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ÖZET

SUMMARY

Amaç: Yaþam doyumu ve depresyon ergenlerin ruh
saðlýðýný etkileyen deðiþkenlerdendir. Ergenlik döneminde özerklik önemli geliþimsel görevlerden biridir.
Kültürel psikoloji baðlamýnda özerklik daha çok benlik
kurgusu kavramý ile açýklanmýþtýr. Bu çalýþmanýn amacý
Kaðýtçýbaþý tarafýndan tanýmlanan benlik kurgularýnýn
ergenlerin yaþam doyumu ve depresyon ölçeklerinden
alýnan puanlarýna olan etkisinin incelenmesidir.
Yöntem: Çalýþmaya toplam 494 lise öðrencisi katýlmýþtýr.
Katýlýmcýlarýn 184'ü erkek, 210'u ise
kadýndýr.
Katýlýmcýlarýn yaþlarý 14-17 arasýnda deðiþmektedir ve yaþ
ortalamasý 15.87'dir (Ss=0.86). Veri toplamak amacýyla
Ailede Özerk-Ýliþkisel Benlik Ölçekleri, Yaþam Doyumu
Ölçeði, Beck Depresyon Ölçeði uygulanmýþtýr. Verilerin
analizinde Pearson momentler çarpýmý korelasyonu ve
Path analizi yöntemi kullanýlmýþtýr. Bulgular: Çalýþmanýn
sonuçlarý, benlik kurgularýnýn ergenlerin yaþam doyumu
ve depresyon puanlarýný anlamlý biçimde yordadýðýný
göstermiþtir. Sonuçlar özerk benlik kurgusunun yaþam
doyumunu anlamlý olarak yordayamadýðýný ancak
depresyonu pozitif yönde yordadýðýný, iliþkisel benlik
kurgusunun yaþam doyumunu pozitif yönde yordadýðýný depresyonu ise anlamlý olarak yordayamadýðýný
ve son olarak da özerk-iliþkisel benlik kurgusunun
ergenlerin yaþam doyumlarýný pozitif yönde, depresyonu ise negatif yönde anlamlý olarak yordadýðýný
göstermiþtir. Sonuç: Özerk-iliþkisel benlik kurgusu özerklik ve iliþkisellik gibi iki temel ihtiyacý içinde
barýndýrdýðý için hem bireylerin yaþam doyumunu
artýrmakta hem de depresyon belirtilerine karþý korumaktadýr. Bu çalýþmanýn sonuçlarý ergenlerin ruh saðlýklarý için özerklik ve iliþkisellik ihtiyaçlarýnýn önemli
olduðunu göstermiþtir.

Objectives: Life satisfaction and depression are
important variables which effect adolescent's mental
health. Autonomy is an important developmental task
in adolescent period. Autonomy has been explained
with the concept of self construal in context of cultural psychology. The purpose of the study is to
investigate the effect of self construals that defined
by Kagitsibasi on adolescent's scores of life satisfaction and depression. Method: A total of 494 high
school students participated in the study. Of these
184 were male and 210 were female. Their age range
was from 14 to 17 and mean age was 15.87
(Sd=0.86). Autonomous-Related Self-in-Family Scales,
Satisfaction with Life Scale and Beck Depression
Inventory were administered to collect data. Pearson
Correlation and Path analysis were used to analyze
the data. Results: The results revealed that self construals predicted significantly adolescent's life satisfaction
and depressive symptoms. Results showed that
autonomous self predicted positively depression but
did not predict significantly life satisfaction, related
self predicted positively life satisfaction but did not
predict depression and finally autonomous-related self
positively predicted life satisfaction and negatively
predicted depression. Conclusion: Autonomous-related
self both increase individuals' life satisfaction and prevail depression because it covers two basic needs:
autonomy and relatedness. The results of this study
showed that autonomy and relatedness are both
important for the adolescents' mental health.
According to results of this study parents and specialists should support adolescents' autonomy and
relatedness.

Anahtar Sözcükler: Benlik kurgusu, yaþam doyumu,
depresyon.

