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ÖZET

SUMMARY

Amaç: Bell Nesne Ýliþkileri ve Gerçeði Deðerlendirme
Ölçeði, kiþinin günlük yaþamýnda kurduðu iliþkilerin
niteliðinin ve diðer kiþiyle iliþki içindeyken kendini nasýl
algýladýðýnýn deðerlendirilmesi yoluyla nesne iliþkilerinin
kalitesini ve gerçeði deðerlendirme yetisini ölçmeyi
amaçlayan bir özbildirim aracýdýr. Bu çalýþmanýn amacý
Bell Nesne Ýliþkileri ve Gerçeði Deðerlendirme Ölçeði'nin
Türkçe'ye uyarlamasýný yapmaktýr. Yöntem: Çalýþma,
Hacettepe Üniversitesi'nde görev yapan personel ve eðitimini sürdüren toplam 424 katýlýmcý ile yürütülmüþtür.
Katýlýmcýlara Bell Nesne Ýliþkileri ve Gerçeði
Deðerlendirme Ölçeði, Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R) ve
Yakýn Ýliþkilerde Yaþantýlar Envanteri-II (YÝYE-II) uygulanmýþtýr. Bulgular: Yapýlan içtutarlýk analizleri ölçeðin
Nesne Ýliþkileri alt boyutlarýnýn Cronbach alfa
deðerinin.70 ile .80; Gerçeði Deðerlendirme alt boyutlarýnýn ise .54 ile .77 arasýnda deðiþtiðini ortaya koymuþtur. Ölçüt geçerliði üzerine yapýlan analizler ölçeðin alt
boyutlarýnýn SCL-90-R ve YÝYE-II'nin alt boyutlarý ile pozitif yönde korelasyonlar gösterdiðine iþaret etmiþtir.
Sonuç: Elde edilen bulgular, Bell Nesne Ýliþkileri ve
Gerçeði Deðerlendirme Ölçeði Türkçe formunun ülkemizde yapýlacak araþtýrmalarda kullanýlabilir düzeyde
geçerli ve güvenilir olduðunu göstermektedir.

Objectives: Despite the importance of object relations
and reality testing concepts, the research is limited
because of the absence of a standardized method of
evaluation. The Bell Object Relations and Reality Testing
provides an evaluation of individuals object relations
quality and reality testing abilities through the quality of
their daily relationships and perceptions about themselves within the relationship with others. The BORRTI is
a self-report measurement consisted of 90 items that
participants responded as true of false. It has two main
subscales, Object Relations and Reality Testing. The aim
of this study is to investigate the validity and reliability of
Bell Object Relations and Reality Testing Inventory in
Turkish population. Method: The study group consisted
of 424 participants from Hacettepe University staff
members and students from different departments. Bell
Object Relations and Reality Testing Inventory, Symptom
Checklist 90 and Experiences in Close RelationshipsRevised were given to the participants. Results: The internal consistency analysis demonstrated that Cronbach
alpha coefficients for the Object Relations subscale
range between .70 and .80; and .54 and .77 for the
Reality Testing subscale. The analysis conducted for the
criterion validity indicated that the subscales of BORRTI
are positively correlated with SCL-90-R and ECRS-R.
Conclusion: According to the present study the Turkish
version of Bell Object Relations and Reality Testing
Inventory showed to be a valid and reliable measurement for future studies.

