel inanca karĢı dört rasyonel inanç 

alternatifi önermektedir (Dryden ve Neenan, 2004). Bunlar;  (1) esnek ve gerçekçi 

istekler/arzular/tercihler, (2) yüksek toleranslılık/rahatsız olmaya katlanabilmek, (3) 

anti-felaketleĢtirme (olayları gerçekçi değerlendirmek) ve (4) kiĢinin kendisini/ 

diğerlerini ve hayatı koĢulsuzca kabul etmesi olarak sıralanabilir (Artıran, 2015). 

Rasyonel inanıĢlar; olumsuz olaylarla karĢılaĢılsa bile sağlıklı, iĢlevsel duygulara 

yol açarak kiĢinin amacına ulaĢmasına yardımcı olurlar (DiGiuseppe ve ark., 2014). 

Depresyon, aĢırı kaygı, öfke, kıskançlık gibi sağlıksız, rahatsız edici ve ruh sağlığına 

etki eden duygular yerine, üzüntü, sinirlenme, endiĢe gibi daha sağlıklı duygulara yol 

açarlar (Dryden, W. ve Neenan, M., 2004). Rasyonel inanıĢlar kiĢinin yaĢam doyumunu 
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arttırırken, kendisi ve çevresindekilerle çatıĢmalarını azaltmaktadır (Walen, DiGiuseppe 

ve Dryden, 1992).  

1.6.4.5. RDDT ve Bağlanma ĠliĢkisi 

Bağlanma kuramındaki “içsel çalıĢan modeller” kavramının biliĢsel kuramdaki 

“Ģema” kavramı ile iliĢkili olduğu söylenebilir (Çerçi, 2009). Rothbard ve Shaver 

(1994) içsel çalıĢan modellerin, (a) otobiyografik bellek, (b) inançlar ve tutumlar, (c) 

amaçlar ve güdüler ve (d) davranıĢ stratejileri olmak üzere birbirleriyle bağlantılı dört 

öğesinin olduğunu belirtmektedir ve bu öğeler aynı zamanda “bilissel Ģema” kavramının 

da içeriğini oluĢturmaktadır. 

Literatür taramasında irrasyonel inanıĢlar ve bağlanma arasındaki iliĢkiyi 

araĢtıran az sayıda çalıĢma vardır. Bunun nedeni iki kuramın temelinde birbirinden 

ayrılması olabilir, çünkü RDDT‟de çocukluk çağının etkilerine çok değinilmez, 

bağlanma kuramlarında ise insan davranıĢlarında bağlanma stilleri büyük rol oynar.  

Stackert ve Bursik (2003),  yetiĢkin bağlanma stillerindeki bireysel farklılıkların, 

iliĢkiye özgü irrasyonel inançlarla iliĢkisini 118 üniversite öğrencisinde araĢtırdıkları 

çalıĢmalarında, güvensiz bağlanma stiline sahip  bireylerin (kaygılı veya kaçınan), 

güvenli bir yetiĢkin bağlanma stiline sahip olanlardan daha fazla iliĢkiye özgü irrasyonel 

inançları desteklediğini bulgulamıĢlardır. 

Evli çiftlerle yürütülen ve irrasyonel inançlar ile evlilik sorunları arasındaki 

iliĢkide bağlanma stillerinin moderatör rolünün araĢtırıldığı bir  baĢka çalıĢmada, 

sonuçlar irrasyonel inançların ve güvensiz bağlanma stillerinin evlilik sorunları ile 

pozitif yönde iliĢkili olduğunu göstermiĢtir. ÇalıĢmada ayrıca güvensiz bağlanma stilleri 

irrasyonel inançlarla pozitif olarak iliĢkilendirilmiĢ, aĢamalı regresyon analizlerinin 

sonuçları, bağlanma stillerinin irrasyonel inançlar ile evlilik sorunları arasındaki iliĢkide 

aracılık ettğini göstermiĢtir (Besharat ve ark.,2013). 

Litvanya‟da seksen beĢ evli çiftle yürütülen bir çalıĢmada eĢlerin iliĢki 

hakkındaki irrasyonel inançları ve bağlanma tarzının, evlilik doyumunun önemli 

yordayıcıları olduğu gösterilmiĢtir (Slavinskienė ve Žardeckaitė-Matulaitienė, 2012). 

Benzer bulgulara Sarı (2008) üniversite öğrencilerinde romantik iliĢkilerle ilgili 
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irrasyonel inançlar, bağlanma boyutları ve iliĢki doyumu arasındaki iliĢkileri incelediği 

çalıĢmasında ulaĢmıĢtır.  

 Gündüz (2013), bağlanma stilleri, irrasyonel inançlar ve psikolojik belirtilerin 

biliĢsel esnekliğin yordanmasına katkılarını araĢtırmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre, 

bağımsız değiĢkenlerin tamamının biliĢsel esnekliğin yaklaĢık yüzde 41'ini yordadığı, 

ayrıca irrasyonel inançların ve bağlanma stillerinin varyansın yarısından fazlasını 

açıkladığı bulgulanmıĢtır Gündüz (2013). 

1.6.4.6. RDDT’de Duygular ve Psikopatoloji 

Diğer birçok psikoterapi teorisinden farklı olarak RDDT, olumsuz olaylara tepki 

olarak iki farklı duygu türü arasında ayrım yapar: Bireyler için yararlı, sağlıklı, iĢlevsel 

ve uyarlanabilir diyebileceklerimiz veya yararsız, sağlıksız, iĢlevsiz ve uyumsuz olarak 

adlandırabileceklerimiz. Sağlıklı duygular iĢlevsel, uyarlanabilir davranıĢa, sağlıksız 

duygular ise iĢlevsiz, uyumsuz davranıĢa yol açar (DiGiuseppe ve ark., 2014). Sağlıklı 

ve sağlıksız duygular arasındaki bu ayrım, RDDT yaklaĢımını, diğer BiliĢsel DavranıĢ 

Terapisi yaklaĢımlarından ayırmaktadır (Colard&O‟Kelly, 2011) .  

RDDT‟de sağlıksız duygular da sağlıklı olumlu ve sağlıksız olumsuz duygular 

olarak kendi içinde ayrılmaktadır. Sağlıklı olumlu duygular mutluluk, doyum, sevgi, 

neĢe, merak gibi duyguları; sağlıksız olumlusuz  duygular  üzüntü, piĢmanlık, hayal 

kırıklığı, kuĢku, can sıkıntısı, hoĢnutsuzluk gibi duyguları; sağlıksız olumsuz duygular 

ise depresyon,kaygı, öfke, kin, suçluluk, değersizlik, utanç  gibi duyguları ifade etmek 

için kullanılmaktadır. (Colard ve O‟Kelly, 2011; Artıran,2015).  

Ruh sağlığına olumsuz anlamda en çok etki eden, problem çözme becerisini 

engelleyerek kiĢinin amaçlarına ulaĢmasını engellediği için iĢlevsiz olarak tanımlanan  

sağlıksız olumsuz duygulardır. Sağlıksız ama olumlu duygular ise daha tolere edici, 

bireyde stres yaratan ancak bireyin bunu kabullenme konusunda zorlanmadığı duygular 

olarak ifade edilebilir ve bireyi problemlerini çözerek amaçlarına ulaĢması bakımından 

güdülediği için iĢlevseldir (Sarı, 2008). Ellis (1994) sağlıksız olumsuz duyguların 

altındaki en önemli nedenin, bireylerin yaĢadıkları stresli olaylar ya da durumlara iliĢkin 

akılcı olmayan inanıĢları olduğunu ifade etmektedir (Karakoç,2016). 
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1.6.4.7. Ġrrasyonel ĠnanıĢlar ve Kaygı  ĠliĢkisi 

RDDT‟de en çok odaklanılan sağlıksız olumsuz duygulardan biri kaygıdır. 

Kaygı genel olarak akılcı olmayan inançlardan felaketleĢtirme ile iliĢkili bulunmaktadır 

(David, Lynn ve Ellis, 2010). Ellis, belirlediği 11 mantıkdıĢı inanç arasında yer alan 

“birĢeyi tehlikeli ya da korkutucu olarak görürsen zihnini bununla meĢgul etmeli ve 

endiĢe duymalısın”  inancının kaygıya yol açtığını belirtmiĢtir (Çivitçi, 2006).  

RDDT, nevrotik rahatsızlıkların altında yatan kaygıyı ikiye ayırır: benlik kaygısı 

ve rahatsızlık kaygısı (Burgess, 1990). Bireyler kendilerini veya kiĢisel değerlerini 

tehdit altında hissettiklerinde, iyi performans göstermeleri veya baĢkaları tarafından 

onaylanmaları gerektiğine inandıklarında ve bu durumun gerçekleĢmemesinin korkunç 

bir durum olduğunu düĢündüklerinde benlik kaygısı ortaya çıkmaktadır. Rahatsızlık 

kaygısı ise bireyler konforlarını tehdit altında hissettiklerinde, istediklerini almaları 

gerektiğine inandıklarında ve aksinin korkunç olacağını düĢüdüklerinde ortaya çıkar 

(David, Lynn ve Ellis, 2010). Daha özet deyiĢle; baĢarı ve onay elde etmeye yönelik 

irrasyonel inanıĢlar benlik kaygısına, yaĢam koĢullarının mutlaka sorunsuz olması 

gerektiği yönündeki irrasyonel inanıĢlar da rahatsızlık kaygısına neden olmaktadır 

(Çivitçi, 2006). Benlik kaygısı onaylanma, sevilme ve saygın olma ihtiyacına iliĢkin 

irrasyonel inanıĢlardan, rahatsızlık kaygısı ise bireylerin problemsiz bir yaĢam 

sürdürmeleri gerektiğine, hoĢ olmayan olaylara ve problemli durumlara tahammül 

edemeyeceklerine iliĢkin irrasyonel inanıĢlarından doğmaktadır (Bernard,1984; akt., 

Karakoç, 2016).  

1.6.5. Temel Psikolojik Ġhtiyaçlar 

KiĢisel bütünlük, geliĢim ve iyi oluĢ için karĢılanması gerektiği düĢünülen Temel 

Psikolojik Ġhtiyaçlar; bir motivasyon kuramı olan Öz-Belirleme Kuramı kapsamında yer 

alan psikolojik ihtiyaçların bütünü olarak ifade edilebilir (Ryan ve Deci, 2000; Deci & 

Ryan, 2000).  

1.6.5.1. Öz-Belirleme Kuramı 

Öz-belirleme kuramı (ÖBK); insanların evrimleĢmiĢ iç kaynaklarının kiĢilik 

geliĢimi ve davranıĢsal öz düzenleme için önemini vurgulayan genel bir kiĢilik ve 
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motivasyon kuramıdır (Ryan ve Deci, 2000). Kuramda yer alan öz-belirleme  kavramı; 

bireylerin kendi davranıĢlarını dıĢ faktörlerin etkisinde olmadan kendi istek, ilgi ve 

değerlerine dayanarak seçmelerini ifade eder (Cihangir Çankaya, 2005). 

ÖBK, insanların içsel  motivasyonlarının ve kiĢisel bütünlüklerinin temeli olan 

doğuĢtan gelen  psikolojik ihtiyaçların yanı sıra bu olumlu süreçleri teĢvik eden 

koĢulların da araĢtırılmasını amaçlar (Artıran, 2015). Dolayısıyla ÖBK sadece olumlu 

geliĢimsel süreçlerin özel doğasını değil, aynı zamanda bu geliĢimsel süreçleri olumsuz 

yönde engelleyen ya da zayıflatan çevresel faktörleri de inceler (Ryan & Deci, 2000).   

Kurama ait ilk çalıĢmalar 1970‟li yıllarda Deci tarfından baĢlatılmıĢ, daha 

sonraları Ryan ve Deci tarafından dört alt kuram olarak geliĢtirilmiĢtir. Bu alt kuramlar; 

sosyal bağlamın içsel motivasyon üzerindeki etkisine odaklanan “biliĢsel değerlendirme 

kuramı”, dıĢsal motivasyonlara odaklanan “organizmik bütünleĢme kuramı”, kiĢilerin 

öz belirlenim davranıĢ eğilimlerinin nedenlerine ve çevreden aldıkları desteğe 

odaklanan “nedensellik yönelimi kuramı” ve “temel ihtiyaçlar kuramı”dır (Cihangir 

Çankaya, 2005).   

Önemli motivasyon kuramlarından biri olarak kabul edilen ÖBK,  insanın içinde 

var olan ilgi alanı veya merak gibi iç motivasyon kaynalarını ya da ödüllendirme ve 

destekleme gibi dıĢ motivasyon kaynaklarını inceler (Deci ve Ryan,2000).  Kuramda 

içsel ve dıĢsal motivasyonlar, kuramın temel psikolojik ihtiyaçlar kavramı ile aynı 

oranda önemlidir (Artıran, 2015).  Kurama göre,  içsel motive olan kiĢiler kendilerini 

tamamen bağımsız hissetmekte ve davranıĢlarının kendilerini ifade ettiğini 

düĢünmekteyken, dıĢsal motive olan kiĢiler ise davranıĢlarını ödül almak, suçluluk 

duygusu yaĢamamak ya da onay almak için gerçekleĢtirmektedirler (Yarkın,2013). 

ÖBK, içsel motivasyonun sürdürülmesinin ve dıĢsal motivasyonun içselleĢtirilmesinin 

temel psikolojik ihtiyaçların karĢılanması yoluyla sağlıklı kimlik oluĢumuna katkıda 

bulunduğunu söyler (La Guardia, 2009). DıĢsal motivasyon içe-atım veya duygusal 

bütünleĢme yoluyla içselleĢtirilmektedir (Ryan,1995; Artıran,2015).  ÖBK, doğuĢtan 

gelen yeterlilik, özerklik ve iliĢkili olma psikolojik ihtiyaçlarının insan motivasyonunun 

anlaĢılması için göz önünde bulundurulması gerektiğini savunur. Temel  psikolojik 

ihtiyaçların karĢılanmasını destekleyen sosyal bağlamlar ve bireysel farklılıklar, özünde 

motive edilmiĢ davranıĢ ve dıĢ motivasyonların içselleĢtirilmesi de  dahil olmak üzere 
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doğal büyüme süreçlerini kolaylaĢtırırmaktadır. Kuram, ihtiyaçların psikolojik büyüme, 

bütünlük ve refah için gerekli koĢulları belirlediğini vurgulamaktadır (Deci ve Ryan, 

2000). 

 “Temel Ġhtiyaçlar” alt kuramı kapsamından incelenen “temel psikolojik 

ihtiyaçlar”, içsel motivasyon ve içselleĢtirme süreçleri yoluyla kimlik geliĢimi 

üzerindeki etkileri ve yeterince karĢılanmadığı durumlarda psikolojik iyi oluĢ üzerindeki 

olumsuz etkileri nedeniyle bu çalıĢmanın değiĢkenlerden biri olarak ele alınmıĢtır.  

1.6.5.2. Temel Ġhtiyaçlar Kuramı 

ÖBK çerçevesinde psikolojik büyüme ve iyi oluĢ için “özerklik”, “yetkinlik” ve 

“iliĢkili olma” olmak üzere üç temel ihtiyaç tanımlanır (Artıran, 2015). Ryan (1995) 

kiĢilik geliĢiminin ve sosyal geliĢimin altında yatan  temel ihtiyaçların doğuĢtan 

gelmekle beraber, sosyal-bağlamsal desteklere bağlı olan dinamik süreçler olduğunu 

ifade eder. Sosyal çevrenin desteği ihtiyaç doyumlarını olumlu etkilerken, destek 

olunmaması veya kararlarının sorgulanması ihtiyaç doyumunu olumsuz yönde 

etkilemekte, kaygı, depresyon gibi psikolojik sorunların ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Kuram, bu temel ihtiyaçların, kiĢilerin psikolojik büyüme, bütünlük ve 

öznel iyi oluĢu için gerekli ön koĢulları belirlediğini vurgulamaktadır (Ryan,1995; Deci 

ve Ryan,2000; KarataĢ,2016). AraĢtırmalar bu üç temel psikolojik ihtiyacın birbirleriyle 

etkileĢim içinde geliĢtiğini ve birbirlerinden bağımsız olmadıklarını göstermektedir 

(Artıran,2015) 

Özerklik, en kısa haliyle “öz-yönetim” anlamına gelir ve kendi kendine 

baĢlatılan ve düzenlenen eylemleri ifade eder (La Guardia,2009). Daha geniĢ bir ifade 

ile; bireyin kendi yaĢamı ile ilgili kararlarını ve eylemlerini seçme, baĢlatma, sürdürme 

veya sonlandırma konusunda  kendisini bağımsız hissetmesi, kendi davranıĢlarının 

sorumluluğunu alabilmesi ve kendini yönetmesi  olarak tanımlanabilir (KarataĢ,2016; 

Artıran, 2019b). Bazen öz-belirleme ihtiyacı olarak da adlandırılan özerklik ihtiyacı; 

genellikle bireyin kendi kararlarını verebildiği ve baĢka bir dıĢ kaynak tarafından 

kontrol edilmediği bağlamlarda tatmin olur (Ryan ve Deci, 2000, akt.,Darner, 2009). 

KiĢiler içinde bulundukları sosyal çevreden ne kadar çok özerklik desteği alırsa 

kararlarındaki öz belirleme düzeyi de o kadar çok artmaktadır. Kararları desteklenen 

kiĢiler daha çok sorumluluk almakta ve hayata olumlu gözle bakmaktayken, aksi 
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durumda  özgüven kaybı,  sorumluluktan kaçma ve pasifleĢme görülebilmektedir 

(Yarkın,2013). Bu durumda kontrol dıĢsal etkenlere bağlı olduğu için özerkliği düĢük 

olan kiĢilerin belirsizlik karĢısında kaygı düzeylerinin artacağı beklenebilir. 

Yeterlilik ya da yetkinlik; kiĢinin bir iĢin veya zorluğun üstesinden gelebilmek 

için yeterli güç, bilgi ve beceriye sahip olması Ģeklinde tanımlanabilir. Yeterlilik 

ihtiyacı ise; kiĢinin çevresi ile etkin bir iletiĢimde bulunma, çevresine etki edebilme ve 

tüm bu etkileĢim sürecinde kendisini yeterli ve etkili hissetmeye duyduğu ihtiyaç olarak 

tanımlanmaktadır (Ryan ve Brown,2003; Artıran,2019b).  Ryan (1995) bireyin yeterlilik 

ihtiyacının karĢılanması için becerilerini kullanmasını ve geliĢtirmesini gereken optimal 

olarak zorlayıcı bir ortam gerektiğini söyler  (Darner, 2009).  Yeterlilik ihtiyacının 

karĢılanması bireyin çevreye uyumunu kolaylaĢtırmakta, merak, keĢif ve yeni 

öğrenmeler için motivasyon sağlayarak kiĢinin kapasitesinin geniĢlemesine yol 

açmaktadır (Ryan ve Brown,2003, La Guardia, 2009).  

Temel psikolojik ihtiyaçlardan bir diğeri olan iliĢkisellik ise; bireyin tatmin edici 

ve destekleyici sosyal iliĢkilere duyduğu ihtiyacı ifade eder  (Artıran,2015; Ryan ve 

Brown,2003; Deci ve Ryan,2000).  Bireyin koĢulsuz olarak sevildiği, ilgi ve saygı 

gördüğü, yakın, destekleyici iliĢkiler içinde bulunması,  iliĢkisellik  ihtiyacının 

karĢılanması açısından önemlidir ve öznel iyi oluĢu arttırmaktadır  (Andersen,2000 ; La 

Guardia ve Patrick, 2008).  