Key Words: Self construal, life satisfaction, depression.
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GÝRÝÞ
Ergenlik döneminde kazanýlmasý gereken önemli
geliþimsel görevlerden biri özerklik duygusunun
oluþturulmasýdýr. Pek çok kuramcýya (Steinberg
2007, Blos 1979) göre ergenlik yýllarý özerk
iþlevlerde bulunmanýn arttýðý yýllardýr. Özerklik
duygusunun geliþimi ergenlerin ruh saðlýðýný büyük
ölçüde etkilemektedir. Özerklik kavramý pek çok
biçimde tanýmlanmýþ olsa da, özerkliðin yapýlandýrmasý ile ilgili kavramsallaþtýrmalarýn sýnýrlý olduðu
görünmektedir.
Kültürel psikoloji baðlamýnda özerklik daha çok
benlik kurgusu (self construal) kavramý ile açýklanmýþtýr. Bu yönde çalýþan araþtýrmacýlar çalýþmalarýnda özerklik kavramý yerine benlik kurgusu
kavramýný kullanmayý tercih etmiþlerdir. Kültürel
psikoloji kültürün benlik üzerindeki etkisine odaklanmýþtýr. Kültürün benlik üzerindeki etkisi ya da
nasýl benlik biçimleri meydana getirdiði bir çok
çalýþmanýn konusu olmaktadýr. Bireylerin içinde
yaþadýklarý kültürel çevre bireylerin benlikle ilgili
yapýlandýrmalarýný etkilediði gibi ayný zamanda,
biliþsel, duygusal ve güdülenmeyle ilgili alanlarýný
da etkiler (Matsumato ve Juang 2008, Markus ve
Kitiyama 1991).
Markus ve Kitiyama (1991) kiþilerin algýlama,
duygu ve güdülenmesinin çeþitli yönlerini etkileyen
iki farklý benlik kurgusu öne sürmüþlerdir. Bunlar
baðýmsýz (independent) ve karþýlýklý baðýmlý (interdependent) benlik kurgularýdýr. Baðýmsýz benlik
kurgusu, baðýmsýzlýk kültürünün baskýn olduðu
toplumlarda daha çok görülür. Baðýmsýzlýk kültürü
kesin sýnýrlarla belirlenmiþ ayrýþmýþ benlik iliþkilerinin tanýmlandýðý ortamlarý, yani kültürel, ailesel
ve kiþilerarasý iliþkiler düzenini içerir. Bu benlik
tipinde baþkalarýnýn arasýndan sýyrýlmak ve kendisini göstermek, farklý olmak, kendini ifade edebilmek, kiþisel amaçlarý gerçekleþtirmek önemlidir.
Karþýlýklý baðýmlý benlik kurgusu ise iliþkililik
kültürünün baskýn olduðu toplumlarda daha çok
görülür. Batý toplumlarý dýþýnda birçok toplumda
baðýmsýz benlik özelliklerine pek deðer verilmez.
Karþýlýklý baðýmlý benlik yapýsýnýn baskýn olduðu
toplumlarda baskýn olan deðer, baþkalarýna uymak
ve onlarla baðlýlýðý sürdürmektir.
Özerklik baðlamýnda düþünüldüðünde ikili bakýþ
açýsýna göre özerklik baðýmsýzlýk, diðerlerinden ayrý
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olmak olarak görülmektedir. Bu tanýmlamaya göre
iliþkiselliðin baskýn olduðu toplumlarda yaþayan
bireylerde özerklik geliþiminin çok zor olduðu
belirtilmektedir (Kaðýtçýbaþý 2005). Kaðýtçýbaþý
(2005) ikili bakýþ açýsýna karþý çýkarak özerkliðin ve
iliþkiselliðin birlikte olabileceði bir model önermiþtir. Kaðýtçýbaþý'na (2005) göre özerklik sadece
baskýn olarak bireyci özellikler ortaya koyan Batý
toplumlarýnýn özelliði olmadýðý gibi sadece
baðýmsýzlýk olarak da ele alýnamaz. Özerkliðin
doðru olarak incelenebilmesi için farklý bakýþ
açýlarýnýn bütünleþtirilmesi gerektiðini belirtmektedir.
Kaðýtçýbaþý (2005) sosyokültürel baðlamlara ve aile
modellerine dayanarak özerklik modeli önermiþtir.
Bu modelde iki farklý boyut özerkliði açýklamak için
kullanýlmaktadýr. Bunlar yetkinlik (agency) ve
kiþilerarasý mesafe (interpersonal distance) boyutlarýdýr. Yetkinlik boyutunun bir ucunda özerklik
diðer ucunda ise baðýmlýlýk bulunmaktadýr. Özerklik kendi kendini yönetmek, baðýmlýlýk ise baþkalarý
tarafýndan yönetilmektir. Kiþiler arasý mesafe boyutu ise kiþilerarasý iliþkilerle, özellikle de
baþkalarýna olan baðlýlýðýn derecesiyle ilgilidir. Bu
boyutun bir ucunda ayrýklýk, diðer ucunda ise
iliþkisellik bulunmaktadýr. Yetkinlik, kiþilerarasý
mesafe boyutlarý, aile modelleri ve anababalýk tarzý
altýnda bir araya getirildiðinde dört benlik kurgusu
ortaya çýkmaktadýr. Bunlar sýrasýyla özerk (yüksek
düzeyde özerkliði, düþük düzeyde iliþkisellik,
baðýmsýz aile modeli), iliþkisel (yüksek düzeyde
iliþkisellik, düþük düzeyde özerklik, baðýmlý aile
modeli), baðýmlý-ayrýk (düþük düzeyde özerklik ve
iliþkisellik, hiyerarþik saðlýksýz aile modeli) ve son
olarak da özerk-iliþkisel (yüksek düzeyde özerklik
ve iliþkisellik, duygusal/psikolojik baðlý aile modeli)
benlik kurgularýdýr. Bu dört benlik kurgusundan
baðýmlý-ayrýk benlik kurgusu psikolojik olarak
saðlýksýz olan, özerk-iliþkisel benlik kurgusu ise
saðlýklý olan benlik kurgusudur (Kaðýtçýbaþý 1996,
2007).
Özerklik ve iliþkisellik temel insan ihtiyaçlarý olarak
ele alýnmaktadýr (Deci ve Ryan 2000, Ryan ve Deci
