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NORMAL GELĠġĠM GÖSTEREN ÇOCUKLARIN 

KARDEġLERĠNDE ALEKSĠTĠMĠ, RUMĠNASYON DÜZEYĠ, 

ALGILANAN EBEVEYN TUTUMUNUN KARġILAġTIRILMASI 

 
Ayla Doğan 

Yüksek Lisans Tezi 
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Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı 

DanıĢman: Dr. Öğr. Üyesi Ezel Avci 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 

 

Bu araĢtırmada; otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların ve normal geliĢim 

gösteren çocukların kardeĢlerinde aleksitimi, ruminasyon düzeyi ve algıladıkları anne-

baba tutumu incelenmiĢtir. Bu tezin örneklemini; otizmli kardeĢe sahip olan ve kendisi 

normal geliĢim gösteren 60 çocuk ve normal geliĢim gösteren kardeĢe sahip olan 

kendisi de normal geliĢim gösteren 60 çocuk oluĢturmaktadır. Çocukların yaĢları 13-18 

yaĢ arasında değiĢmektedir. Otizmli kardeĢe sahip olan ve kendisi normal geliĢim 

gösteren 60 çocuğa, Ġstanbul ilinde Kartal, Maltepe, Kadıköy, AtaĢehir, Ümraniye, 

Üsküdar, Pendik, Levent, Küçükçekmece ilçelerinde bulunan Özel Eğitim Uygulama 

Merkezleri, Özel Eğitim ĠĢ Uygulama Merkezleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 

Merkezleri ve resmi Ġlkokul, Ortaokul ve Liselerde bulunan Özel Eğitim Sınıfları 

aracılığı ile ulaĢılmıĢtır. Normal geliĢim gösteren kardeĢe sahip olan kendisi de normal 

geliĢim gösteren 60 çocuğa ise; Ġstanbul ilinde Kartal, Maltepe, Kadıköy ilçelerinde 

bulunan ortaokul ve liseler aracılığı ile ulaĢılmıĢtır 

 

Katılımcılara, KiĢisel Bilgi Formu, Toronto Aleksitimi Ölçeği, Ruminatif 

DüĢünce Biçimi Ölçeği ve Ana Baba Tutum Ölçeği uygulanmıĢtır. Uygulanan 

ölçeklerden elde edilen veriler SPSS 22.0 programına aktarılmıĢtır. Ġlk olarak normallik 

testi gerçekleĢtirilmiĢtir ve verilerin normal dağıldığı tespit edilmiĢtir. Demografik 

değiĢkenlere iliĢkin bilgiler için Frekans analizi kullanılmıĢtır. Otizm spektrum 

bozukluğu tanılı çocukların ve normal geliĢim gösteren çocukların kardeĢlerinin 

ölçeklerden aldığı puanların karĢılaĢtırılması için t testi kullanılmıĢtır. 

 

AraĢtırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda OSB tanılı kardeĢe sahip olan 

çocukların; toronto aleksitimi ölçeğinden ve ruminatif düĢünce biçimi ölçeğinden 

aldıkları puan, OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan çocukların aldıkları puana göre 

anlamlı biçimde yüksek çıkmıĢtır. Ayrıca OSB tanılı kardeĢe sahip olan çocukların, 

ebeveynlerinin daha çok "koruyucu-istekçi tutum" sergiledikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

KardeĢ durumuna göre otoriter tutum ve iletiĢim puanları farklılaĢmamaktadır. OSB 

tanılı kardeĢe sahip olan çocukların; "karĢılıklı sosyal etkileĢim", "sınırlı, yineleyici ve 

basmakalıp davranıĢ" ve "sosyal iletiĢim" puanlarının da, OSB tanılı kardeĢe sahip 

olmayan çocuklara göre anlamlı bir biçimde yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 
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ABSTRACT 
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Master Thesis 
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Advisor: Asst. Prof. Ezel Avci 

Maltepe University Graduate School of Social Sciences, 2019 

 

In this research; on siblings of children diagnosed with autism spectrum disorder 

and of children showing a normal development, the alexithymia, rumination level and 

perceived mother-father attitude are examined. Universe of this dissertation is 

constituted by 60 children who have an autistic sibling and is showing a normal 

development, and 60 children who have a sibling who is showing a normal development 

and is himself/herself also showing a normal development. Children’s ages vary 

between 13 and 18. 60 children who have an autistic sibling and is showing a normal 

development are reached over Special Education Practice Centers, Special Education 

Vocational Practice Centers, Special Education and Rehabilitation Centers and Special 

Education Classes found in public primary and secondary schools and high schools 

which are based in Kartal, Maltepe, Kadiköy, AtaĢehir, Ümraniye, Üsküdar, Pendik, 

Levent and Küçükçekmece districts of Istanbul province. 60 children who have a 

sibling showing normal development and is himself/herself also showing normal 

development are reached over public secondary schools and high schools in Kartal, 

Maltepe and Kadiköy districts of Istanbul province.  

 

Personal Information Form, Toronto Alexithymia Scale, Ruminative Thinking 

Scale and Mother-Father Attitude Scale have applied to participants. Data from applied 

scales are entered to SPSS 22.0 software. Firstly a normality test has been run and it is 

found that data show normal distribution. Frequency analysis is used for information 

about demographical variables. T test is used to make a comparison between scores of 

siblings of children diagnosed with autism spectrum disorder and siblings of children 

showing normal development. 

 

In the light of findings obtained from this research, it is found that scores of 

children having a sibling with Autism Spectrum Disorder (ASD) as a result of Toronto 

alexithymia scale and ruminative thinking scale are significantly higher than those of 

children not having a sibling with ASD. It is also concluded that parents of children 

having a sibling with ASD exhibit a more “protective-demanding attitude”. Depending 

on state of the sibling, authoritarian attitude and communication scores do not show any 

difference. It is also revealed that “mutual social interaction”, “limited, repeating and 

stereotypical behaviors” and “social communication” scores of children having a sibling 

with ASD are significantly higher than those of children not having a sibling with ASD. 

 

Keywords: Autism, Sibling, Alexitymia, Rumination, Parental Attitude.  
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

 

 

Aile, evlilik ve kan bağına dayanan, anne, baba ve çocuklardan oluĢan en küçük 

topluluktur. Bireyler aile kurmak amacı ile evlenerek, biyolojik iliĢkiler sonucu insan 

türünün devamını sağlamaktadır. Aile bir toplumun yapısını oluĢturmaktadır. Bu 

sebeple aile toplumun temel taĢı olarak kabul edilmektedir. Toplumsal değerlerin özünü 

taĢıyan, manevi zenginlikleri nesilden nesile aktaran, biyolojik, psikolojik, toplumsal, 

ekonomik ve hukuksal yönleri olan aile; hukuk, ahlak, din gibi toplumsal normlar 

tarafından düzenlenmektedir. Aynı zamanda aile kiĢinin gereksinimlerinin karĢılandığı, 

yüzyüze iletiĢimin olduğu ve bireyin sosyalleĢmesinde önemli role sahip olan bir 

kurumdur. Bu kurumu oluĢturan bireyler toplumun kurallarına uyacak Ģekilde bir araya 

gelmekte ve birbirini karĢılıklı olarak etkilemektedir. 

 

Aile toplumun temelidir. Kadın ve erkeğin evlenmesiyle oluĢan aile kurumu, 

zaman içerisinde çocuk ya da çocuklar ile geniĢlemektedir. GeniĢleyen aile kurumunda 

karı koca, anne baba, kız oğul, kız ve erkek kardeĢ olarak herbiri kendi sosyal konumu 

içinde birbirlerini etkilemektedir. Evlenen bireylerin çocuk sahibi olmaları olumlu bir 

yaĢantı olarak görülmektedir. Bir bebeğin aileye katılması ile birlikte, ailenin yeni 

doğan bebeğe uyum sağlamasını gerektiren yeni bir dönemi baĢlamaktadır. Çocuk 

ebeveynlerin hayatına yeni roller yüklemektedir. Ebeveynler değiĢen düzenleri ile 

birlikte normal geliĢim gösteren çocuklarını büyütürken stres düzeyi artmaktadır. 

Ebeveynler herhangi bir engele sahip çocuğunun olduğunu öğrenmesi ile daha yüksek 

seviyede strese girmektedir. Bu süreçten varsa normal geliĢim gösteren kardeĢte 

etkilenmektedir. Özellikle çocuğunun otizmli olduğunu öğrenen aile bireyleri, otizmli 

çocuğun olağandıĢı davranıĢlar sergilmesinden dolayı yoğun stres yaĢamaktadır.  
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Otizmli çocuk etrafta bulunan tüm nesnelere, kendine ve çevresindeki kiĢilere 

zarar verme eğiliminde olduğu için ebeveynler otizmli olan çocuklarıyla daha çok 

ilgilenmek zorunda kalabilmektedir. Bu nedenle; otizm spektrum bozukluğu tanısı almıĢ 

çocukların kardeĢleri, ebeveynlerinin kendilerine ilgi gösterememesi, zaman 

ayıramaması gibi sorunlarla karĢılaĢmakta ve bazı çocuklar duygusal yönden çok fazla 

problem yaĢamaktadır (Kızılalp, 2018). 

 

Ailede engelli bir çocuğun varlığı normal geliĢim gösteren çocukların 

yaĢamında bazı problemler yaĢamalarına neden olmaktadır. Normal geliĢim gösteren 

çocuk engelli kardeĢine karĢı suçluluk, üzüntü, utanç, korku, düĢmanlık, kıskançlık ve 

reddetme gibi duygular hissedebilmektedir. Bu bağlamda normal geliĢim gösteren 

çocuğun engelli kardeĢini kabullenmesi ve onunla olumlu iliĢki kurmasında, ailenin 

engelli çocuğa yaklaĢım Ģekli, onu kabullenici bir tutum sergilemesi, engelin türü ve 

düzeyi gibi faktörler etki etmektedir. KardeĢ iliĢkisinin geliĢim ve kiĢilik üzerinde 

önemli bir etkisi bulunmaktadır. KardeĢ iliĢkisi normal geliĢim gösteren çocuğun 

zihinsel, duygusal, sosyal, davranıĢsal, düĢünsel geliĢimini etkilemektedir. Otizmli 

çocuğun sosyal, duygusal davranıĢlarının sınırlı olması, iletiĢim problemlerinin ve 

tekrar eden takıntılı davranıĢlarının olması nedeniyle normal geliĢim gösteren çocuk 

tehlike altında olabilmektedir. 

 

Otizm Spektrum Bozukluğu tanılı bireylerde sosyal iletiĢim ve etkileĢim önemli 

ölçüde bozulmuĢtur. Ġlgileri ve etkinlikleri sınırlıdır. Bunların yanında duygular da 

otizmli çocuklarda dikkate alınması gereken önemli konular arasındadır. Otizmli 

çocuklar kendi duygularını tanıma ve ifade etme ile ilgili problemler yaĢamakla birlikte 

baĢkalarının nasıl düĢündüğünü, nasıl hissettiğini anlama ve algılamada da problem 

yaĢamaktadır. Duygularını fark etmede, tanımada, ifade etmede sıkıntı yaĢayan bir diğer 

grup aleksitimik özellikler gösteren bireylerdir. Duygular; hayatımızda merkezi bir yere 

sahiptir ve bireyin sağlıklı iliĢkiler kurabilmesi için oldukça önemlidir. Ancak 

aleksitimik özellikler gösteren birey öncelikle duygusal iĢlevlerinde ve sosyal 

iliĢkilerinde zorluk çekmektedirler (Saraç, 2013 s. 4). Ruminasyon ise; düĢüncenin 

derinliği ve tekrarlanması anlamında kullanılmaktadır. Ruminatif düĢünce biçimine 

sahip birey, içinde bulunduğu olumsuz duygularının nedenlerini ve sonuçlarını 
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tekrarlayıcı bir Ģekilde sürekli düĢünmektedir. Bundan dolayı ruminasyon, obsesif 

kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu ve depresyon gibi birçok 

psikiyatrik bozuklukla birlikte ele alınmaktadır (Neziroğlu, 2010). Ruminatif düĢünce, 

zevk alınan aktivitelerle uğraĢma isteğini ve bireyin yaĢamı üzerindeki kontrol 

duygusunu azaltmaktadır. Bununla birlikte yaĢam olaylarının kötü bir Ģekilde 

yorumlanmasına ve geleceğe yönelik karamsarlığa neden olmaktadır (Ġzçınar, 2018). 

 

 

1.1. AraĢtırmanın Amacı 

 

AraĢtırmanın genel amacı otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların ve normal 

geliĢim gösteren çocukların kardeĢlerinde aleksitimi, ruminasyon düzeyi ve algıladıkları 

anne-baba tutumunun karĢılaĢtırılmasıdır. Belirlenen amaç doğrultusunda oluĢturulan 

hipotezler Ģu Ģekildedir: 

 

• Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların ve normal geliĢim gösteren 

çocukların kardeĢlerinin duyguları tanımada güçlük düzeyi farklılık göstermektedir. 

• Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların ve normal geliĢim gösteren 

çocukların kardeĢlerinin duyguları ifade etmede güçlük düzeyi farklılık göstermektedir. 

• Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların ve normal geliĢim gösteren 

çocukların kardeĢlerinin dıĢa dönük düĢünce düzeyi farklılık göstermektedir. 

• Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların ve normal geliĢim gösteren 

çocukların kardeĢlerinin aleksitimi düzeyi farklılık göstermektedir. 

• Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların ve normal geliĢim gösteren 

çocukların kardeĢlerinin ruminatif düĢünce düzeyi farklılık göstermektedir. 

• Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların ve normal geliĢim gösteren 

çocukların kardeĢlerinin ebeveynlerinden algıladığı demokratik tutum düzeyi farklılık 

göstermektedir. 

• Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların ve normal geliĢim gösteren 

çocukların kardeĢlerinin ebeveynlerinden algıladığı koruyucu-istekçi tutum düzeyi 

farklılık göstermektedir.  
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• Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların ve normal geliĢim gösteren 

çocukların kardeĢlerinin ebeveynlerinden algıladığı otoriter tutum düzeyi farklılık 

göstermektedir. 

• Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların ve normal geliĢim gösteren 

çocukların kardeĢlerinin karĢılıklı sosyal etkileĢim düzeyi farklılık göstermektedir. 

• Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların ve normal geliĢim gösteren 

çocukların kardeĢlerinin karĢılıklı iletiĢim düzeyi farklılık göstermektedir. 

• Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların ve normal geliĢim gösteren 

çocukların kardeĢlerinin karĢılıklı sınırlı, yineleyici ve basmakalıp davranıĢlar düzeyi 

farklılık göstermektedir. 

• Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların ve normal geliĢim gösteren 

çocukların kardeĢlerinin karĢılıklı sosyal iletiĢim düzeyi farklılık göstermektedir. 

 

 

1.2. AraĢtırmanın Önemi 

 

Ġlgili alanyazında otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların ve normal geliĢim 

gösteren çocukların kardeĢlerinde aleksitimi, ruminasyon düzeyi ve algıladıkları anne-

baba tutumunun karĢılaĢtırılmasına yönelik değiĢkenlerin bir arada olduğu çalıĢmaya 

rastlanmamıĢtır. Bu nedenle yapılacak bu çalıĢmanın verileri ve sonuçları 

araĢtırmacıların konu ile ilgili yeni çalıĢmalarına ıĢık tutacaktır. 

 

Ülkemizde otizmli çocukların normal geliĢim gösteren kardeĢleri ile ilgili 

yapılan çalıĢmalar sınırlı sayıdadır. Normal geliĢim gösteren bireylerin otizmli 

kardeĢinden nasıl etkilendiğini anlamak, hem kardeĢlere hem aileye destek olmak 

açısından oldukça önemlidir. Bu çalıĢma ile otizmli kardeĢe sahip olan normal geliĢim 

gösteren bireylerin aleksitimi düzeyi, ruminasyon düzeyi ve bu bireylerin anne 

babalarını nasıl algıladıkları ile ilgili bilgilere ulaĢılması amaçlanmaktadır. ÇalıĢmadan 

çıkan sonuçların, hem anne babaya hem normal geliĢim gösteren kardeĢe yönelik destek 

programları belirlenmesi ve bu programların devamlı hale getirilmesi açısından katkı 

sağlayacağı düĢünülmektedir. 
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1.3. Varsayımlar 

 

 Yapılan çalıĢmada örneklemi oluĢturan bireylerin, evreni temsil ettiği 

varsayılmıĢtır. 

 ÇalıĢmaya katılan çocukların velilerinin Sosyal ĠletiĢim Ölçeği'ne yaĢadığı 

durumları doğru bir Ģekilde yansıtacak cevaplar verdiği varsayılmıĢtır. 

 ÇalıĢmaya katılan 13-18 yaĢ aralığındaki çocukların KiĢisel Bilgi Formu, 

Toronto Aleksitimi Ölçeği, Ruminatif DüĢünce Biçimi Ölçeği ve Ana Baba 

Tutum Ölçeği'ne yaĢadığı durumları, doğru bir Ģekilde yansıtacak cevaplar 

verdiği varsayılmıĢtır. 

 

 

1.4. Sınırlılıklar 

 

 Bu araĢtırma ile elde edilen bulgular; 

 Ġstanbul Ġli Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Eğitim Uygulama Merkezleri, 

Özel Eğitim ĠĢ Uygulama Merkezleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri 

ve resmi Ġlkokul, Ortaokul ve Liselerde bulunan Özel Eğitim Sınıflarına devam 

eden otizm tanısı almıĢ 60 bireyin 60 normal geliĢim gösteren kardeĢi ve 

Ġstanbul Ġli Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaokul ve liselerde öğrenimine 

devam eden 60 birey ile sınırlıdır. 

 AraĢtırma 2018-2019 akademik yılı ile sınırlıdır. 

 AraĢtırma Ġstanbul Ġli Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğrenim gören 

13-18 yaĢ aralığında toplam 120 çocuk ile sınırlıdır. 

 Otistik bireylerin ebeveynlerinin doldurduğu Sosyal ĠletiĢim Ölçeğinden (SĠÖ) 

alınan verilerle sınırlıdır. 

 Otistik bireylerin kardeĢlerinin doldurduğu KiĢisel Bilgi Formu, Toronto 

Aleksitimi Ölçeği, Ruminatif DüĢünce Biçimi Ölçeği ve Ana Baba Tutum 

Ölçeğinden alınan verilerle sınırlıdır. 

 Normal geliĢim gösteren çocukların doldurduğu KiĢisel Bilgi Formu, Toronto 

Aleksitimi Ölçeği, Ruminatif DüĢünce Biçimi Ölçeği ve Ana Baba Tutum 

Ölçeğinden alınan verilerle sınırlıdır.  
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1.5. Tanımlar 

 

Otizm: Otizm, sosyal etkileĢim becerileri ile sözel-sözel olmayan iletiĢim 

becerilerinde yetersizliklerin olması ve hareketlerin kısıtlı, tekrarlayıcı olması ile 

kendini gösteren, geliĢimsel nörobiyolojik bir bozukluktur (Saraç, 2013).  

 

Aleksitimi: Aleksitimi, duygularımıza anlam kazandırma, tanıma, isimlendirme, 

farklarını anlama ve dile getirmede yaĢanan güçlükler olarak tanımlanmaktadır 

(Korkmaz, 2017). 

 

Ruminasyon: Ruminasyon, düĢüncenin derinliği ve tekrarlayıcılığına iĢaret 

etmektedir. Birey içinde bulunduğu olumsuz duygularının nedenlerini ve sonuçlarını 

tekrarlayıcı bir Ģekilde sürekli düĢünmektedir (Ayğar, 2017 ).  
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BÖLÜM 2. ĠLGĠLĠ LĠTERATÜR 

 

 

2.1. Otizm Spektrum Bozukluğunun Tanımı ve Tarihçesi 

 

Otizm (autism) kelimesi Yunanca'da "otos (kendi,öz)" kelimesinden türetilmiĢtir 

ve "kendi iç haline yönelme"  anlamına gelmektedir.  Otizm spektrum bozukluğu, bir 

ruh hastalığı değildir; ömür boyu devam eden ve üç yaĢından önce ortaya çıkan 

nörogeliĢimsel bir bozukluktur (Özen, 2013). Çocuğun sözel-sözel olmayan iletiĢimi ve 

sosyal etkileĢimi önemli ölçüde etkilenmektedir. Aynı zamanda tekrar eden takıntılı 

davranıĢlar ile rutinlerine bağlı kalarak değiĢime direnç gösterirler. Yapılan 

araĢtırmalarda otizmin cinsiyet açısından değerlendirilmesi sonucunda erkeklerde 

otizmin görülme oranı kızlardan dört-beĢ kat fazla olduğu ve otizmin kızlarda daha az 

rastlanmasına rağmen erkeklere oranla daha ağır belirtiler gösterdiği ifade edilmiĢtir 

(Kartal, 2017). 

 

Otizm terimi, ilk kez 1912 yılında psikiyatrist Eugen Bleuler tarafından 

gündeme getirilmiĢtir ve Bleur otizmi dıĢ dünyadan kendini soyutlamıĢ bireyler olarak 

tanımlamaktadır. 1943 yılında Leo Kanner'ın kendi hastası olan 11 çocuğun 

özelliklerinden yola çıkarak yayınladığı makalesinde bahsettiği özellikler; kendilerini 

dıĢ dünyadan aĢırı soyutlama, iletiĢimde problemler yaĢama, takıntılı davranıĢların fazla 

olması, aynılıkta ısrarcı olma ve değiĢime karĢı direnç gösterme Ģeklinde 

sıralanmaktadır. Sosyal etkileĢimde meydana gelen problemler Kanner'e göre otizmi en 

iyi tanımlayan bulgulardır. Kanner'in anlattığı bu özellikler günümüzde otizm spektrum 

bozukluğunun özellikleri olarak karĢımıza çıkmaktadır.  (Kaymak, 2016 s.166). Otizmle 

ilgili makale yayınlayan bir baĢka isim de Hans Asperger'dir. Asperger; 1944 yılında 

Avusturya'da yayınladığı makalesinde, otizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerin 

normal geliĢim gösteren bireylerdeki zekaya sahip fakat iletiĢim ve sosyal becerilerde 
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olağandıĢı olduklarını anlatmaktadır. Hans Asperger'in anlattığı özellikler ilerleyen 

yıllarda Asperger Sendromu adı ile ayrı bir grup olarak görülmektedir (Kartal, 2017). 

 

1980 yılında DSM-III kitabındaki psikiyatri tanı sistemlerinde otizm klinik 

tablosu da yer almıĢ ve günümüzde bu sınıflama sistemlerinde değiĢiklikler olduğu 

görülmüĢtür. DSM-IV ile tanı ölçütlerinin kapsamı geniĢletilmiĢ ve "yaygın geliĢimsel 

bozukluklar" adı altında otistik bozukluk, asperger sendromu, Rett sendromu, baĢka 

türlü adlandırılamayan yaygın geliĢimsel bozukluk ve çozukluk çağı dezintegratif 

bozukluğu olmak üzere beĢ alt bozukluk olarak ele alınmıĢtır (Kaymak, 2016 s. 167). 

Amerika Psikiyatri Birliği'nin (APA) 2013 yılında yayımladığı DSM-V'te Yaygın 

GeliĢimsel Bozukluk grubu "Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)- Autism Spectrum 

Disorders (ASD)" adı altında bahsedilmiĢtir (Doğan, 2018). 

 

 

2.2. Otizm Spektrum Bozukluğunun Olası Nedenleri 

 

Otizm Spektrum Bozukluğunun, araĢtırmacıların ilgisini çekmesinin ardından, 

nedenlerinin neler olabileceği üzerine düĢünülmeye baĢlanmıĢ ve birçok neden ortaya 

atılmıĢtır. Leo Kanner'ın OSB'yi tanımlamasının üstünden 60 yıldan fazla zaman 

geçmesine rağmen, günümüzde bu sendromun doğası ile ilgili birçok soru aydınlığa 

kavuĢamamıĢ ve bu sendromun nedenleri ile ilgili yapılan açıklamalar hala yetersiz 

kalmaktadır (Kaymak, 2016). 

 

2.2.1. Aile ile ĠliĢkili Nedenler 

 

Otizm spektrum bozukluğunun ilk gündeme geldiği zamanlarda, ebeveynlerin 

yetiĢtirme tarzlarıyla ve yetiĢtiren kiĢinin özellikleriyle iliĢkili olabileceği yönünde 

görüĢler öne sürülmüĢtür. Otizmin nedeni ile ilgili bir açıklama yapan Kanner, kendi 

hastalarını gözlemleyerek elde ettiği sonuçlar neticesinde OSB'nin nedenini ilgisiz ve 

soğuk  annelere bağlamıĢ ve bu anneleri 'buzdolabı anne' terimi ile nitelendirmiĢtir. 

Kanner'ın açıklamasından sonra otizmin nedeni ile ilgili bir baĢka açıklamada 

psikiyatrist Bruno Bettelheim tarafından yapılmıĢtır. Bu açıklama, otizmin patolojik 

annelerden kaynaklı olduğu yönündedir. 1960'lı yıllara kadar anneler, çocuklarının 

otizmli olmasının tek suçlusu olarak görülmüĢtür. Bu görüĢler annelerin kendilerini 
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suçlamalarına ve bu durumdan kendilerini sorumlu tutmalarına yol açmıĢtır (Kartal, 

2017 s.138). Biyolog olan Nikolaas Tinbergen de otizmin nedeni ile ilgili diğerleriyle 

benzer bir yorum yapmıĢtır. Çocuğun erken dönemde duygusal travma yaĢamıĢ 

olmasının, çocuğun annesine bağlanmasını engellediğini ve bu  durumun otizme sebep 

olduğunu ileri sürmüĢtür (Kaymak, 2016 s.180). Ancak, yapılan araĢtırmalar, otizm 

spektrum bozukluğunun anne-babaların kiĢilik özellikleri, çocuk yetiĢtirme biçimleri ve 

patolojileriyle alakalı olmadığını göstermiĢtir (Kartal, 2017 s.138). Ayrıca otizm 

spektrum bozukluğu ile ailenin sosyoekonomik düzeyi ve kökeni arasında bir bağlantı 

bulunamamıĢ olup, otizmin ailesel özelliklerle bağlantılı nedenleri hala 

araĢtırılmaktadır. YapılmıĢ olan araĢtırmalarda, 35 yaĢından sonra çocuk sahibi olan 

kadının çocuğunun otizm spektrum bozukluğu olma olasılığının %30 civarlarında 

olduğu görülmektedir (Kartal, 2017 s.138). 

 

2.2.2. Biyolojik Nedenler 

 

Otizmin beynin yapısındaki anormalliklerden kaynaklı olduğu görüĢü en yaygın 

görüĢlerden birisi olarak kabul görmektedir. AraĢtırmacılar beyinde meydana gelen 

bozukluklar üzerine yeni buluĢlar yapmaktadırlar. Beynimizin birçok bölümü vardır ve 

bu bölümler farklı görevler üstlenmektedir. 

 

Kayaoğlu ve Görür'ün (2013) Korkmaz'dan (2005) aktardığına göre 

beynimizdeki bölümlerin ve bu bölümlerin fonksiyonlarının neler olduğunun bilinmesi, 

otizm spektrum bozukluğunun bulguları ve özelliklerinin neden kaynaklı olduğunun 

açıklanmasına yardımcı olmaktadır. Bu bölümler; 

 

 Frontal lob (alın bölgesi): Ġstemli hareketler, konuĢma (sol frontal lob) ve 

davranıĢsal fonksiyonlardan sorumlu bölgedir. Sosyal iliĢkileri düzene sokar. 

Dürtülerin kontrol edilmesini sağlar. 

 Pariatel lob: Dokunma, algılama, dikkat, bellek, iĢitme, konuĢma, yazma gibi 

iĢlevlerde rol oynar. 

 Serebellum (beyincik): Vücudun denge organı olan serebellum, vücut 

hareketlerinin ve kasların koordinasyonunu kontrol eden bölgedir. 
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 Hipokampus: Kısa süreli hafıza ve yeni bilgiyi hatırlamada önemli bir role 

sahiptir. 

 Amigdala: Duygularımızın denetiminden sorumlu olan bölgedir. 

 Corpus Callosum: beynin iki lobu arasında bilgi iletiĢimini sağlayan bölgedir.  

 

Otizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerde, yapılan nörolojik görüntülemelerde 

frontal, parietal, serebellum ve corpus callosum bölgelerinde iĢlevsel bozukluklar 

olduğu görülmektedir (Kayaoğlu ve Görür, 2013, s.44).  

 

Otizmli bireylerin izlenen beyin görüntülerinde bazı farklılıklar gözlenmektedir. 

Otizmli bir çocuğun beyni normal geliĢim gösteren çocuğun beyninden daha büyüktür. 

Bazı otizmli bireylerin beyinleri doğumda normal olup, yaĢamın birinci yılının sonunda 

normal geliĢim gösteren bir beyin boyutundan daha büyük olmaktadır. Diğer farklılıklar 

ise Ģu Ģekildedir; beyin kabuğu normalden daha kalın, beynin iki yarı küresini bağlayan 

yol ise normalden daha küçüktür (Kartal, 2017). 

 

2.2.3. Çevresel Nedenler 

 

Çevresel nedenlerin otizme yol açtığı görüĢü oldukça yaygın bir görüĢtür. 

Yapılan araĢtırmalar anne karnında  hava kirliliğine maruz kalmanın çocuğun otizm 

spektrum bozukluğu olma olasılığını arttırdığı yönündedir. Toksinler (ağır metaller) ve  

aĢılarda (kızamık, kabakulak, kızamıkçık, MMR aĢıları) otizme neden olan bir diğer 

çevresel faktörlerdir. Ancak bu çevresel MMR aĢısı ile otizm arasında bir iliĢki olup 

olmadığına bakılmak için Japonya'nın Yokohama kentinde 1988-1996 yılları arasında 

bir araĢtırma yürütülmüĢtür. Bu araĢtırma için 1993 yılında MMR aĢısı durdurulmuĢ ve 

bu aĢının durdurulmasından sonrada otizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerin artıĢ 

gösterdiği sonucuna varılmıĢtır. Otizm spektrum bozukluğunun aĢılardan kaynaklı olup 

olmadığına bakılmak için yapılan araĢtırmalar sonucunda; otizm spektrum 

bozukluğunun aĢılarla bir iliĢkisi olmadığı ortaya çıkmıĢtır (Ġftar, 2015). 