1.6.5.3. Temel Psikolojik Ġhtiyaçların Doyumu ve Bağlanma ĠliĢkisi 

Hem  iliĢkililik ihtiyacının karĢılanması hem de bağlanma kuramı dahilinde 

açıklanan güvenli bağlanmasın gerçekleĢmesi için, koĢulsuz sevgi, ilgi, destek  gibi  

benzer koĢulların sağlanması gereklidir (La Guardia ve ark. 2000). Ebeveyn-çocuk, 

kardeĢler, yakın arkadaĢlar vb. çeĢitli iliĢkileri kapsayabilen “yakın iliĢkiler” içinde 

özellikle romantik iliĢkiler doğası gereği karĢılıklı bağlılık, dayanıĢma ve alıĢveriĢ 

dinamikleri sağlamaktadır (La Guardia ve Patrick, 2008). Literatür taramasında 

bağlanma stilleri  ve temel ihtiyaçların doyurulması arasındaki iliĢkilerin araĢtırıldığı 

çalıĢmalar incelendiğinde görülmektedir ki; ebeveyn-çocuk arasında kurulan güvenli 

bağlanma iliĢkisi temel psikolojik ihtiyaçların karĢılanma ihtimalini arttırmaktadır 

(KarataĢ,2016; Akbağ ve Ümmet, 2018). 
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La Guardia ve ark. (2000), üniversite öğrencilerinde güvenli bağlanma 

örüntüleriyle temel psikolojik ihtiyaçların karĢılanması arasında anlamlı bir iliĢki 

olduğunu göstermiĢtir. Katılımcılardan iliĢkilerinde  özerklik, yeterlilik ve iliĢkili olma 

gereksinimleri karĢılananlar daha güvenli bağlanmıĢlardır. Benzer Ģekilde Leak ve 

Cooney (2001) de romantik iliĢkilerde öz belirleme, bağlanma stilleri ve iyi oluĢ 

arasındaki iliĢkileri incelemiĢ, üniversite öğrencilerinde güvenli bağlanmanın iliĢkiler 

içerisindeki öz belirleme  ile yüksek düzeyde pozitif iliĢkili çıktığını, korkulu ve kaygılı 

bağlanma stillerinin öz belirleme ile negatif iliĢkili çıktığını bulmuĢlardır. Leak ve 

Cooney kiĢinin güvenli bağlanmasının, romantik iliĢkilerdeki öz belirleme hissini 

etkilediğini ve bunun da bireyin genel iyi oluĢunu belirlediğini ifade etmiĢlerdir. Wei ve 

ark. (2005) tarafından yapılan bir baĢka çalıĢmada bağlanma, utanç, depresyon ve 

yalnızlık arasındaki iliĢkide temel psikolojik ihtiyaçların karĢılanmasının aracı rolü 

incelenerek hem kaygılı hem de kaçınan bağlanma ile temel psikolojik ihtiyaçların 

doyumu arasında negatif yönde bir iliĢki olduğu ve kaygılı bağlanma ile kaçınmacı 

bağlanmanın temel psikolojik ihtiyaç doyumundaki varyansın %35'ini açıkladığı 

görülmüĢtür. Bu sonuçlar, genel bağlanma güvenliğinin ve temel ihtiyaç 

memnuniyetinin pozitif olarak iliĢkili olduğu önceki bulgularla tutarlıdır. 

Ülkemizde yapılan çalıĢmalar incelendiğinde de benzer sonuçlar ile 

karĢılaĢılmıĢtır. Yeter (2015), romantik iliĢki yaĢayan üniversite öğrencilerinin güvenli 

bağlanma ölçeğinden aldıkları puanlar ile özerklik, yeterlilik, iliĢkili olma ve psikolojik 

ihtiyaçlar doyumu ölçeklerinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir iliĢki olduğu 

bulgulamıĢtır.  KarataĢ (2016)‟ın çalıĢmasında  ergenlerde kaçınan bağlanma ile baĢarılı 

kimlik statüsü arasındaki iliĢkinin temel psikolojik ihtiyaçlar aracılığıyla sağlanırken, 

benzer sonuç kaygılı bağlanma ile baĢarılı kimlik statüsü arasındaki iliĢkide elde 

edilememiĢtir. Akbağ ve Ümmet (2018) çalıĢmalarında  genç yetiĢkinlerin öznel iyi oluĢ 

düzeylerinin anne-baba için algılanan ilgi/kontrol davranıĢı ve temel psikolojik 

ihtiyaçların doyumu değiĢkenleri tarafından anlamlı bir Ģekilde yordandığını 

göstermiĢlerdir. 
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BÖLÜM 2. YÖNTEM 

Bu bölümde araĢtırmanın modeli, örneklemini oluĢturan katılımcıların 

demografik özellikleri, kullanılan ölçüm araçlarının geçerlik, güvenirlik ve faktör 

yapılarına iliĢkin bilgiler ve verilerin toplanma ve analiz sürecine  iliĢkin bilgilere yer 

verilmiĢtir.  

2.1. AraĢtırma Modeli 

Bu araĢtırmada yakın iliĢkilerde bağlanma boyutları, irrasyonel inanıĢlar ve 

temel psikolojik ihtiyaçların BT düzeyi üzerindeki yordayıcı etkilerinin araĢtırılması 

amaçlandığı için iliĢkisel tarama modeli kullanılmıĢtır. GeçmiĢte ya da halen var olan 

bir durumu varolduğu Ģekliyle betimlemeyi amaçlayan “Tarama Modeli”nin bir türü 

olan ĠliĢkisel Tarama Modeli; iki ve daha çok sayıdaki değiĢken arasında birlikte 

değiĢimin varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araĢtırma yaklaĢımıdır 

(Karasar, 1995)   

2.2. Örneklem 

Bu araĢtırmada kolay ulaĢılabilen örneklem yoluyla ulaĢılan ve araĢtırmaya 

gönüllü olarak katılmayı kabul eden 20-45 yaĢ arası (ort. 31,6; SS 5,12), 320 kiĢiden 

veri toplanmıĢtır. 82 katılımcıya form elden ulaĢtırılmıĢ,  238 katılımcı ise internet 

üzerinden ulaĢtırılan  formu doldurmuĢtur. Katılımcılar arasından, son 6 ayda psikolojik 

destek aldığını bildiren 53 katılımcı,  hiç romantik iliĢki yaĢamadığını bildiren 15 

katılımcı,  45 yaĢ üzeri 5 katılımcı ve verileri önemli sayıda eksik olan 4 katılımcı 

olmak üzere toplam 77 kiĢi çalıĢma dıĢı bırakılmıĢtır. Geri kalan 179 kadın (%73,7) ve 

39 erkek (%26,3) olmak üzere toplam 243 katılımcı araĢtırmanın örneklemini 

oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada kullanılan değiĢkenler güvenlirlik analizine sokulmuĢ ve 

Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .73 olarak bulunmuĢtur. Katılımcılara ait demografik 

bilgiler Tablo 2‟de sunulmuĢtur.  
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Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 

2.3. Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmada veri toplama araçları olarak; KiĢisel Bilgi Formu (Ek-2), 

Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği Kısa Formu (Ek-3), Yakın ĠliĢkilerde YaĢantılar 

Envanteri-II (Ek-4),  Genel Tutumlar ve ĠnanıĢlar Ölçeği Kısa Formu (Ek-5) ve Temel 

Psikolojik Ġhtiyaçlar Ölçeği (Ek-6)  kullanılmıĢtır. 

2.3.1. KiĢisel Bilgi Formu 

 Katılımcıların demografik bilgilerinin öğrenilmesi için araĢtırmacı tarafından 

oluĢturulan KiĢisel Bilgi Formu kullanılmıĢtır. Bu formda katılımcılara yaĢ, cinsiyet, 

eğitim seviyesi, iliĢki durumu ve son altı ayda herhangi bir psikolojik yardım alınıp 

alınmadığı soruları sorulmuĢtur (Ek-2).  

2.3.2. Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği Kısa Formu (BTÖ-12) 

ÇalıĢmada katılımcıların BT düzeylerini belirlemek amacıyla Carleton, Norton 

ve Asmundson (2007) tarafından geliĢtirilen ve Sarıçam, Erguvan, Akın ve Akça (2014) 
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tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği-Kısa 

Formu (BTÖ-12) (Ek-3) kullanılmıĢtır.  

BT kavramının ölçülmesi çabaları 1962‟ye kadar uzanmakla birlikte, bu 

kavramın değerlendirilmesi ve diğer kavramlarla iliĢkisinin anlaĢılması amacı ile 

geliĢtirilen ilk ölçek 1994 yılında Freeston, Rheaume, Letarte, Dugas ve Ladouceur 

tarafından oluĢturulmuĢtur (Sarı ve Dağ, 2009). Belirsiz durumlara verilen biliĢsel, 

duygusal ve davranıĢsal tepkileri değerlendirmek için oluĢturulan ölçeğin orijinal formu 

27 maddeden meydana gelmektedir. Carleton, Norton, & Asmundson (2007) ölçeğin 12 

maddelik kısa formunu (BTÖ-12) oluĢtururken bu 27 maddelik ölçeği esas almıĢlardır. 

BTÖ-12‟nin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı normal insanlardan oluĢan 

örneklemde .91, klinik hastalardan oluĢan örneklemde ise .92 olarak bulunmuĢtur. 

Ayrıca ölçeğin, 27 maddelik orijinal form ile iliĢki katsayısı r= .96 olarak 

hesaplanmıĢtır. 

Ölçeğin Türkçe‟ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalıĢması Sarıçam, Erguvan, 

Akın ve Akça (2014) tarafından yapılmıĢtır. Ölçeğin Türkçe formu da çevirisinin 

yapıldığı esas formda olduğu gibi 12 sorudan ve 2 alt boyuttan oluĢmaktadır. Ölçek 

maddeleri kendini değerlendirmeye yönelik 5‟li likert tipinde hazırlanmıĢ olup ilk 7 

madde ileriye yönelik kaygı, sonraki 5 madde ise engelleyici kaygıyı ölçmeye 

yöneliktir. Ġleriye yönelik kaygı alt boyutu, kiĢinin yakın veya uzak gelecekle ilgili 

belirsizliklere tahammül düzeyini,  engelleyici kaygı alt boyutu ise kiĢinin belirsizliğe 

duyduğu tahammülsüzlüğün eyleme geçmesini engelleme düzeyini ölçmektedir. 

Ölçekte ters kodlanan bir madde bulunmamaktadır. Ölçekten alınabilecek toplam puan 

12 ile 60 arasında değiĢmektedir. Yükselen puanlar belirsizliğe tahammülsüzlük 

düzeyinin yükseldiğini göstermektedir.  

Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı ölçeğin bütünü için .88; ileriye 

yönelik kaygı alt boyutu için .84 , engelleyici kaygı alt boyutu için .77 olarak 

bulunmuĢtur. Ayrıca ölçeğin test-tekrar test güvenirliği için ölçek 28 gün ara ile aynı 

çalıĢma grubundan 61 kiĢiye tekrar uygulandığında, iki uygulama arasındaki korelasyon 

katsayısı ölçeğin bütünü için .74, ileriye yönelik kaygı alt boyutu için .75, engelleyici 

kaygı alt boyutu için .71 olarak bulunmuĢtur. Ölçeğin düzeltilmiĢ madde-toplam 
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koralasyon katsayılarının .42 ile .68 arasında değiĢtiği görülmüĢtür (Sarıçam, Erguvan, 

Akın ve Akça, 2014). 

Bu araĢtırmada ölçeğinin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı ölçeğin bütünü için 

.90; ileriye yönelik kaygı alt boyutu için .88 , engelleyici kaygı alt boyutu için .87 

olarak bulunmuĢtur. 

2.3.3. Yakın ĠliĢkilerde YaĢantılar Envanteri-II (YĠYE-II)  

ÇalıĢmada katılımcıların bağlanma boyutlarını belirlemek amacıyla Fraley, 

Waller ve Brennan (2000) tarafından geliĢtirilen ve Türk kültürü için geçerlik ve 

güvenirlik çalıĢması, Selçuk ve ark. (2005) tarafından YĠYE-II kullanılmıĢtır. (Ek-4) 

Brennan ve ark. (1998) yetiĢkin bireylerin bağlanma boyutlarını belirlemek 

amacıyla kullanılan bağlanma ölçeklerini toplayarak elde ettikleri 323 maddelik ölçeğe 

faktör analizi uygulamıĢlardır. Analiz neticesinde araĢtırmacılar, yetiĢkin bağlanma 

boyutlarının “kaygı” ve “kaçınma” olarak iki boyutta tanımlanabileceğini ortaya 

koyarak, Yakın ĠliĢkiler Envanteri (Experience in Close Relationships)‟ni   

geliĢtirmiĢlerdir. Daha sonra Brennan ve arkadaĢları tarafından oluĢturulan madde 

havuzunundan yararlanan Fraley, Waller ve Brennan (2000), madde tepki kuramına 

göre yaptıkları analiz sonucunda en yüksek ayırdetme değerine sahip 18 kaygı ve 18 

kaçınma maddesinden oluĢan YĠYE-II (Experience in Close Relationships - Revised)‟yi 

geliĢtirmiĢlerdir. Fraley ve arkadaĢları, simülasyon analizleri yoluyla, sıklıkla kullanılan 

bağlanma ölçekleri ile karĢılaĢtırıldığında YĠYE-II‟nin ölçüm duyarlılığının daha 

yüksek olduğunu göstermiĢlerdir (akt., Selçuk ve ark.,2005). 

YĠYE-II‟nin Türkçeye uyarlama çalıĢmaları Selçuk, Günaydın, Sümer ve Uysal 

(2005) tarafından yapılmıĢtır. 256 üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleĢtirilen 

araĢtırma sonucunda iki boyutlu faktör yapısının korunduğu gözlenmiĢtir. Geçerlik için 

yapılan yapı geçerliği incelemelerinde ise kaygı ve kaçınmayla ilgili olduğu düĢünülen 

boyutların beklenen yönde iliĢkiler gösterdiği görülmüĢtür. Ölçeğin iç tutarlılığına 

bakıldığında kaçınma boyutunun Cronbach alfa katsayısı .90 ve kaygı boyutunun 

Cronbach alfa katsayısı .86 olarak bulunmuĢtur.  YĠYE II‟nin güvenirliği için yapılan 

test-tekrar-test analizi sonucunda kaygı boyutunun .82 ve kaçınma boyutunun .81 

olduğu tespit edilmiĢtir (Selçuk ve ark., 2005). 
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Ölçek toplam 36 maddeden oluĢmaktadır. Ölçeğin 18 maddesi kaçınmacı 

bağlanma, geri kalan 18 maddesi ise kaygılı bağlanma boyutlarını ölçmektedir. Ölçeğin 

uygulama aĢamasında katılımcılardan her bir maddenin romantik iliĢkilerindeki duygu 

ve düĢüncelerini ne derece yansıttığını 7‟li derecelendirmeli ölçekler üzerinde 

değerlendirmeleri istenmektedir. Kaygılı ve kaçınan bağlanma tarzlarını ölçen maddeler 

ayrı ayrı toplanıp ortalamaları alınarak her bir katılımcı için kaygı ve kaçınma sürekli 

puanları hesaplanmaktadır. Elde edilen kaygı puanın yüksekliği, yakın iliĢkilerde 

olumlu baĢkaları, olumsuz kendilik içsel temsillerini ifade etmekteyken, kaçınma 

boyutundan alınan yüksek puanlar ise olumlu kendilik, olumsuz baĢkaları içsel 

temsillerini ifade etmektedir (Selçuk ve ark., 2005). 

Bu çalıĢmada YĠYE-II‟nin kaçınma boyutunun Cronbach alfa katsayısı .88 ve 

kaygı boyutunun Cronbach alfa katsayısı .89 olarak bulunmuĢtur. Elde edilen sonuç, söz 

konusu ölçme aracının bu araĢtırma grubu için güvenilir bir ölçme aracı olduğunu 

göstermektedir.  

2.3.4. Genel Tutumlar ve ĠnanıĢlar Ölçeği Kısa Formu (GTĠÖ-KF)  

Bu çalıĢmada GTĠÖ-KF‟nin Artıran (2019) tarafından Türkçe‟ye uyarlanmıĢ 

formu kullanılmıĢtır. (Ek-5)  Ölçek; Rasyonellik (Ras), Kendini DeğersizleĢtirme (Kde), 

BaĢarmak Ġrrasyonel ĠnanıĢları (Bii), Onaylanma Ġrrasyonel ĠnanıĢları (Oii), Konfor 

ArayıĢı (Ka), Adalet Beklentisi (Ab) ve BaĢkalarını DeğersizleĢtirme (Bde) olmak üzere 

7 alt faktörden oluĢmaktadır. Rasyonellik alt boyutu rasyonel inançları ifade ederken 

diğer altı alt boyut irrasyonel inançları ifade etmektedir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 

(cronbach alpha) 26 maddelik tüm ölçek için .84 olarak bulgulanmıĢtır. Ölçeğin test-

tekrar test sonuçları da ölçümler arasında yüksek oranda (r=.72 ; p<0.01) tutarlılık 

göstermiĢtir. 

Bu çalıĢmada ölçeğin Cronbach alpha katsayısı 26 maddelik tüm ölçek için .89 

olarak bulgulanmıĢtır. Elde edilen sonuç, söz konusu ölçme aracının bu araĢtırma grubu 

için güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 

Ġrrasyonel inanıĢları ölçüm araçları ile ilgili literatür incelendiğinde  Ġrrasyonel 

ĠnanıĢ Testi  (Jones, 1968)  ve Rasyonel DavranıĢ Envanteri (Shorkey ve Whiteman, 

1977)  gibi bu alanda geliĢtirilen ilk ölçme araçlarının biliĢsel yapıları ayırdedici 
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geçerliliklerinin düĢük olması  ve rasyonel inanıĢları ölçmemesi nedeniyle sorunlar 

içerdiği görülmektedir (Lindner ve ark., 1999).  

Burgess (1986) tarafından oluĢturulan 96 maddelik Genel Tutum ve ĠnanıĢlar 

Ölçeği (GTĠÖ), ilk ölçeklerdeki eleĢtiri konularını gözününe alarak geliĢtirilen ve 

irrasyonel inanıĢları ölçerken duygusal ve davranıĢsal sonuçları karıĢtırmayan ilk 

ölçeklerden biridir. DiGiuseppe ve arkadaĢları (1988) bu ölçeği düzenleyerek 76 

maddeden oluĢan Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği-2 (TĠÖ-2)‟yi geliĢtirdiler.  Ancak GTĠÖ ve 

TĠÖ-2‟nin yüksek iç tutarlık ve ayırt edici geçerliliğe sahip olduğu belirtilse de, TĠÖ-2 

ölçeğinin yapı geçerliliğine dair psikometrik kanıt bulunmaması, faktör yapısının 

belirsizliği ve cevaplama süresinin uzunluğundan kaynaklanan problemler nedeniyle 

kısaltılması ihtiyacı doğmuĢtur.  

Bernard (1998) GTĠÖ‟nün bazı maddelerini eleyerek 55 maddelik kısa bir form 

önermiĢtir. Ancak bu ölçeğin de uygulanmasının çok zaman alması ve testi cevaplayan 

katılımcıların soruların çok tekrarlı olduğunu bildirmesi nedeniyle Lindner ve 

arkadaĢları tarafından 26 maddelik (1999) GTĠÖ kısa formu (GTĠÖ-KF) ile son haline 

kavuĢturulmuĢtur (Artıran, 2019).  