2000, Chirkov ve ark. 2003, Kaðýtçýbaþý 2005, 2007).
Kendini Belirleme Kuramýna (Self Determination
Theory) göre bütün kültürlerdeki insanlar için üç
temel psikolojik gereksinim vardýr. Bu üç temel
psikolojik gereksinim; özerklik, iliþkisellik ve
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yeterlilik gereksinimleridir. Bu temel ihtiyaçlar
bireylerin sosyal geliþimlerini yapýlandýrmalarýnda
ve kiþisel iyi oluþlarý için gereklidir. Kaðýtçýbaþý da
(2005) özerklik ve iliþkiselliðin birlikteliðinin
saðlýklý geliþim için gerekli olduðunu belirtmektedir. Yapýlan çalýþmalar da (Sheldon ve ark. 2001,
Coco ve ark. 2012, van Petegem ve ark. 2012,
Chirkov ve ark. 2003, Ryan ve ark. 2006) özerklik
ve iliþkiselliðin birlikte saðlýklý olmayý artýrdýðýný
göstermiþtir.
Türkiye aile, akraba ve sosyal baðlarýn güçlü olduðu
bir ülke olarak toplulukçu kültür özelliklerinin
baskýn olduðu bir toplum olarak deðerlendirilmiþtir
(Hofstede 2001). Ancak yaþanan ekonomik ve
sosyal deðiþmeler nedeniyle toplulukçu kültür özellikleri yanýnda bireyci kültür özelliklerini de göstermeye baþlamýþtýr (Göregenli 1995, Çileli 2000,
Karakitapoðlu-Aygün 2002). Yaþanan bu deðiþim
sürecinde toplulukçuluk ve bireyciliðin psikolojik
yansýmalarý olarak benlik kurgularýnýn ergenlerin
iyilik hallerini ne yönde etkilediðini incelemek
önemli hale gelmiþtir. Bu nedenle bu çalýþmanýn
amacý Kaðýtçýbaþý (2005) tarafýndan tanýmlanan
benlik kurgularýnýn ergenlerin yaþam doyumuna ve
depresyon düzeylerine olan etkisinin incelenmesidir.
Bu amaç doðrultusunda bu çalýþmada aþaðýdaki
hipotezler sýnanmýþtýr.
1- Özerk benlik kurgusu yaþam doyumu puanlarýný
negatif yönde depresyon puanlarýný pozitif yönde
yordamaktadýr.
2- Ýliþkisel benlik kurgusu yaþam doyumu puanlarýný pozitif yönde depresyon puanlarýný negatif
yönde yordamaktadýr.
3- Özerk-iliþkisel benlik kurgusu yaþam doyumu
puanlarýný pozitif yönde depresyon puanlarýný
negatif yönde yordamaktadýr.
Oluþturulan hipotezlere yönelik önerilen ve test
edilecek path model Þekil 1'de gösterilmiþtir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Araþtýrma Grubu
Bu çalýþmanýn araþtýrma grubunu Ankara'da eðitim
gören 210 kadýn ve 184 erkek olmak üzere toplam
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494 lise öðrencisi oluþturmaktadýr. Katýlýmcýlarýn
yaþ aralýðý 14-17, yaþ ortalamasý 15.87'dir
(SS=0.86).
Veri Toplama Araçlarý
Kiþisel Bilgi Formu: Katýlýmcýlarýn yaþ, cinsiyet gibi
demografik özelliklerine iliþkin bilgiler kiþisel bilgi
formu aracýlýðýyla elde edilmiþtir.
Ailede Özerk-Ýliþkisel Benlik Ölçekleri: Benlik kurgularýný ölçmek amacýyla Kaðýtçýbaþý (2007) tarafýndan geliþtirilen Ailede Özerk-Ýliþkisel Benlik
Ölçekleri kullanýlmýþtýr. Bu ölçek özerk benlik kurgusunu ölçen 9 madde, iliþkisel benlik kurgusunu
ölçen 9 madde ve özerk-iliþkisel benlik kurgusunu
ölçen 4 madde olmak üzere toplam 22 madden
oluþmaktadýr. Maddeler "kesinlikle katýlýyorum"dan (5 puan), "kesinlikle katýlmýyorum"a (1
puan) doðru sýralanan 5 derecelemeli bir deðerlendirme ölçeði üzerinde iþaretlenmektedir.
Ölçeðin geliþtirme çalýþmasýnda Cronbach alfa
deðerleri özerk benlik kurgusu için .84, iliþkisel
benlik kurgusu için .84 ve özerk-iliþkisel benlik kurgusu için .77 olarak bulunmuþtur. Ölçeðin lise
grubu için uyarlama çalýþmasý Özdemir ve Çok
(2011) tarafýndan yapýlmýþtýr. Çalýþmanýn sonucunda Cronbach alfa deðerleri özerk benlik kurgusu
için .69, iliþkisel benlik kurgusu için .77 ve özerkiliþkisel benlik kurgusu için .73 olarak bulunmuþtur.
Bu çalýþma kapsamýnda yapýlan analizler sonucunda Cronbach alfa deðerleri özerk benlik kurgusu
için .64, iliþkisel benlik kurgusu için .74 ve özerkiliþkisel benlik kurgusu için .71 olarak bulunmuþtur.
Ölçek boyutlar ve kategorik olmak üzere iki türlü
kullanýlabilmektedir. Bu çalýþmada boyutlar kullanýlmýþtýr.
Yaþam Doyumu Ölçeði: Ergenlerin yaþam doyumlarýný ölçmek amacýyla Diener ve ark. (1984)
tarafýndan geliþtirilen ve Köker (1991) tarafýndan
Türkçe'ye uyarlanan Yaþam Doyumu Ölçeði kullanýlmýþtýr. Bu ölçek tek boyutu ölçen 5 maddeden
oluþmaktadýr. Maddeler "Tamamen katýlýyorum"dan (7 puan) "Tamamen karþýyým"a (1 puan)
doðru sýralanan 7 derecelemeli bir deðerlendirme
ölçeði üzerinde iþaretlenmektedir. Ölçekten alýnabilecek puanlar 5 ile 35 arasýnda deðiþmektedir.
Ölçeðin güvenirlik çalýþmasý için yapýlan test-tekrar
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Þekil 1. Hipotez model.