 

Otizm Spektrum bozukluğunun etyopatogenezinde, çevresel risk etmenleri 

çoğunlukla merkezi sinir sistemini prenatal (doğum öncesi), perinatal (28. gebelik 

haftasından baĢlayarak doğumdan sonraki 4. hafta sonuna uzanan dönem) ve postnatal 
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(doğum sonrası) dönemde etkileyebilen faktörler olarak görülmektedir. GeçmiĢten 

bugüne kadar otizmin nedenlerinin neler olabileceği ile ilgili en çok üzerinde durulan 

konular; babanın yaĢının ileri olması, annenin yaĢının ileri olması, gebelik sürecinde 

annenin geçirdiği enfeksiyonlar, tarım ilaçlarına maruz kalma, özellikle partikul 

maddelerin içinde bulunan civa, kurĢun, kadmiyum gibi ağır metallere maruz kalma, 

geliĢmemiĢ ya da az geliĢmiĢ ülkelerden geliĢmiĢ ülkelere yapılan göç, hava kirliliği, 

prematüre doğum, hipoksi (oksijen azalması), hormonlu gıdalarla beslenme, D vitamini 

eksikliği, aĢılar vs.'dir (Tanıdır-Mukaddes, 2016 s.130). Hamilelikte hipertansiyon, 

diyabet ve obezite gibi metabolik bozuklukların da otizm spektrum bozukluğuna ve 

geliĢimsel geriliğe neden olabileceği düĢünülmektedir (Öz, 2018). Son yıllarda özellikle 

ileri anne ve ileri baba yaĢının otizme neden olduğuna dair kanıtlar artmaya baĢlamıĢtır. 

Hatta bazı araĢtırmalarda anne-baba yaĢ farkının bile bir risk etmeni olduğu görüĢünden 

bahsedilmektedir. Olası çevresel risk faktörleri ayrıntılı araĢtırılması gereken konular 

arasındadır. (Tanıdır-Mukaddes, 2016). 

 

Töret ve arkadaĢları (2014) "Otizmli çocuğa sahip olan ebeveynlerin görüşleri: 

otizm tanımlamaları ve otizmin nedenleri" kapsamında yaptıkları araĢtırmada, otizmli 

çocuğu olan ebeveynlerin, otizmin sebeplerine iliĢkin algıları, otizm tanımlamaları ve 

çocukların otizmin yaygın tanımı ile uyumlu olup olmadığını düĢündükleri özelliklerine 

iliĢkin görüĢlerinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Yapılan bu araĢtırmanın bulguları 

incelendiğinde, ebeveynlerin çeĢitli görüĢlerinin olduğu görülmekte ancak ebeveynlerin 

çoğu, çocuklarının almıĢ olduğu otizm tanısının sebebini bilmediklerini (%44) ifade 

etmektedir. Sık bildirilen diğer bir görüĢ ise ebeveynlerin, çocuklarının otizmli olma 

nedenini genetik faktörlere (%16) bağlaması olmaktadır. Bu bulgular doğrultusunda 

otizmin nedeni olarak ebeveynlerin suçlanmasında rol oynayan ve ebeveynlerin 

mücadele etmesini gerektiren 'buzdolabı anne' teorisinin türk ebeveynleri üzerindeki 

etkisinin önemli oranda kaybolduğu görülmektedir. Bununla birlikte 1990'larda otizmin 

nedenini çevresel faktörler ve aĢılar olarak gören ebeveynlerin bakıĢ açısı bazıları 

üzerinde halen devam etmektedir. Ebeveynlerin %8'i çocuklarının otizm tanısı 

almasının nedenini 'beyindeki yapısal bozukluklar' olarak görmekte veya çocuğunun  
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otizmli olma nedenini kendi hataları ile bağlantılandırmakta, %6'sı doğum sırasında 

ortaya çıkan problemlerden, %2'si de aĢırı televizyon izlemeden kaynaklı olduğunu 

ifade etmektedir. 

 

2.3. Otizm Spektrum Bozukluğuğunun Belirtileri ve Tanılama 

 

Otizmli bireylerde, geliĢim alanlarıyla alakalı birçok özellik, normal geliĢim 

gösteren bireylerden oldukça farklı düzeydedir. Ayrıca bu geliĢim alanları ile ilgili 

özellikler, otizmli bireyler arasında da (Hafif, orta ve ağır düzeyde). farklılık 

göstermektedir. Sıklıkla söz edilen otizm spektrum bozukluğu belirtileri Ģu Ģekilde ifade 

edilmektedir. OSB'li bireyler sosyal etkileĢim de sıkıntı yaĢamakta, yalnızlıktan 

hoĢlanmakta ve diğer çocuklarla etkileĢimde isteksiz olmaktadırlar. Aynı zamanda kısa 

süreli göz taması kurmakta ya da hiç göz teması kurmamaktadırlar. ĠĢaret edilen yere 

bakmakta güçlük çekmekte, jest ve mimik kullanımları sınırlı olmakta ve hayali oyun 

oynayamamaktadırlar. SıradıĢı ya da yinelenen dil kullanmakta, dil geliĢimi geriliği, 

konuĢma zorluğu çekmektedirler. Aynı zamanda takıntılı davranıĢlar sergilemekte, 

belirli rutin ve düzene iliĢkin aĢırı ısrar etmekte ve günlük yaĢamdaki değiĢikliklere 

karĢı aĢırı tepki göstermektedirler. Saldırgan davranıĢlar, aĢırı hareketlilik ya da tam 

tersi hareketsizlik tüm bu belirtilere eĢlik etmektedir.  Ayrıca görme, iĢitme, tat, koku ve 

dokunma duyularının birkaçında ya da hepsinde aĢırı duyarlılık söz konusudur. 

 

Otizm spektrum bozukluğu tanısı almıĢ bireylerin yaklaĢık %10'u üstün 

yeteneklere sahiptir Otizm spektrum bozukluğu tanısı almıĢ bireylerin yaklaĢık % 80'ine 

zeka geriliği eĢlik eder. Otizm spektrum bozukluğu tanısı koyma süreci alanında uzman 

birçok kiĢiler aracılığıyla, çeĢitli kriterlere göre yapılmaktadır. Uzmanlar erken 

tanılamanın önemine vurgu yapmaktadır. Erken tanılama eğitim ve öğretim 

hizmetlerine daha erken yaĢlarda baĢlanmasını sağlamakta ve çocuğun geliĢimi 

açısından büyük önem taĢımaktadır (Ġftar, 2003). 

 

2.3.1. Otizm Spektrum Bozukluğu Ġçin Çocuklarda Görülen Ġpuçları 

 

Tanıdır ve Mukaddes (2016) otizm spektrum bozukluğu için çocuklarda görülen 

ipuçlarını yaĢlara göre aĢağıdaki gibi ifade etmiĢtir; hayatın ilk bir yılında çocuğunun 
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otizmli olmasından kuĢkulanan aile sayısı azdır. 0-1 yaĢ aralığında ki otistik çocuklar 

hakkında sınırlı bilgi olduğundan yaĢıtları ile iletiĢimsel ve sosyal yönden mukayese 

edilip, yaĢ döneminin özelliklerini gösterip göstermediği anlamaya çalıĢılmaktadır. 

  

Bu yaĢ grubunun çoğunluğunda baĢtan itibaren yaĢıtlarına göre sosyal ve 

iletiĢimsel anlamda yetersizlikler olduğu görülmektedir. 1-2 yaĢ aralığında da sınırlı göz 

teması, görsel izlemede yetersizlikler, motor alanda görülen etkinlik azlığı, kaba-ince 

motor beceri yetersizliği, kendine özgü garip motor hareketler gözlenmektedir. Taklit 

etmede yetersizlik (cee'yi yapamama, bay bay yapamama vb.) oyunu amacına uygun bir 

Ģekilde oynayamama, yineleyici oyun oynama, karĢı tepki vermede kısıtlılık (adına 

tepki vermemesi gibi) çoğunlukla görülen belirtiler arasındadır. Dil geliĢimi geri 

olduğundan anlamlı sözcük kullanımı yok denecek kadar azdır. Ailelerin 2-3 yaĢ 

aralığındaki çocuğu için doktora baĢvurma sebebi; çoğunlukla çocuğunun 

konuĢamamasından kaynaklıdır. Bu durum en sık görülen baĢvuru sebebidir. Bu 

baĢvuru sebebinin dıĢında aile bireyleri çocukları ile ilgili; doktora, yalnızlıktan 

hoĢlanma, baĢkalarının dikkatini çekme konusunda ilgisizlik, hayali oyunda gerilik, 

ismini seslenince bakmama, tekrarlayan davranıĢlar sergileme (el çırpma, dönme), 

nesnelere aĢırı Ģekilde odaklanma, ekolali  gibi belirtiler anlatmaktadırlar (Tanıdır-

Mukaddes, 2016, s.132). 

 

2.3.2. Otizm Spektrum Bozukluğunun Tanı Kriterleri 

 

2000 yılında Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayımlanan Ruhsal 

Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı DSM-IV-TR kılavuzuna göre otistik 

bozukluk yaygın geliĢimsel bozukluk içinde yer almaktadır. Amerikan Psikiyatri 

Birliği'nin (2013) DSM-V'e göre; Otizm Spektrum Bozukluğunun tanımlanması için 

aĢağıdaki ölçütlerin oluĢması gerekmektedir: 

 

A. Sosyal etkileĢim ve sosyal iletiĢimde sürekli eksikliklerin olması: 

 

 1. Sıra dıĢı sosyal yaklaĢım, karĢılıklı konuĢmada zorluk çekme, ilgilerini, 

duygularını paylaĢmada yetersizlik, sosyal etkileĢimi baĢlatamama ya da sosyal 

etkileĢime yanıt verememe, sosyal ve duygusal olarak tepki vermede yetersizlik. 
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 2. Sosyal etkileĢim için gerekli olan sözel ve sözel olmayan iletiĢim yetersizliği, 

göz teması ve vücut dilinde sıradıĢılık, jest ve mimik kullanmada yetersizlik, sosyal 

etkileĢim için kullanılan sözel olmayan iletiĢim davranıĢlarında yetersizlik. 

 3. Farklı sosyal ortamlara göre davranıĢlarını ayarlama ve ortama uyum 

sağlamada yetersizlik, hayali oyunda yetersizlik, baĢkalarına karĢı ilgisizlik, baĢkaları 

ile iliĢki kurma, iliĢkiyi devam ettirme ve iliĢkileri anlamada yetersizlik. 

 

B. AĢağıda verilenlerin en az ikisinin varlığı ile kendini gösteren, sınırlı, tekrarlayan 

davranıĢ örüntüleri, ilgiler ya da faaliyetler: 

 1.Tekrarlayan veya yineleyen motor hareketler, obje kullanımı ve konuĢmanın 

(ekolali) varlığı. 

 2. Aynı olmakta ısrar etme ve rutine sıkı sıkıya bağlılık. 

 3. Basmakalıp, olağandıĢı, sınırlı ilgi alanları. 

 4. Duyusal olarak aĢırı duyarlılık (sese beklenmedik tepkiler gösterme) ya da  

aĢırı duyarsızlığın olması (acıya/sıcağa aĢırı duyarsızlık). 

 

C.  Belirtiler geliĢimin erken döneminde ortaya çıkmıĢ olmalıdır. 

D. Belirtiler; sosyal, mesleki, günlük yaĢam ve diğer iĢlevsellik alanlarında klinik 

açıdan belirgin Ģekilde bozulmaya sebep olmalı. 

E. Bu bozukluk, anlıksal geliĢimsel bozukluk veya geliĢimsel gerilik ile daha iyi 

açıklanamaz. Zihinsel yetersizlik ve otizm spekturum bozukluğu genellikle birlikte 

görülür. Ancak zihinsel yetersizlik ve otizm spektrum tanısının konabilmesi için sosyal 

iletiĢim, genel geliĢim seviyesinin altında olmalıdır.  

 

2.3.3. Tedavi YaklaĢımları 

 

Otizm spektrum bozukluğunun kesin bir tedavisi olmadığından otizm yaĢam 

boyu devam eden bir nörogeliĢimsel bir bozukluktur. Ancak erken yaĢlardan itibaren 

verilmeye baĢlayan eğitimlerle çocukların beceri, yetenekleri geliĢtirilebilmekte ve 

sosyal yaĢama uyum süreçleri arttırılarak bazı belirtiler yok olabilmektedir. A tipik 

tanılı Otizm spektrum bozukluğundaki belirtilerde iyileĢme ve düzelme oranı 

kaynaklarda %20 olarak belirtilmiĢtir (Korkmaz, 2017). 
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Eğitsel tedaviler; her otizmli çocuk birbirinden farklı özelliklere sahip olduğu 

için davranıĢ problemleri ve ihtiyaçları farklıdır. Ayrıca eğitsel tedavilere her çocuk 

aynı yanıtı vermediğinden hangi yaĢta hangi çocuğa nasıl bir eğitim programı 

uygulanacağının belirlenmesi için baĢlangıçta detaylı bir değerlendirme yapılması 

gerekmektedir (Korkmaz, 2002). Otizmli çocukların lovaas tekniği ve teacch 

programlarını içeren iki eğitsel tedavi uygulaması mevcuttur. Bunlar;  

 

DavranıĢçı yaklaĢım eğitim modelini Ivar Lovaas adlı Amerikalı psikiyatrist 

geliĢtirmiĢtir. Lovaas eğitim modelinde çocuğa otizm tanısı konulduktan hemen sonra, 

çocuk ile evinde haftada kırk saat olacak Ģekilde bireysel eğitim yapılmaktadır. Otizmli 

çocukların sevdiği bir pekiĢtireç kullanılarak ilk olarak taklit becerilerinin öğretimi ile 

eğitime baĢlanmaktadır. Bu eğitimin üzerinden altı ay veya bir yıl geçmesiyle çocuğun 

okul öncesi kuruma yönlendirmesi yapılmaktadır. Evde eğitim veren kiĢi, çocuğun 

okula baĢlamasıyla birlikte çocuğa ilk zamanlarda eĢlik ederken, daha sonra eğitimci 

kiĢinin okuldaki faaliyeti azaltılmaktadır (Aral ve Gürsoy, 2007). 

 

Teacch programları; çocuğun gereksinimlerine uygun bir alan yaratılarak 

çocuğun kabiliyetlerini en üst seviyeye çıkarmayı amaç edinmektedir. Daha çok sosyal, 

biliĢsel, dil ve taklit becerilerini geliĢtirmeye yöneliktir. Bu programda ders ve etkinlik 

zamanlarında çocuğun ilgisini çeken görsel materyaller kullanılmaktadır. Hazırlanan 

bireysel programa uyum sağlayan otizmli bireyler bu program çerçevesinde öğrendiği 

becerileri gerçek hayatta da  kullanabilmekte, bağımsız ve üretken bir birey haline 

gelebilmektedir (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 2016). 

 

Biyokimyasal tedaviler; otizmli bireylerin metabolizması, normal geliĢim 

gösteren bireylerin metabolizmasından farklıdır. Otizmli bireylerin metabolizmasında 

enzim azlığı sebebiyle glutenin ve kazeinin vücutta parçalanması güçtür. Bu da otizmli 

bireyde olumsuz farklı sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle süt ürünleri ve tahıl 

ürünleri içerisinde gluten ve kazein barındırdığından bu besinlerin azaltılması ve bu 

çerçevede bir diyet programının hazırlanması önemli bir tedavi Ģekli olmaktadır 

(Korkmaz, 2017). 
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Biyokimyasal tedaviler; ilaç, diyet, vitamin tedavilerini kapsamaktadır. Otizmin 

belirtilerini tamamen ortadan kaldıran bir ilaç yoktur. Ancak otizm spektrum bozukluğu 

tanılı bireylerde görülen hiperaktivite, agresyon, yeme problemleri, depresyon, epilepsi 

ve öfke nöbetleri gibi otizme eĢlik eden hastalıklarda belirtileri hafifletme ya da yok 

etmeye yönelik ilaçlar kullanılabilmektedir. Tedavi amaçlı kullanılan ilaçlar otizm 

spektrum bozukluğuna eĢlik eden hastalık belirtileri üzerinde etkilidir. Ayrıca otizmli 

çocuklarda mide ve bağırsak sorunları sık görülmektedir. Mide, bağırsak sorunlarının 

çocuğu olumsuz etkilediği düĢünülmekte ve kısmen ya da tamamen geçmesi için diyet 

tedavileri uygulanmaktadır (ġahin, 2017).  

 

Beyinde kimyasal sistemlerden otizm spektrum bozukluğuna etkisi olanlar; 

serotonin, dopamin, noradrenalin, opioid ve oksitosin'dir. Otizmli bireylerde bu hormon 

değerlerinin farklı olduğu düĢünülmektedir. Doktor tarafından önerilen ilaçlar beyin 

biyokimyasında  bu hormanların üzerinde olumlu değiĢikliklere sebep olmaktadır 

(Korkmaz, 2017). 

 

Duyusal ve algısal tedaviler; Aral ve Gürsoy'un (2007, s.256-257) Kayaalp'ten 

(2000) aktardığına göre duyusal ve algısal tedaviler; duyu bütünleme, iĢitsel tedavi ve 

kolaylaĢtırılmıĢ iletiĢim tedavilerini kapsamaktadır;  

 

Duyu bütünleme tedavi yöntemi, fizyoterapistler tarafından yapılmaktadır. 

Amaç etraftan gelen duyuları otizmli bireyin ayırt etmesini ve bunu kalıcı bir Ģekilde 

öğrenmesini sağlamaya çalıĢmaktır. Tedavide baĢarının sağlanıldığı durumlarda otizmli 

bireyin duyular yolu ile alınan bilgileri dinamik olarak entegre etme kapasitesinin 

yükseleceğine inanılmaktadır. 

 

Otizmli bireylerde görülen bazı durumlar iĢitsel sorunlardan kaynaklıdır ve bu 

yüzden iĢitsel tedavi yönteminin uygulanmasının önemi vurgulanmaktadır. ĠĢitsel tedavi 

yöntemi uygulaması; bireyin müziği belirli ses frekanslarında gün içinde iki kere 

yarımĢar saat on gün süreyle dinlemesi Ģeklinde yapılmaktadır. Alçak ve yüksek olan 

sesler otizmli olan bireye karıĢık olarak verilir bu uygulama ile bireyin uyaranlara ilgi 

göstermesi sağlanmaktadır. 
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KolaylaĢtırılmıĢ iletiĢim yönteminde ise; tekrar eden davranıĢların azaltılması 

için bir eğitmen çocuğun ellerini tutarak ona destek olmaktadır. Amaç, otizmli çocuğun 

ilgisini bir yerde toplamasına ve kontrolünü sağlamasına yardımcı olmaktır (Aral ve 

Gürsoy, 2007 ).  

 

 

2.4. Otizm Spektrum Bozukluğuna EĢlik Eden Psikiyatrik Bozukluklar 

  

Otizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerin normal geliĢim gösteren bireylere 

oranla daha fazla davranıĢ problemleri ve psikiyatrik bozukluk gösterdikleri birçok 

araĢtırmada gösterilmiĢtir. Otizm tanısına eĢlik eden bozuklukların belirlenmesi, 

yorumlanması ve tedavi edilmesi bu bireylerin öğrenme ve yaĢam kalitelerinin artması 

için önemlidir.  

 

2.4.1. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) 

 

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), dikkat sorunları, aĢırı 

hareketlilik ve isteklerini erteleyememe (dürtüsellik) ile kendini gösteren, çocukluk 

çağında en çok görülen psikiyatrik bozukluktur. KiĢinin dikkat süresi gerekenden azdır. 

Kendini kontrol etmede sorunlar yaĢamaktadır (Özmen, 2010). 

 

Otizm Spektrum bozukluğu tanısı almıĢ bireylerin %28-83'ü Dikkat Eksikliği 

Hiperaktivite Bozukluğu eĢ tanısı almaktadır. DEHB'nin otizme eĢlik ediyor olması ile 

davranıĢsal problemler artmakta, eğitim ve toplumsal uyumda olumsuz etkilenmektedir. 

Bu nedenle otizm tanısı konulurken DEHB semptomlarının da sorgulanması ve tanı 

konulduğunda hemen uygun tedaviye baĢlanması gerekmektedir (Tanıdır ve Mukaddes 

2016). 

 

2.4.2. Depresif Bozukluk 

 

Depresyon bireylerin duygu, düĢünce ve davranıĢlarını olumsuz yönde 

etkilemekte, kiĢilerarası iliĢkilerini, sosyal ve mesleki iĢlevselliklerini ortadan 

kaldırmaktadır. Bireyin içinde bulunduğu durumdan mutsuz olduğu, kendini hüzünlü, 
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yorgun ve karamsar hissettiği, yaĢamdan zevk alamama durumu olarak 

tanımlanmaktadır (Korkmaz, 2017). 

 

Ergenlik ve yetiĢkinlik dönemlerinde olan otizmli bireylerde sık 

rastlanılmaktadır. IQ düzeyi yüksek olan ve sözel olarak kendini ifade edebilen otizmli 

bireyler mutsuzluğunu ve depresip ruh halini açıklayabilmektedirler. Ancak sözel olarak 

kendini ifade edemeyen otizmli bireyler; ağlama nöbetleri, uyku bozukluğu, yeme 

bozukluğu, toplumsal içe çekilme, keder, iĢlevsel olarak gerileme, mutizm ve kendine 

zarar verme davranıĢı ile içinde bulunduğu durumu ifade etmeye çalıĢmaktadır. Bu 

semptomlarda depresif bozukluk akla gelmelidir (Tanıdır ve Mukaddes, 2016). 

 

2.4.3. Bipolar Bozukluk (BPB) 

 

Bipolar bozukluk, iki ayrı hastalık dönemleriyle karakterize olan bir psikiyatrik 

bozukluktur. Bu hastalık dönemlerinin bir tanesinde taĢkınlık bir tanesinde ise 

çökkünlük görülmektedir. Maniden depresyona kadar uzanan ruh halindeki aĢırı 

değiĢikilikler olarak tanımlanmaktadır. Depresif atak sırasında duygulanımda mutsuzluk 

görülmekte, manik atak sırasında ise kiĢinin neĢesinde bir artıĢ olduğu görülmektedir. 

KiĢinin duygudurumunda ,enerjisinde ve sosyal aktivitelerinde dönemsel farklılıklar 

olmaktadır (Dalğıç, 2015). 

 

Klinik araĢtırmalarda otizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerde bipolar 

bozukluk  oranı %0.7-27'dir.  Otizmli bireylerde manik durum; konuĢmada ve 

hareketlilikte artmanın olması, dağınık dikkat, aĢırı mutlu görünüm, irritabilite, yemek 

yemede ve cinsel hareketlerde artıĢ olması Ģeklinde kendini göstermektedir (Tanıdır ve 

Mukaddes, 2016). 

 

2.4.4. Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) 

 

Obsesif kompulsif bozukluk, takıntılı düĢünce ve dürtüler anlamına gelen 

obsesyonlardan ve yineleyici zihinsel uğraĢlar anlamına gelen kompulsiyonlardan 

oluĢan psikiyatrik bir bozukluktur. Sıklıkla kiĢi obsesyonlardan kurtulmak için 
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kompulsif davranıĢlar yapmaya baĢlamaktadır. Bu nedenle kiĢinin günlük hayatı ve 

aktiviteleri olumsuz yönde etkilenmektedir (Çakır, 2018). 

 

Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı almıĢ bireylerin % 17-56'sında Obsesif 

kompulsif bozukluk görülmektedir. OSB'li bireylerde görülen takıntılar 

herzamankinden daha fazla iĢlev yitimine yol açıyorsa ve yeni obsesyon ve 

kompulsiyonlar eklenmiĢse burada OKB tanısı düĢünülebilir (Tanıdır ve Mukaddes, 

2016). 

 

2.5. Aleksitimi 

 

Ġnsan biyopsikososyal bir varlık olduğundan beden sağlığının, ruh sağlığının ve 

sosyal açıdan sağlıklı olmanın insan sağlığını oluĢturan üç unsur olduğu bilinmektedir. 

YaĢamını idame ettirebilmesi için gereksinimleri olan insanın bu gereksinimleri elde 

etmek için toplu Ģekilde yaĢamaya ihtiyacı vardır. Bunun için diğer insanlarla iyi bir 

iletiĢim kurmak zorundadır. ĠletiĢim, insanı diğer varlıklardan ayırmaktadır. KiĢinin 

hayatı boyunca iyi bir iliĢki kurmasında duygu, düĢünce ve davranıĢ üçlüsü birlikte 

iĢlev görmektedir. Bu üçlü arasındaki bütünlüğün bozulması insan için bir tehdit 

oluĢturmaktadır. Bu yüzden duygularımız sağlıklı iliĢki kurmamıza yardımcı olan ve  

ruhsal dünyamızı yansıtan en önemli öğe olarak tanımlanmaktadır. Çünkü duygular 

hayatın amacını anlamamızı ve hayattan zevk almamızı sağladığından bu yüzden 

hayatımızda önemli bir yere sahip olmaktadır. Ancak insanlar tarihten bu yana 

duyguları anlatmayı bir sorun olarak gördüğü için bu tür sorunlar için zamanla 

aleksitimi kelimesi kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Koçak, 2002). 

 

Aleksitimi kiĢinin duygularını anlama yetisinden yoksun olması anlamına 

gelmektedir. Aleksitimik özellikler sergileyen kiĢi hislerini algılama ve organize etmede 

güçlükler yaĢamaktadır. Bu güçlükler; duyguları adlandıramamak, anlatamamak ve 

duygularını ayırt edememek biçiminde ifade edilmekte ve kiĢi hayatına bu Ģekilde 

devam etmektedir (Motan ve Gençöz, 2007). 

 

Aleksitimik özellikler sergileyen bireylerde aleksitiminin nedenlerinin neler 

olduğu üzerine birçok görüĢler bulunmasına karĢın, aleksitiminin mutlak bir nedeni 
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yoktur. AraĢtırmacılara göre; geliĢim dönemlerinden birine saplanıp kalma, toplumsal 

ve kültürel etmenler, patolojik savunma mekanizmalarını kullanma, biliĢsel çarpıtmalar, 

bilinçdıĢı çatıĢmalar ve yıpratıcı yaĢantılar bilinen nedenler arasındadır. Tüm bu 

nedenlerden dolayı aleksitimik özellikler gösteren kiĢiler duygularını baĢkalarına 

anlatmada zorlanmaktadırlar. Bazı teorisyenler çocukluk döneminde meydana gelen 

travmanın ve o dönemde  anne-bebek iliĢkisinin bozuk olmasının aleksitimiye neden 

olduğunu belirlemiĢtir. Aleksitimi aile çevresi ve çocukluk dönemi travma geçmiĢiyle 

iliĢkilendirilmiĢtir (ġenkal, 2013). 

 

2.5.1. Aleksitimi Kavramının Tarihçesi 

 

Aleksitimi kavramını baĢlarda psikosomatik teorisyenler, psikosomatik bir hali 

açıklamak için kullanmıĢlardır. Ancak zaman geçtikçe aleksitimi kavramının yalnızca 

psikosomatiklere has bir durum olmadığı, sağlıklı kiĢilerde de görüldüğü ortaya 

çıkmıĢtır. Günümüzde ruhsal hastalıklarda, fiziksel hastalıklarda ve sağlıklı bireylerde 

sıklıkla görülmektedir. Ġlk kez Sifneos 1972 senesinde gerçekleĢtirdiği bir 

konferansında duygusal problemleri, aleksitimi kelimesi ile anlatmıĢtır. Aleksitimi, 

latince kökenli bir kelimedir. a "yok", lexis "söz", thymos "duygu" anlamına 

gelmektedir. Aleksitimi kavramı bu üç sözcüğün birleĢmesinden oluĢmaktadır  (Koçak, 

2002 ). 

 

Aleksitimi kavramının semptomlarını farklı kuramcılar farklı Ģekillerde 

yorumlamaktadır. Taylor ve arkadaĢları (1991) aleksitimik kiĢilerin kiĢilik özelliklerini; 

duygularını tarif etmede güçlük çekme, duyguların sebep olduğu bedeni duyumları fark 

edememe, hayali iĢlemin sınırlı olması, düĢüncenin dıĢa yönelik olması Ģeklinde dört 

baĢlık altında anlatmaktadır (Temiz, 2018). 

 

Ruesch 1948 senesinde terapi yaptığı bazı kiĢilerde duygularını bedensel olarak 

ifade etmeye çalıĢtıklarını farketmiĢtir. Ruesch duygularını bedensel olarak ifade eden 

kiĢileri çocuksu kiĢilikli olarak anlatmaktadır (Yalçın, 2010). 
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Bir bireyin alesitimik olup olmadığı yönünde değerlendirmeler yapmak basit bir 

iĢ değildir. Aleksitimiyi birbirinden farklı tanımlayan görüĢler bulunmaktadır. Bu 

görüĢlerden bazıları; kiĢisel özellik, toplumsal destek eksikliği sonucu oluĢan bir durum, 

rahatsızlık, kognitif bozukluk, beceri noksanlığı, nörolojik bir bozukluk olduğu 

yönündedir. Bunun yanısıra aleksitimik belirtilerin sürekli mi olduğu yoksa geçici mi 

olduğu yönünde fikirler öne sürülmektedir. Freyberger (1977) bu fikire Ģöyle bir yorum 

getirmiĢtir. Birincil ve ikincil olarak ikiye ayırdığı aleksitimi kavramından birincil 

aleksitimi daha çok psikosomatik hastalarda görülmekte, bedensel tepkilere yol açmakta 

ve süreklilik göstermektedir. Ġkincil aleksitimi ise; ağır hastalarda, yoğun bakımda yatan 

hastalarda, travma yaĢayan kiĢilerde oluĢmakta ve kalıcı olmayan bir durumu 

göstermektedir. Tüm bunların yanısıra aleksitiminin sosyo-kültürel bir olay olduğunu 

söyleyen araĢtırmacılarda vardır. Çünkü aleksitimi batı toplumları tarafından ortaya 

çıkarılmıĢ bir kavramdır. Ancak bazı toplumlarda kiĢiye duygularını saklaması 

öğretilmekte ve benimsetilmektedir. Çoğu doğu toplumlarında duygular beden dili ile 

anlatılmaktadır (Yalçın, 2010). 