2.3.5. Temel Psikolojik Ġhtiyaçlar Ölçeği (TPĠÖ) 

Öz-Belirleme Kuramı‟nın temel kavramlarından biri olan psikolojik ihtiyaçların 

ölçülmesinde TPĠÖ kullanılmıĢtır. (Ek-6). 

Deci ve Ryan (2000) tarafından oluĢturulan TPĠÖ, birkaç alt ölçeğin değiĢik 

Ģekillerde kullanılmasına olanak veren bir ölçekler grubudur. Ölçeğin orijinal hali 21 

sorudan oluĢmaktadır. Bu araĢtırmada ise 9 sorudan oluĢan ve temel psikolojik 

ihtiyaçların üç alt ölçeği olan özerklik, iliĢkili olma ve yeterlilik ihtiyaçlarına yönelik 

3'er adet sorudan meydana gelen KiĢilerarası ĠliĢkiler formu kullanılmıĢtır. Ölçek 5‟li 

likert tipi dereceli olarak geliĢtirilmiĢtir. Burada alınan yüksek puan, bireyin iliĢkisinde 

temel psikolojik ihtiyaçlarının ne düzeyde karĢılandığına dair algısını gösterir. 

Ölçeğin Kesici, Bozgeyikli, Sünbül (2003) tarafından Türkçe'ye uyarlanması 

yapılmıĢtır. Ölçeğin güvenirliğini gösteren iç tutarlık katsayıları; özerklik ihtiyacına 

yönelik .73, yeterlilik ihtiyacına yönelik .61 ve iliĢkili olma ihtiyacına yönelik .73 
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olarak belirlenmiĢtir. Ölçeğin toplam olarak güvenirlik katsayısı ise .76 olarak 

belirlenmiĢtir.  

Bu araĢtırmada ölçeğin güvenirliğini belirten iç tutarlık katsayıları toplam puan 

için 0.88 olarak bulgulanmıĢtır. Ölçeğin alt boyutlarına bakıldığında ise iç tutarlık 

katsayıları özerklik ihtiyacı için 0.67, yeterlilik ihtiyacı için 0.75 ve iliĢkili olma ihtiyacı 

için 0.80 olarak bulunmuĢtur. 

2.4. Verilerin Toplanması 

ÇalıĢmanın etik ilkelere uygunluğu Maltepe Üniversitesi Etik Kurulu tarafından 

değerlendirilmiĢ ve etik onay alınmıĢtır. Ardından çalıĢmada kullanılan veri toplama 

araçları katılımcıların yaklaĢık üçte birlik kısmına  yüzyüze, geri kalan kısmına ise 

çevrim-içi anket sistemi ile internet üzerinden ulaĢtırılarak veriler toplanmıĢtır. 

Uygulamanın baĢında katılımcılara, „BilgilendirilmiĢ Onam Formu‟ (Ek-1) aracılığıyla 

araĢtırmanın içeriğiyle ilgili bilgi verilmiĢtir ve gönüllü olarak araĢtırmaya katıldıklarına 

dair onam alınmıĢtır. Uygulama yaklaĢık olarak 15-20 dakika sürmüĢtür. Veri toplama 

iĢlemi Aralık 2019-Mart 2020 tarihleri arasında tamamlanmıĢtır.  

2.5. Verilerin Analizi 

 Toplanan formlar içinde çalıĢma dıĢı bırakılanlar ayrıldıktan sonra 243 

katılımcıya ait verilerin SPSS programında analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Analizlerden 

önce veri giriĢleri kontrol edilmiĢ, kayıp ve uç değerler taranmıĢ ve kayıp veriler 

program yardımıyla  ilgili maddelerin ortalama değerleri ile tamamlanmıĢtır. Uç 

değerler çıkartıldıktan sonra analizlerde anlamlı bir farklılık görülmemesi nedeniyle 

verinin orijinalliğini bozmamak adına analizlere uç değerler atılmamıĢ haliyle devam 

edilmiĢtir.  

Tüm ölçeklerin toplam puanları ve alt puanları için histogram ve box-plot 

grafikleri, normallik testleri, çarpıklık ve basıklık değerleri incelendiğinde katılımcı 

sayısı da gözönünde bulundurularak dağılımların normal olduğu kabul edilmiĢ ve 

analizlerde parametrik testlerden yararlanılmıĢtır.   

Katılımcıların demografik bilgileri ve ölçeklerden aldıkları puanları 

değerlendirmek amacıyla ortalama, standart sapma ve cronbach‟s alfa gibi betimsel 
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istatistiki analizler kullanılmıĢtır. BTÖ toplam  ve alt ölçek  (ileriye yönelik kaygı ve 

engelleyici kaygı) puanlarının cinsiyete göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını incelemek 

amacıyla bağımsız örneklem t-testi uygulanmıĢtır. ÇalıĢmanın değiĢkenleri arasındaki 

korelasyon iliĢkisi Pearson Korelasyon Analizi yoluyla incelenmiĢtir. Ardından, 

bağlanma boyutları (Kaygılı ve kaçınmacı) ve genel tutum ve inanıĢların, BT‟yi 

yordayıcılığını araĢtırmak için basit ve çoklu regresyon analizleri kullanılmıĢtır. 
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BÖLÜM 3. BULGULAR 

Bu bölümde ilk olarak araĢtırmada kullanılan ölçekler ve alt ölçeklere ait 

betimleyici istatistik bulgularına yer verilmiĢtir. Daha sonra değiĢkenler arasındaki 

korelasyon değerleri ve son olarak da regresyon analizi sonuçlarına yer verilmiĢtir. 

3.1. Ölçeklere Ait Betimleyici Ġstatistikler 

3.1.1. Örneklemin Özellikleri 

Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ), Yakın ĠliĢkilerde YaĢantılar 

Envanteri-II (YĠYE-II), Genel Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği Kısa Formu (GTĠÖ-KF), 

Temel Psikolojik Ġhtiyaçlar Ölçeği (TPĠÖ) ve alt ölçeklerine ait ortalama, standart 

sapma, cronbach alfa iç tutatlılık katsayısı, minumum-maksimum değerleri gösteren 

betimleyici istatistikler Tablo 3‟de yer almaktadır.  

Tablo 3. Ölçeklere Ait Betimleyici Ġstatistikler 
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3.1.2. BTÖ Toplam ve Alt Ölçek Puanlarının Cinsiyete Göre KarĢılaĢtırılması  

Katılımcıların cinsiyet değiĢkenine göre BTÖ toplam  ve alt boyutlarıdan (ileriye 

yönelik kaygı ve engelleyici kaygı)  aldıkları puan ortalamalarının anlamlı düzeyde 

farklılaĢıp farklılaĢmadığını incelemek amacıyla yapılan bağımsız t testi sonuçları Tablo 

4‟de gösterilmiĢtir. Yapılan analiz sonucuna göre BTÖ toplam ve alt ölçek puanlarının 

her biri için cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiĢtir. 

Tablo 4. BTÖ Toplam ve Alt Ölçek Puanlarının Cinsiyete Göre KarĢılaĢtırılması 

 

3.2. Ölçekler ve Alt Ölçekler Arasındaki ĠliĢkilerin Değerlendirilmesi 

ÇalıĢmada ele alınan değiĢkenler arasındaki iliĢkiyi incelemek amacıyla Pearson 

Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi gerçekleĢtirilmiĢtir. Ölçeklerin toplam puanları 

arasındaki korelasyon katsayıları Tablo 5‟de, alt ölçekler ile ölçek toplam puanları 

arasındaki korelasyon katsayıları ise Tablo 6‟da yer almaktadır. 

Ölçeklerin toplam puanları arasındaki korelasyon tablosu incelendiğinde 

(Tablo5); BTÖ toplam puanı  ile kaçınmacı bağlanma ort.puanı arasında pozitif yönlü, 

zayıf düzeyde (r = .23, p<.01); BTÖ toplam puanı ile kaygılı bağlanma ort. puanı 

arasında pozitif yönlü, orta düzeyde (r = .43, p<.01);  BTÖ toplam puanı ile GTĠÖ-KF 

toplam puanı arasında pozitif yönlü, orta düzeyde (r = .63, p<.01) anlamlı bir iliĢki 

olduğu görülürken BTÖ toplam puanı ile TPĠÖ toplam puanı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. Kaçınmacı bağlanma ort. puanı ile GTĠÖ-KF 

toplam puanı arasında pozitif yönlü, zayıf düzeyde (r = .17, p<.01), kaçınmacı  

bağlanma ort. puanı ile TPĠÖ toplam puanı arasında negatif yönlü, orta düzeyde (r= -

.51, p<.01), kaygılı bağlanma ort.puanı  ile GTĠÖ-KF toplam puanı arasında pozitif 

yönlü, orta düzeyde (r = .54, p<.01), kaygılı bağlanma ort. puanı ile TPĠÖ toplam puanı 
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arasında negatif yönlü, orta düzeyde (r= -.51, p<.01) anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. 

GTĠÖ-KF  ve TPĠÖ toplam puanları arasında ise negatif yönlü, zayıf düzeyde (r = -.15, 

p<.01) anlamlı bir iliĢki görülmektedir. 

Tablo 5. Ölçeklerin Toplam Puanlarının Korelasyon Tablosu 

 
 

Özetle; Tablo 5 incelendiğinde BTÖ toplam puanı  ile en yüksek iliĢkinin GTĠÖ-

KF toplam puanı arasında (r = .63, p<.01)  olduğu görülmektedir. Daha sonra kaygılı 

bağlanma (r = .43, p<.01) ve en son kaçınmacı bağlanma ile   (r = .23, p<.01) anlamlı 

iliĢki bulgulanmıĢtır. BTÖ ve TPĠÖ toplam puanları arasında ise anlamlı bir iliĢki 

görülmemiĢtir. Dolayısıyla bu çalıĢmanın bulgularına dayanarak  BTÖ ile GTĠÖ-KF ve 

kaygılı bağlanma arasında orta düzeyde, kaçınmacı bağlanma ile zayıf düzeyde pozitif 

yönlü iliĢki olduğu söylenebilir. 
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Tablo 6. Ölçeklerin Toplam Puanlarının Ve Alt Ölçek Puanlarının Korelasyon Tablosu 

 

BTÖ= Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği, YĠYE-II=Yakın ĠliĢkilerde YaĢantılar Envanteri, GTĠÖ-KF= Genel Tutum ve ĠnanıĢlar Ölçeği Kısa Formu, 

TPĠÖ= Temel Psikolojik Ġhtiyaçlar Ölçeği
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Ölçek alt puanları arasındaki iliĢkileri incelediğimizde (Tablo 6); BTÖ‟nün  hem 

ileriye yönelik kaygı (r = .59, p<,01), hem de engelleyici kaygı (r = .58, p<,01) alt 

boyutları ile GTĠÖ-KF toplam puanı arasında orta düzeyde anlamlı iliĢki olduğu 

görülmektedir. BTÖ toplam puanı ile GTĠÖ-KF‟nin alt boyutlarına bakıldığında ise en 

yüksekten baĢlayarak sırasıyla konfor arayıĢı (r = .61, p<,01); baĢarmak irrasyonel 

inanıĢları (r = .54, p<,01); adalet beklentisi (r = .53, p<,01); onaylanma irrasyonel 

inanıĢları (r = .42, p<,01); baĢkalarını değersizleĢtirme (r = .41, p<,01) arasında pozitif 

yönlü orta düzeyde, kendini değersizleĢtirme (r = .14, p<,05) ve rasyonellik (r = .14, 

p<,05)  ile de pozitif yönde zayıf düzeyde iliĢkiler bulgulannıĢtır. Bu bulgulara göre alt 

boyutlar dahil edildiği zaman da en yüksek iliĢkinin BTÖ ve GTĠÖ-KF toplam puanları 

arasında olduğu görülmüĢtür.  

BTÖ toplam puanı ile pozitif yönde iliĢkili bulunan kaygılı bağlanmanın (r = 

.43, p<.01) BTÖ alt boyutları ile iliĢkisine bakıldığında; ileriye yönelik kaygı (r = .35, 

p<.01) ve engelleyici kaygı (r = .45, p<.01) ile pozitif yönde orta düzeyde iliĢkili olduğu 

görülmektedir. BTÖ ile kaçınmacı bağlanma arasındaki iliĢkiler incelendiğinde ise 

kaçınmacı bağlanma ile hem BTÖ toplam puanı (r = .23, p<.01), hem de engelleyici 

kaygı (r = .28, p<.01) ve ileriye yönelik kaygı (r = .15, p<.05) arasında pozitif yönde 

zayıf düzeyde iliĢkiler bulgulanmıĢtır. Bulgular değerlendirildiğinde en yüksek iliĢkinin 

kaygılı bağlanma ile engelleyici kaygı arasında olduğu görülmektedir. 

Kaçınmacı bağlanmanın tüm değiĢkenlerle iliĢkisine bakıldığında en yüksek 

iliĢkilerin TPĠÖ toplam ve alt ölçekleri ile sağlandığı görülmüĢtür. Tablo4 

incelendiğinde  kaçınmacı bağlanmanın TPÖĠ toplam puanı (r = - .51, p<.01) ve  iliĢkili 

olma (r = - .51, p<.01); özerklik (r = - .41 p<.01); yeterlilik (r = - .38 p<.01); alt 

boyutlarıyla negatif yönde orta düzeyde iliĢkili olduğu görülmüĢtür. Kaçınmacı 

bağlanma ile GTÖĠ toplam puanı (r = .17, p<.01) ve konfor arayıĢı (r = .19, p<.01), 

baĢkalarını değersizleĢtirme (r = .21, p<.01)  alt boyutları arasında ise pozitif yönlü 

zayıf düzeyde iliĢki bulunmuĢtur. Bulgular değerlendirildiğinde kaçınmacı bağlanma ile 

en yüksek iliĢkinin TPĠÖ toplam ve iliĢkili olma alt boyutu ile olduğu görülmektedir. 

Kaygılı bağlanmanın BT dıĢındaki diğer tüm değiĢkenlerle iliĢkisine 

bakıldığında en yüksek iliĢkinin GTĠÖ-KF toplam puanı ile (r = .54, p<.01)  pozitif 

yönde ve orta düzeyde olduğu görülmüĢtür. Kaygılı bağlanmanın GTĠÖ-KF alt 



 

50 

 

boyutları ile iliĢkisine bakıldığında ise onaylanma irrasyonel ihtiyacı (r = .48, p<.01);  

konfor arayıĢı (r = .41, p<.01);  baĢarmak irrasyonel ihtiyacı (r = .38, p<.01);  adalet 

beklentisi (r = .36, p<.01);  kendini değersizleĢtirme  (r = .33, p<.01) ve baĢkalarını 

değersizleĢtirme  (r = .33, p<.01) alt boyutları ile pozitif yönde orta düzeyde, rasyonellik 

alt boyutu (r = .23, p<.01) pozitif yönde zayıf düzeyde iliĢkili olduğu görülmüĢtür. 

Kaygılı bağlanmanın TPĠÖ toplam (r = - .51, p<.01) ve sırasıyla iliĢkili olma (r = - .50, 

p<.01); yeterlilik (r = - .45, p<.01);  özerklik (r = - .39, p<.01) alt boyutları ile de negatif 

yönde orta düzeyde iliĢkisi bulgulanmıĢtır. Bulgular değerlendirildiğinde kaygılı 

bağlanma ile en yüksek iliĢkinin GTĠÖ-KF toplam puanı ve daha sonra TPĠÖ toplam ve 

iliĢkili olma alt boyut puanları ile olduğu görülmektedir. 

BTÖ ile TPĠÖ toplam ve alt ölçek puanları karĢılaĢtırıldığında engelleyici kaygı 

ile TPÖĠ toplam puanı (r = -.13, p<.05) arasında negatif yönde zayıf düzeyde iliĢki 

görülmüĢtür. TPÖĠ alt ölçeklerine bakıldığında ise bu iliĢkinin iliĢkili olma ile 

engelleyici kaygı arasındaki iliĢkiden kaynaklandığı düĢünülmektedir (r = -.16, p<.05). 

Son olarak, GTĠÖ-KF ve TPĠÖ ölçekleri arasındaki iliĢkiler incelendğinde; 

GTĠÖ-KF toplam puanı ile TPĠÖ toplam puanı (r = -.15, p<.05) ve iliĢkili olma (r =       

-.16, p<.05); özerklik (r = -.14, p<.05) alt boyut puanları arasında negatif yönde zayıf 

düzeyde iliĢki görülmüĢtür. Rasyonellik alt boyutu ile TPĠÖ toplam puanı (r = -.19, 

p<.01) ve yeterlilik (r = -.23, p<.01); iliĢkili olma (r = -.18, p<.01)  alt boyutlarının 

puanları arasında negatif yönde zayıf düzeyde iliĢki görülmüĢtür. Kendini 

değersizleĢtirme alt boyutu ile TPĠÖ toplam puanı (r = -.30, p<.01) ve yeterlilik ( r =      

-.29, p<.01); iliĢkili olma (r = -.27, p<.01); özerklik   (r = -.23, p<.01) alt boyutlarının 

puanları arasında negatif yönde zayıf düzeyde iliĢki görülmüĢtür. Genel olarak 

değerlendirildiğinde TPĠÖ toplam ve alt boyutları arasında en yüksek iliĢkinin kendini 

değersizleĢtirme alt boyutu arasında olduğu görülmektedir.  

3.3. Regresyon Analizleri 

Bu bölümde, korelasyon analizlerinde BTÖ toplam puanı (bağımlı değiĢken) ile 

anlamlı iliĢkisi bulunan GTĠÖ-KF toplam puanı, kaygılı bağlanma ort. puanı ve 

kaçınmacı bağlanma ort. puanının (bağımsız değiĢkenler), sırasıyla  basit doğrusal 

regresyon analizi ve daha sonra tüm bağımsız değiĢkenlerin birlikte çoklu regresyon 
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analizi ile BTÖ toplam puanı için yordayıcı olup olmadıklarına ve yordayıcılık 

güçlerine  bakılmıĢtır.  

3.3.1. BT Ġçin Basit Regresyon Analizleri 

DeğiĢkenler için histogramlar, box-plot grafikleri ve çarpıklık-basıklık değerleri 

incelendiğinde her değiĢken için de normallik değerlerine yaklaĢıldığı görülmüĢtür. Ek 

olarak, saçılma diyagramları incelendğinde değiĢkenler arasında doğrusal iliĢki 

saptanmıĢtır. Dolayısıyla basit doğrusal regresyon yapabilmek için gerekli 

varsayımlarının karĢılandığı görülmüĢtür. 

BTÖ toplam puanı ve GTÖĠ-KF toplam puanı arasındaki basit doğrusal 

regresyon analizi sonuçları Tablo 7‟de sunulmuĢtur. Yapılan basit doğrusal regresyon 

analizi sonuçlarına göre GTĠÖ-KF toplam puanının, BTÖ toplam puanının anlamlı bir 

yordayıcısı olduğu ve (F(1,241)=159,835, p<.05) toplam varyansın %40‟ını 

açıklayabileceği ifade edilebilir. 

Tablo 7. GTĠÖ-KF Toplam Puanının BTÖ Toplam Puanını Yordamasına ĠliĢkin Basit 

Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

 

BTÖ toplam puanı ve kaygılı bağlanma ort. puanı arasındaki basit doğrusal 

regresyon analizi sonuçları Tablo 8‟de sunulmuĢtur. Yapılan basit doğrusal regresyon 

analizi sonuçlarına göre kaygılı bağlanma ort.puanının, BTÖ toplam puanının anlamlı 

bir yordayıcısı olduğu ve (F(1,241)=55,860, p<.05). toplam varyansın %19‟unu 

açıklayabileceği ifade edilebilir. 
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Tablo 8. Kaygılı Bağlanma Ort. Puanının BTÖ Toplam Puanını Yordamasına ĠliĢkin 

Basit Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

 

BTÖ toplam puanı ve kaçınmacı bağlanma ort. puanı arasındaki basit doğrusal 

regresyon analizi sonuçları Tablo 9‟da sunulmuĢtur. Yapılan basit doğrusal regresyon 

analizi sonuçlarına göre kaçınmacı bağlanma ort.puanının, BTÖ toplam puanının 

anlamlı bir yordayıcısı olduğu ve (F(1,241)=13,444, p<.05). toplam varyansın %5‟ini 

açıklayabileceği ifade edilebilir. 