test güvenirliði sonucu .85 olarak madde-test korelasyonlarý ise .71 ile .80 arasýnda bulunmuþtur.
Cronbach alfa deðeri .76 olarak bulunmuþtur. Bu
çalýþma kapsamýnda yapýlan analizler sonucunda
Cronbach alfa deðeri .78 olarak bulunmuþtur.
Beck Depresyon Ölçeði: Depresyonda görülen
bedensel, duygusal, biliþsel ve güdüsel belirtileri
ölçmek üzere Beck ve ark. (1961) tarafýndan
geliþtirilen kendini deðerlendirme türü bir ölçektir.
21 sorudan oluþan bir kendini deðerlendirme
ölçeðidir. Her sorunun puaný 0-3 arasýnda
deðiþmekte olup ölçeðin toplam puaný 0-63 arasýnda deðiþebilmektedir. Ülkemizde yapýlan çeþitli
çalýþmalarda (Tegin 1980, Hisli 1988) ölçeðin
geçerliliði ve güvenirliði test edilmiþtir. Tegin
(1980) üniversite öðrencileri ile yaptýðý çalýþmada
iki yarým test ve test-tekrar test yöntemi ile güvenirlik katsayýlarýný sýrasýyla r=.78 ve r=.65 olarak saptamýþtýr. MMPI-D skalasýnýn geçerlilik kriteri
olarak kullanýldýðý çalýþmada iki ölçek arasýndaki
korelasyon katsayýsý r=.63 olarak bulunmuþtur
(Hisli 1988).