 

2.5.2. Aleksitimik KiĢilik Özellikleri 

 

Aleksitimi kavramını ortaya atan Sifneos (1972), aleksitimik kiĢileri Ģu Ģekilde 

tanımlamaktadır. Aleksitimik özellikler gösteren kiĢi öncelikle duygusal iĢlevlerinde ve 

toplumsal iliĢkilerinde zorluk çekmektedirler. Hayatımızda merkezi bir yere sahip olan 

duygularımız, sağlıklı iliĢkiler kurabilmek açısından oldukça önemlidir. Ancak 

aleksitimik özellikler gösteren kiĢiler sosyal yaĢantılarında etrafa yabancı izlenimi 

verirler ve baĢka bir dünyadan gelmiĢ gibi davranırlar. Duygularını anlama ve ifade 

etmede sıkıntılar yaĢayan bu kiĢiler günlük hayatlarında zeki kiĢilerdir ancak bu 

zekalarını sadece duygularını saklamak ve duygularından kaçınmak için kulanmaktadır 

(Koçak, 2002).  

 

Aleksitimik semptomlar ve özellikler farklı kiĢiler tarafından farklı tanımlanmıĢ 

olsada, dört ana özellikte hemfikir olmuĢlardır. Bu özellikleri Koçak (2002) Ģu Ģekilde 

sıralamaktadır: 
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 Duyguları fark etme, ayırt etme ve sözel olarak ifade etme güçlüğü. 

 Hayal kurma, düĢlem (fantazi) yaĢantısında kısıtlılık. 

 ĠĢe vuruk iĢlemsel düĢünme. 

 DıĢ merkezli uyum sağlamaya yönelik biliĢsel yapı. 

 

Duyguları fark etme, ayırt etme ve sözel olarak ifade etme güçlüğü; duygularını 

ayırt etme, tanımlama ve anlatmadaki zorluk; aleksitimik kiĢilerin en belirgin özellikleri 

arasındadır. Bu aleksitimik özellikler kiĢinin iliĢki kurmada ve duygusal iĢlevlerinde 

zorlanması ile belirmektedir. Lesser'e göre; bu tip kiĢiler duygularını anlatırken kolay 

ifadeler kullanmayı tercih ederler veya bedensel tepkilerde bulunurlar. Örneğin 

duygularını ifade ederken "rahatlama ve rahatsız olma" gibi kolay ifadeler kulllanırlar 

ya da "gevĢeme ve gergin olma" gibi bedensel tepkilerde bulunurlar (ġenkal, 2013). 

KonuĢmaları detaylıdır ancak aynı konuları tekrar ederler. Kendilerine nasıl bir duygu 

içinde oldukları sorulduğunda bu sorunun cevabını bilmiyor gibi görünürler. 

Hayatlarında duygusallığın kısıtlı olduğunu, donuk bir duruĢlarının olmasından ve 

duygularının yüz ifadelerinden anlaĢılamamasından anlamak mümkündür. Örneğin 

hüzünlü mü, korkmuĢ mu, kaygılı mı, utanmıĢ mı oldukları konusunda karmaĢık hisler 

içerisinde olup bu yaĢadıklarını ifade etmekte sıkıntı yaĢadıkları görülmektedir (Koçak, 

2002). 

 

Hayal kurma, düĢlem (fantazi) yaĢamında kısıtlılık; aleksitimik özellikler 

gösteren bireylerin hayalgücü oldukça zayıftır ve duygularını anımsatan hayaller 

kurmamaya özen gösterirler. Gerçeği değerlendirme kabiliyetinde bozulma yoktur 

ancak tekdüze, heyacanı olmayan, canlı olmayan, duygu yüksüz hayaller kurarlar. 

Hayal kurmada zorluk çeken bu bireyler, hayal kurmayı zamanın boĢa harcanması 

olarak değerlendirmektedirler. Bu özellikleri nedeniyle aleksitimik bireyler yaratıcı 

olmakta zorluk çeken, duygudan yoksun, donuk ve iç sıkan kiĢiler olarak 

algılanmaktadır (Kuyucu, 2018). 

 

ĠĢe vuruk iĢlemsel düĢünme; aleksitimik bireyler duygularını ayırt etmede, 

tanımlamada, sözel olarak ifade etmede ve hayal kurmada zorlanmalarına rağmen 

çevrelerine uyum sağlayarak hayatlarına devam edebilmektedir. Çünkü mekanik ve 
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yararcı düĢünme eğiliminde olup iç dünyalarından uzaktırlar. RobotlaĢmıĢ-mekanik bir 

biçimde yaĢam biçimleri olduğundan karĢılaĢtıkları problemlere genellikle en hızlı 

Ģekilde somut ve kestirme çözümler bulmaktadırlar. Sorunların derinine inmektense 

yüzeysel nedenlerinin ne olduğu ile ilgilenmektedirler. Aynı problemi tekrar 

yaĢamamak adına gerekli olan önlemler almaktadırlar (Koçak, 2002). 

 

DıĢ merkezli uyum sağlamaya yönelik biliĢsel yapı; aleksitimik bireylerde daha 

çok dıĢadönük kiĢilik özellikleri kendini göstermektedir. Toplumsal iliĢkilerine, 

davranıĢlarına duygular değil dıĢ uyaranlar yön verdiğinden çevresel etkenlere ve 

uyaranlara önem verirler. Empati duyguları sınırlıdır, yakın toplumsal iliĢkilerden uzak 

durmalarına ve kiĢilerarası iliĢkilerinde karmaĢık olmalarına rağmen çevrelerine karĢı 

sosyal uyum sağlama çabaları vardır aynı zamanda çatıĢmalardan kaçınmaya 

meyillidirler (Bayraktutan, 2014). 

 

2.5.3. Aleksitiminin Kuramsal Alt Yapısı 

 

Aleksitimi yeni bir kavram olmasına karĢın, bu kavramın nedenini açıklamaya 

çalıĢan birçok kuram mevcuttur. 

 

Nörofizyolojik Yaklaşım; Uzmanlar komissürotomili hastalarda yaptıkları 

incelemeler sonucunda beynin sağ ve sol yarımküreleri arasındaki bağlantının kopuk 

olduğunu görmüĢlerdir. Bu hastalarda aleksitimik özelliklerin farkedilmesi üzerine 

uzmanlar aleksitimik kiĢilerde de beynin sağ ve sol yarımküreleri arasındaki bağlantının 

kopuk olabileceğini ileri sürmektedirler (Koçak, 2002) 

 

MacLean (1949) psikosomatik kiĢilerin limbik sistem ve neokorteks arasındaki 

bağlantıdaki kopukluk nedeniyle duyguların dıĢa vurumunda güçlük çektiğinden söz 

etmiĢtir. Kaplan ve Wogan (1977) ise aleksitimik kiĢilerin psikosomatik hastalık 

geliĢtirmeye daha eğilimli olma nedenlerinden birinin sağ yarım küredeki aktivite 

yetersizliği olduğunu vurgulamıĢlardır (Yalçın, 2010). 
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Psikoanalitik Yaklaşım; Psikoanalitik yaklaĢım duyguların dıĢavurumundaki 

yetersizlikleri sağlıklı olmayan ego savunma mekanizmalarına ya da duygusal 

travmalara bağlı olduğunu savunmaktadır. YapılmıĢ olan bu açıklama aleksitimi 

kavramı içinde geçerlidir. Freud kuramında duyguları hoĢ olan ve hoĢ olmayan 

kaygılarla açıklamıĢtır. Eğer bastırılmıĢ olan libido, hayal olarak ortaya çıkamazsa 

hayatın sonraki dönemlerinde kaygı olarak kendini gösterir. Bu kaygı psikolojik olarak 

sağlıklı olma durumunu olumsuz etkilemektedir (Koçak, 2002). Freud'a göre bir 

uyaranın ifade edilebilmesi için bilince çıkması gerekmektedir. BilinçdıĢında çatıĢmalar 

yaĢarız fakat bu çatıĢmaları bilinçli olarak algılayamayız. BilinçdıĢındaki çatıĢmalar 

sözel olarak ifade edilemediğinden somatik olarak dıĢa vurmakta ve bu yönüyle 

aleksitimiklerle benzerlik göstermektedir (Yalçın, 2010).  ġaĢıoğlu ve diğerlerinin 

(2013) aktardığına göre; "Freud'un, daha sonra Lacan tarafından da işlenen, "aktüel-

nevroz teorisi" ve "güncel bağlanma teorisinden" hareketle, aleksitminin, ben ve öteki 

arasında kurulan ilişkide meydana gelen temsili bir başarısızlık sonucunda ortaya 

çıktığı" düĢünülmektedir. 

 

Bilişsel Yaklaşım; duyguları ifade etme biçimi biliĢsel süreçlerden 

etkilenmektedir. Bireyde ortaya çıkan biliĢsel çarpıtmalar onların duygu ve düĢünceleri 

ile ilgili bilgi verdiğine göre aleksitimi ile ilgili de bilgi vermektedir. Birey çevresindeki 

uyaranları tehlikeli olarak algıladığı zaman kaygılanmakta ve bu algılama sonucu 

bireyde yetersizlik, zarar görme içerikli biliĢsel Ģemalar oluĢmaktadır. Bu Ģemalar kiĢiye 

erken çocukluk döneminden itibaren toplumsallaĢma süreci içinde kültürden ve aileden 

etkilenerek yerleĢmektedir. Bu durumda aleksitimik özellikler biliĢsel çarpıtmaların bir 

sonucu olabilmektedir (Yalçın, 2010). 

 

Lazarus'a göre bireyin çevre ile etkileĢiminde yapmıĢ olduğu kognitif 

değerlendirmeler duyguları oluĢturmaktadır. Kognitif değerlendirmeler basitten 

karmaĢığa doğru aĢamalı bir Ģekilde ilerlemektedir. En basit Ģekli dil öncesi bilinç ve 

bilinçdıĢıdır. Bilinçte düĢünce, imgeleme ve duyguların sözel, sembolik ifadesi 

bulmaktadır (Koçak, 2002). 
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Martin ve Pihl (1986) yaptıkları biliĢsel açıklamayı Lazarus'un görüĢüne 

dayandırmakta ve aleksitimik bireylerin ilkel biliĢsel Ģemalar kullandıklarını öne 

sürmektedir. Onlara göre aleksitimik bireylerin yaptığı biliĢsel değerlendirmeler en alt 

düzeyde ve sözel ve simgesel olmayan bir Ģekilde yapılmaktadır. Bu bireyler stres ve 

kaygı gibi duyguların farkında olamadıkları ve hissedemedikleri için farkında 

olamadıkları bu duygularını sözel olarak değil psikosomatik belirtiler göstererek ifade 

etmektedir (Kahramanol, 2016). 

 

Lane ve Schwartz'ın (1987) Piaget'in biliĢsel geliĢim kuramına dayanarak 

geliĢtirdikleri biliĢsel geliĢim modeline göre tüm duygular, duygusal uyarımların biliĢsel 

iĢlemden geçmesiyle oluĢmaktadır. Piaget'in biliĢsel geliĢim süreci hiyerarĢik bir yapıda 

basitten karmaĢığa doğru beĢ adet duygusal duyarlılık aĢamalarından oluĢmaktadır. 

Lane ve Schwartz'a göre aleksitimik özellikler gösteren bireyler bu aĢamalardan en alt 

evrede takılıp kalmıĢtır. Bu evre duyguların ayrıĢmadığı bedensel nitelik taĢıdığı 

evredir. Bu evrede takılıp kalan bireyler geliĢim özürlü bireylerdir (Koçak, 2002). 

 

Aleksitimik özellikler bize otizm spektrum bozukluğunu hatırlatmaktadır. 

Otizmli bireylerde aleksitimi skorunun yüksek çıkmasına rağmen yine de tanı koymak 

için tekrar eden davranıĢların, sosyal iletiĢimde önemli ölçüde bozulmanın olması gibi  

birkaç belirtinin birlikte görünüyor olması gerekmektedir. Bundan dolayı aleksitimi, 

otizm spektrum bozukluğundan ayrılmaktadır. Ancak hala bu ikisi arasında neden-

sonuç iliĢkisinin var olup olmadığı bilinmemektedir (ġaĢıoğlu, Gülol ve Tosun, 2013). 

 

Aygen (2011) otizm tanısı almıĢ çocuk ve ergenlerin anneleri ile bir çalıĢma 

yapmıĢtır. Bu çalıĢmada otizmli çocuk ve ergenlerin annelerinin aleksitimi düzeyinin 

yordanması amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmaya otizmli çocuğu olan 207 anne ve karĢılaĢtırma 

grubu olarak nornmal geliĢim gösteren çocuğu olan 207 anne katılmıĢtır. Yapılan bu 

çalıĢmanın bulguları incelendiğinde ailedeki koruyucu etkenler, duygusal tükenmiĢlik, 

kiĢisel baĢarı hissi ve otizm tanısı almıĢ çocuğun özel eğitime baĢlama yaĢı 

değiĢkenlerinin aleksitimiyi yordayan faktörler olduğu belirlenmiĢtir (Aygen, 2011). 
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Saraç (2013) otizm tanısı almıĢ 3-23 yaĢ arası bireylerin anne ve babalarıyla 

çalıĢma yapmıĢtır. Bu çalıĢmada otizmli bireylerin ebeveynlerinin otizm fenotipi, 

aleksitimi özellikleri ve aralarındaki iliĢkiyi belirlemek amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmaya, 3-23 

yaĢ arası 270 otizm tanısı almıĢ bireylerin 266 anne ve 228 babası olmak üzere toplam 

764 kiĢi katılmıĢtır. Yapılan bu çalıĢmanın bulguları incelendiğinde, annelerin %56,8'i 

babaların ise %60,4'ünün aleksitimik özellikler gösterdiği belirlenmiĢtir. Otizmli 

bireylerin ebeveynlerinin toronto aleksitimi ölçeğinden aldıkları puanların  meslekleri 

ile anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna varılmıĢtır. Buna göre, annelerde, ev hanımı 

ve genel iĢçi grubunun aleksitimik puanlarının, fen bilimlerine göre daha yüksek 

olduğu, babalarda ise çalıĢmayan grubun aleksitimik puanlarının, eğitim bilimleri ve 

diğer meslek çalıĢanlarına göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Otizmli 

bireylerin ebeveynlerinin aleksitimik puanları yaĢ cinsiyet ve eĢleri ile akraba olma 

durumuna göre farklılık göstermemektedir. Engelli yakını olan babaların aleksitimik 

puanı, engelli yakını olmayanlara göre farklılık göstermiĢ ve annelerin el tercihine göre 

farklılık gösterdiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Otizmli çocukların annelerinin otizm 

spektrum anketi puanı yaĢ, cinsiyet, engelli yakını olması, eĢler arasında akrabalık 

olması ve el tercihi değiĢkenlerine göre farklılık göstermezken, otizmli çocukların 

babalarının otizm spektrum anketi puanı yaĢ,  cinsiyet, engelli yakını olması, eĢler 

arasında akrabalık olması ve el tercihi değiĢkenlerine göre farklılık göstermektedir. 31-

35 yaĢ grubundaki babaların otizm spektrum anketi puanı, 30 yaĢ ve altında olan 

babaların puanına göre daha yüksek çıkmıĢtır (Saraç, 2013). 

 

Korkmaz (2017) otizm tanısı almıĢ bireylerin annelerinde ve normal geliĢim 

gösteren bireylerin annelerinde depresyon ve aleksitimi düzeylerini karĢılaĢtırmıĢtır. 

Ayrıca aleksitimi düzeyinin depresyon üzerine etkisini de incelenmiĢtir. ÇalıĢmaya 60 

otizmli çocuk annesi, 60 normal geliĢim gösteren çocuğu olan anne olmak üzere toplam 

120 anne katılmıĢtır. Bulgulara göre, otizmli çocukların annelerinin aleksitimi ve 

depresyon düzeyleri, normal geliĢim gösteren çocukların annelerinin depresyon ve 

aleksitimi düzeylerinden daha yüksek olduğu ayrıca her iki gruptaki annelerin aleksitimi 

düzeylerinin depresyon düzeylerine etkisi olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 
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Griffin, Lombardo ve Auyeung (2015) otizm spektrum bozukluğu olan ve 

olmayan çocuklarda aleksitimi düzeyini araĢtırmıĢlardır. Elde edilen bulgularda, otizm 

spektrum bozukluğu tanılı bireylerde aleksitimi, normal geliĢim gösteren bireylere göre 

daha yüksek düzeyde çıkmıĢtır (Griffin, Lombardo ve Auyeung, 2015). 

 

Kinnaird, Steward ve Tchanturia (2019) otizm spektrum bozukluğunda 

aleksitiminin doğasını ve yaygınlığını araĢtırmayı amaçlamıĢlardır. Bu araĢtırmanın 

sonucunda otizmli bireyler normal geliĢim gösteren bireylerden daha yüksek puan 

almıĢ, dolayısıyla aleksitimi otizmli bireylerde daha yüksek düzeyde çıkmıĢtır 

(Kinnaird, Steward ve Tchanturia, 2019). 

 

2.6. Ruminasyon 

 

Ruminasyonun kökeni, toynaklı hayvanların midesinin ön bölümünü anlatan 

'Rumen' kelimesinden gelmektedir. Bu kavram, 1600'lü yıllardan önce yenilen 

yiyeceklerin bir kısmının midenin ilk bölümünden tekrardan ağıza getirilirek 

çiğnenmesi anlamında kullanılırken, 1600'lü yıllardan sonra bireyin içinde bulunduğu 

duygudurumunu, olası sebep ve sonuçlarını tekrar takrar düĢünmesi ve olumsuz 

düĢüncelerin zihinde tekrarlanması anlamında kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Psikoloji 

literatüründe 'zihinsel geviĢ getirmek' anlamında kullanılmakta olan terime 1960 yılında 

Ġngram farklı bir anlam kazandırmıĢtır. OKB üzerinde çalıĢan Ġngram fobik-ruminatif 

bir durum olarak gördüğü olguyu, Obsesif kompulsif bozukluktan farklı olarak ele 

almıĢ, bu durumu kompulsiyonları olmayan düĢünce düzeyindeki patoloji olarak 

yorumlamıĢtır (Ertuğ, 2018). 

 

Ruminasyon kavramı derin ve tekrarlayıcı düĢünceler anlamına gelmektedir. 

Birey içinde bulunduğu olumsuz duygularının nedenlerini ve sonuçlarını tekrarlayıcı bir 

Ģekilde sürekli düĢünmektedir. Ruminatif düĢünce biçimine sahip kiĢi olumsuz durum 

ile karĢılaĢınca, bunlar "neden her zaman benim baĢıma geliyor?", "neden böyle 

hissediyorum?" Ģeklinde zihninde tekrar eden düĢünceler oluĢturmaktadır. Özellikle 

stres veren yaĢam olaylarının deneyimlenmesi sonucunda verilen bu tepki, stresle baĢa 

çıkmayı zorlaĢtırmakta ve depresyon baĢta olmak üzere birçok psikolojik sorunlara 
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zemin hazırlamaktadır (Elma, 2018). Son yirmi yıldır ruminasyon üzerine yapılan 

araĢtırmalarda artıĢ olmuĢ, bu araĢtırmalarda ruminasyon ve depresyon arasında yüksek 

korelasyon olduğu tespit edilmiĢtir. Ruminasyon, depresif duyguların nasıl ortaya 

çıktığının ve ilerlediğinin aydınlatılması için önemi olan bir kavramdır. Son yıllarda 

oldukça önemli görülen ve incelemeye alınan bu kavram farklı modellerle ele alınmıĢtır 

(Ayğar, 2017). 

 

2.6.1. Ruminasyonu Ele Alan Kuramlar 

 

1- Tepki Stilleri Kuramı: Nolen-Hoeksema (1987,1991) 

Ruminasyon, stresli olaylar karĢısında verilen bir tepki biçimidir. 1990'ların baĢında 

'baĢa çıkma stratejisi olarak ifade edilmiĢtir. Ruminatif düĢünce biçimine sahip kiĢiler; 

kendilerini soyutlayarak, sürekli karĢılaĢtıkları sorunlara ve sorunların ortaya çıkardığı 

olumsuz duyguya odaklanmaktadır. Bunu yapma nedenleri sorunlarının 

çözülebileceğini düĢünmeleridir Ayrıca bireyin tekrarlayan depresif düĢünceleri, 

depresif belirtilerin sebepleri, sonuçları ve anlamları ile ilgili bilgiler elde etmemizi 

sağlamaktadır (Anayurt, 2017). 

 

Ruminatif tepkiler vermek ile kiĢinin tepkilerini kendini neĢelendiren 

aktivitelere çevirmesi birbiri ile zıt konulardır. Ruminatif tepkiler veren bireylerde 

depresyonun süresi uzarken, keyifli etkinlikler yapmak gibi tam tersi durumlar 

depresyonun süresini kısaltmaktadır. Örneğin; arkadaĢları ile buluĢmak, hobilerine 

yoğunlaĢmak bireyin dikkat dağıtıcı olumlu etkinlikleri olarak yorumlanmaktadır. 

Bunun yanı sıra; o an için bireye olumlu görünen ancak olumsuz bir durum olan bazı 

tepkiler, kiĢinin sağlığı ve iĢleyiĢi için olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. 

Örneğin kiĢinin sürekli içki içmeye baĢlaması gibi. Böyle durumlar kiĢinin depresif 

duygudurumunda kısa süreli bir hafifleme sağlarken, uzun sürede daha fazla depresyona 

sebep olabilir (Ertuğ, 2018). 

 

Elma'nın (2018) Susan Nolen ve Hoeksema'dan (2004) aktardığı tepki stilleri 

kuramına göre ruminasyon; stres ve depresyonu 4 bileĢen yoluyla açıklamaktadır; 
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 Olumsuz düşünce: ruminatif düĢünceleri yoğun olan kiĢilerde depresif duygunun 

etkisiyle olumsuz düĢünce ve anılarla beraber karamsar bir yapı ortaya 

çıkmaktadır. 

 Sorunlarla baş etme yeteneğinde azalma: Ruminatif düĢünce biçimine sahip 

olan kiĢiler olayların devamlılığı üzerine çoğunlukla kötümser bir ruh hali içinde 

oldukları için, sorunların çözümü konusunda da kötümser bir ruh hali içindedir. 

 Davranışsal tutumlarda azalma: Kendilerine ve problemlerine odaklanan 

kiĢilerde etkinlik gerektiren olaylara karĢı isteksizlik vardır. 

 Sosyal destekte azalma: Ruminatif düĢünce biçimine sahip olan bireyler, 

toplumsal yaĢamında  kiĢilerarası iliĢkilerinde problemler yaĢamaktadır (Elma, 

2018). 

 

2- Üzüntü Hakkında Ruminasyon Kuramı:  

Üzüntüyle bağlantılı olan ruminasyon kuramı, tepki biçimleri kuramının bir 

seçeneği olarak geliĢtirilmiĢtir. Bu kuram ruminasyonu, kiĢinin Ģu an yaĢadığı üzüntü ve 

bu üzüntüyü çevreleyen Ģartlarla alakalı yinelenen düĢünceler Ģeklinde açıklamaktadır. 

AraĢtırmacılara göre bu yinelenen düĢünceler olumsuz duygudurumun geçmiĢi ile 

iliĢkilendirilmekte, bireylerin problemlere çözüm yolları üretmesi ve bu çözüm yoluna 

yönelik etkinlikler planlamasını da olumsuz etkilemektedir. Bu kuramda ruminasyon 

negatif içeriğe sahip, zarar verici bir süreç olarak görülmektedir. Aynı zamanda yapılan 

araĢtırmalarda ruminatif düĢünceler girici, kontrol edilemez, geri dönüĢlü ve tekrarlayıcı 

bir Ģekilde deneyimlenmektedir (Neziroğlu, 2010).  

 

3- Strese Tepki Olarak Ruminasyon Kuramı:  

Strese tepki olarak ruminasyon kuramı, stres veren yaĢam olaylarının 

deneyiminden sonra, kiĢinin birtakım olumsuz çıkarımlar yapması, negatif biliĢ ve 

düĢünceleri sıkça düĢünmesi üzerinde durur. Bu kurama göre ruminatif düĢünce biçimi 

kiĢinin yaĢamıĢ olduğu stresli olayı çözmesini engellemekte ve negatif bir faktör olarak 

görülmektedir (Elma, 2018).  

 

Strese tepki olarak ruminasyon kuramı, Nolen-Hoeksema'nın (1991) oluĢturmuĢ 

olduğu tepki stilleri kuramına bir hayli benzemektedir ancak bu kuramdaki ruminasyon, 
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tepki stilleri kuramındaki gibi depresyona verilmiĢ olan bir tepki değil de kiĢilerin 

yaĢamıĢ olduğu olumsuz olaylara karĢı verilen bir tepkidir. Ayrıca bu kuramda 

ruminasyonun, tepki stilleri kuramının tersine depresif ruh halinin baĢlangıcından önce 

ve yaĢanan stresli durumdan hemen sonra ortaya çıktığı savunulmaktadır. Strese tepki 

olarak ruminasyon kuramı ile ilgili yapılan bir çalıĢmada iki buçuk yıl boyunca 

deneklerin genel yaĢam Ģartları izlenmiĢtir. Strese sebep olan olaylara ve yaĢanmıĢ olan 

olumsuz deneyimlere karĢı olumsuz tepki gösteren, olumsuz yorumlamaya meyilli olan 

ve bunu tekrarlayan bir Ģekilde yapan kiĢilerin daha önce depresyon yaĢamasalar bile 

diğer bireylere kıyasla daha fazla majör depresyon epizodu yaĢadıkları görülmüĢtür 

(Ertuğ, 2018). 

 

4- Hedefe Ġlerleme Kuramı: 

Martin ve Tesser (1996) ruminasyonu hedefe ilerleme bağlamında ele 

almaktadır. Bu kurama göre; kiĢinin herhangi bir  hedefinde tatmin edici bir ilerleme 

olmaması durumunda ruminatif düĢünce ortaya çıkmaktadır. Ruminasyon; 

tamamlanamamıĢ, baĢarı sağlanılamamıĢ ve elde edilememiĢ önemli hedefler üzerine 

yineleyici Ģekilde derin düĢünme biçimidir. Kısaca ruminasyon, kiĢilerin önemli 

gördükleri amaçlar üzerinde bir ilerleme gösteremediklerinde ortaya çıkmaktadır 

(Neziroğlu, 2010). 

 

Kurama göre; kiĢiler amaçları yönünde ilerlerken iyi, etkili ve tutarlı bir 

geribildirim alamadıklarında, ulaĢmak istediği amacını gerçekleĢtirmek adına baĢka 

yollar aramaya ve bu amaca ulaĢmayı gerçekten isteyip istemediğini sorgulamaya 

baĢlayacaktır ya da amaçlarını gerçekleĢtirmek adına yaptığı davranıĢlarını tekrardan 

düzenlemek gibi bazı zihinsel etkinlikler yapacaklardır. Bu zihinsel etkinlikler sık sık 

tekrar edildiğinde bu durum ruminasyon olarak adlandırılmaktadır. KiĢiler her 

ulaĢamadıkları amaç için aynı ruminatif tepkiyi vermemektedir. Verdikleri tepkinin 

ruminatif tepki olarak adlandırılması için hedefin o birey için önemli ve yüksek düzeyli 

olması gerekmektedir. Bireylerin hedeflerine ulaĢmaları, hedeflerinden vazgeçmeleri, 

hedefe yönelik ilerlemeyi sürdürmeleri ile ruminasyon sona ermektedir (Yapan, 2018). 
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Ruminatif düĢüncenin ergenlik döneminde artıĢ gösterdiği ve bu düĢüncenin 

içselleĢtirme, dıĢsallaĢtırma sorunları ile iliĢkili olduğu bilinmektedir. Akkaya (2017) 

yaĢ ortalaması 13-19 yaĢ arasında değiĢen 252 kiĢinin katıldığı çalıĢmasında, anneden 

algılanan ebeveynlik, anne ile ortak yapılan ruminasyon ve ergenin mükemmeliyetçiliği 

gibi faktörlerin ruminatif düĢünce üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamıĢtır. Bu 

çalıĢmada, cinsiyet, anneden algılanan psikolojik kontrol, ergenin öz-odaklı 

mükemmeliyetçiliği ve negatif duygulanım mizaç özelliği gibi faktörlerin ruminasyon 

ile pozitif yönlü iliĢkisi bulunmuĢtur. Annenin problemleri üzerine yapılan ortak 

ruminasyonun depresif ruminasyonu, algısal hassasiyetin de öfke ruminasyonunu 

pozitif yönde yordadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır (Akkaya, 2017). 

 

Pugliese, Fritz ve White yaptıkları çalıĢmada, genel toplumda sosyal kaygı ile 

öfke, düĢmanlık ve saldırganlık deneyimi arasındaki iliĢkinin aracısı olarak öfke 

ruminasyonunun rolünü incelemiĢlerdir ve otizm spektrum bozukluğunun varlığının 

derecesini  değerlendirmiĢlerdir. Genç eriĢkinlere yapılan bu çalıĢma sonucunda öfke 

ruminasyonu, sosyal kaygı, düĢmanlık ile sözlü ve fiziksel saldırganlık arasındaki 

iliĢkiye aracılık etmiĢtir. Daha yüksek OSB puanının, sosyal kaygının düĢmanlık ve 

saldırganlık üzerindeki etkisini arttırdığı ve öfke ruminasyonunun bu değiĢkenler 

arasında kısmi aracı rolde olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. (Pugliese, Fritz ve White, 

2015). 

 

Patel, Günü, Jones ve Mazefsky yaptıkları çalıĢmada, otizm spektrum bozukluğu 

olan ergenlerde öfke ruminasyonu ile otizm semptom Ģiddeti, depresyon semptomları, 

saldırganlık ve genel uyumsuzluk arasındaki iliĢkiyi incelemiĢlerdir. Deneklerin 12-19 

yaĢ arasında değiĢtiği bu çalıĢmada, otizm spektrum bozukluğu olan ergenlerin, normal 

geliĢim gösteren ergenlere göre daha fazla öfke odaklı ruminasyon yaĢadıkları ve öfke 

ruminasyonunun her iki grupta da otizm semptom Ģiddeti ile pozitif yönde korele 

olduğu, bunun yanında otizm semptom Ģiddetinde, öfke ruminasyonu ile depresyon 

belirtileri ve genel duygusal, davranıĢsal sorunların iliĢkili olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır 

(Patel, Günü, Jones ve Mazefsky, 2017). 