Anahtar Sözcükler: Bell Nesne Ýliþkileri ve Gerçeði
Deðerlendirme Ölçeði, geçerlik, güvenirlik
(Klinik Psikiyatri 2015;18:112-123)
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GÝRÝÞ
Nesne Ýliþkileri, bilimsel çevrelerde iyi tanýnan ve
yaygýn kabul gören psikanalitik temelli bir yaklaþýmdýr. Klein, Fairbairn, Guntrip, Winnicott,
Kernberg, Kohut ve Bowlby gibi önemli klinisyen
araþtýrmacýlara ait kuramlar nesne iliþkileri baþlýðý
altýnda sýnýflanmaktadýr. Bu kuramlar insan doðasýna iliþkin farklý ve özgün açýklamalar önermektedir
(Greenberg ve Mitchell 1989). Aralarýndaki farklýlýklara raðmen bu kuramlarýn paylaþtýðý ortak
prensip, en temel insan motivasyonunun nesneyle
temas kurulmasý olduðu görüþüdür (Summers
1994). Nesne iliþkileri kuramlarýnýn tamamý
bebeðin diðer insanlarla iliþki kurmaya yönelik bir
dürtüyle dünyaya geldiðini ve kendisine bakým
veren kiþi (sýklýkla anne) ile iliþki oluþturabilmek
için önceden belirlenmiþ uyum becerileriyle donanmýþ olduðunu kabul etmektedir. Kiþilik, benlik ve
diðerine iliþkin zihinsel temsilleri oluþturan bu
erken çocukluk iliþkilerinin bir ürünü olarak
geliþmektedir. Bu temsiller yetiþkin hayatýndaki
iliþkiler için bir þablon oluþturmaktadýrlar. Farklý
bir ifadeyle, anne ile çocuk arasýndaki günlük
yaþam deneyimleri biliþsel olarak kodlanmakta,
iþlemlenmekte ve ardýndan benlik ve diðerine ait
zihinsel temsiller olarak depolanmaktadýr (Bowlby
1969). Bu temsiller, benlik temsili, diðeri temsili ve
benlik-diðeri arasýndaki olasý iliþkilerin prototiplerini içeren özgün ve bütünleþik biliþsel yapýlar
olarak kabul edilmektedir (Andersen ve Sarýbay
2005). Bu temsillerin, yetiþkin yaþamýndaki kiþilerarasý beklentilerin iskeletini oluþturduðu ve kiþinin,
baþta yakýn iliþkileri olmak üzere, kiþilerarasý iliþkilere yönelik duygularý, tutumlarý ve davranýþlarý
üzerinde etkili olduðu öngörülmektedir (Hazan ve
Shaver 1987, 1990; Bartholomew 1990;
Bartholomew ve Horowitz 1991). Erken dönemdeki nesne iliþkilerinin etkileri sadece kiþilerarasý
iliþkilerle sýnýrlý deðildir. Benlik ve benlik iþlevlerinin geliþimi üzerinde de önemli etkilere sahip
olduðu kabul edilmektedir. Örneðin, Kohut'a
(1971, 1977) göre, benlik ebeveyn figürlerine ait
özelliklerin içselleþtirilmesi sonucu ortaya çýkan bir
yapýdýr. Buna göre, çocuðun arzu ve duygularýnýn
ebeveyn tarafýndan geri yansýtýlmasý (aynalama)
yetiþkinlikteki saðlýklý ve bütünleþik bir benlik
imgesinin çekirdeðini oluþturmaktadýr.
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Nesne iliþkileri kuramlarý çerçevesinde, normal
geliþimin birbirini izleyen aþamalar biçiminde
ortaya çýktýðý kabul edilmektedir. Farklý kuramlar
bu geliþimi farklý aþamalarla tanýmlasa da, ortak
kaný geliþimin daðýnýk ve bütünleþtirilmemiþ benlik
ve iliþki temsillerinden bütünleþik ve iþlevselliði
yüksek benlik ve iliþki temsillerine doðru ilerlediði
yönündedir. Anne-çocuk arasýndaki baðlarýn
büyümeyi teþvik edici nesne iliþkilerine olanak tanýmamasý durumunda ise benlik oluþumu engellenmekte ve benlik iþlevleri sakatlanmaktadýr
(Summers 1994). Yetiþkin ve çocuklarda gözlenen
psikolojik sorunlarýn bu büyüme örüntüsündeki
bozulmalardan kaynaklandýðý savunulmaktadýr.
Kuramsal çalýþmalar ve klinik gözlemler, nesne
iliþkileri yaklaþýmýnýn özellikle þizofreni ve depresyon gibi Eksen I ve narsistik kiþilik bozukluðu ve
sýnýr kiþilik bozukluðu gibi Eksen II bozukluklarýn
anlaþýlmasý ve tedavisi için deðerli katkýlar sunduðuna iþaret etmektedir (Bell 1995).