korelasyonlarý belirlemek amacýyla Pearson
momentler çarpýmý korelasyonu ve benlik kurgularýnýn yaþam doyumu ve depresyon puanlarýný ne
düzeyde yordadýðýný test etmek amacýyla path analizi kullanýlmýþtýr.
Ýþlem
Çalýþmada ölçme araçlarýnýn sýnýflar da uygulanmasý için ilgili kurumlardan yasal izinler alýnmýþtýr.
Ölçme araçlarý doldurulmadan önce araþtýrma
grubuna çalýþma ve ölçme araçlarý ile ilgili kýsa bilgiler aktarýlmýþtýr. Katýlýmcýlarýn çalýþmaya
katýlýmýn da gönüllülük esas alýnarak bilgilendirilmiþ onay formlarý alýnmýþtýr. Ölçeklerin uygulanmasý 30-40 dakika arasý sürmüþtür.
BULGULAR
Bu bölümde ilk olarak çalýþmada yer alan deðiþkenlere ait betimsel istatistikler, deðiþkenler arasýndaki korelasyon deðerleri ve daha sonra da path analizine iliþkin bulgular aktarýlmýþtýr.

Verilerin Analizi

Deðiþkenlere Ait Betimsel Ýstatistikler

Verilerin analizinde SPSS 15 ve Lisrel 8.7 paket
programlarý kullanýlmýþtýr. Deðiþkenler arasýndaki

Tablo 1'de yer alan benlik kurgularýna iliþkin ortalamalara bakýldýðýnda özerk-iliþkisel benlik kur-
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Tablo 1. Deðiþkenlere ait ortalama ve standart sapma deðerleri
X

SS

Özerk Benlik Kurgusu

3.15

,58

Ýliþkisel Benlik Kurgusu

4.15

,64

Özerk- iliþkisel Benlik Kurgusu

4.31

,72

Yaþam Doyumu

21.48

7,03

Depresyon

12.3

8,2

Tablo 2. Deðiþkenler arasýndaki korelasyon deðerleri
1

2

3

4

1. Özerk Benlik Kurgusu

-

2. Ýliþkisel Benlik Kurgusu

-.28**

-

3. Özerk-Ýliþkisel Benlik Kurgusu

.27**

.29**

-

4. Depresyon

.41**

-.11

-.43**

-

5. Yaþam Doyumu

-.13

.42*

.37**

-.53**

5

-

** p<.01, * p<.05

gusu ortalamasýnýn diðer iki benlik kurgusu puanlarýndan yüksek olduðu görülmüþtür.
Deðiþkenler Arasýndaki Korelasyonlar
Araþtýrma kapsamýndaki deðiþkenler arasýndaki
korelasyonlar Tablo 2'de aktarýlmýþtýr.
Tablo 2'de aktarýlan deðiþkenler arasýndaki korelasyonlar incelendiðinde özerk-iliþkisel benlik kurgusunun özerk, iliþkisel benlik kurgularý ve yaþam
doyumuyla pozitif yönde anlamlý, depresyon ile
negatif yönde anlamlý iliþkide olduðu görülmektedir. Ýliþkisel benlik kurgusunun özerk benlik kurgusuyla negatif yönde anlamlý, yaþam doyumuyla
da pozitif yönde anlamlý iliþkide olduðu görülmektedir. Özerk benlik kurgusunun depresyonla pozitif
yönde anlamlý iliþkide olduðu görülmektedir.
Path Modeline Ýliþkin Bulgular
Çalýþma kapsamýnda oluþturulan path modeli
Lisrel 8.7 paket programý aracýlýðýyla test edilmiþtir.
Path modele iliþkin analiz sonuçlarý, önerilen path
modelin iyi düzeyde uyum iyiliði deðerleri ürettiðini göstermektedir. [x2(Sd=4, N=494)=13.46,
22