 

 



 32 

2.7. Ebeveynlerin Otizmli Çocuğa YaklaĢım Tarzları ve Ana-Baba Tutumları 

 

Biyolojik ve toplumsal bir yapı olan aile, kiĢinin gereksinimlerinin karĢılandığı, 

yüzyüze etkileĢimin ve iletiĢimin olduğu, kiĢinin sosyalleĢmesinde önemli role sahip 

olan kurumdur. Aile kiĢinin sosyal çevresinin ilk boyutudur. Çocuk ilk eğitimini aileden 

edinmektedir. Çocuk konuĢmayı, duygularını paylaĢmayı ve sosyal dünyayı ilk kez aile 

ortamında öğrenmeye baĢlamaktadır. Çocukların öğrenme Ģekilleri benzerdir; ancak  

öğrendikleri Ģeyler aileden aileye farklılık göstermektedir. Çünkü aileler, çocuklarından 

farklı beklentiler içerisine girmekte ve bu nedenle farklı değerleri öğretmektedirler 

(Bozkurt, 2011). 

 

Aile, biyolojik iliĢkiler sonucunda insan türünün devamını sağlayan, 

sosyalleĢme sürecinin ilk oluĢtuğu, kiĢiler arası iliĢkilerin belli kurallara bağlandığı; 

toplumsal değerlerin özünü taĢıyan ve bu değerleri nesilden nesile aktaran, biyolojik, 

sosyal, psikolojik, ekonomik, hukuksal vb. özellikleri olan sosyal bir kurumdur (Doğan, 

2008). 

 

Aile anne, baba çocuk ya da çocuklardan oluĢan sosyal bir kurumdur. Hukuk, 

ahlak, din gibi toplumsal normlar tarafından düzenlenmektedir. Her toplumun kendine 

özgü bir aile yapısı vardır bunun en önemli nedenlerinden birisi farklı toplumsal 

değerleri ve iliĢkilerinin olmasıdır (Bülbül, 2014). Ailenin, bireyin eğitimi, duygusal ve 

sosyal geliĢiminin sağlanmasında önemli görevleri vardır. Bu geliĢim ailenin 

çocuklarına olan tutumları ve tüm aile bireylerinin birbirleriyle olan iliĢkilerinin etkisi 

altında sağlanmaktadır. Aile bireylerinin çocuklarına olan tutum ve davranıĢları 

çocuğun geliĢimini, kiĢiler arası iliĢkilerini, davranıĢlarını etkilemektedir. Aile üyeleri 

arasındaki iletiĢimin sağlıklı olması çocuğun geliĢimini olumlu yönde etkilediğinden  

ailenin birey üzerindeki ilk etkileri oldukça önemlidir. 

 

Ebeveynlerin çocuk sahibi olmaları, olumlu bir yaĢantı olarak görülmektedir. 

Aileye bir bireyin katılması ile birlikte, ailedeki bireylerin yeni doğan bebeğe uyum 

sağlamasını gerektiren yeni bir dönem baĢlamaktadır. Sosyal aktivitelere zaman 

ayıramama, uyku düzenlerini değiĢtirme, iĢ hayatında oluĢan önemli değiĢiklikler gibi 
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hayatın pek çok alanında oluĢan yaĢam değiĢikliklerinin yanında aileye yeni bireyin 

katılması ile ebeveyn rollerinin tekrar düzenlenmesi ve yeni rutinlerin oluĢturulması 

gerekmektedir. Çocuk sahibi olmak ebeveynlerin yaĢamlarına yeni roller 

yüklemektedir. Yeni oluĢturulan bu rollere adapte olma aĢamasında ebeveynin normal 

geliĢim göstermeyen bir çocuğunun olduğunu öğrenmesi ile çocuğun dünyaya gelmesi 

ile birlikte yaĢanan sevinç yerini Ģok  duygusu ve üzüntüye bırakabilmektedir. Özellikle 

çocuğunun otizmli olduğunu öğrenen ebeveynler, çocuğunun olağandıĢı davranıĢlar 

sergilmesinden, kendisiyle iletiĢim kurmamasından ve sosyal geliĢimindeki yetersizlik 

sebebiyle yoğun stres yaĢamakta ve bu yeni durum onlarda hayal kırıklığı, çökkünlük, 

depresyon gibi duyguların oluĢumuna sebep olmaktadır (Özkubat, Özdemir, Selimoğlu 

ve Töret 2014). Otizmli bir çocuğa sahip olmak aileyi duygusal yönden sarsan bir 

durumdur. Anne ve babanın yaĢadığı bu sarsıntı normal geliĢim gösteren kardeĢleride 

etkilemektedir.  

 

Ebeveynlerin, normal geliĢim gösteren çocuklarının hayatında olduğu gibi 

otizmli çocuklarının hayatında da önemli bir rolü vardır. OSB'li çocukların sosyal 

yeteneklerinin sınırlı olması ebeveyn-çocuk iliĢkisinin değerini yükseltmektedir. 

Bununla beraber yapılan çalıĢmalarda, tüm engel gruplarının içinde ebeveyn-çocuk 

etkileĢiminden en çok etkilenen grubun OSB olduğu görülmektedir. Bilindiği üzere 

otizmli çocuklar, normal geliĢim gösteren çocuklardan farklı olarak çevrelerine karĢı 

ilgisizdir. Toplumsal ortamlarda saldırgan, olağandıĢı davranıĢlar sergileyebilir. OSB'li 

çocuklar normal geliĢim gösteren çocuklardan farklı olarak anne ve babalarıyla iletiĢime 

geçmede, göz kontağı kurmada, onlarla konuĢmada sınırlılıklar yaĢar ve rutinlerin 

bozulmasına aĢırı tepki verir. Tüm bu sebeplerden anne ve babanın otizmli olan 

çocuğuna uyum sağlaması ve onunla baĢa çıkması diğer engel gruplarına göre daha 

zordur. OSB'li çocuklar en fazla etkileĢime girdiği ebeveynlerininin etkileĢimsel 

davranıĢlarını da etkilemektedir. Ailede otizmli bir çocuğun olması, hem aile hem de 

normal geliĢim gösteren kardeĢ ya da kardeĢleri etkilemekte ve ebeveynler açısından 

ömür boyu sürecek olan müdahaleleri beraberinde getirmektedir (Ceyhun, Özdemir, 

Töret ve Özkubat, 2015). 
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Engelli bireyin yetiĢtirilmesinde anne baba tutumunun önemli bir yeri vardır. 

Özellikle annenin tutumu engelli bireyin yetiĢtirilmesinde çok önemlidir. Engelli 

çocuğu olan annelerin; çocuğunu kabul etmeme ve aĢırı korumacı tutumları ile gelecek 

hakkında karamsar olmaları ve çocuğun engeli ile ilgili yanlıĢ inanıĢları olduğu tespit 

edilmiĢtir. Rutgers ve ark.'nın otizm spektrum bozukluğu tanılı çocuklarda bağlanma ve 

ebeveynlerinin tutumlarını inceledikleri araĢtırmalarında, normal geliĢim gösteren  

çocukların ebeveynlerinin, otizmli çocukların ebeveynlerine göre daha çok demokratik 

tutum sergiledikleri ve otizmli çocukların normal geliĢim gösteren çocuklara göre daha 

az güvenli bağlandıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır (Kılıç, 2015 s.16). 

 

Engelli çocuğa sahip olan ebeveynler birçok problem ile karĢılaĢmaktadır. Bu 

problemlerden kaynaklı, ebeveynlerin çocuğuna yönelik tepkilerinde ve tutumlarında 

farklılıklar olmaktadır. Bu tepkiler; çocuğun otoriter biçimde kontrolü, aĢırı bir Ģekilde 

korunması ya da ona aĢırı bir Ģekilde hoĢgörülü davranılması, çocuğun kabul 

edilmemesi, çocuk ile ilgili duyguların bastırılması ve tutumlarda tutarsız olunması gibi 

durumları içermektedir (Özbesler, 2008). 

 

2.7.1. Otoriter Ana-Baba Tutumu 

 

Otoriter anne babalar sevgilerini çocuklara kendi istediklerini yapması koĢulu ile 

göstermektedir. Bu tutumu sergileyen anne ve babalar devamlı çocuktan itaat etmesini 

beklemekte, çocuk ile alakalı bütün kararları kendileri vermekte ve çocuğa hiçbir hak 

tanımamaktadır. Otoriter anne ve babanın çocuktan beklediği davranıĢlar genellikle 

geleneklerine ve üst otoriteler tarafından tanımlanmıĢ olan kurallara uygun 

davranıĢlardır. Dogmatik düĢünce yapısına eğilimli olan anne- baba, çocuğu ile sağlıklı 

sözel iletiĢim içerisinde olamamaktadır. Aile verdiği emirlerin çocuk tarafından 

yapılmasını beklemekte verilen emirler yapılmadığı zaman ceza uygulamaktadır 

(Bülbül, 2014). Bu tutumu sergileyen ebeveynlerin çocukları, anne ve babanın verdiği 

emirleri takdir görmek için değil verilen cezadan kurtulmak için yerine getirmektedir. 

Anne ve babanın otoriter tutumundan kurtulamayan çocuklar zayıf bir kiĢilik 

geliĢtirirmektedir (Akın, 2009). Otoriter tutumu sergileyen ailelerin  çocukları, problem 

çözmede güçlükler yaĢarlar. Benlik saygıları düĢük, kaygı düzeyleri ise yüksek olan 
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çocuklardır. Otoriter anne-babanın uyguladığı sıkı disiplin çocuğun kendini ifade 

etmesine engel olmakta, bu nedenle özgüveni düĢük, bağımlı çocuklar yetiĢmektedir 

(Doğruyol, 2018). 

 

Ġçinde yaĢanılan toplumun kuralları, anne-baba ve çocuk arasındaki iliĢkiyi 

etkiler. Bizim toplumumuzda çoğunlukla otoriter, kuralcı, kısıtlayıcı bir aile yapısı 

görülmektedir. Bu nedenle çocukların saygılı, boyun eğen, daha uysal kiĢilik yapısı ile 

Ģekillendiği ve istenilen davranıĢlar ödüllendirilirken, istenmeyen davranıĢların 

cezalandırıldığı bir aile yapısında yetiĢtiği görülmektedir (Bülbül, 2014). 

  

2.7.2. Demokratik Ana-Baba Tutumu 

 

Anne baba tutumları arasında en doğru olan tutumdur. Anne ve baba, çocuğa 

güven verici ve destekleyici bir tutum sergilemektedir. Çocukların anne ve babalarıyla 

olan iliĢkileri karĢılıklı sevgi, saygı, anlayıĢ ve hoĢgörüye dayanmaktadır. Demokratik 

tutumu benimseyen anne-babalar, çocuklarının kiĢilik yapısının geliĢimini olumlu 

yönde etkilemektedir. Bu tutumu sergileyen anne ve babalar çocuklara karĢı koydukları 

kurallarda tutarlı davranırlar ve bu kuralların mantıklı açıklamaları vardır. Kurallar 

çocuğun sorumluluk sahibi ve bağımsız bir birey olmasını desteklemektedir (Korap, 

2013). 

 

Demokratik tutum, anne ve babanın bireye rahat çalıĢabilmesi için özgür bir 

ortam yarattığı, çocuğun baĢarılarına olan mutluluklarını onu motive edici Ģekilde dile 

getirdikleri ve bu Ģekilde büyütülen çocukların okuldaki baĢarılarının arttığı bir tutum 

biçimi olarak anlatılmaktadır (Akın, 2009). 

 

2.7.3. Koruyucu Ana-Baba Tutumu 

 

Çocuklar anne ve babaları tarafından aĢırı bir Ģekilde korunmakta ve kontrol 

edilmektedir. Anne babalar çocuğa her konuda  fazlasıyla müdahale etmekte bu durum 

çocuğun kendine güvenen, tek baĢına karar alabilen, dıĢa dönük bir birey olmasını 

engellemektedir. Ayrıca çocukların kendi baĢına yapması gerekenler anne ve baba 
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tarafından yapıldığı için çocukların yaĢayarak, deneyimleyerek öğrenmeleri de 

engellenmektedir (ġahin, 2015). 

 

Koruyucu anne-baba tutumunu benimseyen ailelerde çocuklar doğumdan 

itibaren ailenin merkezindedir. Çocuğun her gereksinimi karĢılanmaya çalıĢılmakta bu 

nedenle çocuğun yeteneklerini farketmesi ve geliĢtirmesi engellenmektedir. Bu tutuma 

sahip anne-babalar çocuğu kendi uzantısı olarak görmekte ve kendi duygusal 

yoksunluklarını gidermek için çaba harcamaktadır. 

 

 

2.8. KardeĢ ĠliĢkisi 

 

KardeĢler aile düzeni içinde birbirleriyle özel ve önemli bir iliĢkiyi 

paylaĢmaktadır. Çocuk ilk sosyal deneyimlerini kardeĢi ile yaĢamaktadır. KardeĢ 

iliĢkileri bireyi hayatın kritik olan basamaklarına hem duygusal hem de fiziksel olarak 

hazırlamaktadır. KardeĢ iliĢkileri çocuğun aile içindeki bireysel geliĢimini önemli 

derecede etkilemektedir. KardeĢler arasındaki iletiĢim ve etkileĢimin sonucunda 

kazanılan psiko-sosyal beceriler hayatın daha ileriki dönemlerinde bireyin diğer kiĢilerle 

kurulan iliĢkilerinede yön vermektedir. KiĢi kardeĢi ile kurduğu iliĢkiyi ileriki 

dönemlerinde baĢkalarıyla da aynı Ģekilde kurmaktadır. KardeĢler arasındaki iliĢki 

zorlukları ne kadar az ise ve bu iliĢki zorlukları ne kadar aile tarafından düzeltiliyorsa 

çocukların duygusal ve davranıĢsal problemleri de o kadar az olmaktadır. Saldırgan 

davranıĢların ortaya çıkmasınında da kardeĢler arasındaki iletiĢimin Ģekillendirici rol 

oynadığı belirlenmiĢtir. Richman ve arkadaĢlarının 1982 yılında yapmıĢ oldukları bir 

çalıĢmanın sonucu psikolojik problemleri olan bireylerin zayıf kardeĢlik iliĢkilerine 

sahip oldukları yönündedir (Zoylan, 2005). 

 

Engelli bir kardeĢe sahip olan çocukların yaĢadığı problemler, normal geliĢim 

gösteren kardeĢe sahip bir çocuğun yaĢadığı problemler ile kıyaslandığında engelli 

kardeĢe sahip olan çocukların problemleri çok daha fazla olabilmektedir. Ailede 

herhangi bir engeli bulunan bireyin yaĢaması, özellikle aile bireylerinde engelli bireyin 

toplumsal çevreye layık olmadığı fikri baskın ise bu durum ailenin kendisini yalnız 

hissetmesine sebep olabilmektedir (Kızılalp, 2018).  
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Otizmli çocuk, etrafta bulunan tüm nesnelere karĢı saldırgan davranıĢlar 

sergileyebilmektedir. Bunun yanında kendine ve çevresindeki kiĢilere de zarar verme 

eğiliminde olabildikleri için ebeveynler otizmli olan çocuklarıyla daha çok ilgilenmek 

durumunda kalabilmektedir. Bu nedenle; otizm spektrum bozukluğu tanısı almıĢ 

çocukların kardeĢleri, ebeveynlerinin otizmli çocuğa çok fazla zaman ayırmasından 

dolayı, kendilerine zaman ayıramaması, ilgi gösterememesi gibi problemlerle 

karĢılaĢmaktadır. Engelli bireylerin kardeĢleri bekledikleri ilgi ve değere nadir 

eriĢebilmektedir. Bu nedenle bazı çocuklar duygusal yönden çok fazla problemler 

yaĢayıp, engelli kardeĢleri kadar bakıma ihtiyaç duymaktadır. Bazıları ise üzerindeki 

baskıyı iyi yönde değerlendirerek ebeveynleri üzerindeki yükü hafifletme ve 

üzüntülerini yenmelerinde onlara destek olmaktadır (Topaloğlu, 2011). Yapılan 

araĢtırmalarda da otizmli veya farklı bir engeli olan kardeĢ ile yaĢamanın normal 

geliĢim gösteren kardeĢ üzerindeki etkilerinin sonuçları çeliĢkili çıkmıĢtır. Bazı 

çocuklar otizmli kardeĢlerinden çok etkilenirken bazı çocuklar bu durumla baĢ 

edebilmektedir. Otizmli kardeĢe sahip olan çocukların çoğu, kardeĢleriyle zaman 

geçirmekten, onlara destek olmaktan mutlu olmakta ve bu çocukların bazıları 

yaĢlarından olgun davranıĢlar sergilemektedir. Ebeveyn ve normal geliĢim gösteren 

kardeĢ, engelli birey ile ilgili açıkça konuĢtuğu zaman normal geliĢim gösteren kardeĢin 

ilerleme gösterme ihtimali yükselmektedir (Kızılalp, 2018).  

 

Engelli bir kardeĢe sahip olan çocukların, kardeĢlerinin geliĢimsel 

yetersizliğinden olumlu ya da olumsuz Ģekilde etkilenmesinin altında yatan birçok etken 

bulunmaktadır. Cinsiyet, yaĢ, normal geliĢim gösteren kardeĢ ile otizmli kardeĢ 

arasındaki yaĢ farkı, ailenin sosyoekonomik düzeyi, kültürel farklılıklar, kardeĢin 

yetersizlik ile ilgili bilgilendirilip bilgilendirilmemesi gibi durumlar engelli kardeĢe 

sahip normal geliĢim gösteren bireylerin uyum sürecini etkilemektedir. OSB'li  kardeĢi 

olan bireyler sosyalleĢmede problemler yaĢamakta, kaygı, depresyon, özgüven eksikliği, 

akademik yaĢamda güçlükler ve eĢ seçerken endiĢelenme gibi olumsuz durumlar ile 

karĢı karĢıya kalmaktadır. Ayrıca bu kiĢiler kardeĢlerinin asabi, agresif ve garip görülen 

davranıĢları sebebiyle utanma duygusunu yoğun yaĢamaktadır (Alagözoğlu, 2016). 

Stresörlerin yoğunluğu, aile rollerindeki değiĢim, ebeveynin ilgi eksikliği, kardeĢinin 

durumu nedeniyle baĢkalarının yanında utanma ve suçlu hissetme, kardeĢin yaptığı 
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garip davranıĢlar karĢısında yaĢanan ĢaĢkınlık otizmli çocuğun normal geliĢim gösteren 

kardeĢinin yaĢadığı duygular arasındadır (Angın, 2015). 

 

OSB'li kardeĢe sahip ergenlik çağındaki bireyleri olumsuz etkileyen durumların 

baĢında, ileride OSB'li kardeĢlerinin bakımını üstlenmekle ilgili sorumluluklarının 

olacağı düĢüncesi gelmektedir. Bu düĢünce OSB'li bireylerin kardeĢlerinde gelecek ile 

ilgili kaygı oluĢturmaktadır. Aynı zamanda bu bireyler ebeveynlerinin OSB'li 

kardeĢleriyle ilgili sorumluluklarını azaltmak için kardeĢlerinin bakımını üstlenici 

rolüne girebilmektedir. Bu rollerin ise genellikle ailedeki en büyük yaĢtaki ve 

özelliklede kız çocukları tarafından üstlenildiği görülmektedir. Bu bağlamda 

ebeveynler, yaĢlarına uygun bir Ģekilde normal geliĢim gösteren çocuklarını, OSB ile 

ilgili bilgilendirmelidir. Bu durum sebebiyle aile içindeki düzenlerinde, iliĢkilerinde, 

hayatlarında nelerin değiĢebileceğini ve çocuklarından OSB'li kardeĢi ile ilgili ne gibi 

bir beklentilerinin olduğunu açıkça konuĢmalarının, ailedeki bireylerin birbirleriyle olan 

iliĢkileri açısından önemli olduğu düĢünülmektedir (Alagözoğlu, 2016). 

 

2.8.1. Otizmli Çocuklar ve KardeĢ ĠliĢkileri Üzerine Yapılan AraĢtırmalar 

 

Atasoy (2002) "Engelli (otistik) kardeşe sahip olan bireylerin kardeş 

ilişkilerinin incelenmesi" kapsamında yaptığı araĢtırmada, otizmli kardeĢi olan ve 

kendisi normal geliĢim gösteren 9-16 yaĢ arasındaki çocukların otizme iliĢkin bilgi 

düzeyleri ve otistik kardeĢlerine olan tutumları arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢtır. 

AraĢtırmanın örneklemini otizmli kardeĢe sahip 9-16 yaĢ arasında 51 normal geliĢim 

gösteren kardeĢ oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın bulgularında, araĢtırmaya dahil olan 

çocukların otizm ile ilgili bilgi düzeyleriyle, çocukların otizmli kardeĢlerine yönelik 

tutumları arasında istatiksel açıdan anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır fakat normal 

geliĢim gösteren çocuğun otizm hakkında daha çok bilgilenmek isteyip istememesi 

otistik kardeĢe yönelik tutumunda anlamlı bir farklılaĢma yaratmaktadır. Çocukların 

cinsiyetleri ve ebeveynlerin eğitim düzeyleriyle, otizm ile ilgili bilgi düzeyleri ve otistik 

kardeĢe yönelik tutumları arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır. Çocuğun anne ve 

babasının kendisine kardeĢinden daha çok kızıp kızmadığına dair algısıyla tutum ölçeği 

ve alt ölçekleri arasında anlamlı bir fark bulunamazken, bilgi düzeyi belirleme testi ile 
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anlamlı bir farklılaĢma bulunmuĢtur. Buna ek olarak çocuğun kardeĢi ile iliĢkisinden 

hoĢnut olup olmama durumu ile kardeĢine yönelik tutumu arasında anlamlı bir 

farklılaĢma bulunmuĢtur. Ayrıca anne-baba-çocuk iliĢkisi ile çocuğun otizmli kardeĢi ile 

olan iliĢkisi değerlendirilmiĢ ve bu ikisi arasında bu ikisi arasında da anlamlı iliĢiki 

bulunamamıĢtır. AraĢtırmanın önemli bir bulgusu anne ve babası ile otizmli kardeĢi 

hakkında konuĢabilen çocukların endiĢe düzeyinin daha düĢük olduğudur. Ayrıca 

kardeĢi ile ilgili sorumluluk alma cinsiyete göre farklılaĢma göstermezken yaĢa göre 

farklılık göstermektedir (Atasoy, 2002). 

 

SınanmıĢ (2018) "Kardeşi otizmli olan ve olmayan ergenlerin kardeş ilişkileri ve 

sosyal kaygı düzeylerinin karşılaştırılması" kapsamında yaptığı araĢtırmada, otizmli 

kardeĢi olan ve otizmli kardeĢi olmayan ergenlik dönemindeki çocukların kardeĢlik 

iliĢkileri ile sosyal kaygı düzeylerini karĢılaĢtırmayı amaçlamıĢtır. AraĢtırmaya otizmli 

kardeĢe sahip olan ve otizmli kardeĢe sahip olmayan toplamda 200 ergen katılmıĢtır. 

KardeĢ iliĢkileri ve sosyal kaygı düzeyleri otizmli kardeĢe sahip bireylerde otizmli 

kardeĢe sahip olmayan bireylere göre anlamlı düzeyde yüksek çıkmıĢtır. Bu çalıĢmada 

ilgili değiĢkenleri ölçen objektif testler kullanılmıĢtır. Bu nedenle bu çalıĢmada 

derinlemesine görüĢmenin, doğal  ortam gözleminin ve benzer problemleri yaĢayan 

ebeveyn ve kardeĢlerin bir arada olacağı grup çalıĢmalarının yapılması önerilmiĢtir. 

Bunun yanında aile iliĢkilerinin sağlıklı Ģekilde korunması için psikoterapi süreçlerinin 

sağlanması ve diğer aile üyelerinin de alındığı daha kapsamlı bir örneklem ile elde 

edilmiĢ verilerle elde edilen bulguların karĢılaĢtırıldığı çalıĢmaların oluĢturulması 

önerilmiĢtir (SınanmıĢ, 2018). 

 

Angın (2015) "Otizm ve özgül öğrenme güçlüğü tanısı almış çocukların sağlıklı 

kardeşlerinin psikolojik uyumu, kardeş ilişkileri ve algıladıkları anne kabul-reddi"  

kapsamında yağtığı araĢtırmada, otizm ve özgül öğrenme güçlüğü bulunan çocukların, 

herhangi bir sağlık problemi bulunmayan kardeĢlerinin psikolojik uyumu,  kardeĢ 

iliĢkileri ve ve annelerine iliĢkin algıladıkları kabul-red düzeyinin incelenmesini 

amaçlamıĢtır. Otizm ve özgül öğrenme güçlüğü teĢhisi olan 9-17 yaĢ arası 138 

katılımcıdan oluĢmaktadır. Katılımcaların cinsiyetlerine göre kızların annelerini daha 

reddedici olarak algıladıkları, erkeklerin psikolojik uyumlarında düĢmanlık ve olumsuz 
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öz yeterliği anlamlı biçimde daha yoğun yaĢadıkları ve kardeĢleri ile iliĢkilerini de daha 

çatıĢmalı olarak nitelendirdikleri sonucuna varılmıĢtır. Katılımcıların, kardeĢlerinin 

tanısına göre anne kabulünde sıcaklık , ihmal ve kontrol boyutu anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢmaktadır. Ayrıca katılımcıların, kardeĢlerinin tanısına göre kardeĢ 

iliĢkilerindeki sıcaklıkları, rekabet etmeleri, kendini konumlandırmaları ve çatıĢma 

yaĢama durumlarında anlamlı bir Ģekilde farklılaĢma görülmektedir. Otizmli çocukların 

kardeĢleri annelerini, özgül öğrenme güçlüğü tanılı olan çocukların kardeĢlerine göre 

daha az sıcak ve ihmalkar olarak algılamaktadır. Otizm tanılı kardeĢi olan çocuklar, 

kardeĢleri ile iliĢkilerini daha az olumlu olarak tanımlamaktadır. Angın (2015) öneri 

olarak kardeĢ iliĢkilerinde farklılaĢan noktalar göz önünde bulundurularak kardeĢ eğitim 

programları hazırlanarak ortak yaĢantıya sahip kardeĢlerin bir araya getirilmesi ile 

destek sağlanabilir, Algılanan kabul-red ve psikolojik uyumla ilgili bilgiler sadece 

kardeĢten elde edilmiĢtir yapılacak olan çalıĢmalarda bu bilgilerin anne ve babadan 

alınması ile kardeĢlerin uyumuna yönelik daha bütüncül bir bilgi elde edinilebilir. 

Yapılacak olan yeni çalıĢmalar daha küçük yerleĢim yerlerinde yaĢayan aileler ile 

yürütülebilir (Angın, 2015).  
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BÖLÜM 3. YÖNTEM 

 

 

AraĢtırmanın ikinci bölümünde araĢtırmanın örneklemi, araĢtırmada kullanılan 

veri toplama araçları ve  iĢlem kısmı ele alınmıĢtır. 

 

 

3.1. Evren ve Örneklem 

 

Bu tezin örneklemini; otizmli kardeĢe sahip olan ve kendisi normal geliĢim 

gösteren 60 çocuk ve normal geliĢim gösteren kardeĢe sahip olan kendisi de normal 

geliĢim gösteren 60 çocuk oluĢturmaktadır. Otizmli kardeĢe sahip olan ve kendisi 

normal geliĢim gösteren 60 çocuğa, Ġstanbul ilinde Kartal, Maltepe, Kadıköy, AtaĢehir, 

Ümraniye, Üsküdar, Pendik, Levent, Küçükçekmece ilçelerinde bulunan Özel Eğitim 

Uygulama Merkezleri, Özel Eğitim ĠĢ Uygulama Merkezleri, Özel Eğitim ve 

Rehabilitasyon Merkezleri ve resmi Ġlkokul, Ortaokul ve Liselerde bulunan Özel Eğitim 

Sınıfları aracılığı ile ulaĢılmıĢtır. Normal geliĢim gösteren kardeĢe sahip olan kendisi de 

normal geliĢim gösteren 60 çocuğa ise; Ġstanbul ilinde Kartal, Maltepe, Kadıköy 

ilçelerinde bulunan ortaokul ve liseler aracılığı ile ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemi 

13-18 yaĢ arasında olan toplam 120 çocuktan oluĢmaktadır. 

 

 

3.2. Veri Toplanma Araçları 

 

Bu araĢtırmada veri toplama araçları olarak, KiĢisel Bilgi Formu, Toronto 

Aleksitimi Ölçeği, Ruminatif DüĢünce Biçimi Ölçeği, Ana-Baba Tutum Ölçeği ve 

Sosyal ĠletiĢim Ölçeği kullanılmıĢtır. 
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3.2.1. KiĢisel Bilgi Formu 

 

AraĢtırma grubunu oluĢturan öğrenciler tarafından doldurulmaktadır. ÇalıĢmaya 

katılan öğrencilerin kiĢisel/demografik özelliklerini öğrenmek amaçlı oluĢturulan 10 

soruluk bir formdur. Öğrencinin “cinsiyeti, yaĢı, sınıfı, kardeĢ sayısı, doğum sırası, 

kardeĢler arası yaĢ aralığı, yaĢamakta olduğu aile bireyleri, anne-babanın eğitim durumu 

ve sosyoekonomik düzeyini” ölçen sorulardan oluĢmaktadır. 

 

3.2.2. Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ- 20) 

 

Taylor ve arkadaĢları tarafından 1985 yılında bir özbildirim ölçeği olarak 

geliĢtirilen Toronto Aleksitimi Ölçeği, bireylerin aleksitimik özelliklerini ölçmeyi 

amaçlamaktadır. Ölçeğin ilk hali duyguları tanıma ile tanımlamada güçlük, duyguları 

bedensel hislerden ayrıĢtıramama, baĢkaları ile duyguları konusunda iletiĢime 

geçememe ve hayal kurmada sınırlılık sebebiyle içsel deneyimler yerine dıĢsal olaylara 

odaklanmak olmak üzere 4 faktörden oluĢan 26 maddelik bir ölçektir. Daha sonra 

yapılan düzenlemeler ile ölçeğin yeni formu oluĢturulmuĢtur. Bu düzenleme sonrası 3 

faktör ve 20 maddeden oluĢan bir aleksitimi ölçeği elde edilmiĢ ve bu ölçek TAÖ- 20 

olarak adlandırılmıĢtır (Sağlam, 2016). 

  

TAÖ- 20 duygularını tanıma zorluğu, duygularını ifade etme zorluğu ve dıĢa 

vuruk düĢünce olmak üzere üç alt ölçek ile değerlendirilmekte, hayal kurmakla ilgili 

boyutu içermemektedir. Duygularını tanıma zorluğu 1, 3, 6, 7, 9, 13, 14 numaralı 

maddelerle, duygularını ifade etme zorluğu 2, 4 (ters), 11, 12, 17 numaralı maddelerleve 

son olarak dıĢa-vuruk düĢünce 5(ters), 8, 10 (ters), 15, 16, 18 (ters), 19 (ters), 20 

numaralı maddelerle yorumlanmaktadır. BeĢli likert tipi bir ölçek olup "hiçbir zaman 

(1), nadiren (2), bazen (3), sık sık (4), her zaman (5)" seçeneklerinden oluĢmaktadır. 