Tablo 9. Kaçınmacı Bağlanma Ort.Puanının BTÖ Toplam Puanını Yordamasına ĠliĢkin 

Basit Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

 

 

3.3.2.  BT Ġçin Çoklu Regresyon Analizleri 

Bağlanma boyutları (kaygılı bağlanma ve kaçınmacı bağlanma) ve  GTĠÖ-KF 

toplam puanının birlikte BTÖ toplam puanını anlamlı bir Ģekilde yordayıp 

yordamadığına bakmak için öncelikle çoklu doğrusal regresyon varsayımlarının 

karĢılanıp karĢılanmadığı test edilmiĢtir. TPĠÖ ve BTĠÖ toplam puanları arasındaki 

iliĢki anlamlı olmadığı içim TPĠÖ toplam puanı analize dahil edilmemiĢtir. Yordayıcı 

değiĢkenler ve yordanan değiĢken arasında saçıltı diyagramı incelendiğinde doğrusal bir 

iliĢki olduğu söylenebilir. Çoklu doğrusal bağlantılılık sorunun ortaya çıkma ihtimalini 

incelemek amacıyla VIF (variance inflation factor) , tolerans katsayısı ve CI (condition 
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index) değerleri incelenmiĢtir. Ġlgili değerlere bakıldığında sırasıyla GTĠÖ-KF toplam 

puanı, kaygılı bağlanma ortalama puanı ve kaçınmacı bağlanma ortalama puanı için VIF 

(1,43; 1,83; 1,34), tolerans katsayısı (0,70; 0,55; 0,75)  ve  CI (6,62; 15,13; 8,55) 

bulguları yorumlandığında modelde  çoklu bağlantılılık görülmemiĢtir. (VIF değeri <10; 

tolerans katsayısı > 0,2; CI <30). Durbin Watson katsayısının 1,5-2,5 aralığında olması 

nedeniyle değiĢkenler arasında otokorelasyon olmadığı görülmüĢtür (DW= 2,05). 

Histogram ve PP plot diyagramına bakıldığında hataların normale yakın dağılmıĢ 

olduğu söylenebilir. PP Plot incelendiğinde ve  uç değerler hesaplaması yapıldığında 

(tüm değerler .001‟den büyüktür) çoklu uç değer bulunmadığı görülmüĢtür. Çok 

değiĢkenli normallik için uzaklık katsayılarına bakıldığında normalliğin tolere 

edilebilecek düzeyde olduğu görülmüĢtür.  

Regresyon analizine hangi değiĢkenlerin gireceğini belirlemek için  ileriye doğru 

seçim yöntemiyle, bağımlı değiĢkenle en yüksek korelasyona sahip değiĢkenden 

baĢlayarak sırasıyla GTĠÖ-KF toplam puanı, kaygılı bağlanma ort.puanı ve kaçınmacı 

bağlanma ort. puanı analize dahil edilmiĢtir. Analiz sonuçları Tablo 10‟da gösterilmiĢtir. 

Tablo 10. BT‟nin Yordanmasına ĠliĢkin Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

 
 



 

54 

 

Analiz sonuçları incelendiğinde; ilk analizde sadece GTĠÖ-KF toplam puanı 

modele sokulmuĢ ve BT‟ü anlamlı bir Ģekilde yordadığı görülmüĢtür ( F(1, 241)=159,84, 

p<.05). GTĠÖ-KF puanına ait regresyon katsayısı  (t= 9,71, p<.05) anlamlıdır. Bu 

analize göre genel tutum ve inanıĢların BT‟ün %40‟ını açıkladığı ifade edilebilir. 

Analizin ikinci adımında kaygılı bağlanma ort. puanı modele dahil edildiğinde 

modelin hala anlamlı olduğu görülmektedir ( F(2, 240)= 83,85,  p<.05). GTĠÖ-KF toplam 

ve kaygılı bağlanma ort. puanlarına ait regresyon katsayıları (t= 9,54; 2,26, p<.05) 

anlamlıdır ve istatistiki olarak iki değiĢkenin birlikte BT‟ün %41‟ini açıkladığı 

söylenebilir. 

Analizin son adımında kaygılı bağlanma ort. puanı modele dahil edildiğinde 

modelin hala anlamlı olduğu ( F(3, 239)= 57,24,  p<.05) görülmekle birlikte, kaygılı ve 

kaçınmacı bağlanma ort. puanlarına ait regresyon katsayılarının anlamlı olmadığı 

bulgulanmıĢtır. Bu nedenle modelin kullanılamıyacağına karar verilmiĢtir. 

 GTĠÖ-KF toplam puanı, kaygılı bağlanma ort.puanı ve kaçınmacı bağlanma ort. 

puanının birlikte analize sokulduğu modelin regresyon katsayılarının anlamlı çıkmaması 

nedeniyle, hangi değiĢkenlerin seçileceğine karar vermek için son olarak üç değiĢken 

adımsal (stepwise) yöntemiyle çoklu doğrusal regresyon analizine dahil edilmiĢ 

bulgular Tablo 11‟de gösterilmiĢtir.  

Tablo 11. Belirsizliğe Tahammülsüzlüğün Yordanmasına ĠliĢkin Adımsal Çoklu 

Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

 



 

55 

 

Analiz sonuçları incelendiğinde; GTĠÖ-KF toplam puanı ve kaçınmacı bağlanma 

ort. puanının BTÖ toplam puanını anlamlı olarak yordadığı görülmüĢtür ( F(2,240)= 

85,01,  p<.05). GTĠÖ-KF toplam ve kaçınmacı bağlanma ort. puanlarına ait regresyon 

katsayıları (t= 12,18; 2,56, p<.05) anlamlıdır ve istatistiki olarak iki değiĢkenin birlikte 

BT‟nin  %41,5‟ini açıkladığı istatistiki olarak söylenebilir. 
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BÖLÜM 4. SONUÇ VE TARTIġMA 

Bu bölümde araĢtırmanın amaçları doğrultusunda yapılmıĢ analizlerin sonuçları 

ilgili alanyazın bağlamında tartıĢılmıĢtır.  

4.1. BTÖ Toplam ve Alt Ölçeklerinin Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi 

AraĢtırmanın bulgularına göre BTÖ toplam puanının ve alt ölçek puanlarının 

(ileriye yönelik kaygı ve engelleyici kaygı) cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde farklılaĢmadığı görülmüĢtür. Bu bulgular çalıĢmanın “BT düzeyi cinsiyete göre 

farklılaĢmamaktadır” Ģeklindeki H1 hipotezini doğrulamaktadır.  

AraĢtırmadan elde edilen bu bulgu alanyazındaki birçok araĢtırmanın sonucu ile 

uyumluluk göstermektedir (Buhr, 2001; Carleton, Norton ve Asmundson, 2007; Boelen, 

Reijntjes ve Carleton, 2014;). Erguvan (2015) araĢtırmasında, üniversite öğrencilerinin 

cinsiyete göre ileriye yönelik kaygı düzeyi, engelleyici kaygı düzeyi ve toplam 

belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri açısından anlamlı düzeyde farklılaĢmadığını 

bulgulamıĢtır. Benzer Ģekilde Geçkin ve Sahranç (2017), Uzun (2019), Tantan Ulu 

(2019) üniversite öğrencilerinde BT düzeylerinde cinsiyet açısından farklılaĢma 

olmadığı sonucuna ulaĢmıĢtır. Khojazada (2019) genç yetiĢkin iĢsizlerde, Belge (2019) 

20-60 yaĢ arasında yaĢ ortalaması 38 olan 269 yetiĢkin bireyde benzer sonuçlar elde 

etmiĢtir. Klinik örneklem çalıĢmalarında ise, Holaway, Heimberg ve Coles, (2006) 

OKB ve YKB hastalarında, Carleton ve ark.(2014) ise panik bozukluğu olan kiĢilerde 

BT‟nin cinsiyete göre farklılık göstermediğini bulgulamıĢtır.   

Bununla beraber alanyazında az sayıda olmakla birlikte, farklı bulgulara ulaĢılan 

çalıĢmalar da mevcuttur. Sarı (2007) çalıĢmasında BT  açısından “belirsizlik stres verici 

ve üzücüdür”  alt boyutunda kadınların erkeklere göre farklılaĢtığını  bulgularken diğer 

boyutlarda kadın ve erkekler arasında anlamlı fark bulgulamamıĢ ve bu durumunun 

açıklanmasında örneklemde kadın ve erkek dağılımının eĢit olmayıĢının da gözönünde 

bulundurulması gerektiğini belirtmiĢtir.  Benzer Ģekilde Kıvanç ve Uzun (2018) 

çalıĢmalarında kadın üniversite öğrencilerinin erkek öğrencilere göre daha fazla 

belirsizliğe tahammülsüz olduklarını tespit etmiĢtir. Helsen ve ark.(2013) ise BTÖ‟nün 

kısa ve uzun formunu inceledikleri çalıĢmalarında BTÖ toplam puan ve ileriye yönelik 

kaygı alt boyutunda cinsiyete göre farklılık bulgulamazken engelleyici kaygı alt 



 

57 

 

boyutunda kadınların erkeklere göre daha yüksek puan aldığını saptamıĢlardır.  Bu 

bulguların tam tersi olarak Barahmand (2008), Ġran‟da 16-19 yaĢ arası 197 katılımcı ile 

yürüttüğü çalıĢmasında erkeklerin belirsizliğe tahammülsüzlük puanının daha fazla 

olduğunu bulgulamıĢ ve bu durumun çalıĢmanın yürütüldüğü kültürde erkek bireylerden 

yetkinlik ve beklentilerin yüksek olması ile açıklanabileceğini belirtmiĢtir.  

Alanyazındaki çalıĢmaların çoğunluğunda BT düzeylerinin cinsiyete göre 

farklılık göstermediğinin raporlanmasına rağmen az sayıda olmakla birlikte bazı 

çalıĢmalarda farklı sonuçlarla karĢılaĢılmasından dolayı, alanyazındaki bilgi birikimine  

ve BT kavramının anlaĢılmasına katkı sağlamak amacıyla cinsiyet değiĢkeninin 

çalıĢmaya dahil edilmesi uygun görülmüĢtür. BT kavramı baĢlangıçta yaygın kaygı 

bozukluğunun temel yapısı olarak görülürken, son yıllardaki araĢtırmalar BT‟nin 

kendine özgü bir yapısı olduğuna ve pek çok psikolojik rahatsızlıkta rol 

oynayabileceğine iĢaret etmektedir. Buhr ve Dugas (2002), BT ve kaygının ayrı yapılar 

olmasını destekleyen bir  kanıt olarak, kadınlar tarafından bildirilen endiĢe oranı daha 

yüksek iken, BT kavramında cinsiyet farklılığı bulunmadığını belirtmektedir. 

Dolayısıyla bu sonucun BT‟nin kaygıya özgü olmayan transdiyagnostik (tanılararası) 

bir kavram olduğu düĢüncesini güçlendiren bir kanıt olduğu düĢünülebilir.  

4.2. DeğiĢkenler Arası ĠliĢkilerin Değerlendirilmesi  

4.2.1. BTÖ ve GTĠÖ-KF Toplam ve Alt Ölçek Puanları Arasındaki ĠliĢkilerin 

Değerlendirilnesi 

Ölçeklerin toplam puanları arasındaki korelasyon tablosu incelendiğinde BTÖ 

toplam puanı  ile en yüksek korelasyonun GTĠÖ-KF toplam puanı arasında olduğu 

görüĢmüĢtür. Bulgulara göre GTĠÖ-KF toplam puanı, hem BTÖ toplam puanı hem de 

BTÖ alt boyutları olan ileriye yönelik kaygı ve engelleyici kaygı ile pozitif yönde orta 

düzeyde iliĢkili bulunmuĢtur. Dolayısıyla “irrasyonel inanıĢlarla BT düzeyi arasında 

anlamlı bir  iliĢki bulunmaktadır” Ģeklindeki H4 hipotezi doğrulanmıĢtır. 

GTĠÖ-KF alt ölçekleri incelendiğinde ise BTÖ toplam ve alt ölçek puanları ile 

en yüksek korelasyonun, “konfor arayıĢı” arasında  bulunduğu görülmektedir. Konfor 

arayıĢı alt ölçeğinin genel olarak zor durumlarda hissedilen gerginlik ve stresli olma 

durumuna vurgu yaptığı düĢünüldüğünde bu beklenen bir sonuçtur.  



 

58 

 

Literatür taramasında BT ve irrasyonel inanıĢlar arasındaki iliĢkiyi doğrudan 

araĢtıran bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. BT‟nin inançlar ile iliĢkisi daha çok endiĢenin 

olumlu ve olumsuz inançları üzerinden kurulmuĢtur (Sarı; 2007; Uzun, 2016; KarataĢ 

ve Uzun, 2018; Britton, Neale ve Davey, 2019). Sarı (2007), üniversite öğrencilerinde 

endiĢe ile ilgili olumlu inançlar ve BT arasında anlamlı ve pozitif yönde bir iliĢkinin 

olduğunu bulgulamıĢtır. Benzer Ģekilde KarataĢ ve Uzun (2018), çalıĢmalarında 

üniversite öğrencilerinde  BT ve endiĢe ile ilgili olumsuz ve olumlu inançlar arasında 

pozitif yönde anlamlı bir iliĢki olduğunu göstermiĢtir. 

BT ve irrasyonel inanıĢlar arasındaki anlamlı iliĢkiye bakıldığında ve 

alanyazında bu konuda literatürün oldukça sınırlı olduğu düĢünüldüğünde, çalıĢmanın 

bu anlamda literatüre katkıda bulunduğu söylenebilir. 

4.2.2. BTÖ Toplam ve Alt Ölçek Puanları ile Bağlanma Boyutları Arasındaki 

ĠliĢkilerin Değerlendirilnesi 

Bulgular kısmında toplam puanlara ve alt ölçek puanlarına ait korelasyon 

tablosu incelendiğinde BTÖ toplam ve alt ölçek puanlarının, kaygılı bağlanma ve 

kaçınmacı bağlanma ile pozitif yönde iliĢkili olduğu görülmüĢtür. Dolayısyla; “kaygılı  

bağlanma boyutu ve toplam BT düzeyi arasında pozitif yönlü anlamlı bir iliĢki 

bulunmaktadır” Ģeklindeki H2 hipotezi ve “kaçınmacı  bağlanma boyutu ve toplam BT 

düzeyi arasında pozitif yönlü anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır” Ģeklindeki H3 hipotezi 

doğrulanmıĢtır.  

BTÖ toplam, ileriye yönelik kaygı ve engelleyici kaygı alt ölçek puanları ile 

kaygılı bağlanma arasında pozitif yönde orta düzeyde, kaçınmacı bağlanma arasında 

pozitif yönde zayıf düzeyde anlamlı  iliĢki bulgulanmıĢtır. En yüksek iliĢki ise kaygılı 

bağlanma ile BTÖ-engelleyici kaygı alt boyutu arasında görülmüĢtür. 

Bağlanma güçlüklerinin kesinlik ve kontrole duyulan ihtiyacı ve belirsizliğe 

karĢı hoĢgörüsüzlüğü artırabileceği, güvensiz bağlanma stillerinin bireylerin dünyayı 

tehlikeli bir yer olarak algılamasına neden olabileceği ve güvensiz bağlanmıĢ bireylerin 

belirsiz olaylarla baĢa çıkmak için yeterli kaynaklara sahip olamayabileceği 

düĢünülmektedir (Sternheim ve ark., 2017).  
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Alanyazında bağlanma boyutları ve BT arasındaki iliĢkilerin araĢtırıldığı 

çalıĢmalar incelendiğinde benzer bulgularla karĢılaĢılmıĢtır. Yüksel (2014), kaygı 

belirtilerini açıklamada bağlanma, pozitif ve negatif duygu düzenleme ve belirsizliğe 

tahammülsüzlük arasındaki iliĢkiyi araĢtırdığı  çalıĢmasında, eriĢkin bağlanma 

biçimlerini güvenli ve güvensiz olarak iki kategoride incelemiĢ ve güvensiz 

bağlanma(kaygılı ve kaçınmacı bağlanma) ile BT arasında anlamlı bir iliĢki olduğunu 

bulgulamıĢtır. Tracy (2015) çalıĢmasında BT ile kaygılı bağlanma arasında ve BT ile 

kaçınmacı bağlanma arasında iliĢki olduğunu göstermiĢtir. YetiĢkinlerde bağlanma ve 

endiĢe arasındaki iliĢkide BT‟nin rolünü araĢtırdıkları çalıĢmalarında Wright ve ark. 

(2017), BT ile kaygılı bağlanma arasında ve BT ile kaçınmacı bağlanma arasında  

anlamlı iliĢki bulgulamıĢlar ve erken yaĢlardaki bakıcı iliĢkilerinin BT‟nin geliĢiminde 

potansiyel olarak önemli bir rol oynayabileceği sonucuna ulaĢmıĢlardır. Bir baĢka 

çalıĢmada BT‟nin hem yeme bozukluğu olan grupta kaygılı bağlanma ve kaçınmacı 

bağlanma ile hem de yeme bozukluğu olmayan kontrol grubunda kaygılı bağlanma ve 

kaçınmacı bağlanma ile iliĢkisi bulgulanmıĢtır (Sternheim ve ark., 2017). 

Görüldüğü gibi çalıĢmanın bulguları ve alanyazındaki çalıĢmalar birbiriyle 

uyumludur ve erken yaĢlardaki bakıcı iliĢkilerinin BT‟nin geliĢiminde potansiyel olarak 

önemli bir rol oynayabileceği düĢüncesini desteklemektedir. 

4.2.3. BTÖ ve TPĠÖ Toplam ve Alt Ölçek Puanları Arasındaki ĠliĢkilerin 

Değerlendirilnesi 

BTÖ ve TPĠÖ toplam puanları arasında anlamlı iliĢkiye rastlanmamakla beraber 

alt ölçek puanları karĢılaĢtırıldığında engelleyici kaygı ile  TPĠÖ toplam ve TPĠÖ-iliĢkili 

olma alt boyut puanları arasında negatif yönde zayıf düzeyde iliĢki görülmüĢtür. 

Dolayısıyla “temel psikolojik ihtiyaçlarla BT düzeyi arasında anlamlı bir  iliĢki 

bulunmaktadır” Ģeklindeki H5 hipotezinin kısmen doğrulandığı söylenebilir.  

Ġleriye yönelik kaygı ile karĢılaĢtırıldığında engelleyici kaygı ile depresyon ve 

anksiyete arasında daha güçlü bir korelasyon olduğuna dair mevcut kanıtlar  (Fetzner ve 

ark.,2013; Mahoney ve McEvoy, 2012), genel BT düzeyi  ile endiĢe, kaygı, depresyon 

gibi duygusal rahatsızlıklar arasındaki iliĢkinin, öncellikle engelleyici kaygı tarafından 

yönlendirildiğini göstermektedir (Boelen, Reijntjes ve Carleton, 2014). ÇalıĢma 
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bulgularında TPĠÖ ile anlamlı iliĢkinin sadece engelleyici kaygı alt boyutu ile elde 

edilmesi de önceki çalıĢma sonuçlarıyla tutarlıdır.  