p<.001, GFI=.92, AGFI=.91, CFI=.93, RMSEA
=.064, SRMR=.043].
Sonuçlara bakýldýðýnda (Þekil 2) özerk benlik kurgusunun yaþam doyumu puanlarýný anlamlý olarak
yordayamadýðýný (β= 0.07, t = 0.87, p> 0.05) ancak
depresyon puanlarýný anlamlý olarak pozitif yönde
yordadýðýný (β=0.24, t=3.69, p< 0.01) göstermiþtir.
Ýliþkisel benlik kurgusunun yaþam doyumu puanlarýný anlamlý olarak pozitif yönde (β=0.29, t=3.74,
p<0.01) yordadýðý ancak depresyon puanlarýný
anlamlý olarak yordayamadýðý (β=0.05, t=0.69,
p>0.05) bulunmuþtur. Özerk-iliþkisel benlik kurgusunun yaþam doyumu puanlarýný anlamlý olarak
pozitif yönde (β=0.22, t=3.44, p<0.01), depresyon
puanlarýný ise anlamlý olarak negatif yönde yordadýðý (β=-0.26, t=4.21, p< 0.01) saptanmýþtýr. Bu
sonuçlara ek olarak benlik kurgularýnýn birlikte
yaþam doyumundaki varyansýn %33.16'sýný, depresyondaki varyansýn %31.22'sini açýkladýðý bulunmuþtur.
TARTIÞMA VE SONUÇ
Bu çalýþmanýn amacý Kaðýtçýbaþý (2005) tarafýndan
tanýmlanan benlik kurgularýnýn ergenlerin yaþam
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doyumu ve depresyon puanlarýna olan etkisinin
incelenmesidir. Analiz sonuçlarý benlik kurgularýnýn ergenlerin yaþam doyumu ve depresyon
puanlarýný anlamlý biçimde yordadýðýný göstermiþtir. Araþtýrma sonuçlarý benlik kurgularýnýn
ergenlerin yaþam doyumlarýnýn %33.16'sýný,
depresyon düzeylerinin de %31.22'sini açýkladýðýný
göstermiþtir.
Sonuçlar özerk benlik kurgusunun yaþam doyumu
puanlarýný anlamlý olarak yordayamadýðýný ancak
depresyon puanlarýný pozitif yönde yordadýðýný
göstermiþtir. Özerk benlik kurgusu yüksek düzeyde
özerkliði ancak düþük düzeyde iliþkiselliði yansýtmaktadýr. Psikodinamik yaklaþým özerkliði baðýmsýzlýk olarak, kiþinin artan biçimde kendi kararlarýný verme kapasitesi ve yaþam görevlerini
anababasýndan baðýmsýz olarak yönetmesi olarak
görmektedir (Blos 1979, Steinberg ve Silverberg
1986). Özerk benlik kurgusuna sahip olan ergenler
kararlarýný anababalarýndan ayrý, tek baþlarýna
almaya çalýþýrlar. Bu durum da ergenleri karar alma
ya da yaþamla ilgili kurgulamalarýnda yalnýz
kalmasýna neden olmaktadýr. Ýncinebilirlik olarak
özerklik yaklaþýmý Beck'in depresyonun biliþsel
modeline dayanmaktadýr. Bu modele göre özerklik