Katılımcılardan bu seçeneklerden kendilerine en uygun olanı iĢaretlemesi istenir. 

Yapılan punlama sonucunda 61 ve üstünde puan alanlar aleksitimik bireyler olarak 

değerlendirilmektedir (Aktay, 2014). 
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TAÖ- 20'nin geçerlik ve güvenirlik çalıĢması 1997 yılında BeĢtepe tarafından 

yapılmıĢ ve bu yapılan çalıĢma sonucunda Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .81 

çıkmıĢtır. 20 maddelik olan Toronto Aleksitimi Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının 

geçerlik ve güvenirlik çalıĢması Sayar ve ark. (2001) tarafından yapılmıĢtır. Bu çalıĢma 

sonucunda ise ölçeğin iç güvenirlik katsayısı .76 olarak hesap edilmiĢtir. En son Türkçe 

uyarlaması Güleç ve ark. tarafından yapılmıĢtır. Toplam Cronbach alfa değeri 0.78, alt 

ölçeklerin ise 0.57-0.80 arasında bulunmuĢtur (Güleç ve Yenel, 2010). 

  

3.2.3. Ruminatif DüĢünce Biçimi Ölçeği 

 

Ruminatif düĢünce biçimi ölçeği Jay,K. Brinker ve David J.A. Dozois tarafından 

geliĢtirilmiĢ bir ölçek olup, bireylerin ruminatif düĢünce biçimini değerlendirmeyi 

amaçlamaktadır. Bu ölçek ruminatif düĢünceyi tekrarlayıcı, kontrol edilemeyen, girici 

ve geri dönüĢlü bir düĢünce biçimi olarak ele almaktadır. 20 maddeden oluĢan ölçek 7'li 

likert tipinde bir ölçektir. Katılımcılar kendilerine en çok uyan maddeyi 7 (beni çok iyi 

tarifliyor) ile 1 (beni hiç tariflemiyor) arasındaki bir derece  ile puanlamaktadır (Esen, 

2017). 

 

Ölçeğin Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalıĢması 2010'da Karatepe 

tarafından yapılmıĢtır. RDBÖ'nin güvenilirlik çalıması için; ölçeğin iç tutarlılığı, 

madde-toplam puan korelasyonu ve test-tekrar test güvenilirliği değerlendirilmiĢtir. 

RDBÖ'nin yüksek düzeyde iç tutarlılığa sahip olduğu ve her maddedin ölçek bütünü 

içinde uyumlu ve birbirini tamamlar nitelikte olduğu gösterilmiĢtir. Ölçeğin test-tekrar 

test güvenilirliği için hesaplanan Pearson korelasyon katsayısı yüksek düzeyde güvenilir 

(0,84) bulunmuĢtur. RDBÖ'nin geçerlik çalıĢmasında yapı geçerliği için yapılan faktör 

analizinde, tek faktörlü bir yapı elde edilmiĢtir. EĢzaman ve ayırt edici geçerlilik 

çalıĢmasında karĢılaĢtırılan ölçeklerle anlamlı iliĢkiler elde edilmiĢtir (Ġzçınar, 2018). 

 

3.2.4. Ana-Baba Tutum Ölçeği 

 

Ana-Baba Tutumu Ölçeği 1972'de Kuzgun tarafından geliĢtirilmiĢ ve 1993'de 

Eldeleklioğlu tarafından revize edilmiĢtir. Ölçeğin “Demokratik Ana-Baba Tutumu, 
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Otoriter Ana-Baba Tutumu ve Koruyucu-Ġstekçi Ana-Baba Tutumu” olmak üzere üç 

ana alt boyutu vardır. Toplam 40 maddelden oluĢan 5'li likert tipi bir ölçektir. Her 

madde 1 ile 5 arasında puanlanmaktadır. 

 

Demokratik Ana-Baba Tutumunu Ölçen Maddeler; çocuğuna sevgi ve saygı 

gösteren, çocuğunun gereksinimlerine karĢı duyarlı olan, bireyselliğini ifade etmesi için 

çocuğuna cesaret ve güven veren, kendi kararlarını alması konusunda çocuğunu 

destekleyen, çocuğun görüĢlerine önem veren, sözel iletiĢime imkan sağlayan, her 

konuda çoçuğuna yol gösteren ana-baba tutumlarını içerir. Demokratik Ana-Baba 

Tutumu alt ölçeği 15 maddeden oluĢmaktadır.  

 

Otoriter Ana-Baba Tutumunu Ölçen Maddeler; Çocuktan mutlak itaat bekleyen, 

isteklerinin hep yapılmasını isteyen, çocuğu kendi ile ilgili kararları alabilecek güçte 

görmeyen ve her kararı kendisi alan ana baba tutumlarını içerir. Otoriter Ana-Baba 

Tutumu alt ölçeği 15 maddeden oluĢmaktadır. 

 

Koruyucu-İstekçi Ana-Baba Tutumunu Ölçen Maddeler; Çocuktan ayrılmakta 

güçlük yaĢayan, onların yerine kararlar veren, onlardan mükemmel iĢler bekleyen, 

çocuğun bağımsız olmasından endiĢe duyan, onun tüm davranıĢlarını kontrol altında 

turmaya çalıĢan, çocuğun yapması gereken iĢ ve sorumlulukları kendi üzerine alan ana 

baba tutumlarını içermektedir. Koruyucu-Ġstekçi Ana-Baba Tutumu alt ölçeği 10 

maddeden oluĢmaktadır.  

 

Ana-Baba Tutumu Ölçeğinin derecelenme Ģekli Ģöyledir: Hiç uygun değil (1), 

Pek uygun değil (2), Biraz uygun (3), Çok uygun (4), Tamamen uygun (5) 

seçeneklerinden birini iĢaretlemesine göre puanlanmaktadır. Hesaplamalar, 1'den 5'e 

kadar derecelenmiĢ bu puanlar üzerinde yapılmıĢtır. 

 

Verilen cevapların yorumlanması, demokratik, koruyucu-istekçi ve otoriter ana-

baba tutum alt ölçeklerinde puanlar yükseldikçe kiĢilerin anne ve babalarını demokratik, 

koruyucu-istekçi ve otoriter olarak algılama seviyelerinin de arttığı; bu üç alt ölçekte 
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puanlar düĢtükçe kiĢilerin anne ve babalarını bu tutumlara sahip olarak algılama 

seviyelerinin de azaldığı Ģeklinde yapılmaktadır (Korap, 2013). 

 

3.2.5. Sosyal ĠletiĢim Ölçeği (SĠÖ) 

 

Sosyal ĠletiĢim Ölçeği, daha önce adı otizm tarama ölçeği olarak bilinen, 

Michael Rutter ve Catherine Lord tarafından YGB Ģüphesi olan kiĢilerin birincil bakım 

verenleri tarafından doldurulmak üzere geliĢtirilmiĢ bir tarama ölçeğidir. Öncelikle 

Autism Diagnostic Ġnterview (ADI-R) için yardımcı tarama ölçeği olarak geliĢtirilmiĢ 

ve ADI-R esas alınarak oluĢturulmuĢtur. ADI-R esas alınarak hazırlanan Sosyal ĠletiĢim 

Ölçeği 40 maddeden oluĢmaktadır. SĠÖ'nin geçerlik ve güvenirlik çalıĢması  1999 

yılında Berument ve arkadaĢları tarafından  200 olguda yapılmıĢtır. Sosyal ĠletiĢim 

Ölçeğinin maddeleri 3 boyuttan oluĢmaktadır. Bunlar; karĢılıklı sosyal etkileĢim 

boyutu, iletiĢim boyutu ve sınırlı, yineleyici, basmakalıp davranıĢlar boyutlarıdır.1., 17., 

18., ve 38. maddeler herhangi bir boyutta yer almamaktadır (Avcil, 2011). 

 

Sosyal ĠletiĢim Ölçeği maddelerinin boyutlara göre listelenmiĢ hali Ģu Ģekildedir. 

KarĢılıklı sosyal etkileĢim boyutu: 9, 10,19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40 

ĠletiĢim boyutu: 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 35 

Sınırlı, yineleyici ve basmakalıp davranıĢlar boyutu: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

SĠÖ birincil bakımveren tarafından doldurulur. Aile ölçekteki maddeleri EVET ya da 

HAYIR Ģeklinde yanıtlamaktadır. Ġlk 20 soru birbiri ile iliĢkili birçok davranıĢ tipi ile 

bağlantılıdır. Ailenin 20'den  40'a kadar olan soruları yanıtlaması için ise çocuğunun 4. 

ve 5. doğum günleri arasındaki 12 aylık zaman dilimini düĢünmesi ve ona göre cevaplar 

vermesi istenir. Birinci madde çocuğun kısa tümcecikler ya da cümleler ile konuĢup 

konuĢamamdığı ile alakalıdır bu yüzden bu madde puanlanmamaktadır. Birinci 

maddeye verilen cevap "Evet" ise 2 ve 40 arasındaki maddelerin değerleri 

toplanmaktadır. Birinci maddeye verilen cevap "Hayır" ise 2 ve 7 arasındaki maddeler 

cevaplanmaz. Bu nedenle 8 ve 40 arasındaki maddelerin değerleri toplanır. 2 ile 19 

arasındaki maddelerin değerleri toplanırken; 2, 9 ve 19 maddelerinin dıĢındaki diğer  
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maddelere verilen "Evet" yanıtına 1 puan verilirken, "Hayır" yanıtına 0 puan 

verilmektedir. 2, 9, 19. maddelerin ve 20 ile 40 arasındaki maddelerin  değerleri 

toplanırken "Hayır" yanıtına 1 puan, "Evet" yanıtına ise 0 puan verilmektedir. Toplam 

puan konuĢabilen çocuklar için en az 0, en fazla 39, konuĢamayan çocuklar için en az 0, 

en fazla 33 olabilmektedir. Sosyal ĠletiĢim Ölçeğinin yaĢam boyu formundan elde 

edilen toplam puanın 15 veya üstünde olması YGB ihtimalini ve bu nedenle ayrıntılı bir 

değerlendirmenin yapılması gerektiğini göstermektedir (Avcil, 2011). 

 

3.3. ĠĢlem 

 

Veriler 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında toplanmıĢtır. AraĢtırmanın 

yapılabilmesi için önce gerekli yerlerden izin alınmıĢtır. DoğuĢ Üniversitesi etik 

kuruldan çalıĢma izni, daha sonra Ġstanbul ili genelinde bulunan resmi/özel ortaokul, 

lise ve özel eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilere ve velilerine ölçeklerin 

uygulanabilmesi için Ġstanbul Valiliği Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünden araĢtırma izni 

alınmıĢtır. AraĢtırma için gerekli olan tüm izinlerin alınmasının ardından veri toplama 

araçlarını uygulamak amacıyla  Kartal/Maltepe/Kadıköy'de özel alt sınıfı bulunan 42 

resmi okula, 12 özel eğitim iĢ uygulama merkezine, 6 özel eğitim rehabilitasyon 

merkezine, 8 resmi ortaokul ve liseye gidilmiĢtir. YaĢları 13-18 yaĢ aralığında değiĢen 

toplam 120 çocuğa veri toplama araçlarının uygulanması için özel eğitim 

öğretmenlerinden destek alınmıĢtır. Uygulama öğretmenlerin yardımıyla okullarda 

yapılmıĢtır. Birden fazla normal geliĢim gösteren kardeĢi olan otizmli çocukların tüm 

kardeĢleri uygulamaya katılmıĢtır. Uygumala öncesinde katılımcılara araĢtırma 

hakkında bilgi verilmiĢtir. Çocuklarının araĢtırmaya katılmasını isteyen velilere veli 

onam formu imzalatılmıĢtır. Veli onam formunun yanında veliye, sosyal iletiĢim ölçeği 

de verilmiĢtir. Veli onam formunu imzalayan velilerin çocuklarına bilgilendirilmiĢ 

onam formu, kiĢisel bilgi formu, toronto aleksitimi ölçeği, ruminatif düĢünce biçimi 

ölçeği ve ana-baba tutum ölçeği birlikte verilmiĢtir. YaklaĢık olarak 30-40dk  içinde 

uygulama tamamlanmıĢtır. Uygulamada anlaĢılmayan yerlerle ilgili sorular hem sözlü 

ve hem yazılı olarak cevaplanmıĢtır. Uygulanan ölçeklerden elde edilen veriler SPSS 

22.0 programına aktarılmıĢtır. Ġlk olarak normallik testi gerçekleĢtirilmiĢtir ve verilerin 

normal dağıldığı tespit edilmiĢtir. Demografik değiĢkenlere iliĢkin bilgiler için Frekans 
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analizi kullanılmıĢtır. Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların ve normal geliĢim 

gösteren çocukların kardeĢlerinin ölçeklerden aldığı puanların karĢılaĢtırılması için t 

testi kullanılmıĢtır. Bu araĢtırma "iliĢkisel tarama modeli" ile tasarlanmıĢtır. 
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BÖLÜM 4. BULGULAR 

 

 

4.1. Katılımcıların Demografik Bilgilere Yönelik Dağılımları 

 

Bu bölümde OSB tanılı kardeĢe sahip olan ve OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan 

çocuklara ait demografik bilgiler ile katılımcıların ölçeklere verdiği cevaplara yönelik 

bilgiler yer almaktadır.  
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Tablo 1: OSB Tanılı KardeĢe Sahip Olan Çocuklara Yönelik Demografik Bilgiler 

 

DeğiĢken Grup n % 

Cinsiyet 
Kız 40 66.7 

Erkek 20 33.3 

YaĢ 

13 17 28.3 

14 9 15.0 

15 6 10.0 

16 10 16.7 

17 8 13.3 

18 10 16.7 

Sınıf 

6. sınıf 6 10.0 

7. sınıf 11 18.3 

8. sınıf 8 13.3 

9. sınıf 4 6.7 

10. sınıf 10 16.7 

11. sınıf 6 10.0 

12. sınıf 15 25.0 

KardeĢ Sayısı 

1 kardeĢ 20 33.3 

2 kardeĢ 16 26.7 

3 kardeĢ 17 28.3 

4 ve daha fazla kardeĢ 7 11.7 

Doğum Sırası 

0 2 3.3 

1 32 53.3 

2 17 28.3 

3+ 9 15.0 

KardeĢler Arası  

YaĢ Aralığı 

0 2 3.3 

1-3 26 43.3 

4-6 22 36.7 

7-14 10 16.7 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan OSB tanılı kardeĢe sahip olan 

çocuklardan 40 kiĢi kız iken, 20 kiĢi erkektir. Katılımcıların yaĢları 13-18 arasında 

değiĢmekte olup, sınıf düzeyleri ise 6-12 arasındadır. 20 kiĢinin 1 kardeĢi varken, 16 

kiĢinin 2, 17 kiĢinin 3, 7 kiĢinin ise 4 ve daha fazla kardeĢi vardır. Doğum sırasına göre 
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yapılan incelemede 2 kiĢinin ikiz olduğu, 32 kiĢinin 1.sırada doğduğu, 17 kiĢinin 

2.sırada doğduğu, 9 kiĢinin ise 3 ve daha fazla sırada doğumunun gerçekleĢtiği 

belirlenmiĢtir. KardeĢler arası yaĢın incelenmesinde 26 kiĢinin kardeĢiyle arasında 1-3 

yaĢ, 22 kiĢinin 4-6 yaĢ, 10 kiĢinin ise 7-14 arası yaĢ farkı vardır. 

 

 

Tablo 2: OSB Tanılı KardeĢe Sahip Olan Çocuklara Yönelik Demografik Bilgiler-2 (Devamı) 

 

DeğiĢken Grup n % 

Sosyo-Ekonomik Düzey 

DüĢük 7 11.7 

Orta 50 83.3 

Yüksek 3 5.0 

Kiminle YaĢandığı 
Anne-Baba 59 98.3 

Anne 1 1.7 

Anne Eğitim Durumu 

Okuryazar Değil 3 5.0 

Ġlkokul 23 38.3 

Ortaokul 8 13.3 

Lise 12 20.0 

Yüksekokul 7 11.7 

Lisans 7 11.7 

Baba Eğitim Durumu 

Ġlkokul 17 28.3 

Ortaokul 13 21.7 

Lise 15 25.0 

Yüksekokul 6 10.0 

Lisans 6 10.0 

Lisansüstü 3 5.0 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi sosyo-ekonomik düzeye göre yapılan incelemede 7 

kiĢinin ailesinin ekonomik düzeyinin düĢük olduğu, 50 kiĢinin ekonomik düzeyinin orta 

olduğu, 3 kiĢinin ekonomik düzeyinin ise yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 59 kiĢi anne-

babasıyla yaĢamakta, 1 kiĢi ise annesiyle yaĢamaktadır. Anne eğitim durumlarının 

okuryazar olmayan ve lisans düzeyi arasında olduğu, baba eğitim durumunun ise 

ilkokul ile lisansüstü arasında olduğu tespit edilmiĢtir.  
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Tablo 3: OSB Tanılı KardeĢe Sahip Olmayan Çocuklara Yönelik Demografik Bilgiler 

 

DeğiĢken Grup n % 

Cinsiyet 
Kız 33 55.0 

Erkek 27 45.0 

YaĢ 

13 25 41.7 

14 9 15.0 

15 4 6.7 

16 7 11.7 

17 13 21.7 

18 2 3.3 

Sınıf 

6. sınıf 4 6.7 

7. sınıf 22 36.7 

8. sınıf 10 16.7 

10. sınıf 7 11.7 

11. sınıf 16 26.7 

12. sınıf 1 1.7 

KardeĢ Sayısı 

1 kardeĢ 24 40.0 

2 kardeĢ 22 36.7 

3 kardeĢ 7 11.7 

4 ve daha fazla kardeĢ 7 11.7 

Doğum Sırası 

0 3 5.0 

1 24 40.0 

2 21 35.0 

3+ 12 20.0 

KardeĢler Arası 

YaĢ Aralığı 

0 3 5.0 

1-3 24 40.0 

4-6 17 28.3 

7-14 16 26.7 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan herhangi bir OSB tanılı kardeĢe 

sahip olmayan çocuklardan 33 kiĢi kız iken, 27 kiĢi erkektir. Katılımcıların yaĢları 13-

18 arasında değiĢmekte olup, sınıf düzeyleri ise 6-12 arasındadır, fakat 9. sınıftan 

katılımcı bulunmamaktadır. 24 kiĢinin 1 kardeĢi varken, 22 kiĢinin 2, 7 kiĢinin 3, 7 

kiĢinin ise 4 ve daha fazla kardeĢi vardır. Doğum sırasına göre yapılan incelemede 3 
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kiĢinin ikiz olduğu, 24 kiĢinin 1.sırada doğduğu, 21 kiĢinin 2.sırada doğduğu, 12 kiĢinin 

ise 3 ve daha fazla sırada doğumunun gerçekleĢtiği belirlenmiĢtir. KardeĢler arası yaĢın 

incelenmesinde 24 kiĢinin kardeĢiyle arasında 1-3 yaĢ, 17 kiĢinin 4-6 yaĢ, 16 kiĢinin ise 

7-14 arası yaĢ farkı vardır. 

 

 

Tablo 4: OSB Tanılı KardeĢe Sahip Olmayan Çocuklara Yönelik Demografik Bilgiler-2 (Devamı) 

 

DeğiĢken Grup n % 

Sosyo-Ekonomik Düzey 

DüĢük 5 8.3 

Orta 48 80.0 

Yüksek 7 11.7 

Kiminle YaĢandığı 

Anne-Baba 57 95.0 

Anne 1 1.7 

Baba 1 1.7 

Diğer 1 1.7 

Anne Eğitim Durumu 

Okuryazar Değil 2 3.3 

Ġlkokul 21 35.0 

Ortaokul 11 18.3 

Lise 16 26.7 

Yüksekokul 4 6.7 

Lisans 5 8.3 

Lisansüstü 1 1.7 

Baba Eğitim Durumu 

Ġlkokul 17 28.3 

Ortaokul 8 13.3 

Lise 21 35.0 

Yüksekokul 7 11.7 

Lisans 5 8.3 

Lisansüstü 2 3.3 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi sosyo-ekonomik düzeye göre yapılan incelemede 5 

kiĢinin ailesinin ekonomik düzeyinin düĢük olduğu, 48 kiĢinin ekonomik düzeyinin orta 

olduğu, 7 kiĢinin ekonomik düzeyinin ise yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 57 kiĢi anne-

babasıyla yaĢamakta, 1 kiĢi annesiyle 1 kiĢi babasıyla 1 kiĢi ise seçeneklerin dıĢında  
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yer alan kiĢilerle yaĢamaktadır. Anne eğitim durumlarının okuryazar olmayan ve 

lisansüstü arasında olduğu, baba eğitim durumunun ise ilkokul ile lisansüstü arasında 

olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

 

4.2. Ölçeklerden Alınan Puanların Ġncelenmesi 

 

Bu bölümde OSB tanılı kardeĢe sahip olan ve OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan 

çocukların Toronto Aleksitimi Ölçeği, Ruminatif DüĢünce Biçimi Ölçeği, Ana Baba 

Tutum Ölçeği ile ebeveynlerin çocuklarına yönelik cevapladığı Sosyal ĠletiĢim 

Ölçeği’ne verdiği cevaplara yönelik bilgiler yer almaktadır. 

 

 

Tablo 5: Toronto Aleksitimi Ölçeği’ne Yönelik Bilgiler 

 

Ölçekler Grup n Min Max  ̅ SD 

Duyguları Tanımada 

Güçlük 

OSB Tanılı KardeĢe Sahip Olan 

Çocuklar 
60 11.00 29 18.35 4.55 

OSB Tanılı KardeĢe Sahip 

Olmayan Çocuklar 
60 7.00 26.00 15.33 5.07 

Duyguları Ġfade Etmede 

Güçlük 

OSB Tanılı KardeĢe Sahip Olan 

Çocuklar 
60 7.00 20.00 13.50 3.22 

OSB Tanılı KardeĢe Sahip 

Olmayan Çocuklar 
60 6.00 20.00 11.93 3.40 

DıĢa Dönük DüĢünce 

OSB Tanılı KardeĢe Sahip Olan 

Çocuklar 
60 18.00 33.00 25.33 3.22 

OSB Tanılı KardeĢe Sahip 

Olmayan Çocuklar 
60 15.00 30.00 23.30 3.41 

Aleksitimi Toplam 

OSB Tanılı KardeĢe Sahip Olan 

Çocuklar 
60 46.00 68.00 57.18 6.88 

OSB Tanılı KardeĢe Sahip 

Olmayan Çocuklar 
60 38.00 62.00 50.57 7.39 

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi OSB tanılı kardeĢe sahip olan çocukların Toronto 

Aleksitimi Ölçeği ve alt boyutlarından aldıkları puanlar Ģu Ģekildedir: 
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“Duyguları Tanımada Güçlük” alt boyutundan en az 11 puan, en fazla 29 puan 

alınmıĢtır. Alınan ortalama puan ise 18.35’tir (SD: 4.55). “Duyguları Ġfade Etmede 

Güçlük” alt boyutundan en az 7 puan, en fazla 20 puan alınırken, ortalama puan ise  

13.50’dir (SD: 3.22). “DıĢa Dönük DüĢünce” alt boyutundan en az 18 puan, en fazla 33 

puan alınırken, ortalama puan ise 25.33’tür (SD: 3.22). Toronto Aleksitimi Ölçeği’nden 

en az 46 puan alınırken, en fazla 68 puan alınmıĢtır. Alınan ortalama puan ise 57.18’dir 

(SD: 6.88). 

 

OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan çocukların Toronto Aleksitimi Ölçeği ve alt 

boyutlarından aldıkları puanlar Ģu Ģekildedir:  

 

“Duyguları Tanımada Güçlük” alt boyutundan en az 7 puan, en fazla 26 puan 

alınmıĢtır. Alınan ortalama puan ise 15.33’tür (SD: 5.07). Katılımcılar, “Duyguları 

Ġfade Etmede Güçlük” alt boyutundan en az 6 puan, en fazla 20 puan alınırken, ortalama 

puan ise 11.93’tür (SD: 3.40). “DıĢa Dönük DüĢünce” alt boyutundan en az 15 puan, en 

fazla 30 puan alınırken, ortalama puan ise 23.30’dur (SD: 3.41). Toronto Aleksitimi 

Ölçeği’nden en az 38 puan alınırken, en fazla 62 puan alınmıĢtır. Alınan ortalama puan 

ise 50.57’dir (SD: 7.39). 

 

Tablo 6: Ruminatif DüĢünce Biçimi Ölçeği’ne Yönelik Bilgiler 

 

Ölçekler Grup n Min Max  ̅ SD 

Ruminatif DüĢünce 

Biçimi 

OSB Tanılı KardeĢe Sahip Olan 

Çocuklar 
60 51 117 83.78 18.74 

OSB Tanılı KardeĢe Sahip Olmayan 

Çocuklar 
60 20 117 76.27 21.99 

 

Tablo 6’da görüldüğü gibi OSB tanılı kardeĢe sahip olan çocuklar Ruminatif 

DüĢünce Biçimi Ölçeği’nden en az 51 puan, en fazla 117 puan almıĢtır. Alınan ortalama 

puan ise 83.78’dir (SD: 18.74). OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan çocuklar ise 

Ruminatif DüĢünce Biçimi Ölçeği’nden en az 20 puan, en fazla 117 puan almıĢtır. 

Alınan ortalama puan ise 76.27’dir (SD: 21.99).   
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Tablo 7: Ana Baba Tutum Ölçeği’ne Yönelik Bilgiler 

 

Ölçekler Grup n Min Max  ̅ SD 

Demokratik 

Tutum 

OSB Tanılı KardeĢe Sahip Olan Çocuklar 60 15 68 41.72 13.38 

OSB Tanılı KardeĢe Sahip Olmayan 

Çocuklar 
60 42 75 55.12 7.81 

Koruyucu-Ġstekçi 

Tutum 

OSB Tanılı KardeĢe Sahip Olan Çocuklar 60 25 68 48.03 9.49 

OSB Tanılı KardeĢe Sahip Olmayan 

Çocuklar 
60 26 67 43.03 8.73 

Otoriter Tutum 
OSB Tanılı KardeĢe Sahip Olan Çocuklar 60 8 40 22.78 8.59 

OSB Tanılı KardeĢe Sahip Olmayan 

Çocuklar 
60 10 41 24.05 6.34 

 

Tablo 7’de görüldüğü gibi OSB tanılı kardeĢe sahip olan çocukların Ana Baba 

Tutum Ölçeği ve alt boyutlarından aldıkları puanlar Ģu Ģekildedir: 

 

“Demokratik Tutum” alt boyutundan en az 15 puan, en fazla 68 puan alınmıĢtır. 

Alınan ortalama puan ise 41.72’dir (SD: 13.38). “Koruyucu-Ġstekçi Tutum” alt 

boyutundan en az 25 puan, en fazla 68 puan alınırken, ortalama puan ise 48.03’tür (SD: 

9.49). “Otoriter Turum” alt boyutundan en az 8 puan, en fazla 40 puan alınırken, 

ortalama puan ise 22.78’dir (SD: 8.59). 

 

OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan çocukların Ana Baba Tutum Ölçeği ve alt 

boyutlarından aldıkları puanlar Ģu Ģekildedir: 

 

“Demokratik Tutum” alt boyutundan en az 42 puan, en fazla 75 puan alınmıĢtır. 

Alınan ortalama puan ise 55.12’dir (SD: 7.81). “Koruyucu-Ġstekçi Tutum” alt 

boyutundan en az 26 puan, en fazla 67 puan alınırken, ortalama puan ise 43.03’tür (SD: 

8.73). “Otoriter Tutum” alt boyutundan en az 10 puan, en fazla 41 puan alınırken, 

ortalama puan ise 24.05’tir (SD: 6.34).  
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Tablo 8: Sosyal ĠletiĢim Ölçeği’ne Yönelik Bilgiler 

 

Ölçekler Grup n Min Max  ̅ SD 

KarĢılıklı Sosyal etkileĢim 

OSB Tanılı KardeĢe 

Sahip Olan Çocuklar 60 0 9 4.18 1.98 

OSB Tanılı KardeĢe 

Sahip Olmayan Çocuklar 60 0 7 2.30 1.67 

ĠletiĢim 

OSB Tanılı KardeĢe 

Sahip Olan Çocuklar 60 0 6 3.10 1.97 

OSB Tanılı KardeĢe 

Sahip Olmayan Çocuklar 60 0 7 3.13 1.48 

Sınırlı. Yineleyici ve 

Basmakalıp DavranıĢlar 

OSB Tanılı KardeĢe 

Sahip Olan Çocuklar 60 0 6 2.48 1.27 

OSB Tanılı KardeĢe 

Sahip Olmayan Çocuklar 60 0 5 0.95 1.36 

Sosyal ĠletiĢim Toplam 

OSB Tanılı KardeĢe 

Sahip Olan Çocuklar 60 1 19 10.10 4.20 

OSB Tanılı KardeĢe 

Sahip Olmayan Çocuklar 60 1 16 6.48 3.14 

 

Tablo 8’de görüldüğü gibi OSB tanılı kardeĢe sahip olan çocukların Sosyal 

ĠletiĢim Ölçeği ve alt boyutlarından aldıkları puanlar Ģu Ģekildedir: 

 

“KarĢılıklı Sosyal EtkileĢim” alt boyutundan en az 0 puan, en fazla 9 puan 

alınmıĢtır. Alınan ortalama puan ise 4.18’dir (SD: 1.98). “ĠletiĢim” alt boyutundan en az 

0 puan, en fazla 6 puan alınırken, ortalama puan ise 3.10’dur (SD: 1.97). “Sınırlı. 

Yineleyici ve Basmakalıp DavranıĢlar” alt boyutundan en az 0 puan, en fazla 6 puan 

alınırken, ortalama puan ise 2.48’dir (SD: 1.27). Sosyal ĠletiĢim Ölçeği’nden en az 1 

puan, en fazla 19 puan alınırken, ortalama puan ise 10.10’dir (SD: 4.20). 