Bu çalıĢmada TPĠÖ‟nün, iliĢki içindeki temel psikolojik ihtiyaçların 

karĢılanmasına odaklanan “kiĢilerarası iliĢkiler formu” kullanılmasından dolayı 

özellikle iliĢkili olma alt boyutu ile iliĢkili sonuçlar elde edilmiĢ olabilir. Farklı bir 

çalıĢmada temel psikolojik ihtiyaçları genel olarak ölçen 21 maddelik daha geniĢ form 

kullanılarak özerklik ve yeterklik boyutları ile BT düzeyleri arasındaki iliĢkinin 

araĢtırılması önerilmektedir.  

Literatür taramasında BT düzeyi ve temel psikolojik ihtiyaçların karĢılaĢtırıldığı 

bir çalıĢmaya rastlanmadığı için bulguları karĢılaĢtırma imkanı bulunamamıĢtır. 

Dolayısıyla yeni çalıĢmalarla bu çalıĢmanın  sonuçlarının doğrulanmasına ya da 

yanlıĢlanmasına ihtiyaç görülmektedir. 

4.2.4. Bağlanma Boyutları ile  GTĠÖ-KF Toplam ve Alt Ölçek Puanları Arasındaki 

ĠliĢkilerin Değerlendirilnesi  

AraĢtırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde, GTĠÖ-KF toplam puanının 

kaygılı bağlanma ort. puanı ile pozitif yönde orta düzeyde, kaçınmacı bağlanma ort. 

puanı ile pozitif yönde zayıf düzeyde iliĢkili olduğu görülmüĢtür.  

GTĠÖ-KF alt ölçek puanlarına bakıldığında ise kaygılı bağlanma tüm alt 

boyutlarla iliĢkili iken, en yüksek iliĢki onaylanma irrasyonel inanıĢları arasında 

bulgulanmıĢtır. Kaçınmacı bağlanmanın ise yalnızca baĢkalarını değersizleĢtirme ve 

konfor arayıĢı alt boyutları ile  zayıf düzeyde iliĢki olduğu bulgulanmıĢtır.  Kaygılı 

bağlanma, reddedilme korkusu ve onaylanma ihtiyacını içerirken, kaçınan bağlanma 

yakınlık ve bağımlılık korkusunu yansıtır (Sternheim ve ark., 2017). Dolayısıyla 

çalıĢmanın bulgularında kaygılı bağlanmanın kaçınmacı bağlanmaya göre daha yüksek 

düzeyde irrasyonel inanıĢlarla ilgili olması beklenen bir sonuçtur. Ancak burada 

irrasyonel inanıĢların değerlendirilmesinin GTĠÖ-KF maddeleri ile sınırlı olduğu 

gözönünde bulundurulmalıdır.  

Yine kaçınmacı bağlanma ile en yüksek iliĢkili alt boyutun baĢkalarını 

değersizleĢtirme  olmasının beklenen bir sonuç olduğu söylenebilir. Bu bulguyu 

destekleyen bir baĢka çalıĢmada da Brennan ve ark. (1998) kaçınma boyutundan yüksek 
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puan alan bireylerin romantik iliĢkilerinde duygusal olarak mesafeli olduğunu 

saptamıĢlardır.  

Stackert ve Bursik (2002) üniversite öğrencileriyle yürüttükleri araĢtırmalarında, 

romantik iliĢkilerle ilgili irrasyonel inançların bağlanma stilleri açısından farklılaĢıp 

farklılaĢmadığını araĢtırmıĢlar ve kaygılı ve kaçınan bağlanma stiline sahip bireylerin, 

güvenli bağlanma stiline sahip bireylere göre anlamlı olarak daha yüksek düzeyde 

romantik iliĢkilerle ilgili akılcı olmayan inançlara sahip olduklarını bulgulamıĢlardır. 

Benzer bulgulara Sarı (2008) üniversite öğrencilerinde romantik iliĢkilerle ilgili akılcı 

olmayan inançlar, bağlanma boyutları ve iliĢki doyumu arasındaki iliĢkileri incelediği 

çalıĢmasında ulaĢmıĢtır. Evli çiftlerle yürütülen ve irrasyonel inançlar ile evlilik 

sorunları arasındaki iliĢkide bağlanma stillerinin moderatör rolünün araĢtırıldığı bir  

baĢka çalıĢmada, sonuçlar irrasyonel inançların ve güvensiz bağlanma stillerinin evlilik 

sorunları ile pozitif yönde iliĢkili olduğunu göstermiĢtir. ÇalıĢmada ayrıca güvensiz 

bağlanma stilleri irrasyonel inançlarla pozitif olarak iliĢkilendirilmiĢ, aĢamalı regresyon 

analizlerinin sonuçları, bağlanma stillerinin irrasyonel inançlar ile evlilik sorunları 

arasındaki iliĢkide aracılık ettğini göstermiĢtir (Besharat ve ark.,2013). 

Ġrrasyonel inanıĢlar  erken çocukluk dönemlerinden itibaren, ergenlik ve 

yetiĢkinlik dönemine taĢınan mantıksız, gerçekçi olmayan ve bireyi engelleyici biliĢsel 

unsurlardır (Artıran, 2019b). Bağlanma boyutları ve irrasyonel inanıĢlar arasındaki 

iliĢkiyi araĢtıran çalıĢmalar oldukça sınırlı olmakla birlikte Ģimdiye kadar elde edilen 

veriler ve bu çalıĢmanın bulguları bu iki değiĢken arasında anlamlı iliĢki olduğunu 

göstermektedir. Ġrrasyonel inanıĢlar ve bağlanma iliĢkisinin daha fazla çalıĢmada 

araĢtırılarak neden-sonuç iliĢkilerinin ortaya çıkarılması, tedavi protokollerinin 

geliĢtirilmesinde de yarar sağlayabilir. 

4.2.5. Bağlanma Boyutları ile  TPĠÖ Toplam ve Alt Ölçek Puanları Arasındaki 

ĠliĢkilerin Değerlendirilnesi  

AraĢtırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde, TPĠÖ toplam puanının hem 

kaygılı hem de kaçınmacı bağlanma ort. puanları ile negatif yönde orta düzeyde iliĢki 

olduğu görülmüĢtür.  
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Alanyazında benzer çalıĢmalar incelendiğinde; La Guardia ve ark. (2000), 

üniversite öğrencilerinde güvenli bağlanma örüntüleriyle temel psikolojik ihtiyaçların 

karĢılanması arasında anlamlı bir iliĢki olduğunu göstermiĢtir. Benzer Ģekilde Leak ve 

Cooney (2001) de romantik iliĢkilerde öz belirleme, bağlanma stilleri ve iyi oluĢ 

arasındaki iliĢkileri incelemiĢ, üniversite öğrencilerinde güvenli bağlanmanın iliĢkiler 

içerisindeki öz belirleme  ile yüksek düzeyde pozitif iliĢkili çıktığını, korkulu ve kaygılı 

bağlanma stillerinin öz belirleme ile negatif iliĢkili çıktığını bulmuĢlardır. Wei ve ark. 

(2005) tarafından yapılan bir baĢka çalıĢmada hem kaygılı hem de kaçınan bağlanma ile 

temel psikolojik ihtiyaçların doyumu arasında negatif yönde bir iliĢki olduğu ve kaygılı 

bağlanma ile kaçınmacı bağlanmanın temel psikolojik ihtiyaç doyumundaki varyansın 

%35'ini açıkladığı görülmüĢtür. Yeter (2015), romantik iliĢki yaĢayan üniversite 

öğrencilerinin güvenli bağlanma ölçeğinden aldıkları puanlar ile özerklik, yeterlilik, 

iliĢkili olma ve psikolojik ihtiyaçlar doyumu ölçeklerinden aldıkları puanlar arasında 

anlamlı bir iliĢki olduğu bulgulamıĢtır. Dolayısıyla çalıĢmanın bulguları, genel 

bağlanma güvenliğinin ve temel ihtiyaçların  doyumunun pozitif olarak iliĢkili olduğu 

önceki bulgularla tutarlıdır. 

4.2.6. GTĠÖ-KF ve TPĠÖ, Toplam ve Alt Ölçek Puanları Arasındaki ĠliĢkilerin 

Değerlendirilnesi  

TPĠÖ toplam puanının GTĠÖ-KF toplam ve alt ölçek puanlarıyla iliĢkisine 

bakıldığında en yüksek iliĢkiden baĢlayarak sırasıyla; kendini değersizleĢtirme, 

rasyonellik  ve GTĠÖ-KF toplam puanı arasında negatif yönlü zayıf düzeyde iliĢki 

olduğu görülmüĢtür.  

Alan yazında iki değiĢkenin birlikte incelendiği bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. 

Ancak Artıran (2015), Akılcı Duygucu DavranıĢçı Kuram (ADDK) ve Öz-Belirlenim 

Kuramı (ÖBK)‟nın birbirine benzer noktalarının bulunduğu kuramsal temellere 

dayanarak, iki kuramın birlikte değerlendirebileceği yeni bir psikoterapötik yaklaĢıma 

öncülük etmesi amacıyla Akılcı-Duygucu Öz-Belirlenim Ölçeğini geliĢtirmiĢtir. Bu 

çalıĢmadan elde edilen bulgular da temel psikolojik ihtiyaçlar ve ADDK arasındaki 

iliĢkiyi doğrulamaktadır. 
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4.3. DeğiĢkenlerin BT’yi Yordama Güçlerinin Değerlendirilmesi 

Korelasyon analizlerinde bağımlı değiĢken (BTÖ toplam puanı) ile anlamlı 

iliĢkisi bulunan bağımsız değiĢkenler GTĠÖ-KF toplam puanı, kaygılı bağlanma ort. 

puanı ve kaçınmacı bağlanma ort. puanı arasında uygulanan basit doğrusal regresyon 

analizi sonuçlarında, GTĠÖ-KF toplam ve kaygılı bağlanma ort. puanlarının BTÖ 

toplam puanını anlamlı Ģekilde yordadıkları görülmüĢtür. Ancak daha sonra tüm 

değiĢkenler birlikte çoklu doğrusal resresyon analizine sokulduğunda model anlamlı 

bulunmamıĢtır. Bu nedenle hangi değiĢkenlerin modele dahil edileceğini saptamak için 

adımsal yöntemle tekrar çoklu regresyon analizi yapılmıĢ ve GTĠÖ toplam puanı ile 

kaçınmacı bağlanma ort. puanının BTÖ toplam puanını anlamlı olarak yordadığı 

görülmüĢtür. Bu bulgulara göre sözkonusu iki değiĢkenin birlikte BT‟nin %41,5‟ini 

açıkladığı istatistiki olarak söylenebilir.  

 Kavramsal açıklama kısmında değinildiği üzere BT kavramı, konu edildiği 

bağlama göre farklı Ģekillerde tanımlanıp açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Bazı araĢtırmacılar 

bireysel bir kiĢilik özelliği olarak tanımlarken bazı araĢtırmacılar toplumsal etkiye 

vurgu yaparak kültürel bir özellik olduğunu ifade etmektedir. Psikanalitik ve 

psikodinamik literatürde genellikle benzer kavramlar üzerinden belirsizliğe tahammül 

etme kapasitesine yer verildiği ve belirsizliğe tahammül edebilmenin yeni düĢüncelerin 

veya algıların ortaya çıkmasına izin verdiği vurgulanarak olumlu bir özellik olarak 

tanımlandığı görülmektedir. BiliĢsel davranıĢçı literatürde ise BT biliĢsel süreçler 

üzerinden tanımlanarak, belirsizlikleri olumsuz bir durum olarak yorumlamaya neden 

olan biliĢsel bir yatkınlık özelliği olarak ifade bulmaktadır. BiliĢsel davranıĢçı 

müdahalelerle klinik örneklemde belirsizliğe karĢı bakıĢ açısının değiĢtirilmesine 

çalıĢılarak BT düzeyinin azaltılması hedeflenmektedir. 

Alanyazında hem klinik hem de klinik olmayan örneklemde BT kavramı ile 

iliĢkili farklı değiĢkenlerle yapılmıĢ zengin bir literatür bulunduğu düĢünüldüğünde, bu 

çalıĢmanın sonuçlarının seçilen sınırlı sayıda bağımsız değiĢken ile ve klinik olmayan 

örneklemden edinilen sonuçlarla sınırlı olduğu gözönünde bulundurulmalıdır. 

ÇalıĢmanın veri toplama süreci devam ederken corona virüsü kaynaklı Covid-19 

hastalığı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi 

ilan edilmiĢtir. Salgınla birlikte daha önceden deneyimlemediğimiz, dolayısıyla birçok 
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belirsizliği beraberinde getiren bir sürece girilmiĢtir. Mart ayı ortalarında çalıĢmanın 

veri toplama süreci sonlandırılmakla birlikte, sürecin tam da belirsizliğe 

tahammülsüzlüğün ölçülmeye çalıĢıldığı böyle bir çalıĢmada en azından bazı 

katılımcılar  üzerindeki olası etkileri olabileceği de bir sınırlılık olarak dikkate 

alınmalıdır. 

4.4. Öneriler 

Mevcut çalıĢmanın sonuçları, irrasyonel inanıĢlar ile güvensiz bağlanmanın BT 

ile iliĢkili olduğunu, daha ötesi BT‟yi yordayıcı değiĢkenler arasında olabileceğini 

göstermektedir. Bu anlamda çalıĢmanın, BT ile iliĢkili araĢtırmalara farklı bir bakıĢ açısı 

getirerek BT kavramını anlama, açıklama ve tedavi sürecine katkı sağlama anlamında 

alanyazına katkı sağladığı söylenebilir. Bununla birlikte baĢka çalıĢmalarda benzer 

değiĢkenlerin araĢtırılması, bulguların doğrulanması ve tutarlılığı açısından önem 

taĢımaktadır. ÇalıĢmanın klinik olmayan örneklemde yürütülmesi dolayısıyla aynı 

bağımsız değiĢkenlerin klinik örneklemde iliĢkisel ve yordayıcı etkilerinin araĢtırılması 

önerilmektedir. 

Bu çalıĢmada BT‟yi yordayıcı değiĢkenler olarak romantik iliĢkilerde bağlanma 

tarzları, genel tutum ve inanıĢlar ve temel psikolojik ihtiyaçlar araĢtırılmıĢtır. Ancak 

çalıĢmanın sonuçlarının seçilen bağımsız değiĢkenlerle ve klinik olmayan örneklemden 

edinilen sonuçlarla sınırlı olduğu gözönünde bulundurulduğunda  farklı değiĢkenlerin de 

yordayıcılık açısından araĢtırılmasının BT‟nin karmaĢık yapısının daha iyi 

anlaĢılabilmesi, dolayısıyla müdahale stratejileri planlanarak BT‟nin olumsuz etkilerinin 

azaltılması açısından önemli olduğu düĢünülmektedir.  

Bu çalıĢmada BT ve temel psikolojik ihtiyaçlar arasındaki iliĢkinin özellikle 

TPĠÖ‟nün iliĢkili olma alt boyutu için elde edilmesi, TPĠÖ‟nün iliĢkilerdeki temel 

psikolojik ihtiyaçların karĢılanmasına odaklanan “kiĢilerarası iliĢkiler formu”nun 

kullanılması  nedeniyle olabilir. Bu nedenle farklı bir çalıĢmada temel psikolojik 

ihtiyaçları genel olarak ölçen 21 maddelik daha geniĢ form kullanılarak özerklik ve 

yeterklik boyutları ile BT düzeyleri arasındaki iliĢkinin araĢtırılması önerilebilir. 
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EKLER 

EK-1: BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ ONAM  

 

Değerli katılımcı, 

 

Bu çalıĢma Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programına bağlı olarak 

yüksek lisans tezi kapsamında yürütülmekte olup, ekte belirsizliğe tolerans, irrasyonel 

inanıĢlar, temel psikolojik ihtiyaçlar ve romantik iliĢkilere yönelik bazı sorular 

bulundurmaktadır. Herhangi bir süre kısıtlaması bulunmamakla beraber soruların 

cevaplanması yaklaĢık 15 dakika sürmektedir. 

Ölçeklerde isminizi belirtmenize gerek yoktur. Cevaplarınız yalnızca araĢtırma için 

kullanılacak ve size ait bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır. Ölçeklerde yer alan her bir 

maddeyi dikkatlice okuyunuz ve sizi en iyi yansıttığınızı düĢündüğünüz ifadeyi 

iĢaretleyiniz. Bu araĢtırmaya katılmak gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bu nedenle 

katılım sırasında herhangi bir nedenle kendinizi rahatsız hissettiğinizde çalıĢmadan 

ayrılabilirsiniz. Verdiğiniz bilgiler araĢtırma amacıyla bireysel olarak 

değerlendirilmeden toplu bir halde değerlendirilmeye alınacaktır. ÇalıĢmayı 

yanıtlamanız, araĢtırmaya katılım için onam verdiğiniz biçiminde yorumlanacaktır. 

Ġçtenlikle vereceğiniz yanıtlarınızın araĢtırmamıza katkısı büyük olacaktır. Katılımınız 

ve yardımlarınız için teĢekkür ederim. 

 

Müjgan KASAP 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Öğrencisi 
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EK-2: KĠġĠSEL BĠLGĠ FORMU  

 

• Cinsiyetiniz:     

 

Kadın ( ) Erkek ( ) 

  

• YaĢınız: …...  

 

• Eğitim Düzeyiniz:     

 

Ġlköğretim ( ) Lise ( ) Üniversite ( )  Yüksek lisans  ( ) Doktora ve üstü ( )  

 

• ġu andaki romantik iliĢki durumunuz için aĢağıdakilerden hangisi uygundur? 

 

 Evli( )  Evli değil -iliĢkisi var ( )       Evli değil- iliĢkisi yok  () 

  

• ġu anda bir liĢkiniz  yok ise daha önce hiç romantik iliĢki yaĢadınız mı?    

 

Evet ( )      Hayır ( ) 

 

• Son 6 ay içinde herhangi bir psikolojik yardım (ilaç, terapi vb.)  aldınız mı?   

 

Evet ( )      Hayır  
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EK-3: BELĠRSĠZLĠĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK ÖLÇEĞĠ-(BTÖ-12)  

Lütfen aĢağıdaki maddelerin karĢısında bulunan ve maddelere ne kadar katıldığınızı 

gösteren sayılardan size en uygun olanını iĢaretleyiniz.  

(1) Bana hiç uygun değil,  (2) Bana çok az uygun,  (3) Bana biraz uygun,  

(4)  Bana çok uygun ve  (5) Bana tamamen uygun.    

     

 1 2 3 4 5 

1. Beklenmedik olaylar canımı çok sıkar.       

2. Bir durumda ihtiyacım olan tüm bilgilere sahip değilsem 

sinirlerim bozulur. 

     

3. Ġnsan sürprizlerden kaçınmak için daima ileriye bakmalıdır.      

4. En iyi planlamayı yapsam bile beklenmedik küçük bir olay 

her Ģeyi mahvedebilir. 

     

5. Geleceğin bana neler getireceğini her zaman bilmek isterim.      

6. Bir duruma hazırlıksız yakalanmaya katlanamam.      

7. Her Ģeyi önceden ayrıntılı bir Ģekilde organize edebilmeliyim.      

8. Belirsizlik beni hayatı dolu dolu yaĢamaktan alıkoyar.      

9. Harekete geçme zamanı geldiğinde, belirsizlik elimi kolumu 

bağlar. 

     

10.Belirsizlik yaĢadığımda pek iyi çalıĢamam.      