Klinik Psikiyatri 2013;16:18-26

bir kiþilik yapýsýdýr. Yüksek özerklik düzeyine sahip
bireyler depresif belirtiler göstermeye daha eðilimlidirler. Beck'e göre yüksek özerklik düzeyine sahip
bireyler, özgürlüðe, baþarýya, bireyleþmeye çok
fazla yatýrým yapmýþlardýr. Bu bireyler herhangi bir
baþarýsýzlýk durumunda, ya da özerkliklerinin kýsýtlandýklarýný algýladýklarýnda depresif semptomlara
karþý savunmasýz olurlar (Beck 1983). Bu çalýþmanýn sonuçlarý saðlýklý geliþim için anababadan
ayrýþmak, uzaklaþmak gerektiðini belirten psikodinamik açýklamalarýn bu çalýþmanýn araþtýrma grubu
için geçerli olmadýðý söylenebilir. Yapýlan baþka
çalýþmalarda da (Grotevant ve Cooper 1986, Ryan
ve Deci 2000, Yeh ve Yang 2006) ergenlerin anababalarýndan tamamýyla ayrýþmalarýnýn saðlýklý bir yol
olmadýðýný da belirtmektedirler.
Araþtýrmanýn baþka bir sonucunda göre iliþkisel
benlik kurgusunun yaþam doyumu puanlarýný pozitif yönde yordadýðýný depresyon puanlarýný ise
anlamlý olarak yordayamadýðýný göstermiþtir.
Ýliþkisel benlik kurgusu iliþkiselliðin yüksek ancak
özerkliðin düþük düzeyde olduðunu göstermektedir. Bu benlik kurgusuna sahip olan ergenler büyük
ölçüde yaþamla ilgili kararlarýný tek baþýna almamakta ve daha çok anababasýnýn kararlarýný doðru23
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dan kabul edip yaþamlarýna aktarmaktadýrlar. Bu
çalýþmada yer alan iliþkisel benlik kurgusuna sahip
katýlýmcýlar için yüksek düzeyde iliþkisellik bireylerin yaþam doyumlarýný artýrýrken, depresyona
karþý koruyamamaktadýr. Bu bireyler Marcia'nýn
kimlik statüleri baðlamýnda düþünüldüðünde büyük
ölçüde ipotekli kimlik statüsüne sahiptirler. Bu
ergenlerin yaþam doyumlarý yüksek ancak yaþamýyla ilgili yeni keþifler yapma konusunda isteksizdirler. Keþiflerde bulunmak bu bireyler için
kaygý vericidir (Marcia 1980, Vleioras ve Bosma
2004, Morsünbül 2010).
Araþtýrmanýn sonuçlarý özerk-iliþkisel benlik kurgusunun ergenlerin yaþam doyum puanlarýný
artýrdýðýný, depresyon puanlarýna karþýda
koruduðunu göstermiþtir. Özerk-iliþkisel benlik
kurgusuna sahip olan ergenler hem kendi kararlarýný vermekte hem de anababalarýyla olan yakýn
iliþkilerini sürdürmektedirler. Özerk-iliþkisel benlik
kurgusu özerklik ve iliþkisellik gibi iki temel ihtiyacý
içinde barýndýrdýðý için hem bireylerin yaþam doyumunu artýrmakta hem de depresyona karþý dirençli
duruma getirmektedir (Chirkov ve ark. 2003, Ryan
ve ark. 2006, Ryan ve Deci 2000, van Petegem ve
ark. 2012). Bu benlik kurgusuna sahip ergenler
özerk davranmakta ancak olumsuz yaþam deneyimlerinde de anababalarýndan yardým almaktadýrlar
(Kaðýtçýbaþý 2005). Ýtalyan (Coco ve ark. 2012),
Belçikalý (van Petegem ve ark. 2012) ve Çinli (Chen
ve ark. 2011) ergenlerle yapýlan çalýþmalarda özerklik ve iliþkisellik ihtiyaçlarýnýn birlikte bulunabileceðini ve ergenlerin ruh saðlýðýný olumlu yönde yordadýðýný göstermiþtir.
Türkiye'de benlik kurgularýnýn ergenlerin yaþam
doyumu ve depresyon puanlarý üzerindeki etkisini
inceleyen çalýþmalar çok sýnýrlýdýr. Benlik kurgularý
ile yaþam doyumu ve olumlu/olumsuz duygular
arasýndaki iliþkileri inceleyen çalýþma da (Özdemir,
2012) yaþam doyumu açýsýndan iliþkisel ve özerkiliþkisel benlik kurgusuna sahip ergenlerin özerk
benlik kurgusuna sahip ergenlerden daha yüksek