 

OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan çocukların Sosyal ĠletiĢim Ölçeği ve alt 

boyutlarından aldıkları puanlar Ģu Ģekildedir: 
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“KarĢılıklı Sosyal EtkileĢim” alt boyutundan en az 0 puan, en fazla 7 puan 

alınmıĢtır. Alınan ortalama puan ise 2.30’dur (SD: 1.67). “ĠletiĢim” alt boyutundan en 

az 0 puan, en fazla 7 puan alınırken, ortalama puan ise 3.13’tür (SD: 1.48). “Sınırlı. 

Yineleyici ve Basmakalıp DavranıĢlar” alt boyutundan en az 0 puan, en fazla 5 puan 

alınırken, ortalama puan ise 0.95’tir (SD: 1.36). Sosyal ĠletiĢim Ölçeği’nden en az 1 

puan, en fazla 16 puan alınırken, ortalama puan ise 6.48’dir (SD: 3.14). 

 

 

4.3. KardeĢ Durumuna Göre Ölçek Puanlarının KarĢılaĢtırılması 

 

Bu bölümde OSB tanılı kardeĢe sahip olan ve OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan 

çocukların Toronto Aleksitimi Ölçeği, Ruminatif DüĢünce Biçimi Ölçeği, Ana Baba 

Tutum Ölçeği ile ebeveynlerin çocuklarına yönelik cevapladığı Sosyal ĠletiĢim 

Ölçeği’nden alınan puanların karĢılaĢtırması yer almaktadır 
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Tablo 9: KardeĢ Durumuna Göre Toronto Aleksitimi Ölçeği Puanlarının KarĢılaĢtırılması 

 
Ölçekler Grup n  ̅ SD t p 

Duyguları Tanımada 

Güçlük 

OSB Tanılı KardeĢe Sahip Olan 

Çocuklar 
60 18.35 4.55 

3.427 0.001 
OSB Tanılı KardeĢe Sahip Olmayan 

Çocuklar 
60 15.33 5.07 

Duyguları Ġfade Etmede 

Güçlük 

OSB Tanılı KardeĢe Sahip Olan 

Çocuklar 
60 13.50 3.22 

2.591 0.011 
OSB Tanılı KardeĢe Sahip Olmayan 

Çocuklar 
60 11.93 3.40 

DıĢa Dönük DüĢünce 

OSB Tanılı KardeĢe Sahip Olan 

Çocuklar 
60 25.33 3.22 

3.361 0.001 
OSB Tanılı KardeĢe Sahip Olmayan 

Çocuklar 
60 23.30 3.41 

Toronto Aleksitimi Ölçeği 

(Toplam Puan) 

OSB Tanılı KardeĢe Sahip Olan 

Çocuklar 
60 57.18 6.88 

5.077 0.001 
OSB Tanılı KardeĢe Sahip Olmayan 

Çocuklar 
60 50.57 7.39 

p<0.05 

Tablo 9’da görüldüğü gibi OSB tanılı kardeĢe sahip olan ve OSB tanılı kardeĢe 

sahip olmayan çocukların Toronto Aleksitimi Ölçeği ve alt boyutlarından aldığı 

ortalama puanların karĢılaĢtırılmaları t testi ile gerçekleĢtirilmiĢ olup, elde edilen 

sonuçlar Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: 

 

KardeĢ durumuna göre “Duyguları Tanımada Güçlük” alt boyutundan alınan 

puanlar farklılık göstermektedir (t(118)=3.427; p<.05). OSB tanılı kardeĢe sahip olan 

çocukların duyguları tanımada güçlük düzeyinin, OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan 

çocuklara göre anlamlı biçimde yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 

 

KardeĢ durumuna göre “Duyguları Ġfade Etmede Güçlük” alt boyutundan alınan 

puanlar farklılık göstermektedir (t(118)=2.591; p<.05). OSB tanılı kardeĢe sahip olan 

çocukların duyguları ifade etmede güçlük düzeyinin, OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan 

çocuklara göre anlamlı biçimde yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 
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KardeĢ durumuna göre “DıĢa Dönük DüĢünce” alt boyutundan alınan puanlar 

farklılık göstermektedir (t(118)=3.361; p<.05). OSB tanılı kardeĢe sahip olan çocukların 

dıĢa dönük düĢünce düzeyinin, OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan çocuklara göre 

anlamlı biçimde yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 

 

KardeĢ durumuna göre “Toronto Aleksitimi Ölçeği”nden alınan puanlar farklılık 

göstermektedir (t(118)=5.077; p<.05). OSB tanılı kardeĢe sahip olan çocukların aleksitimi 

düzeyinin, OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan çocuklara göre anlamlı biçimde yüksek 

olduğu belirlenmiĢtir. 

 

Tablo 10: KardeĢ Durumuna Göre Ruminatif DüĢünce Biçimi Ölçeği Puanlarının KarĢılaĢtırılması 

 

Ölçekler Grup n  ̅ SD t p 

Ruminatif DüĢünce Biçimi 

Ölçeği  

(Toplam Puan) 

OSB Tanılı KardeĢe 

Sahip Olan Çocuklar 
60 83.78 18.74 

2.015 0.046 OSB Tanılı KardeĢe 

Sahip Olmayan 

Çocuklar 

60 76.27 21.99 

p<0.05 

 

Tablo 10’da görüldüğü gibi OSB tanılı kardeĢe sahip olan ve OSB tanılı kardeĢe 

sahip olmayan çocukların Ruminatif DüĢünce Biçimi Ölçeği’nden aldığı ortalama 

puanların karĢılaĢtırılması t testi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. KardeĢ durumuna göre 

Ruminatif DüĢünce Biçimi Ölçeği’nden alınan puanlar farklılık göstermektedir 

(t(118)=2.015; p<.05). OSB tanılı kardeĢe sahip olan çocukların ruminatif düĢünce 

düzeyinin, OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan çocuklara göre anlamlı biçimde yüksek 

olduğu belirlenmiĢtir. 
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Tablo 11: KardeĢ Durumuna Göre Ana Baba Tutum Ölçeği Puanlarının KarĢılaĢtırılması 

 
Ölçekler Grup n  ̅ SD t p 

Demokratik Tutum 

OSB Tanılı KardeĢe Sahip Olan 

Çocuklar 
60 41.72 13.38 

-6.702 0.001 
OSB Tanılı KardeĢe Sahip Olmayan 

Çocuklar 
60 55.12 7.81 

Koruyucu-Ġstekçi 

Tutum 

OSB Tanılı KardeĢe Sahip Olan 

Çocuklar 
60 48.03 9.49 

3.004 0.003 
OSB Tanılı KardeĢe Sahip Olmayan 

Çocuklar 
60 43.03 8.73 

Otoriter Tutum 

OSB Tanılı KardeĢe Sahip Olan 

Çocuklar 
60 22.78 8.59 

-.919 0.360 
OSB Tanılı KardeĢe Sahip Olmayan 

Çocuklar 
60 24.05 6.34 

p<0.05 

 

Tablo 11’de görüldüğü gibi OSB tanılı kardeĢe sahip olan ve OSB tanılı kardeĢe 

sahip olmayan çocukların Ana Baba Tutum Ölçeği ve alt boyutlarından aldığı ortalama 

puanların karĢılaĢtırılmaları t testi ile gerçekleĢtirilmiĢ olup, elde edilen sonuçlar Ģu 

Ģekilde ifade edilmiĢtir:  

 

KardeĢ durumuna göre “Demokratik Tutum” alt boyutundan alınan puanlar 

farklılık göstermektedir (t(118)=-6.702; p<.05). OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan 

çocukların ebeveynlerinden algıladığı demokratik tutum puanlarının, OSB tanılı kardeĢe 

sahip olan çocuklara göre anlamlı biçimde yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 

 

KardeĢ durumuna göre “Koruyucu-Ġstekçi Tutum” alt boyutundan alınan puanlar 

farklılık göstermektedir (t(118)=3.004; p<.05). OSB tanılı kardeĢe sahip olan çocukların 

ebeveynlerinden algıladığı koruyucu-istekçi tutum puanlarının, OSB tanılı kardeĢe 

sahip olmayan çocuklara göre anlamlı biçimde yüksek olduğu belirlenmiĢtir. KardeĢ 

durumuna göre “Otoriter Tutum” alt boyutundan alınan puanlar farklılık 

göstermemektedir (t(118)=-.919; p>.05). 
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Tablo 12: KardeĢ Durumuna Göre Sosyal ĠletiĢim Ölçeği Puanlarının KarĢılaĢtırılması 

 

Ölçekler Grup n  ̅ SD t p 

KarĢılıklı Sosyal 

EtkileĢim 

OSB Tanılı KardeĢe Sahip 

Olan Çocuklar 
60 4.18 1.98 

5.634 0.001 
OSB Tanılı KardeĢe Sahip 

Olmayan Çocuklar 
60 2.30 1.67 

ĠletiĢim 

OSB Tanılı KardeĢe Sahip 

Olan Çocuklar 
60 3.10 1.97 

-.105 0.917 
OSB Tanılı KardeĢe Sahip 

Olmayan Çocuklar 
60 3.13 1.48 

Sınırlı, Yineleyici ve 

Basmakalıp 

DavranıĢlar 

OSB Tanılı KardeĢe Sahip 

Olan Çocuklar 
60 2.48 1.27 

6.390 0.001 
OSB Tanılı KardeĢe Sahip 

Olmayan Çocuklar 
60 0.95 1.36 

Sosyal ĠletiĢim 

Ölçeği 

(Toplam Puan) 

OSB Tanılı KardeĢe Sahip 

Olan Çocuklar 
60 10.10 4.20 

5.339 0.001 
OSB Tanılı KardeĢe Sahip 

Olmayan Çocuklar 
60 6.48 3.14 

p<0.05 

 

Tablo 12’de görüldüğü gibi OSB tanılı kardeĢe sahip olan ve OSB tanılı kardeĢe 

sahip olmayan çocukların Sosyal ĠletiĢim Ölçeği ve alt boyutlarından aldığı ortalama 

puanların karĢılaĢtırılmaları t testi ile gerçekleĢtirilmiĢ olup, elde edilen sonuçlar Ģu 

Ģekilde ifade edilmiĢtir: 

 

KardeĢ durumuna göre “KarĢılıklı Sosyal EtkileĢim” alt boyutundan alınan 

puanlar farklılık göstermektedir (t(118)=5.634; p<.05). OSB tanılı kardeĢe sahip olan 

çocukların karĢılıklı sosyal etkileĢim puanlarının, OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan 

çocuklara göre anlamlı biçimde yüksek olduğu belirlenmiĢtir.  

 

KardeĢ durumuna göre “ĠletiĢim” alt boyutundan alınan puanlar farklılık 

göstermemektedir (t(118)=-.105; p>.05).  
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KardeĢ durumuna göre “Sınırlı, Yineleyici ve Basmakalıp DavranıĢlar” alt 

boyutundan alınan puanlar farklılık göstermektedir (t(118)=6.390; p<.05). OSB tanılı 

kardeĢe sahip olan çocukların sınırlı, yineleyici ve basmakalıp davranıĢlar puanlarının, 

OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan çocuklara göre anlamlı biçimde yüksek olduğu 

belirlenmiĢtir. 

 

KardeĢ durumuna göre Sosyal ĠletiĢim Ölçeği’nden alınan puanlar farklılık 

göstermektedir (t(118)=5.339; p<.05). OSB tanılı kardeĢe sahip olan çocukların sosyal 

iletiĢim puanlarının, OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan çocuklara göre anlamlı biçimde 

yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 

 

 

4.4. Ölçek Puanlarının Ġncelenmesi  

 

Bu bölümde katılımcıların Toronto Aleksitimi Ölçeği ile Sosyal ĠletiĢim 

Ölçeği’nden belirlenen kesme puanları doğrultusunda aldıkları puanlara yer verilmiĢtir. 

 

 

Tablo 13: Aleksitimi Düzeylerinin Ġncelenmesi 

 

Ölçek Grup 61 Puan Altı 61 Puan ve Üstü 

Toronto Aleksitimi 

Ölçeği 

OSB Tanılı KardeĢe 

Sahip Olan Çocuklar 
42 KiĢi 18 KiĢi 

OSB Tanılı KardeĢe 

Sahip Olmayan Çocuklar 
53 KiĢi 7 KiĢi 

 

Tablo 13’te görüldüğü gibi OSB tanılı kardeĢe sahip olan ve OSB tanılı kardeĢe 

sahip olmayan çocukların Toronto Aleksitimi Ölçeği’nden aldıkları puanlar, belirlenen 

kesme puanlar doğrultusunda ki kare testine gore incelenmiĢtir. Buna gore OSB tanılı 

kardeĢe sahip olma durumuna gore aleksitimik özellikler gösterme durumunun 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiĢtir (x
2
=6.114; p<0.05) 
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Tablo 14: Sosyal ĠletiĢim Düzeylerinin Ġncelenmesi 

 

Ölçek Grup  15 Puan Altı 15 Puan ve Üstü 

Sosyal ĠletiĢim Ölçeği 

OSB Tanılı KardeĢe Sahip 

Olan Çocuklar 
54 KiĢi 6 KiĢi 

OSB Tanılı KardeĢe Sahip 

Olmayan Çocuklar 
58 KiĢi 2 KiĢi 

 

Tablo 14’te görüldüğü gibi OSB tanılı kardeĢe sahip olan ve OSB tanılı kardeĢe 

sahip olmayan çocukların Sosyal ĠletiĢim Ölçeği’nden aldıkları puanlar, belirlenen 

kesme puanına göre incelenmiĢtir. Ġncelenme sonucunda; 

 

OSB tanılı kardeĢe sahip olan çocuklardan 15 puan ve üstünde puan alan 6 kiĢi 

olduğu belirlenirken, 54 kiĢi 15 puan ve altında puan almıĢtır. Buna göre 6 kiĢide 

yaygın geliĢimsel bozukluk olasılığı olduğu ve ayrıntılı değerlendirmenin gerekli 

olduğu belirlenmiĢtir. 

 

OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan çocuklardan 15 puan ve üstünde puan alan 2 

kiĢi olduğu belirlenirken, 58 kiĢi 15 puan ve altında puan almıĢtır. Buna göre 2 kiĢide 

yaygın geliĢimsel bozukluk olasılığı olduğu ve ayrıntılı değerlendirmenin gerekli 

olduğu belirlenmiĢtir. 

 

  



 64 

4.5. Korelasyon Analizi 

 

Table 15: Ebeveyn Tutumları ile Ölçek Alt Boyutlarının ĠliĢkisinin Ġncelenmesi 

 

  
Demokratik 

Tutum 

Koruyucu- 

Ġstekçi Tutum 

Otoriter 

Tutum 

Duyguları Tanımada 

Güçlük 

r -,216
*
 ,274

**
 ,097 

p ,018 ,002 ,291 

Duyguları Ġfade Etmede 

Güçlük 

r -,125 ,056 ,091 

p ,174 ,543 ,322 

DıĢa Dönük DüĢünce 
r -,010 ,096 -,124 

p ,910 ,298 ,179 

Ruminatif DüĢünce 
r -,210

*
 ,250

**
 -,004 

p ,021 ,006 ,963 

Aleksitimi (Toplam 

Puan) 

r -,197
*
 ,242

**
 ,047 

p ,031 ,008 ,608 

KarĢılıklı Sosyal 

EtkileĢim 

r -,126 ,235
**

 -,064 

p ,170 ,010 ,491 

ĠletiĢim 
r -,059 ,101 ,134 

p ,526 ,275 ,144 

Sınırlı, Yineleyici ve 

Basmakalıp DavranıĢlar 

r -,212
*
 ,094 -,196

*
 

p ,020 ,307 ,032 

Sosyal ĠletiĢim Ölçeği 

(Toplam Puan) 

r -,159 ,192
*
 -,051 

p ,082 ,035 ,584 

*p<0.05; **p<0.01 

 

Tablo 15’te görüldüğü gibi ebeveyn tutumları ile Toronto Aleksitimi Ölçeği, 

Ruminatif DüĢünce Biçimi Ölçeği ve Sosyal ĠletiĢim Ölçeği’nin alt boyutlarıyla iliĢkisi 

korelasyon analiziyle incelenmiĢtir. Ġncelenme sonucunda; 
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Demokratik tutum ile duyguları tanımada güçlük, ruminatif düĢünce, aleksitimi 

(toplam puan) ve sınırlı yineleyici basmakalıp davranıĢlar arasında negatif yönde iliĢki 

belirlenmiĢtir. Demokratik tutum ile diğer değiĢkenler arasında ise anlamlı bir iliĢkinin 

olmadığı tespit edilmiĢtir. 

 

Koruyucu-istekçi tutum ile duyguları tanımada güçlük, ruminatif düĢünce, 

aleksitimi (toplam puan), karĢılıklı sosyal etkileĢim ve sosyal iletiĢim (toplam puan) 

arasında pozitif yönde anlamlı iliĢki belirlenmiĢtir. Koruyucu-istekçi tutum ile diğer 

değiĢkenler arasında ise anlamlı bir iliĢkinin olmadığı tespit edilmiĢtir. 

 

Otoriter tutum ile sınırlı yineleyici basmakalıp davranıĢlar arasında negatif 

yönde iliĢki belirlenmiĢtir. Otoriter tutum ile diğer değiĢkenler arasında ise anlamlı bir 

iliĢkinin olmadığı tespit edilmiĢtir.  
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BÖLÜM 5. TARTIġMA 

 

 

AraĢtırmanın bu bölümünde elde edilen sonuçlar, literatür doğrultusunda 

tartıĢılmıĢtır. 

 

 

5.1. OSB Tanılı Çocukların ve Normal GeliĢim Gösteren Çocukların KardeĢlerinin 

Aleksitimi Düzeylerinin TartıĢılması  

 

Bu çalıĢmada elde edilen bulgulara göre OSB tanılı kardeĢe sahip olan 

çocukların duyguları tanımada, duyguları ifade etmede ve dıĢa dönük düĢüncede güçlük 

düzeyinin, OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan çocuklara göre anlamlı biçimde yüksek 

olduğu belirlenmiĢtir. Ayrıca aleksitimi toplam puan üzerinde yapılan değerlendirmede 

de OSB tanılı kardeĢe sahip olan çocukların aleksitimi düzeyinin, OSB tanılı kardeĢe 

sahip olmayan çocuklara göre anlamlı biçimde yüksek olduğu belirlenmiĢtir (Tablo 9.) 

 

Mustafaoğlu Çiçek'in (2019) yapmıĢ olduğu araĢtırmada OSB tanılı kardeĢe 

sahip olan çocukların duygu düzenleme becerilerinin sosyal uyum, duygusal ve 

davranıĢsal problemlerle negatif yönde iliĢki içerisinde olduğu tespit edilmiĢtir. OSB 

tanılı kardeĢe sahip olan çocukların herhangi bir psikiyatrik bozukluğu olmasa da sosyal 

uyum noktasında ciddi zorluklar yaĢadıkları, duygularını ve düĢüncelerini ifade etmede 

güçlük çektikleri ve empati becerilerinin ise kısıtlı olduğu belirtilmektedir (Eyüboğlu, 

2014). 

 

Yapılan araĢtırmalarda OSB tanılı kardeĢe sahip olan çocukların duygusal ve 

davranıĢsal problemlerinin, normal geliĢim gösteren çocukların kardeĢlerine göre 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiĢtir (Gillberg, Gillberg ve Steffenburg, 

1992; Hastings, 2003). Ayrıca OSB tanılı kardeĢe sahip olan çocukların normal geliĢim 
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gösteren çocukların kardeĢlerine göre daha fazla stresli, kaygılı ve depresif oldukları 

belirlenmiĢtir (Bayat ve Schentermann, 2013; Orsmond ve Seltzer, 2009). 

 

Çocukların geliĢimindeki en önemli unsurlardan birisi kardeĢtir. KardeĢler arası 

kurulan bağlar, anne-baba ve çocuğun kurduğu bağdan sonraki en önemli iliĢkidir 

(ġenel, 1995). KardeĢler arasında kurulan iliĢki, çocukları birçok alanda etkilemekte ve 

yaĢamın ilerleyen dönemlerini de etkilemektedir (Uğurlu, 2012).  

 

OSB tanılı çocuklar kendi duygularını tanıma ve ifade etme ile ilgili problemler 

yaĢamakla birlikte baĢkalarının nasıl düĢündüğünü, nasıl hissettiğini anlama ve 

algılamada da problem yaĢamaktadır (Saraç, 2013). DSM-V OSB tanı ölçütleri 

incelendiğinde duygularını paylaĢmada yetersizlik ya da sosyal etkileĢime yanıt 

verememe gibi belirtilerin yanında sosyal ve duygusal olarak tepki vermede 

yetersizliğin de olabileceği belirtilmektedir. Aynı zamanda OSB tanılı çocuklar sosyal 

etkileĢim ve iletiĢim alanında da problem yaĢamaktadır (Kadak, Demir ve Doğangün, 

2013). Darıca, Arıboğan ve GümüĢçü (2005) ise OSB tanılı çocukların sözel yolla 

kendisini ifade edemediğini belirtmiĢtir. Bu durum OSB tanılı çocukların duyguları 

anlamlandırma ve ifade etmede eksikliği olduğunu göstermektedir. Pilowsky, Yirmiya, 

Dopplet, Gross-Tsur ve Shalev (2004) OSB tanılı kardeĢe sahip olan çocukların, otistik 

kardeĢlerinin tipik geliĢim özelliklerinden daha farklı bir geliĢim özelliğine sahip 

olmadığını belirlemiĢlerdir. KardeĢler arası kurulan iliĢkide kardeĢinin davranıĢını taklit 

etme ve onun gibi davranmaya çalıĢma görülmektedir. OSB tanılı kardeĢe sahip olan 

çocuklar da kardeĢ iliĢkilerinden dolayı duyguları tanıma ve ifade etme noktasında 

kardeĢini örnek alabilmektedir. Bu durum sağlıklı çocukta aleksitimik özelliklerin 

geliĢimine yol açabilmektedir. 

 

Aleksitimik özellik gösteren bireyler duygularını ifade edebilme ve anlama 

noktasında sorunlar yaĢarken, karĢısındakinin duygularını anlamada da güçlük 

çekmektedir. Bu özellikler aleksitimik özellik gösterenlerle OSB tanılı bireylerin 

benzerlik gösterdiği noktalardır (Aydın ve Saraç, 2014). Kadak (2011) OSB tanılı 

bireylerin duyguları anlama ve ifade etmede güçlük çektiğini belirtmektedir. Aydın ve 

Saraç (2014) OSB tanılı çocuğu olan anne-babaların geniĢ otizm fenotipinin 
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özelliklerinden olan duygusal katılık ve soğuk kiĢilik yapısının aleksitimiyle benzerlik 

gösterdiğini belirtmektedir. OSB tanılı çocuğu olan anne-babaların iletiĢim problemi 

yaĢadıkları ve duygularını karĢı tarafa net biçimde aktaramadıkları ifade edilmektedir. 

Lazarus'a göre bireyin çevre ile etkileĢiminde yapmıĢ olduğu kognitif değerlendirmeler 

duyguları oluĢturmaktadır (Koçak, 2002).  Duyguları fark etme, ayırt etme ve sözel 

olarak ifade etmede güçlük, duygularını tanımlama ve anlatmadaki zorluk aleksitimik 

kiĢilerin en belirgin özellikleri arasındadır. Bu aleksitimik özellikler kiĢinin iliĢki 

kurmada ve duygusal iĢlevlerinde zorlanmasına yol açmaktadır (ġenkal, 2013).  

 

Bu çalıĢmada OSB tanılı kardeĢe sahip olan çocukların duyguları tanımada, 

duyguları ifade etmede ve dıĢa dönük düĢüncede güçlük düzeyinin, OSB tanılı kardeĢe 

sahip olmayan çocuklara göre anlamlı biçimde yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Bunun 

nedeni olarak ise OSB tanılı çocuğa sahip olan anne-babaların duyguları anlama, ifade 

etme ve dıĢa vurma noktasında zorluk yaĢamalarıyla diğer çocuklarının duygularını 

anlamak, ifade etmelerini teĢvik etmek yerine sadece davranıĢlara odaklanabilmeleri 

gösterilebilir. Böylelikle anne-babalar, çocuklarında aleksitimik özelliklerin geliĢmesine 

yol açabilirler. 

 

 

5.2. OSB Tanılı Çocukların ve Normal GeliĢim Gösteren Çocukların KardeĢlerinin 

Ruminatif DüĢünce Düzeylerinin TartıĢılması  

 

Bu çalıĢmada OSB tanılı kardeĢe sahip olan çocukların ruminatif düĢünce 

düzeyinin, OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan çocuklara göre anlamlı biçimde yüksek 

olduğu belirlenmiĢtir (Tablo 10.). 

 

Kalecik (2013) tarafından gerçekleĢtirilen araĢtırmada normal geliĢim 

göstermeyen kardeĢe sahip olanların, normal geliĢim gösteren kardeĢlere sahip olanlara 

göre sorun alanlarının daha fazla olduğu tespit edilmiĢtir. Kızılalp (2018) araĢtırmasında 

OSB tanılı kardeĢe sahip olanların, normal geliĢim gösteren kardeĢe sahip olanlara göre 

benlik saygısı ve sorumluluğu kabul etme düzeyinin daha düĢük olduğunu; kaçınma ve 

kaygı düzeyinin ise daha yüksek olduğunu belirlemiĢtir. Bagenholm ve Gillberg (1991) 

tarafından yapılan araĢtırmada OSB tanılı kardeĢe sahip olanların, normal geliĢim 
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gösteren kardeĢe sahip olanlara göre kendilerini daha yalnız hissettiği belirlenmiĢtir. 

YaĢanan yalnızlık duygusunun devam etmesi durumunda ise zaman içerisinde depresif 

düĢüncelerde artıĢ olabilmektedir. Apalaçi (1996) tarafından yapılan araĢtırmada ise 

OSB tanılı kardeĢe sahip olanların normal geliĢim gösteren kardeĢe sahip olanlara göre 

benlik saygısının daha düĢük olduğu, yüksek düzeyde depresif belirtiler gösterdiği 

belirlenmiĢtir. 

 

OSB tanılı çocuklar yeterli yaĢamsal becerilere sahip değildir. Angell, Meadan 

ve Stoner (2012) OSB tanılı kardeĢe sahip olanların, OSB tanılı kardeĢlerinin bu 

durumundan dolayı anne ve babası yaĢlandığında kardeĢinin bakım ihtiyaçlarını 

karĢılayamayacağından dolayı daha fazla stres ve kaygı yaĢadığını belirtmiĢtir. 

Pilowsky ve arkadaĢları (2004) ise OSB tanılı kardeĢe sahip olanların stres düzeyinin 

yüksek olduğunu, sosyal ve duygusal alanlarda ise uyum problemi yaĢadığını 

belirlemiĢtir. Bu bulguları destekleyen Macks ve Reeve (2007)’de OSB tanılı kardeĢe 

sahip olanların psikolojik ve duygusal açıdan daha fazla sorun yaĢadığını belirlemiĢtir. 

 

Dykens (2005; aktaran Kızılalp, 2018) tarafından yapılan araĢtırmada engelli 

kardeĢe sahip olan çocukların, normal geliĢim gösteren kardeĢe sahip olan çocuklara 

göre ruhsal ve geliĢim alanlarında olumsuz etkilerin olduğu belirlenmiĢtir. Ayrıca 

engelli kardeĢe sahip olanların, normal geliĢim gösteren kardeĢe sahip olanlara göre 

sosyal ve duygusal açıdan daha geride oldukları belirlenmiĢtir. Girli (1995) ev 

ortamında engelli çocuğun varlığının sağlıklı kardeĢlerin daha fazla endiĢe duymasına 

yol açtığını, sosyal iliĢkilerinde gerilemeye neden olabileceğini ve ebeveynleriyle daha 

fazla çatıĢma yaĢayabileceğini belirtmiĢtir. 

 

OSB tanılı çocukların sosyal ve iletiĢim alanlarında becerilerinin daha kısıtlı 

olması, sağlıklı kardeĢlerin ruhsal ve geliĢimsel alanlarını olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir (Howlin, 1988). OSB tanılı kardeĢe sahip olan çocukların, normal 

geliĢim gösteren kardeĢe sahip olanlara göre yaĢam kaliteleri daha düĢüktür (Adriana, 

2005).  
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OSB tanılı kardeĢe sahip olan çocukların, normal geliĢim gösteren kardeĢe sahip 

olan çocuklara göre davranıĢ problemlerinin daha fazla olduğu, kendilerini daha yalnız 

hissettikleri ve daha fazla depresyon görüldüğü belirlenmiĢtir (Erden ve Akçakın, 2001; 

Tsao, Davenport ve Schmiege, 2012). Farber (2010) tarafından gerçekleĢtirilen 

araĢtırmada OSB tanılı çocukların kardeĢler üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. Ġnceleme 

sonucunda sağlıklı kardeĢlerin depresyona yatkınlığının fazla olduğu tespit edilmiĢtir. 

Yine aynı Ģekilde Lovell ve Wetherell (2016) tarafından yapılan araĢtırmada OSB tanılı 

kardeĢe sahip olan çocukların, daha fazla depresif belirtiler gösterdiği belirlenmiĢtir.  

 

Bu çalıĢmada OSB tanılı kardeĢe sahip olan çocukların ruminatif düĢünce 

düzeyinin, OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan çocuklara göre anlamlı biçimde yüksek 

olduğu belirlenmiĢtir. Bu durum OSB tanılı çocuğa sahip ailelerin engelli çocuğa sahip 

olmanın yol açtığı dezavantajlı durumdan dolayı karamsar bir yapıya sürüklenmesi ve 

engelli çocuğun geliĢimini destekleyememeleriyle açıklanabilir. Karamsar yapıya sahip 

olan ve çözüm üretmede isteksiz olan aileler, hem OSB tanılı çocuklarının geliĢimini 

tam anlamıyla destekleyemez hem de sağlıklı çocuklarına olumlu model 

olamayabilirler. Tepki stilleri kuramında bahsedildiği üzere ruminatif düĢünceleri 

yoğun olan kiĢilerde depresif duygunun etkisiyle olumsuz düĢünce ve anılarla beraber 

karamsar bir yapı ortaya çıkmaktadır. Ruminatif düĢünce biçimine sahip olan kiĢiler 

olayların devamlılığı üzerine çoğunlukla kötümser bir ruh hali içinde oldukları için, 

sorunların çözümü konusunda da kötümser bir ruh hali içindedir. Kendilerine ve 

problemlerine odaklanan kiĢilerde etkinlik gerektiren olaylara karĢı isteksizlik vardır. 

Ruminatif düĢünce biçimine sahip olan bireyler, toplumsal yaĢamında kiĢilerarası 

iliĢkilerinde problemler yaĢamaktadır (Elma, 2018).  