11. En küçük bir Ģüphe bile hareket etmemi engeller      

12. Tüm belirsiz durumlardan uzak durmak zorundayım.      
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EK-4: YAKIN ĠLĠġKĠLERDE YAġANTILAR ENVANTERĠ II  

(YĠYE-II) 

Her bir maddenin iliĢkilerinizdeki duygu ve düĢüncelerinizi ne oranda yansıttığını 

karĢılarındaki 7 aralıklı ölçek üzerinde, ilgili rakam üzerine çarpı (X) koyarak 

gösteriniz.  

   1-------------2--------------3-------------4--------------5------------6------------7  

Hiç katılmıyorum                   Kararsızım/ fikrim yok               Tamamen katılıyorum 

 

  1. Birlikte olduğum kiĢinin sevgisini kaybetmekten korkarım.  

  2. Gerçekte ne hissettiğimi birlikte olduğum kiĢiye göstermemeyi tercih ederim.  

  3. Sıklıkla, birlikte olduğum kiĢinin artık benimle olmak istemeyeceği korkusuna 

      kapılırım.  

  4. Özel duygu ve düĢüncelerimi birlikte olduğum kiĢiyle paylaĢmak konusunda 

      kendimi rahat  hissederim.  

  5. Sıklıkla, birlikte olduğum kiĢinin beni gerçekten sevmediği duygusuna kapılırım.  

  6. Romantik iliĢkide olduğum kiĢilere güvenip inanmak bana zor gelir.  

  7. Romantik iliĢkide olduğum kiĢilerin beni, benim onları önemsediğim kadar 

      önemsemeyeceklerinden endiĢe duyarım.  

  8. Romantik iliĢkide olduğum kiĢilere yakın olma konusunda çok rahatımdır. 

  9. Sıklıkla, birlikte olduğum kiĢinin bana duyduğu hislerin benim ona duyduğum hisler  

      kadar güçlü olmasını isterim.  

10. Romantik iliĢkide olduğum kiĢilere açılma konusunda kendimi rahat hissetmem.  

11. ĠliĢkilerimi kafama çok takarım.  

12. Romantik iliĢkide olduğum kiĢilere fazla yakın olmamayı tercih ederim.  

13. Benden uzakta olduğunda, birlikte olduğum kiĢinin baĢka birine ilgi duyabileceği 

      korkusuna kapılırım.  

14. Romantik iliĢkide olduğum kiĢi benimle çok yakın olmak istediğinde rahatsızlık  

      duyarım.  

15. Romantik iliĢkide olduğum kiĢilere duygularımı gösterdiğimde, onların benim için  

      aynı Ģeyleri hissetmeyeceğinden korkarım. 

16. Birlikte olduğum kiĢiyle kolayca yakınlaĢabilirim.  
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17. Birlikte olduğum kiĢinin beni terk edeceğinden pek endiĢe duymam.  

18. Birlikte olduğum kiĢiyle yakınlaĢmak bana zor gelmez.  

19. Romantik iliĢkide olduğum kiĢi kendime olan güvenimi sarsar.  

20. Genellikle, birlikte olduğum kiĢiyle sorunlarımı ve kaygılarımı tartıĢırım.  

21. Terk edilmekten pek korkmam.  

22. Zor zamanlarımda, romantik iliĢkide olduğum kiĢiden yardım istemek bana iyi gelir.  

23. Birlikte olduğum kiĢinin, bana istediğim kadar yakın olmadığını düĢünürüm.  

24. Birlikte olduğum kiĢiye hemen hemen her Ģeyi anlatırım.  

25. Romantik iliĢkide olduğum kiĢiler bazen bana olan duygularını sebepsiz yere  

      değiĢtirirler.  

26. BaĢımdan geçenleri birlikte olduğum kiĢiyle konuĢurum.  

27. Çok yakın olma arzum bazen insanları korkutup uzaklaĢtırır.  

28. Birlikte olduğum kiĢiler benimle çok yakınlaĢtığında gergin hissederim.  

29. Romantik iliĢkide olduğum bir kiĢi beni yakından tanıdıkça, benden 

       hoĢlanmayacağından korkarım.  

30. Romantik iliĢkide olduğum kiĢilere güvenip inanma konusunda rahatımdır.  

31. Birlikte olduğum kiĢiden ihtiyaç duyduğum Ģefkat ve desteği görememek beni  

      öfkelendirir.  

32. Romantik iliĢkide olduğum kiĢiye güvenip inanmak benim için kolaydır.  

33. BaĢka insanlara denk olamamaktan endiĢe duyarım.  

34. Birlikte olduğum kiĢiye Ģefkat göstermek benim için kolaydır.  

35. Birlikte olduğum kiĢi beni sadece kızgın olduğumda fark eder.  

36. Birlikte olduğum kiĢi beni ve ihtiyaçlarımı gerçekten anlar. 
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EK-5: GENEL TUTUMLAR VE ĠNANIġLAR ÖLÇEĞĠ-KISA 

FORMU (GTĠÖ-KF)  

AĢağıda insanların düĢünce ve inanıĢları hakkında ifadeler bulunmaktadır. Lütfen 

ifadeleri dikkatlice okuyunuz ve ne kadar size uyup uymadığı hakkında bir 

derecelendirme yapınız. 

(1)  Hiç katılmıyorum    (2 ) Nadiren katılıyorum    (3)  Biraz katılıyorum    

 (4)  Katılıyorum            (5) Tamamen katılıyorum   

 

1. Benim için önemli olan Ģeylerde baĢarısız olmak katlanamadığım ve 

kabullenemediğim bir Ģeydir. 

 

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 

2. Diğer insanların beni hesaba katmamasına dayanamam ve haksızlığa 

uğramaya katlanamam. 

 

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 

3. Rahatsız, stres içinde ve gerginlik içinde olmaya dayanamıyorum, 

böyle durumlarda kendimi çok rahatsız hissederim 

 

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 

4. BaĢarılı olmasam dahi kendimi bir birey olarak değerli hissetmeye 

devam ederim. 

 

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 

5. Gergin ve stres içinde olmaya dayanamıyorum, bence aĢırı gerginlik 

içinde olmak çekilmez bir durum. 

 

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 

6. Yakınım olan insanların beni beğenmiyor olması berbat bir durum.  

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 

7. Yakınımdaki insanlar beni beğenmezler çünkü ben beğenilmeye 

değer bir insan değilim. 

 

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 

8. Birileri bana düĢüncesizce davrandıysa dünyada kötü ve 

kendilerinden bir Ģey beklenmeyecek insanlar olduğu aklıma gelir. 

 

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 

9. Sevdiğim biri tarafından bir Ģey konusunda reddedilmek bana çok bir 

Ģey ifade etmez kendimi hala bir insan olarak olduğum gibi kabul 

edebilirim. 

 

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 

10. Önemli olan görevleri iyi bir Ģekilde yerine getiremiyorum çünkü ben 

değersiz bir insanım. 

 

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 

11. Önemli olan Ģeylerde düĢük bir performans göstermek 

korkunç/berbat birĢey. 

 

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 
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12. Insanlar bana saygısızca davrandıklarında bunun çok kötü birĢey 

olduğunu düĢünüyorum. 

 

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 

13. Insanlar bir isteğimi reddediyorlarsa veya beni sevmiyorlarsa bu 

benim değersiz ve iĢe yaramaz olduğumdandır. 

 

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 

14. Haksızlığa uğramaktan nefret ediyorum ve bence haksızlığa uğramak 

çekilmez bir durum. 

 

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 

15. Bana haksızlık edenler hakkında onların kötü ve değersiz insanlar 

olduklarını düĢünürüm. 

 

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 

16. Hayatımdaki zor olan Ģeylere katlanamıyorum. ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 

17. Zorluk içinde olmak berbat bir durum ve zor duruma düĢürülmek de 

korkunç bir olay. 

 

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 

18. Önemli bir Ģeyler yaparken bunları iyi yapıyor olmamaya 

katlanamam ve baĢarısız olmak çekilmez bir durum. 

 

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 

19. Ġnsanların bana hakkımı vermesi önemlidir ancak bu böyle 

olmadığında da bunun böyle olmak zorunda olmadığının 

farkındayım. 

 

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 

20. Benim için önemli olan Ģeylerde baĢarılı olamazsam bu çok korkunç 

bir olay olurdu. 

 

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 

21. Diğerlerin tarafından saygı görmemek çekilmez bir durum ve 

saygısızlığa katlanamam. 

 

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 

22. Yakınımdaki insanlar beni sevmiyorlarsa bu benim değersiz bir insan 

olabileceğimin iĢaretidir. 

 

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 

23. Beni sevmelerini istediğim insanlar tarafından sevilmeli ve kabul 

edilmeliyim, eğer sevmiyorlarsa bunu kabullenemem. 

 

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 

24. Sevdiğim insanların beni sevmesini isterim ancak sevmek zorunda 

olamadıklarının da farkındayım. 

 

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 

25. Beni sevmelerini istediğim insanların beni onaylamaması veya 

reddetmesi, beni sevmemeleri dayanılmaz bir durum. 

 

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 

26. Eğer insanlar bana saygısızca davranıyorlarsa bu onların ne kadar 

kötü insanlar olduklarının bir iĢaretidir. 

 

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 
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EK-6: TEMEL PSĠKOLOJĠK ĠHTĠYAÇLAR  ÖLÇEĞĠ  (TPĠÖ)  

Lütfen her bir ifadenin genel olarak partneriniz (sevgiliniz/eĢiniz) olan iliĢkilerinizi ne 

ölçüde tanımladığını aĢağıdaki ölçeklemeyi dikkate alarak değerlendiriniz. 

(1) Bana hiç uygun değil  (2) Bana çok az uygun      (3) Bana uygun 

      (4) Bana oldukça uygun             (5) Bana tamamen uygun 

 

 1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

1.Partnerimle birlikteyken olduğum gibi davranmakta özgür 

hissederim. 

1 2 3 4 5 

2.Partnerimle birlikteyken kendimi yeterli bir kiĢi gibi hissederim. 1 2 3 4 5 

3.Partnerimle birlikteyken sevildiğimi ve bana özen gösterildiğini 

hissederim. 

1 2 3 4 5 

4.Partnerimle birlikteyken kendimi yetersiz ve baĢarısız hissederim. 1 2 3 4 5 

5. Partnerimle birlikteyken olan bitenler hakkında düĢüncelerimi 

kolaylıkla ifade edebilirim. 

1 2 3 4 5 

6. Partnerimle birlikteyken iliĢkimizde oldukça mesafe algılarım. 1 2 3 4 5 

7. Partnerimle birlikteyken kendimi oldukça yetenekli ve etkili 

hissederim. 

1 2 3 4 5 

8. Partnerimle birlikteyken iliĢkimizde oldukça yakınlık ve 

samimiyet hissederim. 

1 2 3 4 5 

9. Partnerimle birlikteyken belirli açıdan kendimi kontrol edilmiĢ 

ve bastırılmıĢ hissederim. 

1 2 3 4 5 

 

 



 

73 

 

KAYNAKÇA 

 

Ainsworth, M.D.S. (1969). Object Relations, Dependency, And Attachment: A 

Theoretical Review Of The Ġnfant-Mother Relationship. Child Development, 40, 

969-1025. 

Ainsworth, M. D. S., Blehar, M.C., Waters, E. ve Wall, S. (1978). Patterns of 

Attachment: A Psychological Study of The Strange Situation. Hillsdale, NJ: 

Erlbaum. 

Ainsworth, M.D.S. ve Bowlby,J. (1991). An Ethological Approach To Personality 

Development. American Psychologist, 46(4), 333-341. 

Akbağ,M. ve Ümmet,D. (2018). Ana-Babaya Bağlanma ile Öznel Ġyi OluĢ Arasındaki 

ĠliĢkide Temel Psikolojik Ġhtiyaçların Doyumunun Aracı Rolü. Türk Psikolojik 

Danışma ve Rehberlik Dergisi, 8(50), 59-85      

Andersen,S.,Chen,S. ve Carter,C.(2000). Fundamental Human Needs: Making Social 

Cognition Relevant. Psychological Inquiry, 11,(4), 269-275. 

Armutlu, Ġ.(2019). Belirsizliğe tahammülsüzlük, dürtüsellik, ruminasyon ve genel 

erteleme eğiliminin psikolojik belirtiler ile ilişkisi. (YayımlanmamıĢ yüksek 

lisans tezi). BaĢkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Arslan,Y.(2013). Belirsizlik yönetimi (BELYÖN) programının belirsizliğe 

tahammülsüzlük düzeyine etkisi: Kadın öğretmen adayları üzerine deneysel bir 

araĢtırma. (YayımlanmamıĢ yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü. 

Artıran,M. (2015). Akılcı duygucu davranışçı kuram ve öz-belirlenim kuramı 

çerçevesinde yeni bir ölçek: akılcı-duygucu öz-belirlenim (adöb) ölçeğinin 

geliştirilmesi. (YayımlanmamıĢ doktora tezi). Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü.    

Artıran,M. (2019a). Genel Tutumlar Ve ĠnanıĢlar Ölçeği Kısa Formu‟nun Türkçe‟ye 

Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması ÇalıĢması. İnönü Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3),842-858. 

Artıran,M. (2019b). Ergenlerde Olumlu ve Olumsuz Duygulanımın Yordanmasında 

Temel Psikolojik Ġhtiyaçlar Ġrrasyonel ĠnanıĢlarının Rolü. Anemon Muş 

Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 79-85.  

Banducci, A. N., Bujarski, S. J., Bonn-Miller, M. O., Patel, A. ve Connolly, K. M. 

(2016). The impact of intolerance of emotional distress and uncertainty on 

veterans with cooccurring PTSD and substance use disorders. Journal of Anxiety 

Disorders, 41, 73–81.   

https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2016.03.003. 

https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2016.03.003


 

74 

 

Barahmand, U. (2008). Age and gender differences in adolescent worry. Personality 

and Individual Differences, 45(8), 778–783.  

Bardeen,J.R.,Fergus,T.A. ve Wu,K.D. (2013). The interactive effect of worry and 

intolerance of uncertainty on posttraumatic stress symptoms. Cognitive Therapy 

and Research, 37, 742-751. 

Bartholomew, K.ve Horowitz, L. M. (1991). Attachment Styles Among Young Adults: 

A Test of Four-category Model. Journal of Personality and Social Psychology, 

61 (2), 226-244. 

Belge,J. (2019). Bir grup yetişkinde depresif semptomlar, anksiyete semptomları ve 

belirsizliğe tahammülsüzlük arasındaki ilişkinin belirlenmesi. YayımlanmamıĢ 

yüksek lisans tezi. Ġstanbul GeliĢim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.  

Berenbaum, H., Bredemeier, K. ve Thompson, R., J. (2008). Intolerance of Uncertainty: 

Exploring ts Dimensionality and Associations with Need for Cognitive Closure, 

Psychopathology and Personality, Journal of Anxiety Disorders, 22 (1), 117-125. 

Bernard, M. E. (1984). Childhood emotion and cognitive behavior therapy: A rational-

emotive perspective. In P. C. Kendall (Ed.). Advances in Cognitive-Behavioral 

Research and Therapy. Vol.3. New York: Academic press. 

Bernard,M.E.(1995). It's Prime Time for Rational, Emotive Behavior Therapy: Current 

Theory And Practice, Research Recommendations, and Predictions. Journal of 

Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 13 (1), 9-27  

Bernard, M. E., Froh, J. J., DiGiuseppe, R., Joyce, M. R. ve Dryden, W. (2010). Albert 

Ellis: Unsung hero of positive psychology. The Journal of Positive Psychology, 

5(4), 302–310. 

Besharat, M.A., Tikdarinejad,A.,Ehsan,H.B ve Rezazadeh,M.R. (2013). The moderating 

role of attachment styles in the relationship between irratioanal beliefs and 

marital problems. Biannual Journal of Applied Counseling, 2(2), 29-44.  

Boelen, P. A. ve Carleton, R. N. (2012). Intolerance of uncertainty, hypochondriacal 

concerns, obsessive-compulsive symptoms, and worry. Journal of Nervous and 

Mental Disease, 200, 208–213.  

Boelen, P. A. ve Reijntjes, A. (2009). Intolerance of Uncertainty and Social Anxiety. 

Journal of Anxiety Disorders, 23, 130-135. 

Boelen, P. A., Reijntjes, A. ve Carleton, N. R. (2014). Intolerance of Uncertainty and 

Adult Separation Anxiety. Cognitive Behaviour Therapy, 43 (2), 133-144. 

Boelen, P.A., Reijntjes,A. ve Smid, G.E. (2016). Concurrent and prospective 

associations of intolerance of uncertainty with symptoms of prolonged grief, 

posttraumatic stress, and depression after bereavement. Journal of Anxiety 

Disorders, 41, 65–72. 

https://link.springer.com/journal/10608
https://link.springer.com/journal/10608


 

75 

 

Boyacıoğlu, Ġ. ve Sümer, N. (2011). Bağlanma Boyutları, Otobiyografik Bellek ve 

GeçmiĢi Kabul Etme. Türk Psikoloji Dergisi, 26 (67), 105-118. 

Bowlby, J. (1958). The Nature Of A Child's Tie To His Mother. International Journal 

of Psycho-Analysis, 39, 350-373. 

Bowlby, J. (1969) Attachment and Loss: Vol.1. Attachment. New York: Basic Books. 

Bowlby, J. (1973) Attachment and Loss: Vol. 2. Separation: Anxiety and Anger. New 

York: Basic Books. 

Bowlby, J. (1979). The making and breaking ofaffectional bonds. London: Tavistock. 

Bowlby,J. (1988). A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human 

Development. New York: Basic Books. 

Brennan, K. A., Clark, C. L. ve Shaver, P. R. (1998). Self-report measurement of adult 

attachment: An integrative overview. J. A. Simpson ve W. S. Rholes (Ed.). 

Attachment theory and close relationships (s. 46-76). New York: Guilford Press. 

Britton, G.I., Neale, S.E. ve Davey, G.C.L.(2019). The effect of worrying on intolerance 

of uncertainty and positive and negative beliefs about worry. Journal of 

Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 62, 65-71.  

Brown, M., Robinson, L., Campione, G. C., Wuensch, K., Hildebrandt, T., & Micali, N. 

(2017). Intolerance of uncertainty in eating disorders: A systematic review and 

meta- analysis. European Eating Disorders Review, 25, 329–343.  

Budner,S. (1962). Intolerance of ambiguity as a personality variable. Journal of 

Personality, 30(1), 29–50. 

Buhr,K. (2001). Examination of the relationship between intolerance of uncertainty and 

worry.  Unpublished thesis, Concordia University. 

Buhr,K. ve Dugas,M.J. (2002). The Intolarence of Uncertainty Scale: Psychometric 

Properties of The English Version. Behaviour Research and Therapy, 40(8), 

931-945.   

Buhr, K. ve Dugas, M. J. (2006). Investigating the Construct Validity of Intolerance of 

Uncertainty and Its Unique Relationship with Worry. Journal of Anxiety 

Disorders, 20(2), 222–236.  

Buhr,K. ve Dugas,M. J. (2009). The Role of Fear of Anxiety and Intolerance of 

Uncertainty in Worry: An Experimental Manipulation. Behaviour Research and 

Therapy, 47, 215-223.    

Burgess,P.M.(1990). Toward Resolution of Conceptual Issues in the Assessment of 

Belief Systems in Rational-Emotive Therapy. Journal of Cognitive 

Psychotherapy: An International Quarterly, 4 (2), 171-184. 



 

76 

 

Carleton, R.N. (2012). The Intolerance of Uncertainty Construct in the Context of 

Anxiety Disorders: Theoretical and Practical Perspectives. Expert Review of 

Neurotherapeutics, 12(8), 937–947.   