düzeyde yaþam doyumuna sahip olduðunu göstermiþtir. Bu sonuç da bu çalýþmanýn yaþam doyumu
ile ilgili sonuçlarýný desteklemektedir.
Benlik kurgularýnýn bu çalýþmanýn araþtýrma
grubundaki ortalamalarýna bakýldýðýnda özerkiliþkisel benlik kurgusunun ortalamasýnýn diðer iki
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benlik kurgusundan yüksek olduðu, iliþkisel benlik
kurgusu ortalamasýnýn da özerk benlik kurgusu
ortalamasýndan yüksek olduðu görülmüþtür.
Türkiye'de yapýlan diðer çalýþmalarda (Tuncer
2005, Dost 2006, Özdemir ve Çok 2011) iliþkisel
benlik kurgusu ortalamalarýnýn diðer iki benlik kurgusu ortalamalarýndan yüksek olduðu saptanmýþtýr.
Ancak hem bu çalýþma da hem de diðer çalýþmalarda (Tuncer 2005, Dost 2006, Özdemir ve Çok 2011)
iliþkisel ve özerk-iliþkisel benlik kurgusu ortalamalarýnýn birbirine çok yakýn olduklarý bulunmuþtur. Türkiye Cumhuriyet sonrasý hýzlý modernleþme
ile birlikte toplumsal ve kültürel dinamikler açýsýndan hýzlý deðiþimler yaþamýþtýr. Bu deðiþimle birlikte kiþilerarasý iliþkilerin, aile baðlarýnýn önemini
hala sürdürdüðü ancak özerkliðe de geçmiþ zamanlara göre daha fazla önem verildiði görülmüþtür
(Harlak 2012). Bu çalýþmada da iliþkisel ve özerkiliþkisel benlik kurgusu ortalamalarýnýn daha yüksek saptanmasý bu deðerlendirmeyi desteklemektedir.
SONUÇ
Bu çalýþmanýn sonuçlarý ergenlerin psikolojik
saðlýklarý için anababalarýn ve ergenlerle çalýþan
uzmanlarýn ergenlerin saðlýklý geliþim onlarýn temel
ihtiyaçlarý olan özerklik ve iliþkisellik ihtiyaçlarýný
karþýlayabilmeleri için ergenlere destek saðlamalarý
ve rehberlikte bulunmalarý ergenlerin daha saðlýklý
geliþmesini saðlayacaðýný göstermiþtir. Geliþimsel
açýdan ergenlerin bireyleþme ve özerklik sürecinin
kimlik geliþimi için çok önemli olduðu ancak bu
sürecin anababadan ayrýþmayý zorunlu olarak
gerektirmediði göz önünde bulundurulmasý yararlý
olabilir.
Bu çalýþma önemli sonuçlar ortaya koymasýna raðmen bazý sýnýrlýlýklar göstermektedir. Bu çalýþma
kesitsel bir çalýþmadýr ancak benlik kurgularýnýn
ruh saðlýðý deðiþkenlerini nasýl yordadýðýnýn daha
iyi deðerlendirilebilmesi için bundan sonraki çalýþmalarda boylamsal desenin kullanýlmasý daha
yararlý olabilir. Bu çalýþmada ergenlik döneminde
yaþam doyumu ve depresyon puanlarýný açýklamak
için benlik kurgularýnýn etkisi araþtýrýlmýþtýr. Ancak
özellikle ergenlik döneminde bu deðiþkenleri etkileyen pek çok deðiþken (baðlanma biçimleri, kiþilik
özellikleri, kimlik, ailesiyle birlikte/ayrý yaþýyor
olmak, parçalanmýþ ailelerden gelmek gibi) ergenKlinik Psikiyatri 2013;16:18-26
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lerin yaþam doyumu ve depresyon puanlarýný etkileyebilir. Farklý çalýþmalarda benlik kurgularýnýn
yanýnda farklý deðiþkenlerinde kullanýlmasý yaþam
doyumu ve depresyon puanlarýný açýklanmada daha
yararlý olabilir. Bu çalýþmanýn bir diðer sýnýrlýlýðý ise
baðýmlý-ayrýk benlik kurgusunun deðerlendirmeye
alýnmamasýdýr. Bunun temel sebeplerinden biri
Kaðýtçýbaþý'na (2005) göre bu benlik kurgusu ile
ilgili olarak yeterince görgül bulgunun bulunma-

masýdýr. Bu sýnýrlýlýklarýna raðmen bu çalýþmanýn
sonuçlarý ergenlik dönemiyle ilgili önemli sonuçlar
ortaya koymuþtur.
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