 

Aile içerisinde OSB tanılı çocuğun bulunması ailenin fonksiyonelliğini etkileyen 

önemli bir durumdur. Ailelerin bu sürece hazırlanabilmeleri ve uyum sağlayabilmeleri 

gerekir (Elder ve Alessandro, 2009). OSB tanılı çocukların kendisine zarar vermesi, 

aĢırı hareketli olması, tekrarlayıcı davranıĢların olması ve öfke nöbetlerinin olması 

aileleri zorlayabilmektedir (Kaminsky ve Dewey, 2002).  Aile içerisinde bu duruma 

uyum sağlamakta zorlanan ebeveynlerin olması ruhsal ve ekonomik sorunlara yol 
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açabilmekte, anne ile baba arasında iliĢki doyumunun ve evlilik uyumunun azalmasına 

sebep olabilmektedir (Risdal ve Singer, 2004).  

 

ÇeĢitli zorluklarla karĢı karĢıya kalan anne-babaların sorunlarla baĢ etme 

noktasında yeterli sosyal desteği görememesi ve aktif baĢ etme stratejilerini etkili 

kullanamaması, aile üyelerine olumsuz davranıĢlar sergilemesine yol açabilmektedir. 

Bu durumda, OSB tanılı kardeĢe sahip olan çocukların olumsuz davranıĢlarından dolayı 

daha fazla suçlanabileceği göz önüne alındığında, OSB tanılı kardeĢe sahip olan 

çocukların normal geliĢim gösteren kardeĢe sahip olan çocuklara göre ruminatif 

düĢünce düzeyinin daha yüksek olması sonucuna ulaĢılabilmektedir. 

 

 

5.3. OSB Tanılı Çocukların ve Normal GeliĢim Gösteren Çocukların KardeĢlerinin 

Ebeveynlerinden Algıladığı Anne-Baba Tutumlarının TartıĢılması 

 

Bu çalıĢmada OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan çocukların ebeveynlerinden 

algıladığı demokratik tutum puanlarının, OSB tanılı kardeĢe sahip olan çocuklara göre 

anlamlı biçimde yüksek olduğu belirlenmiĢtir (Tablo 11.). 

 

Aydın ve Saraç (2014) araĢtırmasında OSB tanılı çocukların annelerinin, sağlıklı 

çocukların annelerine göre öfke ve tükenmiĢlik düzeylerinin daha yüksek olduğunu, 

çocuklarına daha sert davrandıklarını belirlemiĢtir. O’Brien ve Daggett (2006) yaptıkları 

araĢtırmada OSB tanılı çocuğa sahip olan anne-babaların, OSB tanılı çocuğuna daha 

fazla odaklandığını, sağlıklı çocuğunu ise ihmal edebildiğini belirlemiĢtir. Barak-Levy, 

Goldstein ve Weinstock (2010) ise araĢtırmasında OSB tanılı çocuğa sahip olmanın 

anne-babaların sorumluluğunu artırdığı için sağlıklı kardeĢlere daha az zaman ayırdığını 

saptamıĢtır. OSB tanılı çocuğa sahip anne-babalar zamanını, enerjisini ve ilgisini daha 

çok OSB tanılı çocuğa ayırmaktadır (Macks ve Reeve, 2007).  Orsmond ve Seltzer 

(2007)’de OSB tanılı çocuğa sahip anne-babaların, sağlıklı kardeĢlerle daha az 

ilgilendiğini belirlemiĢtir. Bu durum ise OSB tanılı kardeĢe sahip olanların, anne-baba 

tutumunu olumsuz algılamasına yol açabilmektedir. Aral ve Gürsoy (2009) anne-

babaların engelli çocukla daha fazla ilgilenmelerinin, normal geliĢim gösteren çocuğun 

ihmal edilmesine yol açabildiğini belirtmektedir. OSB tanılı çocuk ile yaĢayan anne-
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baba ve kardeĢlerin aile içi dinamiklerde sorunlar yaĢadığı bildirilmektedir. Engelli 

çocuğa ayrılan zamanın ve ilginin daha fazla olması, kardeĢin ihmal edilme duygusu 

yaĢamasına yol açmaktadır. Engelli çocukla, annelerin daha fazla ilgilendiği 

düĢünüldüğünde, kardeĢlerin annesiyle kurduğu iliĢki daha önemli olmaktadır (Bayat ve 

Schunterman, 2013; Wing, 2012). 

 

Opperman ve Alant (2003) gerçekleĢtirdiği çalıĢmasında OSB tanılı kardeĢe 

sahip olan çocukların, aile içerisinde paylaĢımlarının belirli bir sınırda olduğunu 

belirlemiĢtir. Macks ve Reeve (2007) annelerin engelli çocuğun kardeĢlerini daha 

depresif ve agresif gösterebildiğini bildirmiĢtir. OSB tanılı çocuğu olan ailelerin ve 

çocuklarının karĢılaĢtığı zorluklarla baĢ edebilme becerisinin yüksek düzeyde olmasının 

aile içerisinde yaĢanan gerginliğin düĢmesini sağladığı tespit edilmiĢtir (Sivberg, 2002). 

OSB tanılı çocuğa sahip olmak, anne-babaları strese sokmaktadır. Özellikle ilk 

çocuklarında OSB tanısı olduğunda bir baĢka çocuk yapma konusunda yoğun kaygı 

yaĢamaktadırlar. Ailede sağlıklı bir çocuğun olması durumunda anne-babalar hem OSB 

tanılı çocuğuna hem sağlıklı çocuğuna yaklaĢım tarzının nasıl olacağı, onlara sergilenen 

davranıĢları ve nasıl iletiĢim kuracakları konusunda endiĢe yaĢamaktadır. (Wing, 2012).  

 

OSB tanılı çocuğa sahip anne-babalar duygusal açıdan daha fazla 

yıpranmaktadır. Bu anne-babalarda anksiyete, depresyon ve tükenmiĢlik sıklıkla 

görülmektedir (GüneĢ, 2005). Kadak (2011) OSB tanılı çocuğa sahip olan anne-

babalarda psikiyatrik bozukluk görülme oranının, normal geliĢim gösteren çocuklara 

sahip olan anne-babalara göre iki kat daha fazla olduğunu belirlemiĢtir. Anne-babalarda 

en sık görülen psikiyatrik bozukluklar ise anksiyete, depresyon, Ģizofren ve sosyal 

fobidir. Ayrıca OSB tanılı çocuğa sahip olan anne-babaların, mental retarde tanılı 

çocuğa sahip olan anne-babalara göre daha fazla psikiyatrik problem yaĢadığı tespit 

edilmiĢtir. Bu durum OSB tanılı anne-babaların daha fazla risk altında olduğunu 

göstermektedir. Bu sonuçlara göre ise OSB tanılı çocuğa sahip olan anne-babaların daha 

fazla psikiyatrik bozukluk riski taĢımalarının, çocuklarına olan tutum ve davranıĢlarını 

da olumsuz etkileyebileceği söylenebilir. Bu durum OSB tanılı kardeĢe sahip olan 

çocukların, normal geliĢim gösteren kardeĢe sahip olan çocuklara göre anne-baba 

tutumunu daha az demokratik algılamalarına yol açabileceğini düĢündürmektedir. 
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Bu çalıĢmada kardeĢ durumuna göre “Otoriter Tutum” alt boyutundan alınan 

puanların farklılık göstermediği belirlenmiĢtir (Tablo 11.). Ergün (2019) tarafından 

gerçekleĢtirilen araĢtırmada OSB tanılı çocuğa sahip olan ve normal geliĢim gösteren 

çocuğa sahip olan annelerin tutumları incelenmiĢtir. Ġnceleme sonucunda her iki 

gruptaki annelerin çocuklarına karĢı benimsediği demokratik, otoriter ve aĢırı hoĢgörülü 

tutum düzeyinde anlamlı farklılığın oluĢmadığı tespit edilmiĢtir. Ġlhan (2017) tarafından 

yapılan araĢtırmada engelli çocuğun engel türü, düzeyi ve engelli çocuğun davranıĢ 

problemlerinin anne-baba tutumunu değiĢtiren önemli unsurlar olduğu belirlenmiĢtir. 

Ayrıca anne ve babaların eğitim düzeyinin de anne baba tutumunu etkileyen önemli bir 

unsur olduğu belirlenmiĢtir. 

 

Bu çalıĢmada OSB tanılı kardeĢe sahip olan çocukların ebeveynlerinden 

algıladığı koruyucu-istekçi tutum puanlarının, OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan 

çocuklara göre anlamlı biçimde yüksek olduğu belirlenmiĢtir (Tablo 11.). Aral ve 

Gürsoy (2012) özel eğitime ihtiyacı olan çocuğa sahip olan ailelerinin ortak 

özelliklerinden birisinin çocuklarını aĢırı koruyucu ya da ihmalkar tutumla 

yetiĢtirdiklerini bildirmektedir. 

 

Koruyucu-istekçi tutumun benimsenmesi, çocukların davranıĢlarının kontrol 

altında tutulmaya çalıĢılmasını göstermektedir. Bu durum çocuklarda özgüven 

eksikliğine ve duygusal açıdan yıpranmaya yol açmaktadır (Yavuzer, 2011). Anne-

babaların çocuklarının bağımsızlaĢmasından korkması ve çocuklarının davranıĢlarını 

kontrol altında tutmaya çalıĢması aĢırı koruyucu-istekçi tutumun benimsenmesine yol 

açmaktadır. Çocukların aĢırı korumacı tutumla yetiĢtirilmesi çocukların güvenli 

bağlanmasını engellemekte ve ayrılık anksiyetesinin oluĢumuna yol açabilmektedir 

(Eldeleklioğlu, 1996). Çocukların sürekli kontrol altında tutulmak istenmesi ve 

geliĢimlerine aĢırı özen gösterilmesi, özgüven eksikliğine yol açmakta ve çeĢitli uyum 

problemlerinin geliĢimine neden olmaktadır (Günalp, 2007). Burger (2004) çocuklara 

aĢırı koruyucu tutumla yaklaĢılmasının ya da gereğinden fazla özen gösterilmesinin 

çocukların bağımsızlığını kazanmasını engellediğini belirtmektedir. AĢırı koruyucu- 
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istekçi tutumda sorunların çözümüne yardımcı olmak yerine sorunlar anne-baba 

tarafından çözülmektedir (Rubin ve Burgess, 2002). Bu tutumda yetiĢen çocuklar 

sürekli olarak ailelerinden destek beklemektedir (Alisinanoğlu, 2003).  

 

Aileye engelli bir çocuğun katılımı anne-babaları ruhsal, fiziksel, ekonomik ve 

sosyal alanlarda olumsuz etkileyebilmektedir. Engelli çocukların bakımlarının büyük 

oranda anneler tarafından üstlenilmesi, annelerin sahip olduğu rollerden vazgeçip bütün 

enerjisini engelli çocuğuna ayırmasına yol açabilmektedir. Sosyal yaĢantısını ikinci 

plana atan annelerin sosyal iliĢkilerine devam edememesi de annelerin yoğun biçimde 

kaygı ve endiĢe yaĢamasına neden olabilmektedir (Bright ve Hayward 1997). AĢırı 

koruyucu-istekçi aileler çocuklarının yardımsız yapabileceği iĢleri kendileri 

yapmaktadırlar (IĢıkhan, 2005). OSB tanılı çocuğa sahip olan anne-babaların 

çocuklarıyla iletiĢimde problem yaĢamaları da anne-babaların daha endiĢeli olmalarına 

yol açabilmektedir (Gallagher, Beckman ve Cross, 1983). OSB'li bireyler sosyal 

etkileĢim de sıkıntı yaĢamakta, yalnızlıktan hoĢlanmakta ve diğer çocuklarla etkileĢimde 

isteksiz olmaktadırlar. Aynı zamanda kısa süreli göz teması kurmakta ya da hiç göz 

teması kurmamaktadırlar. ĠĢaret edilen yere bakmakta güçlük çekmekte, jest ve mimik 

kullanımları sınırlı olmakta ve hayali oyun oynayamamaktadırlar. Sıra dıĢı ya da 

yinelenen dil kullanmakta, dil geliĢimi geriliği, konuĢma zorluğu çekmektedirler. Aynı 

zamanda takıntılı davranıĢlar sergilemekte, belirli rutin ve düzene iliĢkin aĢırı ısrar 

etmekte ve günlük yaĢamdaki değiĢikliklere karĢı aĢırı tepki göstermektedirler. 

Saldırgan davranıĢlar, aĢırı hareketlilik ya da tam tersi hareketsizlik tüm bu belirtilere 

eĢlik etmektedir. Bundan dolayı OSB tanılı çocuğa sahip anne-babaların aĢırı koruyucu 

tutumu benimsemesi beklenen bir durum olarak görülebilmektedir. OSB tanılı 

çocuklarına zarar gelmemesi için sürekli müdahalede bulunan, onların engelinden 

dolayı tek baĢına karar alamayacağını düĢünen ve iletiĢim yetersizliklerinden ötürü 

baĢkaları tarafından ihmal-istismara uğrayacağı korkusuyla onun yerine karar alan ya da 

becerisinin üstünde geliĢim ve baĢarı bekleyen anne-babaların, diğer çocuklarına da 

aynı Ģekilde aĢırı koruyucu-istekçi tutumla yaklaĢması beklenebilmektedir.  
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5.4. OSB Tanılı Çocukların ve Normal GeliĢim Gösteren Çocukların KardeĢlerinin 

KarĢılıklı Sosyal EtkileĢim Düzeylerinin TartıĢılması  

 

Bu çalıĢmada OSB tanılı kardeĢe sahip olan çocukların karĢılıklı sosyal 

etkileĢim, sınırlı,yineleyici ve basmakalıp davranıĢlar ile sosyal iletiĢim puanlarının, 

OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan çocuklara göre anlamlı biçimde yüksek olduğu 

belirlenmiĢtir (Tablo 12.). Bu çalıĢmada araĢtırmaya katılan örneklem grubundaki 

çocukların velilerine Sosyal ĠletiĢim Ölçeği uygulanmıĢtır. Uygulanan bu ölçekte 

KarĢılıklı sosyal etkileĢim, dil, iletiĢim, sınırlı, yineleyici ve basmakalıp davranıĢları 

ifade eden soruları içeren Sosyal ĠletiĢim Ölçeği maddeleri DSM-IV’te yer alan Yaygın 

GeliĢimsel Bozukluk ölçütlerini kapsamaktadır (Avcil, 2011). OSB tanılı çocuklarda 

sınırlı göz teması, görsel izlemede yetersizlikler, motor alanda görülen etkinlik azlığı, 

kaba-ince motor beceri yetersizliği, kendine özgü garip motor hareketler 

gözlenmektedir. Taklit etmede yetersizlik (cee'yi yapamama, bay bay yapamama vb.) 

oyunu amacına uygun bir Ģekilde oynayamama, yineleyici oyun oynama, karĢı tepki 

vermede kısıtlılık (adına tepki vermemesi gibi) çoğunlukla görülen belirtiler 

arasındadır. Dil geliĢimi geri olduğundan anlamlı sözcük kullanımı yok denecek kadar 

azdır. Çocukların çoğunda konuĢamama, yalnızlıktan hoĢlanma, baĢkalarının dikkatini 

çekme konusunda ilgisizlik, hayali oyunda gerilik, ismini seslenince bakmama, 

tekrarlayan davranıĢlar sergileme (el çırpma, dönme), nesnelere aĢırı Ģekilde 

odaklanma, ekolali gibi belirtiler gözlenmektedir (Tanıdır- Mukaddes, 2016). OSB 

tanılı çocuklarda sosyal iletiĢimde sınırlılık, sözel olmayan davranıĢlarda bozukluğun 

olması, yaĢına uygun akran iliĢkisi geliĢtirememesi, paylaĢıma kapalı olması, sosyal ve 

duygusal karĢılıkta eksiklerin oluĢu gibi belirtiler görülmektedir (Gargiulo, 2012). Buna 

göre elde edilen bu sonuçlar OSB tanılı çocukların kardeĢlerinin de OSB tanılı çocuk 

gibi karĢılıklı sosyal etkileĢimde, sınırlı,yineleyici ve basmakalıp davranıĢlar 

sergilenmesinde; normal geliĢim gösteren çocukların kardeĢlerine göre daha fazla risk 

altında olduğunu göstermektedir. Nitekim OSB tanılı çocukların kardeĢlerinde Sosyal 

ĠletiĢim Ölçeği’nde belirlenen 15 kesme puanının üstünde puan alan 6 kiĢi belirlenirken, 

normal geliĢim gösteren çocukların kardeĢlerinde bu sayının 2 kiĢi olduğu tespit 

edilmiĢtir. Sosyal ĠletiĢim Ölçeği’nde 15 veya daha üstünde puan alanlara yönelik ise 
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Yaygın GeliĢimsel Bozukluğun olabileceği ve bu nedenle ayrıntılı değerlendirme 

gerektiren bir durumun olduğu belirtilmiĢtir.  

 

OSB’de güçlü bir genetik aktarımın olması sebebiyle, kardeĢler arasında otizme 

özgü çeĢitli güçlüklerin görülme sıklığı artmaktadır. Bu güçlükler arasında ise dikkatini 

toparlayamama, ifade edici dil becerilerinin kısıtlı olması ve iletiĢimde yetersizlik 

gösterilebilmektedir (Gurrieri, 2012; Orsmond ve Seltzer, 2009). Georgiades ve 

arkadaĢları (2013) araĢtırmalarında OSB tanılı çocukların kardeĢlerinin, normal geliĢim 

gösteren çocukların kardeĢlerine göre sosyal uyum ve iletiĢim yönünden daha yetersiz 

olduğunu ve biliĢsel becerilerinin daha kısıtlı olduğunu belirlemiĢtir. McVicker (2013) 

OSB tanılı çocukların, kardeĢlerini olumsuz yönde etkileyebileceğini ifade etmiĢtir. 

OSB tanılı çocukların toplumsal alanlarda sergilediği davranıĢ zorlukları kardeĢlerin 

utanma duygusu yaĢamasına ve çevresiyle rahatça iletiĢim kuramamasına yol 

açabilmektedir. Constantino ve arkadaĢları (2006) gerçekleĢtirdikleri araĢtırmada OSB 

tanısı olan çocukların kardeĢleriyle normal geliĢim gösteren çocukların kardeĢlerini 

karĢılaĢtırmıĢtır. AraĢtırma sonucunda OSB tanısı almıĢ kardeĢe sahip olan çocukların, 

kontrol grubuna göre sosyal yetersizliğinin daha fazla olduğu ve iletiĢim yetersizliğinin 

ise daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Kaminsky ve Dewey (2002) araĢtırmasında 

OSB tanılı çocukların kardeĢlerinde uyum problemlerinin sıklıkla yaĢandığını 

belirtmiĢtir. Bu problemler dil ve iletiĢimle de ilgili olabilmektedir. OSB tanılı kardeĢe 

sahip olan çocukların herhangi bir psikiyatrik bozukluğu olmasa da sosyal uyum 

noktasında ciddi zorluklar yaĢadıkları, duygularını ve düĢüncelerini ifade etmede güçlük 

çektikleri ve empati becerilerinin ise kısıtlı olduğu belirtilmektedir (Eyüboğlu, 2014). 

Yapılan çalıĢmada otizmli kardeĢe sahip olan çocukların, normal geliĢim gösteren 

çocukların kardeĢine göre iletiĢim becerilerinin daha düĢük olduğu tespit edilmiĢtir 

(Lefkowitz, Crawford, ve Dewey, 2007). Bahsedilen araĢtırmalar; bu çalıĢmanın, OSB 

tanılı çocukların kardeĢlerinin normal geliĢim gösteren çocukların kardeĢlerine göre 

sınırlı,yineleyici ve basmakalıp davranıĢları daha fazla sergiledikleri ve sosyal iletiĢim 

ve etkileĢimde daha yetersiz oldukları sonucunu destekler niteliktedir. 

 

Kadak (2011) OSB tanılı çocukların kardeĢlerinin dil problemleri ve biliĢsel 

geliĢim aĢamalarında güçlük yaĢadığını bildirmiĢtir. OSB’nin genetik yapısına göre 
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yapılan incelemelerde OSB tanılı çocukların yakınlarında da otizmin tipik olarak 

görülen belirtilerine benzer fakat daha kapsamlı olarak tanımlanmıĢ fenotiplerin 

bulunabileceği bildirilmiĢtir. Fakat bu durum OSB tanılı çocukların yakınlarında 

farklılık gösterebilmektedir. OSB tanılı çocukların yakınlarının %25’inde benzer 

özelliklerin gözlendiği ifade edilmiĢtir. Korkmaz (2000) OSB tanılı çocukların 

kardeĢlerinde otizme yatkınlığın olması ve otizm belirtileri taĢımasını genetik 

faktörlerin etkisiyle açıklamıĢtır. Bu çalıĢmadan elde edilen sonuçlar otizmin genetik 

yönünün göz ardı edilmemesi gerektiğini düĢündürmektedir. 

 

Çocukların yaĢamıĢ olduğu otizm belirtilerinin azaltılmasında anne-babaların 

çocuğa olan yaklaĢımı ön plana çıkmaktadır. Yapılan araĢtırmada anne-babaların 

çocuklarına empatik yaklaĢımının, sıcak iletiĢim kurmaya çalıĢmasının ve sevgiyle 

yaklaĢmasının otizm belirtilerinin azaltılmasında önemli bir etken olduğu belirtilmiĢtir 

(Hasegawa ve ark., 2015). OSB tanılı çocukların anne-babalarına yönelik yapılan bir 

baĢka araĢtırmada, anne-babaların çocuklarıyla konuĢma konusunda isteksiz olduğu 

belirlenmiĢtir. Ayrıca bu anne-babaların yakın akrabalarında da çeĢitli dil 

problemlerinin var olduğu tespit edilmiĢtir (Kanner ve Lesser, 1958; aktaran Kadak, 

2011). Yapılan bir baĢka araĢtırmada ise OSB tanılı çocukların annelerinde %20 

oranında iletiĢim eksikliği olduğu saptanırken, babalarda ise herhangi bir iletiĢim 

eksikliğine rastlanmamıĢtır (Piven, 1997; aktaran Kadak, 2011). Özener (2016) 

araĢtırmasında OSB tanılı çocuğa sahip olan annelerin zamanının büyük bir kısmını 

OSB tanılı çocuklarıyla geçirdiğini ve yaĢadığı stresin, aile içerisinde iletiĢim 

kopmalarına yol açtığını belirtmiĢtir. Anneler OSB tanılı çocuğunun bakımını 

üstlenmesi sebebiyle zamanla sosyal ortamlarından uzaklaĢmaya ve kendisini ifade 

etmekte kullandığı becerilerde zaman içerisinde sorun yaĢamaya baĢlamaktadır. 

Babalarda ise bu tarz sorunlar görülmemektedir. Bu durum babaların anneler kadar 

sosyal çevrelerinden kopmadığını göstermektedir. ġüphesiz bu durum OSB tanılı 

çocukların kardeĢleriyle annelerin kurduğu iletiĢime de zarar verecektir. Bu sonuçlar ise 

OSB tanılı çocukların kardeĢlerinin de ailelerinden kaynaklı olarak yeterli dil becerisi 

kazanamamasını düĢündürmektedir.  
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Bu çalıĢmada kardeĢ durumuna göre “ĠletiĢim” alt boyutundan alınan puanların 

farklılık göstermediği belirlenmiĢtir (Tablo 12.). OSB tanılı kardeĢe sahip olan 

çocukların karĢılıklı sosyal etkileĢim, sınırlı, yineleyici ve basmakalıp davranıĢlar ile 

sosyal iletiĢim puanlarının, OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan çocuklara göre anlamlı 

biçimde yüksek olmasına rağmen, kardeĢ durumuna göre “ĠletiĢim” boyutunda puan 

farklılığının olmamasına anne-babaların çocuklarının sağlıklı iletiĢim kurabilmesi için 

bazı önlemler alması gösterilebilmektedir. Ayrıca elde edilen bu sonuçlar otizmin 

genetik yönünün göz ardı edilmemesi gerektiğini düĢündürmektedir. OSB tanılı 

çocukların kardeĢlerinde çeĢitli belirtiler olabileceği gibi ebeveynlerde de bu belirtiler 

olabilmektedir. OSB tanılı çocukların ebeveynlerinde iletiĢim ve sosyal etkileĢimde 

olağan olmayan durumlar gözlenmektedir (Çıtır, 2013). Bu ebeveynlerin sağlıklı 

çocuklarının da, ebeveynlerinden sağlıklı iletiĢim becerilerini öğrenemeyeceği ve 

olumsuz iletiĢim becerilerini öğrenebileceği düĢünülmektedir. OSB tanılı kardeĢe sahip 

olan çocukların, problem davranıĢlarının oluĢumunda ya da otizm belirtilerinin 

görülmesinde çeĢitli faktörler etkili olmaktadır. Cinsiyet, kardeĢ sayısı, gelir düzeyi, 

doğum sırası, anne-babaların ruhsal yapısı, stresle baĢ edebilme becerileri, evlilik 

uyumu ve kardeĢlerin psikososyal geliĢimleri bu faktörlerin baĢında gelmektedir 

(Meadan, Stoner ve Angell, 2010). KardeĢ durumuna göre “iletiĢim” alt boyutundan 

alınan puanların farklılık göstermemesinin bir diğer nedeni ise kardeĢlerin otizm 

belirtilerini sergilemesinde birçok faktörün etkili olabileceği bu faktörlerin etkisiyle 

anlamlı farklılığın oluĢmadığı düĢünülebilmektedir.  

 

5.5. Ebeveyn Tutumları ile Ölçek Alt Boyutlarının ĠliĢkisinin Ġncelenmesi 

 

Bu çalıĢmada ebeveyn tutumları ile Toronto Aleksitimi Ölçeği, Ruminatif 

DüĢünce Biçimi Ölçeği ve Sosyal ĠletiĢim Ölçeği’nin alt boyutlarıyla iliĢkisi korelasyon 

analiziyle incelenmiĢtir (Tablo 15.). 

 

Bu çalıĢmada demokratik tutum ile duyguları tanımada güçlük, ruminatif 

düĢünce, aleksitimi (toplam puan) ve sınırlı yineleyici basmakalıp davranıĢlar arasında 

negatif yönde iliĢki belirlenmiĢtir. Demokratik tutum ile diğer değiĢkenler arasında ise 

anlamlı bir iliĢkinin olmadığı tespit edilmiĢtir (Tablo 15.). Ebeveynlerin demokratik 
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puanı arttıkça çocuklarda duyguları tanımada güçlük, ruminatif düĢünce, aleksitimi 

toplam puanı ve sınırlı yineleyici basmakalıp davranıĢların azaldığı belirlenmiĢtir. Bu 

çalıĢmada koruyucu-istekçi tutum ile duyguları tanımada güçlük, ruminatif düĢünce, 

aleksitimi (toplam puan), karĢılıklı sosyal etkileĢim ve sosyal iletiĢim (toplam puan) 

arasında pozitif yönde anlamlı iliĢki belirlenmiĢtir. Koruyucu-istekçi tutum ile diğer 

değiĢkenler arasında ise anlamlı bir iliĢkinin olmadığı tespit edilmiĢtir (Tablo 15.). Rick 

ve Vanheule (2006) tarafından gerçekleĢtirilen araĢtırmada aleksitimik özelliklerin 

ebeveyn tutumuyla yakından bağlanlantılı olduğu belirlenmiĢtir. Ebeveynleriyle yakın 

iliĢki geliĢtiremeyen çocuklarda aleksitimik özelliklerin yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. 

Kooiman ve arkadaĢları (2004) tarafından yapılan bir baĢka araĢtırmada ise ebeveyn 

tutumuna gore aleksitimik özelliklerin geliĢebileceği belirlenmiĢtir. Koruyucu-istekçi 

tutumla yetiĢen çcoukların aleksitimi puanlarının, olumlu ebeveyn tutumuyla yetiĢen 

çocuklara gore yüksek olduğu saptanmıĢtır. Mc Dougall (1982) aleksitiminin ebeveyn 

ve çocuk iliĢkisiyle geliĢebildiğini, ebeveyn tutumuna gore aleksitimik özelliklerde 

artma ya da azalma olabileceğini ifade etmiĢtir. Erken dönemdeki anneyle çocuk 

arasında kurulan iliĢkilerdeki bozulmalar, imge kurma yeteneğini engellemektedir. 

Anne imgesini oluĢturamayan çocuklarda ise hayal kurma ve fantezi yoksunluğu 

oluĢacaktır. Ayrıca anneyle çocuk arasında kurulan iliĢkinin düzensizliği gerçek 

benliğin oluĢumunu engellemekte ve duyguların sözel ifadesini güçleĢtirmektedir. 

Luminent’e (1995) gore ise annelerin çocuklarına aĢırı kontrolcü yaklaĢımı çocukların 

bedenin öz temsilindeki yetersizliğe bağlı olarak aleksitimik belirtilerin oluĢmasına 

neden olmaktadır. Ebeveyn tutumlarının ruminasyonun geliĢiminde önemli bir rol 

oynadığı belirtilmektedir. Konuya iliĢkin yapılan araĢtırmada yargılayıcı ve müdahaleci 

ebeveyn tutumunun çocukların daha edilgen olmasına, sorunlarla baĢ etmede güçlük 

yaĢamasına ve problem çözme becerilerinin geliĢmemesine yol açtığı tespit edilmiĢtir 

(Nolen-Hoeksema vd., 1995). Bu açıklamalara gore koruyucu-istekçi tutuma sahip olan 

ebeveynlerin çocuklarının aleksitimik özellikler ve ruminatif düĢünce biçimi özellikleri 

göstermesi beklenen bir durum olarak görülebilir. 

 

Koruyucu-istekçi tutumun aksine demokratik ebeveyn tutumu çocuklara 

yaklaĢım açsından en doğru ebeveyn tutumudur. Bu tutumda aileler çocuklarına destek 

vermekte, güvenmekte ve kendilerini geliĢtirmesi için fırsat tanımaktadır. Demokratik 
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tutumda anne-baba ve çocuk arasında saygıya, sevgiye, anlayıĢa ve hoĢgörüye dayalı bir 

iliĢki söz konusudur. Çocukların kiĢilik geliĢimleri desteklenmekte, kurallar konusunda 

tutarlı davranılmakta ve çocukların bağımsız kiĢilik geliĢtirebilmesi için 

desteklenmektedir (Korap, 2013). Bu Ģekilde bir ebeveyn tutumunda yetiĢen çocuğun 

elde ettiği özgürlükle birlikte sosyal çevresiyle iliĢkilerini geliĢtirmesi, iletiĢim 

problemlerini çözme konusunda ailesinden destek alabilmesi beklenmektedir. 