Carleton, R. N. (2016). Into the unknown: a review and synthesis of contemporary 

models involving uncertainty. Journal of Anxiety Disorders, 39, 30-43. 

Carleton, R. N., Collimore, K. C. ve Asmundson, G. (2010). “It‟s Not Just the 

Judgments-It‟s That I Don‟t Know”: Intolerance of Uncertainty as a Predictor of 

Social Anxiety. Journal of Anxiety Disorders, 24, 189–195. 

Carleton R. N., Duranceau, S., Freeston, M. H., Boelen, P. A., McCabe, R.E. ve 

Antony, M. M. (2014). “But It Might be a Heart Attack”: Intolerance of 

Uncertainty and Panic Disorder Symptoms. Journal of Anxiety Disorders, 28, 

463–470. 

Carleton R. N., Fetzner, M.G., Hackl, J.L. ve McEvoy,P. (2013). Intolerance of 

uncertainty as a contributor to fear and avoidance symptoms of panic attacks. 

Cognitive Behaviour Therapy, 42, 328-341.   

https://doi.org/10.1080/16506073.2013.792100 

Carleton, R. N., Norton, P.J. ve Asmundson, G. J. G. (2012). Fearing the unknown: A 

short version of the intolerance of uncertainty scale. Journal of Anxiety 

Disorders, 21, 105– 117.  

Castriotta, N., Dozier, M. E., Taylor, C. T., Mayes, T. ve Ayers, C. R. (2019). 

Intolerance of uncertainty in hoarding disorder. Journal of Obsessive-

Compulsive and Related Disorders, 21, 97–101.  

https://doi.org/10.1016/j.jocrd.2018.11.005. 

Chen, C.Y. ve Hong, R.Y. (2010). Intolerance of uncertainty moderates the relation 

between negative life events. Personality and Individual Differences, 49, 49–53.  

Cihangir-Çankaya, Z. (2005). Öz belirleme modeli: Özerklik desteği, ihtiyaç doyumu ve 

iyi olma. (YayımlanmamıĢ doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü.  

Collard,J. ve O'Kelly,M. (2011). Rational Emotive Behaviour Therapy:A Positive 

Perspective. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 29(4), 

248-256.  

Collins, N. L. ve Read, S. J. (1990). Adult Attachment, Working Models, and 

Relationship Quality in Dating Couples. Journal of Personality and Social 

Psychology, 58(4), 644−663. 

Counsell,A., Furtado, M., Iorio,C., Anand, L., Canzonieri,A. Fine,A., Fotinos,K., 

Epstein,I., Martin A. ve Katzman,M.A. (2017). Intolerance of uncertainty, social 

https://link.springer.com/journal/10608
https://doi.org/10.1080/16506073.2013.792100


 

77 

 

anxiety, and generalized anxiety:Differences by diagnosis and symptoms. 

Psychiatry Research 252, 63–69.   

Çeri, Ö. (2009). Vajinismus tanısı alan kadınlar ve eşlerinde temel bilişsel şemalar ile 

bağlanma stillerinin incelenmesi. (YayımlanmamıĢ yüksek lisans tezi). Ankara 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.  

Çivitçi, A.(2006). Ergenlerde MantıkdıĢı Ġnanç Ve Sürekli Kaygı ĠliĢkisi. Eğitim 

Fakültesi Dergisi, 7(12), 27- 39. 

Darner, R. (2009). Self-Determination Theory as a Guide to Fostering Environmental 

Motivation. The Journal Of Environmental Education, 40(2), 39-49.  

https://doi.org/10.3200/JOEE.40.2.39-49 

David,D., Lynn,S.J. ve Ellis, A. (2010). Rational and İrrational Beliefs: Research, 

Theory, and Clinical Practice. New York: Oxford University Press. 

Deci, E. ve Ryan,R. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs 

and The Self-Determination of Behaviour. Psychological Inquiry, 11(4), 227-

269 

DiGiuseppe, R. A., Doyle, K. A., Dryden, W. ve Backx, W. (2014). A Practitioner’s 

Guide to Rational Emotive Behavior Therapy (3rd Ed.). New York: Oxfort 

University Press. 

Dilmaç,B.,Hamarta,E. ve Arslan,C. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Sürekli Kaygı ve 

Denetim Odaklarının Bağlanma Stilleri Açısından Ġncelenmesi. Kuram ve 

Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(1), 127-159    

Donegan, E. (2010). Cognitive-Behavioral Therapy for Generalized Anxiety Disorder: 

Examining the Patterns of Symptom Change and the Role of Intolerance of 

Uncertainty. Unpublished doctoral dissertation, Concordia University.  

Dryden, W. ve Neenan, M. (2004). The rational emotive behavioural approach to 

therapeutic change. London: Sage Publications. 

Dugas, M. J., Buhr, K. ve Ladouceur, R. (2004). The role of intolerance of uncertainty 

in etiology and maintenance. R. G. Heimberg, C. L. Turk ve D. S. Mennin (Ed.). 

Generalized anxiety disorder: Advances in research and practice (s. 142-163).  

New York, NY: Guilford Press. 

Dugas, M. J., Freeston, M. H., Blais, F. ve Ladouceur, R. (1994). Anxiety and 

Depression in GAD Patients, High and Moderate Worriers. In Poster Presented 

at The Annual Convention of The Association for The Advancement of 

Behavior Therapy. San Diego, CA. 

Dugas, M. J., Freeston, M. H. ve Ladouceur, R. (1997). Intolerance of Uncertainty and 

Problem Orientation in Worry. Cognitive Therapy and Research, 21(6), 593-

606.   



 

78 

 

Dugas, M. J., Gagnon, F., Ladouceur, R. ve Freeston, M. H. (1998). Generalized 

Anxiety Disorder: A Preliminary Test of A Conceptual Model. Behaviour 

Research and Therapy, 36 (2), 215–226.   

Dugas, M. J., Gosselin, P. ve Ladouceur, R. (2001). Intolerance of uncertainty and 

worry: Investigating narrow specificity in a non-clinical sample. Cognitive 

Therapy and Research, 25, 551–558. 

Dugas, M. J. ve Koerner, N. (2005). Cognitive-behavioral Treatment for Generalized 

Anxiety Disorder: Current Status and Future Directions. Journal of Cognitive 

Psychotherapy, 19, 61-81.   

Dugas, M. J. ve Ladouceur, R. (1998). Analysis and Treatment of Generalized Anxiety 

Disorder. In V. E. Caballo & R. M. Turner (Ed.). International Handbook of 

Cognitive-Behavioral Treatments for Psychological Disorders. (s. 197-225).  

Dugas, M. J. ve Ladouceur, R. (2000). Treatment of GAD: Targeting Intolerance of 

Uncertainty in Two Types of Worry. Behavior Modification, 24, 635-657. 

Dugas, M. J., Letarte, H., Rhéaume, J., Freeston, M. H. ve Ladouceur, R. (1995). Worry 

and Problem Solving: Evidence of A Specific Relationship. Cognitive Therapy 

and Research, 19(1), 109–120. 

Dugas, M. J., Marchand, A. ve Ladouceur, R. (2005). Further validation of 

cognitivebehavioral model of generalized anxiety disorder: Diagnostic and 

symptom specifity. Journal of Anxiety Disorders, 19(3), 329-343. 

Dugas, M. J. ve Robichaud, M. (2007). Cognitive-Behavioral Treatment for 

Generalized Anxiety Disorder: From Science to Practice. New York/London: 

Routledge. 

Dugas,M.J., Schwartz,A. ve Francis,K. (2004). Intolerance of Uncertainty, Worry and 

Depression. Cognitive Therapy and Research, Vol.28.No.6, 835-842    

Einstein, D. A. (2014). Extension of the transdiagnostic model to focus on intolerance 

of uncertainty: a review of the literature and implications for treatment. Clinical 

Psychology: Science and Practice, 21(3), 280-300. 

Eisold, K.(2000). The rediscovery of the unknown: an inquiry into psychoanalytic 

praxis. Contemporary Psychoanalysis, 36(1), 57-75. 

Ellis, A. (1989). Rational-emotive therapy. (R. Corsini, & D. Wedding) Illinois: F. E. 

Peacock Publishers Inc.  

Ellis,A. (1995). Changing Rational-Emotive Therapy (RET) to Rational-Emotive 

Behavior Therapy (REBT). Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior 

Therapy, 13 (2), 85- 89.    

Ellis,A. ve  Bernard,M.E. (1985). Clinical Applications of Rational-Emotive Therapy 

(1st Ed.). New York: Plenum Press 



 

79 

 

Erguvan, F.M. (2015). Üniversite öğrencilerinin belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri 

ile psikolojik iyi olma düzeylerinin incelenmesi. (YayımlanmamıĢ yüksek lisans 

tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.   

Faleer,H.E., Fergus, T.A, Bailey,B.E. ve Wu,K.D. (2017). Examination of an 

experimental manipulation of intolerance of uncertainty on obsessive-

compulsive outcomes. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 

15, 64-73.    

https://doi.org/10.1016/j.jocrd.2017.07.002 

Fetzner, M. G., Asmundson, G. J., Carey, C., Thibodeau, M. A., Brandt, C., Zvolensky, 

M.J. ve Carleton, R. N. (2014). How do elements of a reduced capacity to 

withstand uncertainty relate to the severity of health anxiety? Cognitive 

Behaviour Therapy, 43, 262–274.  

https://doi.org/10.1080/16506073.2014.929170. 

Fetzner, M.G., Horswill, S.C., Boelen, P.A. ve Carleton, R.N. (2013). Intolerance of 

uncertainty and ptsd symptoms: exploring the construct relationship in a 

community sample with a heterogeneous trauma history. Cognitive Therapy and 

Research, 37, 725–734.   

Fraley, C. ve Shaver, P. R. (2000). Adult Romantic Attachment: Theoretical 

Developments, Emerging Controversies, and Unanswered Questions. Review of 

General Psychology, 4(2), 132-154. 

Freeston, M. H., Rhéaume, J., Letarte, H., Dugas, M. J. ve Ladouceur, R. (1994). Why 

do people worry? Personality and Individual Differences, 17(6), 791-802. 

French, R. (2001). Negative capability: managing the confusing uncertainties of change. 

 Journal of Organizational Change Management, 14,480-492. 

Froggatt, W. (2005). A Brief Introduction To Rational Emotive Behaviour Therapy (3rd 

ed.). Ġnternet kaynağı: http://www.rational.org.nz/prof-docs/Intro-REBT.pdf 

Geçkin, F.M. ve Sahranç, Ü. (2017). Belirsizliğe Tahammülsüzlük ile Psikolojik Ġyi 

OluĢ Arasındaki ĠliĢki. Sakarya University Journal of Education, 7 (4-özel sayı), 

739-755.   

Gentes, E. L. ve Ruscio, A. M. (2011). A Meta-Analysis of the Relation of Intolerance 

of Uncertainty to Symptoms of Generalized Anxiety Disorder, Major Depressive 

Disorder and Obsessive-Compulsive Disorder. Clinical Psychology Review, 31, 

923– 933.   

Gilbert, K.E., Tonge,N.A. ve Thompson, R.J. (2019). Associations between depression, 

anxious arousal and manifestations of  psychological inflexibility. Journal of 

Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 62, 88-96. 

  https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2018.09.006. 

https://doi.org/10.1016/j.jocrd.2017.07.002
https://doi.org/10.1080/16506073.2014.929170
https://link.springer.com/journal/10608
https://link.springer.com/journal/10608
https://www.emerald.com/insight/search?q=Robert%20French
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0953-4814
http://www.rational.org.nz/prof-docs/Intro-REBT.pdf
https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2018.09.006


 

80 

 

Grad,J.E. (2011). Intolerance of uncertainty: A cognitive vulnerability that predisposes 

individuals to develop social anxiety disorder? Unpublished doctoral 

dissertation, University of Houston.  

Gündüz, B. (2013). The contributions of attachment styles, ırrational beliefs and 

psychological symptoms to the prediction of cognitive flexibility.  Educational 

Sciences: Theory & Practice, 13(4), 2079-2085 

Hasköylü,M.T.(2017). İrrasyonel inanışların kişisel biriciklik algısına  olan etkisi ve 

birbirleriyle olan etkileşimleri. (YayımlanmamıĢ yüksek lisans tezi). Arel 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Hazan, C. ve Shaver, P. R. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment 

process. Journal of Personality and Social Psychology, 52(3), 511-524. 

Hazan, C. ve Shaver, P. R. (1994). Attachment As An Organizational Framework For 

Research On Close Relationships. Psychological Inquiry, 5(1), 1-22. 

Hebert, E.A. & Dugas, M.J. (2019). Behavioral experiments for ıntolerance of 

uncertainty: Challenging the unknown in the treatment of generalized anxiety 

disorder. Cognitive and Behavioral Practice 26, 421-436. 

Helsen, K., Bussche, E. V. D., Vlaeyen, J. W. S. ve Goubert, L. (2013). Confirmatory 

Factor Analysis of the Dutch Intolerance of Uncertainty Scale: Comparison Of 

the Full and Short Version. Journal of Behavior Therapy and Experimental 

Psychiatry, 44 (1), 21-29. 

Hezel, D.M., Stewart, S.E., Riemann, B.C. ve McNally, R.J. (2019). Standard of proof 

and intolerance of uncertainty in obsessive-compulsive disorder and social 

anxiety disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 64, 

36–44.  

Hofstede, G. (1980). Cultures Consequences: International Differences in Work Related 

Values. Beverly Hills, CA: Sage Publications. 

Holaway, R. M, Heimberg, R.G, ve Coles, M. E. (2006). A Comparison of Intolerance 

of Uncertainty in Analogue Obsessive-Compulsive Disorder and Generalized 

Anxiety Disorder. Anxiety Disorders, 20, 158-174.   

Hong, R. Y. ve Cheung, M. W. L. (2015). The structure of cognitive vulnerabilities to 

depression and anxiety: evidence for a common core etiologic process based on 

a meta-analytic review. Clinical Psychological Science, 3, 892–912.  

http://dx.doi.org/10.1177/2167702614553789 

Jacoby,R.J. (2013). Behavioral measurement of intolerance of uncertainty in anxiety 

disorders. Doctoral dissertation, University of North Carolina. 

http://dx.doi.org/10.1177/2167702614553789


 

81 

 

Jensen, D., Cohen, J. N., Mennin, D. S., Fresco, D. M., & Heimberg, R. G. (2016). 

Clarifying the unique associations among intolerance of uncertainty, anxiety, 

and depression. Cognitive Behaviour Therapy, 45, 431–444.  

https://doi.org/10.1080/ 16506073.2016.1197308. 

Karakoç,B. (2016). İrrasyonel inanışların anksiyete ve depresyon üzerindeki ilişkisi ve 

birbirleri ile olan etkileşimleri. (YayımlanmamıĢ yüksek lisans tezi). Ġstanbul 

Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.    

Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.    

KarataĢ,S.(2016). Ergenlerde bağlanma ve kimlik statüleri:Temel psikolojik ihtiyaçların 

aracı rolünün incelenmesi. (YayımlanmamıĢ yüksek lisans tezi). Ġstanbul 

Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.    

KarataĢ,Z. ve Uzun,K.(2018). Belirsizliğe tahammülsüzlüğün yordayıcısı olarak endiĢe 

ile ilgili olumlu ve olumsuz inançlar.  Kastamonu Education Journal, 26(4), 

1267-1276.  

Kaya Balkan,Ġ. (2009). Bağlanma stillerinin evlilik ilişkisi üzerindeki etkisi. 

YayımlanmamıĢ doktora tezi. Ġstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.  

Kesby, A., Maguire,S., Brownlow,R.,& Grisham,J.R. (2017). Intolerance of uncertainty 

in eating disorders: an update on the field. Clinical Psychology Review, 56, 94-

105.  

https://doi.org/10.1016/j.cpr.2017.07.002. 

Khojazada,N., (2019). Genç yetişkin işsizlerde belirsizliğe tahammülsüzlük, kaygı ve 

erteleme davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi. (YayımlanmamıĢ yüksek 

lisans tezi). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Koç,M., Ġskender.M., Çolak,T.S. ve DüĢünceli,B. (2016). Affedicilik ve psikolojik iyi 

oluĢ arasındaki iliĢkiye belirsizliğe tahammülsüzlük ve öfke kontrolünün aracılık 

etkisi. Sakarya University Journal of Education, 6(3), 201-209.   

 http://dx.doi.org/10.19126/suje.282951. 

Koerner, N. ve Dugas, M. J. (2008). An Investigation of Appraisals in Individuals 

Vulnerable To Excessive Worry: The Role of Intolerance of Uncertainty. 

Cognitive Therapy and Research, 32(5), 619-638. 

Köroğlu,E. ve Türkçapar,H.(2015). Psikoterepi Yöntemleri. Ankara: Hekimler Yayın 

Birliği 

Küçükkömürler,S. (2017). Belirsizliğin Psikolojik Etkileri. Nesne Psikoloji Dergisi, 

5(10), 329-344.   

https://doi.org/10.1080/
https://doi.org/10.1016/j.cpr.2017.07.002


 

82 

 

Ladouceur, R., Dugas, M.J., Freeston, M.H., Léger, E., Gagnon, F. ve Thibodeau, N. 

(2000). Efficacy of a cognitive-behavioral treatment for generalized anxiety 

disorder: Evaluationin a controlled clinical trial. Journal of Consulting and 

Clinical Psychology. 68 (6), 957–964. 

Ladouceur, R., Gosselin, P. ve Dugas, M. J. (2000). Experimental Manipulation of 

Intolerance of Uncertainty: A Study of A Theoretical Model of Worry. 

Behaviour Research and Therapy, 38(9), 933-941. 

La Guardia, J. G. (2009). Developing Who I Am: A Self-Determination Theory 

Approach to the Establishment of Healthy Identities. Educational Psychologist, 

44(2), 90-104. 

La Guardia, J. G. ve Patrick, H. (2008). Self- Determination Theory as a Fundamental 

Theory of Close Relationships. Canadian Psychology, 49(3), 201-209. 

La  Guardia, J. G., Ryan, R. M., Couchman, C. E. & Deci, E. L. (2000). Within Person 

Variation in Security of Attachment: A Self-Determination Theory Perspective 

on Attachment, Need Fulfillment, and Well-Being. Journal of Personality Social 

Psychology, 79(3), 367-384. 

Laugesen, N. (2007). The Relationship between Adolescent Worry, Intolerance of 

Uncertainty, and Fear of Anxiety. Unpublished doctoral dissertation, Concordia 

University. 

Leak, G. K. ve Cooney, R. R. (2001). Self-Determination, Attachment Styles and Well-

Being in Adult Romantic Relationships. Representetive Research in Social 

Psychology, 25, 55-62.  

Lindner, H., Kirkby R., Wertheim E. ve Birch P. (1999). A Brief Assessment of 

Irrational Thinking: The Shortened General Attitude and Belief Scale. Cognitive 

Therapy and Research, 23(6), 651-663. 

Mahoney, A. E. ve McEvoy, P. M. (2012). Trait versus situation-specific intoleranceof 

uncertainty in a clinical sample with anxiety and depressive disorders. Cognitive 

Behaviour Therapy, 41, 26–39.  

Main, M. ve Solomon, J. (1990). Procedures for identifying infants as disorganized/ 

disoriented during the strange situation. In M.T.Greenberg, D. Cicchetti, & E. 

M. Cummings (Eds.), Attachment in the preschool years. Chicago: University of 

Chicago Press. 