Böylelikle demokratik tutumla yetiĢen çocukların sosyal iliĢkilerinde daha az sınırlılıkla 

karĢılaĢacağı düĢünülebilir. 

 

Bu çalıĢada otoriter tutum ile sınırlı yineleyici basmakalıp davranıĢlar arasında 

negatif yönde iliĢki belirlenmiĢtir. Otoriter tutum ile diğer değiĢkenler arasında ise 

anlamlı bir iliĢkinin olmadığı tespit edilmiĢtir (Tablo 15.). Elde edilen sonucun sağlıklı 

yorumlanabilmesi için konuya iliĢkin daha fazla çalıĢmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
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BÖLÜM 6. SONUÇ ve ÖNERĠLER 

 

 

AraĢtırmanın bu bölümünde verilerin analizlerin elde edilmesiyle oluĢan 

sonuçlara ve önerilere yer verilmiĢtir. 

 

 

6.1. Sonuç 

 

OSB tanılı kardeĢe sahip olan çocukların duyguları tanımada, ifade etmede 

güçlük ve dıĢa dönük düĢünce düzeyinin, OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan çocuklara 

göre anlamlı biçimde yüksek olduğu belirlenmiĢtir. OSB tanılı kardeĢe sahip olan 

çocukların aleksitimi düzeyinin, OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan çocuklara göre 

anlamlı biçimde yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 

 

OSB tanılı kardeĢe sahip olan çocukların ruminatif düĢünce düzeyinin, OSB 

tanılı kardeĢe sahip olmayan çocuklara göre anlamlı biçimde yüksek olduğu 

belirlenmiĢtir. Bu sonuca göre otizmli çocukların kardeĢlerinin zihninde, olumsuz tekrar 

eden düĢünceler daha çok oluĢmaktadır. 

 

OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan çocukların ebeveynlerinden algıladığı 

demokratik ve koruyucu-istekçi tutum puanlarının, OSB tanılı kardeĢe sahip olan 

çocuklara göre anlamlı biçimde yüksek olduğu belirlenmiĢtir. KardeĢ durumuna göre 

otoriter tutum ve iletiĢim puanları farklılaĢmamaktadır. OSB tanılı kardeĢe sahip olan 

çocukların karĢılıklı sosyal etkileĢim - sınırlı, yineleyici ve basmakalıp davranıĢ ve 

sosyal iletiĢim puanlarının, OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan çocuklara göre anlamlı 

biçimde yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 

 

OSB tanılı kardeĢe sahip olan çocuklardan 61 puan ve üstünde puan alan 18 kiĢi 

olduğu belirlenirken, 42 kiĢi 61 puan ve altında puan almıĢtır. Buna göre 18 kiĢinin 
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aleksitimik özellikler gösterdiği ifade edilebilir. OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan 

çocuklardan 61 puan ve üstünde puan alan 7 kiĢi olduğu belirlenirken, 53 kiĢi 61 puan 

ve altında puan almıĢtır. Buna göre 7 kiĢinin aleksitimik özellikler gösterdiği ifade 

edilebilir. 

 

OSB tanılı kardeĢe sahip olan çocuklardan 15 puan ve üstünde puan alan 6 kiĢi 

olduğu belirlenirken, 54 kiĢi 15 puan ve altında puan almıĢtır. Buna göre 6 kiĢinin 

yaygın geliĢimsel bozukluk olasılığı olduğu ve ayrıntılı değerlendirmenin gerekli 

olduğu belirlenmiĢtir. OSB tanılı kardeĢe sahip olmayan çocuklardan 15 puan ve 

üstünde puan alan 2 kiĢi olduğu belirlenirken, 58 kiĢi 15 puan ve altında puan almıĢtır. 

Buna göre 2 kiĢinin yaygın geliĢimsel bozukluk olasılığı olduğu ve ayrıntılı 

değerlendirmenin gerekli olduğu belirlenmiĢtir. 

 

 

6.2. Öneriler 

 

AraĢtırmanın örneklemini OSB tanısı almıĢ ve normal geliĢim gösteren 

çocukların kardeĢleri oluĢturmaktadır. AraĢtırmaya toplamda 120 çocuk katılmıĢtır. 

Örneklemin geniĢletilmesi ve her bölgeden katılımcıya ulaĢılması güvenirliği artırmayı 

sağlayabilir. 

 

AraĢtırmanın ana değiĢkenlerinden olan aleksitimi, ruminatif düĢünce, anne-

baba tutumu ve iletiĢim düzeyleri geçerlik ve güvenirliği olan ölçeklerle tespit edilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Ölçek uygulamalarıyla birlikte annelerle de görüĢülmüĢtür. Katılımcı 

çocuklarla da birebir görüĢülerek yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formunun 

uygulanmasıyla daha ayrıntılı bilgilere ulaĢılabilir. 

 

OSB tanılı kardeĢe sahip olan çocukların duygu durumları incelenerek, 

kardeĢlerine olan yaklaĢımları incelenebilir. Duyguları anlama ve ifade etme noktasında 

güçlük yaĢayan ebeveynlerle ve çocuklarla grup çalıĢmaları yürütülebilir. 
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AraĢtırmada OSB tanılı çocukların kardeĢleriyle normal geliĢim gösteren 

çocukların kardeĢleri belirli değiĢkenlerle karĢılaĢtırılmıĢtır. Ġleride yapılacak olan 

çalıĢmalarda diğer engel türleri de eklenebilir.  
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EK’LER 

 

 

EK 1: Veli Onam Formu 

 

Ben Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Klinik 

Psikoloji Yüksek Lisans 181180158 Numaralı Öğrenci Ayla DOĞAN. Dr. Öğretim 

Üyesi Ezel AVCI’ nın DanıĢmanlığı Altında Yürüteceğim “OTĠZM SPEKTRUM 

BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUKLARIN VE NORMAL GELĠġĠM GÖSTEREN 

ÇOCUKLARIN KARDEġLERĠNDE ALEKSĠTĠMĠ, RUMĠNASYON DÜZEYĠ, 

ALGILANAN EBEVEYN TUTUMUNUN KARġILAġTIRILMASI” Konulu Yüksek 

Lisans Tez ÇalıĢmam Ġçin Çocuğunuza Toronto Aleksitimi Ölçeği, Ruminatif DüĢünce 

Biçimi Ölçeği, Ana-Baba Tutum Ölçeği ve Velilerede Sosyal ĠletiĢim Ölçeği 

Uygulanması Gerekmektedir. 

 

AraĢtırmaya Katılım Gönüllülük Esasına Dayanmaktadır. Bu koĢullarda söz konusu 

araĢtırmaya; 

 

Çocuğumun Katılımına Onay Veriyorum:    (  ) 

Çocuğumun Katılımına Onay Vermiyorum: (  ) 

 

Veli Adı Soyadı: 

Ġmza: 

 

  



 85 

EK 2: BilgilendirilmiĢ Onam Formu 

 

AraĢtırmanın içeriği: Bu araĢtırmanın amacı otizmli çocukların normal geliĢim 

gösteren kardeĢlerinin, aleksitimik özellikleri, ruminatif düĢünme biçimi ve algıladıkları 

ebeveyn tutumu yönünden; otizmli kardeĢi olmayan normal geliĢim gösteren çocuklarla 

karĢılaĢtırmaktır. ĠliĢikteki ankette sizlerden birçok farklı konuda olan soruları 

doldurmanız istenmektedir. AraĢtırmanın objektif olması ve elde edilecek sonuçların 

güvenilirliği bakımından sorulara içtenlikle ve sizi tam olarak yansıtacak Ģekilde 

cevaplamanız çok önemlidir. Anketler; kiĢisel bilgi formu, aleksitimi düzeyini, 

ruminasyon düzeyini ve algılanan ebeveyn tutumunu ölçen sorulardan oluĢmaktadır. 

 

DoğuĢ Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı 

 

AraĢtırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Ezel AVCI / Ayla DOĞAN 

 

Katılım süresi: YaklaĢık 40 dakika 

AraĢtırmanın içeriği: AraĢtırmanın konusu gereği demografik bilgilerinizi öğrenmeye 

yönelik sorular ve aleksitimi düzeyi, ruminasyon düzeyi ve algılanan ebeveyn tutumunu 

ölçen sorular da sorulmaktadır. Bu tür soruların bir kısmı kimi katılımcılar için rahatsız 

edici olabilir. ġayet bu tür soruları yanıtlamaktan çok rahatsızlık duyarsanız bunları 

atlayabilirsiniz veya anketi doldurmayı bırakabilirsiniz. Ankete katılım tamamen 

gönüllülük temelinde gerçekleĢmektedir. Ancak, yarım kalmıĢ ya da çoğu soruların 

cevapsız bırakıldığı anketlerden elde edilen verileri kullanmamız imkânsız olduğundan, 

anketi mümkün olduğunca boĢ bırakmadan tamamlamanız bizim için çok önemlidir. 

Doldurulan anketlerde bireysel herhangi bir değerlendirme yapılmayacak, toplanan veri 

genel katılımcı özellikleri bakımından incelenecektir. Ġhtiyaç duyduğunuzda sorularınızı 

aĢağıda iletiĢim adresi verilen araĢtırmacıya yöneltebilirsiniz.  

Sizden sadece bu kâğıdı imzalamanız beklenmektedir. Anketlerde vermiĢ olduğunuz 

cevaplar herhangi bir kimlik bilgisi ile eĢleĢtirilmeyecektir. Bize verdiğiniz cevaplar 
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sadece akademik amaçla kullanılacaktır. Bu yüzden, sizden cevaplarınızı samimi bir 

Ģekilde vermeniz beklenmektedir. 

Eğer araĢtırma ile ilgili sorularınız olursa aylaa.dogannn@gmail.com adresinden 

bizlerle bağlantı kurabilirsiniz. 

Bu formu imzalayarak, yukarıdaki bilgileri anladığım ve araĢtırmaya katılmayı kabul 

ettiğimi beyan ederim. 

 

Ġmza: ____________________________________                       Tarih:____________________ 

 

  

mailto:aylaa.dogannn@gmail.com
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EK 3:  KiĢisel Bilgi Formu 

 

Bilimsel bir araĢtırmada kullanılmak üzere hazırlanan bu formda çeĢitli sorular 

bulunmaktadır. Sorulara samimi cevaplar vermeniz araĢtırmanın geçerlik ve 

güvenirliliği için çok önemlidir. Ad ve soyad gibi kendinizi tanıtıcı bilgiler vermeden 

aĢağıdaki soruları doğru ve samimi bir Ģekilde cevaplamanız rica olunur. Lütfen soruları 

dikkatle okuyunuz ve sizin durumunuza en uygun olanı iĢaretleyiniz. 

Katkılarınız için teĢekkürler. 

 

Ayla DOĞAN 

Maltepe Üniversitesi 

Yüksek Lisans Tez Öğrencisi 

 

1) CĠNSĠYETĠNĠZ:   K(  )  E(  ) 

2) YAġ: 

3) SINIF: 

4) KARDEġ SAYISI: 

5) KARDEġLER ARASINDAKĠ DOĞUM SIRANIZ: 

6) KARDEġLER ARASI YAġ ARALIĞI: 

7) SOSYO EKONOMĠK DÜZEYĠNĠZĠ NASIL BULUYOR SUNUZ? 

DÜġÜK(  )     ORTA(  )     YÜKSEK(  ) 
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8) KĠMĠNLE YAġAMAKTASINIZ? 

 Annem ve babam ile( )       Annem ile( )        Babam ile( )       Diğer( ) (....................) 

9) ANNENĠZĠN EĞĠTĠM DURUMU 

Okuryazar Değil( ) Ġlkokul (  ) Ortaokul (  ) Lise (  ) Yüksekokul (  ) Lisans (  ) Lisansüstü ( ) 

10) BABANIZIN EĞĠTĠM DURUMU 

Okur yazar Değil(  ) Ġlkokul(  ) Ortaokul(  ) Lise (  ) Yüksekokul(  ) Lisans(  ) Lisansüstü(  ) 
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EK 4: Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ - 20) 
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EK 5: Ruminatif DüĢünce Biçimi Ölçeği 

 

AĢağıdaki her bir madde için, ifadelerin sizi ne kadar tarif ettiğini cümlelerin baĢındaki 

boĢluğa yazınız. 

1 2 3 4 5 6 7  

(Hiç)       (çok iyi ) 

 

1.     Zihnimin sürekli bazı Ģeyleri tekrar tekrar gözden geçirdiğini fark ederim. 

2.     Bir sorunum olduğunda bu durum uzun süre zihnimi kemirir. 

3.     GünboyubazıdüĢüncelerintekrartekrarzihnimeüĢüĢtüğünüfarkederim. 

4.     Bazı Ģeyleri sürekli düĢünmekten kendimi alamam. 

5. ____Birileriyle karĢılaĢma öncesinde olabilecek bütün senaryoları ve konuĢmaları 

zihnimde canlandırırım. 

6.     Önceden yaĢadığım hoĢuma giden olayları hayalimde tekrar canlandırmaya 

yatkınımdır. 

7.     Kendimi, gün içerisinde “KeĢke yapsaydım” dediğim Ģeyleri hayal ederken 

bulurum. 

8.    KötügeçtiğinidüĢündüğümbirgörüĢmesonrasında,“keĢkeĢöyledavransaydım”dedi

ğimfarklısenaryolarhayal ederim. 

9.    KarmaĢıkbirproblemiçözmeyeçalıĢırkençözümeulaĢmakyerineprobleminbaĢınad

öndüğümüfarkederim. 

10.     YaklaĢan önemli bir olay varsa, bu durumu o kadar çok düĢünürüm ki sonunda 

sinirli ve mutsuz bir hale gelirim. 

11.     Ġstenmeyen düĢünceleri zihnimden bir türlü atamam. 

12.     Bir problem hakkında saatlerce düĢünsem de sorunu açıkça anlamak için biraz 

daha zamana ihtiyaç duyarım. 

13.     Hakkında ne kadar düĢünürsem düĢüneyim, bazı sorunlarla ilgili net bir 

çözüme ulaĢmam benim için çok zordur. 

14.     Bazen bir Ģeyler hakkında saatlerce oturup düĢündüğüm olur. 

15.     Bir meseleyi çözmeye çalıĢırken, zihnimde farklı noktalara dağılan uzun bir 

tartıĢma yaĢar gibi olurum. 

16.     Oturup geçmiĢteki güzel olayları hatırlamak hoĢuma gider. 
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17.     Heyecan verici bir olayı beklerken, bu olay ile alakalı düĢünceler, o anda 

yaptığım iĢi engeller. 

18.     Bazen, bir konuĢma sırasında bile, alâkasız düĢüncelerin zihnime hücum ettiği 

olur. 

19.     Yakın zamanda önemli bir görüĢme yapacaksam, zihnimde sürekli olarak bunu 

tekrar etme eğilimim vardır. 

20.     Önemli bir olay yaklaĢıyorsa bununla ilgili düĢünmekten kendimi alamam. 
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EK 6: Ana-Baba Tutum Ölçeği  

 

Size, ana babaların çocuklarını hangi yöntemlerle eğittiğini; Çocuklarına toplumsal 

davranıĢlar kazandırırken nasıl davrandığını ifade eden bir liste verilmiĢtir. Sizden 

istenen bunları okuyup annenizin ya da babanızın sizi eğitirken genellikle benimsediği 

davranıĢlara ne kadar uyduğunu düĢünerek; seçeneklerden uygun bulduğunuzu X iĢareti 

ile iĢaretlemenizdir. Vereceğiniz samimi cevaplar için teĢekkür ederim. 

  

 

 

H
iç

 u
y

g
u

n
 

d
eğ

il
  

P
ek

 u
y

g
u

n
  

d
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B
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a
z 

u
y

g
u

n
  

  

Ç
o

k
 

u
y

g
u

n
  
 

T
a

m
a

m
en

 

u
y

g
u

n
  

1. Bana her zaman güven duygusu vermiĢ ve beni 

sevdiğini hissettirmiĢtir.  

         

2. Çok yönlü geliĢmem için beni olanakları 

ölçüsünde desteklemiĢtir.  

         

3. Her yaptığım iĢin olumlu yanlarını değil 

kusurlarını görmüĢ  ve beni eleĢtirmiĢtir.  

          

4. Her zaman baĢıma kötü bir Ģey gelecekmiĢ gibi 

beni koruyup kollamaya çalıĢır.  

         

5. Aramızdaki iliĢki ona içimi açmaya cesaret 

edemeyeceğim kadar resmidir.  

         

6. ArkadaĢlarımı eve çağırmama izin verir, 

geldiklerinde onlara iyi davranırdı.  

         

7. Elinden geldiği kadar, her konuda fikrimi almaya  

özen gösterir.  

         

8. Çevremizdeki çocuklarla beni karĢılaĢtırır  

,onların benden daha iyi olduklarını söylerdi.  

         

9. Bana hükmetmeye çalıĢır.  

 

         

10. Bu gün bile alıĢveriĢe çıkacağım zaman 

,kandırılacağımı düĢünerek benimle gelmek ister.  

         

11. Benden her zaman gücümün üstünde baĢarı 

beklemiĢtir.  

         

12. Fiziksel ve duygusal olarak kendisine yakın 

olmak istediğim zaman soğuk ve itici davranırdı.  
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13. Sorunlarımı onunla rahatlıkla konuĢabilirim.           

14. Neden bazı Ģeyleri yapmam ya da yapmamam 

gerektiğini bana açıklar.  

         

15. Birlikte olduğumuz zamanlar iliĢkimiz çok 

arkadaĢçadır.  

         

16. Kendi istediği mesleği seçmem konusunda beni 

zorlamıĢtır.  

         

17. Sevmediğim yemekleri ,yarayacağı düĢüncesi 

ile zorla yedirirdi.  

         

18. Sınavlarda hep üstün baĢarı göstermemi 

istemiĢtir.  

         

19. Kendimi yönetebileceğim yaĢlarda bile her 

gittiği yere beni de götürür, evde yalnız kalmamdan 

kaygılanır.  

         

20. Evde bir konu tartıĢılırken görüĢlerimi 

söylemem için beni teĢvik eder.  

         

21. Küçük yaĢımdan itibaren ders çalıĢma ve okuma 

alıĢkanlığı kazanmam konusunda bana yardımcı 

olmuĢtur. 

         

22. Küçüklüğümde bana yeterince vakit ayırır, 

parka, sinemaya gitmeyi ihmal etmezdi.  

          

23. Benim gibi bir evladı olduğu için kendini 

bahtsız hissettiğini sanıyorum.  

          

24. Okulda baĢarılı olmam konusunda beni zorlar, 

kırık not aldığımda cezalandırırdı.  

          

25. Beni kendi emellerine ulaĢmak için bir araç 

olarak kullanırdı.  

          

26. Beni daima yapabileceğimden  

fazlasını yapmaya zorlamıĢtır.  

          

27. Paramı nelere harcadığımı ayrıntılı bir biçimde 

denetler.  
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28. Her zaman ,her iĢte kusursuz olmam gerektiği 

inancındadır.  

          

29. Ona yakınlaĢmak istediğimde daima bana sıcak 

bir biçimde karĢılık verir.  

          

30. Bana önemli ve değerli bir kiĢi olduğum 

inancını aĢılamıĢtır.  

          

31. Cinsellik konusunda karĢılaĢtığım  

sorunları kendisine anlatmak istediğimde hep 

ilgisiz kalmıĢtır.  

         

32. Benim iyiliğimi istediğini , benim için neyin iyi 

olduğunu ancak kendisinin bileceğini söyler.  

          

33. Her zaman nerde olduğumu ve ne yaptığımı 

merak eder.  

          

34. Ġyi bir iĢ yaptığımda beni övmekten çok, daha 

iyisini yapmam gerektiğini söyler.  

          

35. Cinsel konularda çok tutucu olduğu için onun 

yanında bu konulara ilgi gösteremem.  

          

36. Aile ile ilgili kararlar alınırken benimde fikrimi 

öğrenmek ister.  

          

37. Beni olduğum gibi kabul etmiĢtir. 

 

          

38. BaĢkalarına benden daha çok önem verir ve 

onlara  daha nazik davranır.  

          

39. Günlük olaylar hakkında anlattıklarımı ilgi ile 

dinler ve bana açıklayıcı cevaplar verir.  

          

40. Benimle genellikle sert bir tonda ve emrederek 

konuĢur.  
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EK 7: Sosyal ĠletiĢim Ölçeği 

 

 

SOSYAL ĠLETĠġĠM ÖLÇEĞĠ  

 

Doğum tarihi: 

GörüĢme tarihi:   

Çocuğun yaĢı: 

Cinsiyeti: Kız ( )  Erkek( ) 

Yanıtlayan kiĢinin adı-soyadı:  

Yakınlık derecesi:  

Doktorun adı:  

 

Yönergeler: Bu ölçeği doldurmak için zaman ayırdığınız için teĢekkürler. Lütfen her soruyu  

evet ya da hayır’ı daire için alarak yanıtlayınız. Az sayıda soru birbiriyle iliĢkili bir çok davranıĢ 

tipiyle iliĢkilidir; lütfen bu davranıĢlar herhangi bir zamanda var olmuĢsa evet’i 

iĢaretleyiniz. Bazı davranıĢların hiç olup olmadığından emin olamasanız da lütfen her soruya 

düĢüncelerinize dayanarak evet ya da hayır olarak yanıt verin.  

 

1. ġu anda kısa tümcecikler ya da cümlelerle konuĢabiliyor mu?   

Eğer Hayır ise 8. soruya atlayın ............................................................ evet hayır 

  

2. Onunla karĢılıklı, sırayla konuĢulan ve sizin söylediklerinizi   

takip eden bir “sohbet” kurabilir misiniz? ........................................ evet hayır   

 

3. Hiç garip tümcecikler kullandığı ya da aynı Ģeyi tam olarak  

aynı Ģekilde tekrar tekrar söylediği olur mu   

(ya diğer kiĢilerden duyduğu ya da kendisinin  

uydurduğu tümcecikler olabilir) ?........................................................... evet hayır 

   

4. Hiç sosyal olarak uygun olmayan sorular ya da ifadeler 

kullanır mı? Örneğin hiç düzenli olarak uygunsuz  

zamanlarda kiĢisel sorular sorduğu ya da kiĢisel  

yorumlar yaptığı olur mu? .................................................................. evet  hayır  
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5. Hiç zamirleri karıĢtırdığı olur mu?  

(örneğin ben yerine sen ya da o demek gibi).......................................... evet hayır 

   

6. Hiç kendisinin uydurduğu ya da icat ettiği kelimeler  

kullandığı; birĢeyleri garip ve dolaylı olarak ifade ettiği  

ya da birĢeyleri mecazi olarak söylediği olur mu?  

(örneğin buhar yerine sıcak yağmur demek gibi) .................................. evet  hayır 

 

7. Hiç aynı Ģeyi tam olarak aynı Ģekilde tekrar tekrar  

söylediği ya da sizin bir Ģeyi aynı Ģekilde tekrar tekrar  

söylemeniz için ısrar ettiği olur mu?................................................... evet hayır 

 

8. Hiç yaptığı Ģeyleri çok belirli, özel bir Ģekilde, sırayla  

ya da sizin yapmanızda ısrar ettiği törensel davranıĢlar  

Ģeklinde yapmak zorunda olur mu?.................................................... evet hayır 

 

9. Söyleyebildiğiniz kadarıyla yüz ifadesi genellikle 

duruma uygun görünür mü? .............................................................. evet hayır 

 

10. Hiç sizin elinizi bir araç gibi ya da kendi  

vücudunun bir parçası gibi kullanır mı?  

(örneğin sizin elinizle iĢaret etme, kapıyı açmak için 

sizin elinizi kapı koluna koymak gibi).................................................... evet hayır 

 

11. Hiç diğer insanlara garip görünebilecek  

Ģeylerle çok fazla uğraĢacak Ģekilde ilgilendiği olur mu?  

(örneğin trafik ıĢıkları, listeler)............................................................... evet hayır 

 

12. Hiç bir oyuncak ya da nesneyi amaçlandığı  

Ģekilde kullanmak yerine parçalarıyla daha fazla  

ilgileniyor göründüğü olur mu? 

(örneğin bir arabanın tekerleklerini çevirme)......................................... evet hayır  



 97 

13. Hiç yoğunluk olarak alıĢılmadık ancak 

diğer açılardan kendi yaĢ grubuna ve arkadaĢlarına 

uygun özel ilgileri olur mu? 

(örneğin trenler, dinozorlar) ................................................................... evet hayır 

 

14. Hiç insanların ya da diğer Ģeylerin görüntüsüne, 

kokusuna, tadına, sesine ya da onlara dokunmaya alıĢılmadık 

bir ilgi gösterdiği olur mu? ................................................................. evet hayır 

 

15. Hiç ellerine ya da parmaklarına kanat çırpar gibi 

hareketler yaptırdığı ya da parmaklarını gözlerinin önünden  

geçirerek garip Ģekilde hareket ettirdiği olur mu? ........................... evet hayır 

 

16. Hiç tüm vücuduna dönme ya da tekrar tekrar aĢağı yukarı  

zıplama gibi karmaĢık hareketler  

yaptırdığı olur mu?............................................................................... evet hayır 

 

17. Hiç kendisine kendi kolunu ısırma ya da kafasını vurma  

gibi hareketlerle bilerek zarar verdiği olur mu? ............................... evet hayır 

 

18. Hiç yanında etrafta taĢımak zorunda olduğu 

(yumuĢak bir oyuncak ya da battaniye dıĢında) 

bir nesne olur mu? ............................................................................... evet hayır 

 

19. Özellikle sevdiği, yakın arkadaĢları ya da 

bir en iyi arkadaĢı var mıdır? ............................................................. evet hayır 

 

AĢağıdaki davranıĢlar için lütfen çocuğunuzun 4. ve 5. yaĢ günleri arasındaki zaman dilimine 

odaklanın. Okula baĢlama, taĢınma, yılbaĢı ya da bayramlar ya da sizin aileniz için rahatlıkla 

hatırlanabilecek olan olaylara odaklanırsanız o dönemdeki Ģeylerin nasıl olduğunu daha rahat 

hatırlayabilirsiniz. Eğer çocuğunuz henüz 4 yaĢında değilse lütfen son 12 ayı dikkate alın. 

 

20. 4-5 yaĢ arasındayken, hiç sadece arkadaĢça davranmak için 

(birĢey elde etmek için değil) sizinle konuĢtuğu olur muydu? ............ evet hayır  
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21. 4-5 yaĢ arasındayken, hiç sizi (ya da diğer kiĢileri)  

kendiliğinden taklit ettiği olur muydu? 

(örneğin elektrikli süpürge ile yerleri süpürme, 

bahçe ile ilgilenme ya da birĢeyleri tamir etme)....................................... evet hayır 

 

22. 4-5 yaĢ arasındayken, hiç etrafındakileri 

size göstermek için (onları istediği için değil) 

kendiğilinden parmağıyla iĢaret ettiği olur muydu? ........................... evet hayır 

 

23. 4-5 yaĢ arasındayken, size istediği Ģeyi anlatmak için 

parmağıyla göstermek ya da elinizden çekmek dıĢında 

baĢka jest kullandığı olur muydu? ..................................................... evet hayır 

 

24. 4-5 yaĢ arasındayken, baĢını evet anlamında sallar mıydı? ....... evet hayır 

 

25. 4-5 yaĢ arasındayken, baĢını hayır anlamında sallar mıydı? ..... evet hayır 

 

26. 4-5 yaĢ arasındayken, sizinle birĢeyler yaparken  

ya da sizinle konuĢurken sizin yüzünüze  

doğrudan bakar mıydı?........................................................................ evet hayır 

 

27. 4-5 yaĢ arasındayken, eğer birisi ona gülümserse 

o da ona gülümser miydi?.................................................................... evet hayır 

 

28. 4-5 yaĢ arasındayken, hiç dikkatinizi çekmek için 

size birĢeyler gösterir miydi? .............................................................. evet hayır 

 

29. 4-5 yaĢ arasındayken, sizinle hiç yiyecek dıĢında 

birĢeyler paylaĢır mıydı? ..................................................................... evet hayır 

 

30. 4-5 yaĢ arasındayken, hiç eğlendiği bir Ģeye 

sizin de katılmanızı ister gibi görünür müydü? ................................ evet hayır 

 

31. 4-5 yaĢ arasındayken, hiç siz üzgün ya da hastayken  

sizi avutmaya çalıĢır mıydı? ............................................................... evet hayır  
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32. 4-5 yaĢ arasındayken, hiç size bakar ve dikkatinizi çekmek   

için kelimeler, sesler ya da hareketler kullanır mıydı? ................... evet  hayır   

 

33. 4-5 yaĢ arasındayken, normal yüz ifadeleri   

gösteriyor muydu? .............................................................................. evet  hayır 

 

34. 4-5 yaĢ arasındayken, hiç kendiliğinden 

ya   atarı   a   atarı  gibi sosyal oyunlara katılır   

ya da bunlardaki hareketleri kopya etmeye çalıĢır mıydı? ............. evet    hayır 

 

35. 4-5 yaĢ arasındayken, hiç hayali oyunlar oynar mıydı? ............ evet  hayır   

 

36. 4-5 yaĢ arasındayken, hiç yakın yaĢtaki  

tanımadığı çocuklarla ilgileniyor gibi görünür müydü? .................. evet    hayır 

 

37. 4-5 yaĢ arasındayken, baĢka bir çocuk ona  

yaklaĢtığında olumlu davranır mıydı?............................................... evet  hayır   

38. 4-5 yaĢ arasındayken, eğer odaya girdiğinizde 

onun ismini söylemeden konuĢmaya baĢlasaydınız   

genelde size bakar ve dikkat eder miydi? .......................................... evet hayır 

 

39. 4-5 yaĢ arasındayken, hiç sizin, diğer çocuğun neyi taklit ettiğinin  

farkında olduğunu söyleyebileceğiniz Ģekilde baĢka bir çocukla  

hayali oyun oynar mıydı? .................................................................... evet hayır   

 

40. 4-5 yaĢ arasındayken, saklambaç ya da 

top oyunları gibi diğerleriyle ortaklaĢa bir Ģekilde 

katılmasının gerektiği oyunlar oynar mıydı? .................................... evet hayır 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EK 8: Anket ve AraĢtırma Ġzin Talebi 
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EK 9: Anket ve AraĢtırma Ġzni 
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