McEvoy, P. M. ve Erceg-Hurn, D. M. (2016). The search for universal 

transdiagnosticand trans-therapy change processes: Evidence for intolerance of 

uncertainty. Journal of Anxiety Disorders, 41, 96–107.  

http://dx.doi.org/10.1016/j.janxdis.2016.02.002. 

McEvoy, P. M., Hyett, M. P., Shihata, S., Price, J. E. ve Strachan, L. (2019). The impact 

of methodological and measurement factors on transdiagnostic associations with 

http://dx.doi.org/10.1016/j.janxdis.2016.02.002


 

83 

 

intolerance of uncertainty: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 73, 

Article 101778.  

McEvoy, P. M. ve Mahoney, A. E. J. (2011). Achieving Certainty about The Structure 

of Intolerance of Uncertainty in A Treatment Seeking Sample with Anxiety and 

Depression. Journal of Anxiety Disorders, 25(1), 112–122. 

McEvoy, P. M. ve Mahoney, A. E. (2012). To be sure, to be sure: ıntolerance of 

uncertainty mediates symptoms of various anxiety disorders and depression. 

Behavior Therapy, 43(3), 533-545.  

Miranda, R., Fontes, M. ve Marroquin, B. (2008). Cognitive Content-Specificity in 

Future Expectancies: Role of Hopelessness and Intolerance of Uncertainty in 

Depression and GAD Symptoms. Behaviour Research and Therapy, 46, 1151–

1159. 

Nelson-Jones, R. (2010). Six Key Approaches to Counseling and Therapy (2nd Ed.). 

California: Sage Publications. 

Obsessive Compulsive Cognitions Working Group, OCCWG. (1997). Cognitive 

assessment of obsessive- compulsive disorder. Behaviour Research and Therapy 

35 (7), 667- 681.    

Ouellat,C., Langlois,F., Provencher,M.D. ve Gosselin,P. (2019). Intolerance of 

uncertainty and difficulties in emotion regulation: Proposal for an integrative 

model of generalized anxiety disorder. Europian Review of Applied Psychology, 

69, 9-18.  

 https://doi.org/10.1016/j.erap.2019.01.001 

Ortakale,M.Y. (2008). Akılcı davranış eğitimi. (YayımlanmamıĢ doktora tezi). 

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Oglesby, M. E., Boffa, J. W., Short, N. A., Raines, A. M., & Schmidt, N. B. (2016). 

Intolerance of uncertainty as a predictor of post-traumatic stress symptoms 

following a traumatic event. Journal of Anxiety Disorders, 41, 82–87.  

 http://dx.doi.org/10.1016/j.janxdis.2016.01.005 

Oglesby, M. E., Medley, A. N., Norr, A. M., Capron, D. W., Korte, K. J., & Schmidt, N. 

B. (2013). Intolerance of uncertainty as a vulnerability factor for hoarding 

behaviors. Journal of Affective Disorders, 145, 227–231.  

Oglesby, M. E., & Schmidt, N. B. (2017). The role of threat level and intolerance of 

uncertainty (ıu) in anxiety: an experimental test of ıu theory. Behavior Therapy, 

48, 427–434.  

Öz, F. (2001). Hastalık YaĢantısında Belirsizlik. Türk Psikiyatri Dergisi,12(1), 61-68.   

https://doi.org/10.1016/j.erap.2019.01.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.janxdis.2016.01.005


 

84 

 

Özsoy, E.V. (2015). Bağlanma, anksiyete ve bilgi işleme. (YayımlanmamıĢ doktora 

tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.    

Öztürk,Ö. (2013). İntihar olasılığı ve aile işlevselliği arasındaki ilişkide bilişsel esneklik 

ve belirsizliğe tahammülsüzlük değişkenlerinin aracı rolü. (YayımlanmamıĢ 

yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.  

Prochaska,J.O. ve Norcross,J.C. (2014). Psikoterapi Sistemleri: Teoriler Ötesi Bir 

Çözümleme. Tahir,Ö.(Ed.). Kocaeli:Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları. 

Prousky, J.E. (2015). Intolerance of uncertainty: A cognitive vulnerability related to the 

etiology of social anxiety disorder. Ethical Human Psychology and Psychiatry, 

17(3),  159-165.   

http://dx.doi.org/10.1891/1559-4343.17.3.159. 

Pucci, N.C. (2012). Intolerance of uncertainty, anxiety and worry in response to a novel 

induction of uncertainty. Unpublished master dissertation, Case Western 

Reserve Unıversity. 

Raines, A.M., Oglesby, M.E., Walton, J.L, True,G.,& Franklin, C.L (2019). Intolerance 

of uncertainty and DSM-5 PTSD symptoms: Associations among a treatment 

seeking veteran sample. Journal of Anxiety Disorders, 62, 61-67.  

 

https://doi.org/ 10.1016/j.janxdis.2018.12.002 

Ralenala, M. (2010). A case study of romantic disappointment: betrayal, rejection and 

irrational beliefs. Doctoral dissertation, University of Johannesburg. 

Renjan, V., McEvoy, P. M., Handley, A. K. ve Fursland, A. (2016). Stomaching 

uncertainty: Relationships among intolerance of uncertainty, eating disorder 

pathology, and comorbid emotional symptoms. Journal of Anxiety Disorders, 

41, 88–95.   

 https:// doi.org/10.1016/j.janxdis.2016.03.008. 

Reuther, E.T.,  Davis, T.E., Rudy,B.M.,Jenkins, W.S., Whiting, S.E. ve Anna C. May, 

A.C. (2013). Intolerance of uncertainty as a mediator of the relationship between 

perfectionism and obsessive-compulsive symptom severity. Depression and 

Anxiety, 30, 773–777.   

Robinson, G. ve Freeston, M. (2015). Intolerance of uncertainty as a predictor of 

performance anxiety and robustness of sport-confidence in university student-

athletes. Journal of Clinical Sport Psychology, 9(4), 335-344.  

https://doi.org/10.1123/jcsp.2015-0008 

Roblek, T., Shott, M.E., Jappe, L.M., Rollin, M.D.H., Hagman, J.O,. & Pryor,T. (2012). 

International Journal of Eating Disorders, 45(2), 227-232. 

http://dx.doi.org/10.1891/1559-4343.17.3.159
https://doi.org/
https://doi.org/10.1123/jcsp.2015-0008


 

85 

 

Rothbard, J. C. ve Shaver, P. R. (1994). Continuity of attachment across the life span. 

M. B, Sperling & W. H, Berman (Ed.), Attachment in Adults: Clinical and 

Developmental Perspectives. New York: The Guilford Press. 

Rovers, J.M. (2016). The contribution of intolerance of uncertainty to eating disorder 

pathology and anxiety symptoms in adolescents With Anorexia Nervosa. 

Unpublished master dissertation, University of Utrecht.  

Ryan, R. M. (1995). Psychological Needs and the Facilitation of Integrative Processes. 

Journal of Personality, 63(3), 397-427.  

Ryan, R. M. & Brown, K. W. (2003). Why we don't need self-esteem: Basic needs, 

mindfulness, and the authentic self. Psychological Inquiry, 14, 71- 76. 

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic 

motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68-78.  

Sanchez, A. L., Kendall, P. C. ve Comer, J. S. (2016). Evaluating the Intergenerational 

Link Between Maternal and Child Intolerance of Uncertainty: A Preliminary 

Cross-Sectional Examination. Cognitive Therapy and Research, 40(4), 532–539.  

http://dx.doi.org/10. 1007/s10608-016-9757-1. 

Sarı,S. (2007). Sürekli kaygının yordayıcıları olarak belirsizliğe tahammülsüzlük, 

endişe ile ilgili inançlar ve kontrol odağının incelenmesi. (YayımlanmamıĢ 

yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.   

Sarı,S. & Dağ, Ġ. (2009). Belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeği, endiĢe ile ilgili olumlu 

inançlar ölçeği ve endiĢenin sonuçları ölçeği‟nin türkçeye uyarlanması, 

geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10, 261-270 

Sarı,T. (2008). Üniversite öğrencilerinde romantik ilişkilerle ilgili akılcı olmayan 

inançlar, bağlanma boyutları ve ilişki doyumu arasındaki ilişkiler. 

(YayımlanmamıĢ doktora  tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü.    

Sarıçam, H. (2014). Belirsizliğe tahammülsüzlüğün mutluluğa etkisi. Sosyal Bilimler 

Dergisi, 4(8), 1-10     

Sarıçam, H., Erguvan,F., Akın,A., Akça, M. (2014). Belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeği 

(BTÖ-12) türkçe formu: geçerlik ve güvenirlik çalıĢması. Route Educational and 

Social Science Journal, 1(3), 148-157       

Selçuk,E., Gunaydin,G., Sumer,N. ve Uysal A. (2005). YetiĢkin bağlanma boyutları için 

yeni bir ölçüm: Yakın ĠliĢkilerde YaĢantılar Envanteri-II‟nin Türk örnekleminde 

psikometrik açıdan değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 8 (16), 1-11. 

Shapiro, M.O., Short, N. A., Morabito, D. ve Schmidt, N.B. (2020). Prospective 

associations between intolerance of uncertainty and psychopathology. 

Personality and Individual Differences, 166, 1-7.  

http://dx.doi.org/10.%201007/s10608-016-9757-1


 

86 

 

Shihata, S., McEvoy, P. M., Mullan, B. A. ve Carleton, R.N. (2016). Intolerance of 

uncertainty in emotional disorders: What uncertainties remain? Journal of 

Anxiety Disorders,  41, 115- 124.  

http://dx.doi.org/10.1016/j.janxdis.2016.05.001 

Shihata, S., McEvoy, P. M. ve Mullan, B. A. (2018). A bifactor model of intolerance of 

uncertainty in undergraduate and clinical samples: Do we need to reconsider the 

two-factor model? Psychological Assessment, 30(7), 893–903.  

 https://doi.org/10.1037/pas0000540 

Simpson J. A. & Rholes W. S. (1998). Attachment in adulthood. In J. A. Simpson & W. 

S. Rholes (Eds.). Attachment theory and close relationships (pp. 3-21). New 

York: Guilford. 

Simpson, P., French, R. ve Harvey, C. (2002). Leadership and negative capability. 

Human Relations, 55(10), 1209-1226. 

Slavinskienė, J. ve Žardeckaitė-Matulaitienė,K. (2012). The relations between socio-

demographical factors, irrational beliefs, adult insecure attachment style and 

marital satisfaction of Lithuanian married couples. Advanced Research in 

Scientific Areas,  3(7), 1042-1047 

Sorrentino, R. M., Raynor, J. O., Zubec, J. M. ve Short, J. C. (1990). Personality 

Functioning and Change: Informational and Affective Influences on Cognitive, 

Moral, and Social Development. In R. M. Sorrentino & E. T. Higgins (Ed.). The 

Handbook of Motivation and Cognition: Foundations of Social Behaviour.       

(s. 193-228). New York: Guilford Press. 

Stackert, R.A. ve Bursik, K. (2003). Why I unsatisfied? Adult attachment style, 

gendered irrational relationship beliefs, and young adult romantic relationship 

satisfaction. Personality and Individual Differences, 34, 1419- 1429. 

Sternheim,L.C.,Fisher,M.,Harrison,A., & Watling,R. (2017). Predicting intolerance of 

uncertainty in individuals with eating disorder symptoms. Journal of Eating 

Disorders,  5:26.  

Sternheim, L., Startup, H. ve Schmidt, U. (2011). An Experimental Exploration of 

Behavioral and Cognitive-Emotional Aspects of Intolerance of Uncertainty in 

Eating Disorder Patients. Journal of Anxiety Disorders, 25, 806–812. 

Summers, B. J., Matheny, N. L., Sarawgi, S. ve Cougle, J. R. (2016). Intolerance of 

uncertainty in body dysmorphic disorder. Body Image, 16, 45–53. 

 https://doi.org/10. 1016/j.bodyim.2015.11.002. 

Sümer, N. (2006). YetiĢkin Bağlanma Ölçeklerinin Kategoriler ve Boyutlar Düzeyinde 

KarĢılaĢtırılması. Türk Psikoloji Dergisi, 21(57), 1-22 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/pas0000540
https://doi.org/10


 

87 

 

Sümer, N. ve Güngör, D. (1999). YetiĢkin Bağlanma Stilleri Ölçeklerinin Türk 

Örneklemi Üzerinde Psikometrik Değerlendirmesi ve Kültürlerarası Bir 

KarĢılaĢtırma. Türk Psikoloji Dergisi, 14(43), 71-106. 

Sümer, N., Oruçlular, Y. ve Çapar, T. (2015). Bağlanma ve Bağımlılık: Kuramsal 

Çerçeve ve Derleme ÇalıĢması. Bağımlılık Dergisi, 16(4), 192-209 

Talkovsky, A. M ve Norton, P. J. (2016). Intolerance of uncertainty and transdiagnostic 

group cognitive behavioral therapy for anxiety. Journal of Anxiety Disorders, 

41, 108–114.  

http://dx.doi.org/10.1016/j.janxdis.2016.05.002 

Talkovsky, A. M. ve Norton, P. J. (2018). Negative affect and intolerance of uncertainty 

as potential mediators of change in comorbid depression in transdiagnostic CBT 

for anxiety. Journal of Affective Disorders, 236, 259-265.  

 https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.04.104. 

Tantan Ulu, ġ. (2019). Kaygı, karar verme ve belirsizliğe tahammülsüzlük arasındaki 

ilişkilerin incelenmesi. (YayımlanmamıĢ yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Terzi,ġ. ve Cihangir-Çankaya,Z. (2009). Bağlanma stillerinin öznel iyi olmayı ve stresle 

baĢa çıkma tutumlarını yordama gücü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

Dergisi,  4(31): 1-11.   

Tolin, D. F., Abramowitz, J. S., Brigidi, B. D. ve Foa, E. B. (2003). Intolerance of 

Uncertainty in Obsessive–Compulsive Disorder. Journal of Anxiety Disorders, 

17, 233-242. 

Tracy, S.M.(2015). Adult outcomes of child maltreatment: the mediating role of 

intolerance of uncertainty, rumination and attachment. Unpublished doctora 

dissertation, The Chinese University of Hong Kong. 

Uçar,Ġ (2019). Yetişkinlerde bilişsel duygu düzenleme stratejileri ile belirsizliğe 

tahammülsüzlük ve çocukluk çağı ebeveyn tutumu arasındaki ilişkinin 

incelenmesi. (YayımlanmamıĢ yüksek lisans tezi). Ġstanbul Arel Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Uzun,K. (2016). Akademik özyeterliğin yordayıcıları: belirsizliğe tahammülsüzlük, 

endişe ile ilgili olumlu inanç ve akademik kontrol odağı. (YayımlanmamıĢ 

yüksek lisans tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.  

Uzun, D.(2019). Patolojik endişenin yordanmasında algılanan ebeveyn tutumları, 

kişilik özellikleri, üstbilişler ve belirsizliğe tahammülsüzlük arasındaki ilişkilerin 

incelenmesi. (YayımlanmamıĢ yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.janxdis.2016.05.002
https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.04.104


 

88 

 

Walen, S. R., DiGiuseppe, R ve Dryden, W. (1992). A practitioner's guide to rational-

emotive therapy (2nd ed.). Oxford University Press. 

Wei, M., Shaffer, P. A., Young, S. K. & Zakalik, R. (2005). Adult Attachment, Shame, 

Depression, and Loneliness: The Mediation Role of Basic Psychological Needs 

Satisfaction. Journal of Counseling Psychology, 52(4), 591-601. 

Wei, M., Mallinckrodt, B., Larson, L. M. ve Zakalik, R. A. (2005). Adult attachment, 

depressive symptoms, and validation from self versus others. Journal of 

Counseling Psychology, 52(3), 368-377. 

Weinrach,S.G.,DiGiuseppe,R.,Wolfe,J.,Bernard,M.E.,Dryden,W.,Kassinove,H.,Morris,

G.B. ve  Vernon,A. (2006). Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior 

Therapy, 24(4), 199-215 

Weiss, R. S. (1982). Attachment in adults. In C. M. Parkes ve J. Stevenson-Hinde 

(Eds.), The place of attachment in human behavior (pp. 171-184). New York: 

Basic. 

Wells, A. (1995). Meta-cognition and worry: a cognitive model of generalized anxiety 

disorder. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 23, 301-320. 

Whiting, S. E., Jenkins, W. S., May, A. C., Rudy, B. M., Davis III, T. E. ve Reuther, E. 

T. (2014). The role of intolerance of uncertainty in social anxiety subtypes. 

Journal of Clinical Psychology, 70, 260–272.  

https://doi.org/10.1002/jclp.22024. 

Wright,C.J., Clark, G.I, Rock, A.J. ve  Coventry,W.L.(2017). Intolerance of uncertainty 

mediates the relationship between adult attachment and worry. Personality and 

Individual Differences, 112, 97-102.  

http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2017.02.039 

Wright, K. D., Lebell, M. A. ve Carleton, R. N. (2016). Intolerance of uncertainty, 

anxiety sensitivity, health anxiety, and anxiety disorder symptoms in youth. 

Journal of Anxiety Disorders, 41, 35–42.  

https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2016.04.011. 

Yarkın,E.(2013). Temel psikolojik ihtiyaçların karşılanma düzeyinin ilişki doyum ve 

yaşam doyum düzeyine katkısının incelenmesi. (YayımlanmamıĢ yüksek lisans 

tezi). Ġstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.    

Yıldırım,O.(2019). Ergenlerde akıllı telefondan yoksun kalma korkusu (nomofobi) ile 

sosyodemografik değişkenler, temel psikolojik ihtiyaçlar, sürekli kaygı ve 

mutluluk arasındaki ilişkinin incelenmesi. (YayımlanmamıĢ yüksek lisans tezi). 

Ġnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.    

https://doi.org/10.1002/jclp.22024
http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2017.02.039


 

89 

 

Yıldırım,R.D.(2016). İrrasyonel inanışların ontolojik iyi olma değişkenleri ile 

değerlendirilmesi. (YayımlanmamıĢ yüksek lisans tezi). Ġstanbul Arel 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.    

Yıldız,B. (2017). Güvenli bağlanma stili kazandırma yönelimli psikoeğitim programının 

belirsizliğe tahammülsüzlük ve akademik erteleme üzerindeki etkisi. 

(YayımlanmamıĢ doktora tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.  

Yıldız, B. & Güllü, A. (2018). Belirsizliğe tahammülsüzlük ile aleksitimi arasındaki 

iliĢki ve bazı sosyo-demografik değiĢkenlere göre incelenmesi. Adnan Menderes 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (1), 113-131.  

Yıldız,B.,Güllü,A. (2019). Duygu düzenleme süreçleri ve aleksitimi arasındaki iliĢkide 

belirsizliğe tahammülsüzlüğün aracı rolü.  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 

18(69), 210-217.  

Yook, K., Kim, K., Suh, S. Y. ve Lee, K. S. (2010). Intolerance of Uncertainty, Worry, 

and Rumination in Major Depressive Disorder and Generalised Anxiety 

Disorder. Journal of Anxiety Disorders, 24, 623–628. 

Yüksel,B. (2014). Kaygı belirtilerini açıklamada bağlanma, pozitif ve negatif duygu 

düzenleme ve belirsizliğe tahammülsüzlük arasındaki ilişkiyi bütünleyici model 

arayışı. (YayımlanmamıĢ yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü.  

Zdebik,M.A., Moss,E. ve Bureau,J-F.(2018). Childhood attachment and behavioral 

inhibition: Predicting intolerance of uncertainty in adulthood. Development and 

Psychopathology 30, 1225–1238.  

https://doi.org/10.1017/S09545794170. 

 

 

 