Nesne iliþkileri kuramý 1920'lerin baþýndan beri
geliþimini sürdürmüþ ve gerek akademik gerekse de
klinik çevrelerde popülerliðini korumuþtur. Bu
durumun akademisyenler açýsýndan en önemli
gerekçesi, nesne iliþkileri bakýþ açýsýnýn benlik
geliþimini kiþilerarasý bir zeminde ele alabilecek
kuramsal alt yapýyý sunmasý ve özellikle biliþsel
psikoloji alanýndaki yeni geliþmelerle uyum
saðlayabilmesidir. Nesne iliþkileri temelli baðlanma
kuramý bunun iyi örneklerinden biridir.
Klinisyenler açýdan ise normal ve normal dýþý geliþimi açýklamaya yönelik zengin bir kaynak sunmasý
ve elde edilen kuramsal bilgilerin tedaviye aktarýlabilir olmasý nesne iliþkileri yaklaþýmýný oldukça
çekici hale getirmektedir. Ancak, özellikle ilk yýllarda, kuramýn yapýsý ve varsayýmlarýnýn doðasý
nedeniyle, bu kuramsal zenginliðine orantýlý olabilecek düzeyde görgül araþtýrma ortaya çýkmamýþtýr. Nesne iliþkileri kavramý üzerine
yürütülebilecek görgül araþtýrmalar için esas engel
genel kabul gören psikolojik ölçüm standartlarý ile
tutarlý araçlarýn geliþtirilmemiþ olmasýdýr. Bazý
araþtýrmacýlar, açýk rüya içeriklerinin deðerlendirilmesi, erken dönem anýlarýndan gelen
temalarýn belirlenmesi için Tematik Algý Testleri ya
da Rorschach tepkilerinin yorumlanmasý gibi daha
küçük klinik örneklemlerle yürütülebilecek ve daha
az nesnel yollar izlemiþlerdir. Söz konusu çabalar,
algý, aný ve rüyalarýn projektif içeriklerinin nesne
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iliþkilerinin zihinsel temsilleri hakkýnda doðrudan
bilgi saðlayabileceði varsayýmýna dayandýrýlmýþtýr.
Nesne iliþkilerinin kalitesinin ölçülmesine yönelik
alternatif bir yaklaþým da, kiþinin günlük yaþamýnda
kurduðu iliþkilerin niteliðinin ve diðer kiþiyle iliþki
içindeyken kendini nasýl algýladýðýnýn deðerlendirilmesidir. Bu yaklaþým aracýlýðýyla benlik
iþlevlerinin düzeyi deðerlendirilerek nesne iliþkileriyle baðlantýlý zihinsel yapýlar hakkýnda dolaylý
bir saptama yapýlmasý hedeflenmektedir. Bu tür bir
yaklaþým ilk kez Bellak ve ark. (1973) tarafýndan
kullanýlmýþtýr. Araþtýrmacýlar çok sayýda klinik
görüþmenin içerik analizini yapmýþlar ve üç boyutlu
bir nesne iliþkileri ölçeði geliþtirmiþlerdir. Bellak ve
arkadaþlarý nesne iliþkilerinin objektif testlerle
ölçümüne önemli bir katký saðlamalarýna raðmen
geliþtirdikleri aracýn yanýtlamasý görece zor ve
psikometrik açýdan yetersiz olduðu görülmüþtür.
Ýzleyen süreçte Bell ve ark. (1979, 1980; akt., Bell
ve ark. 1986 ), Bellak ve arkadaþlarýnýn çalýþmalarýný temel alarak doðru-yanlýþ biçiminde yanýtlanan öz bildirim tarzý bir ölçek olan BORI'yi
geliþtirmiþlerdir. BORI bu çalýþma kapsamýnda
Türkçe'ye uyarlanan BORRTI'nin protipi olarak
kabul edilmektedir. Ýzleyen kýsýmda BORRTI'nin
geliþtirilme süreci ve ölçeðin yapýsý hakkýnda
detaylý bilgi aktarýlmýþtýr.
BELL NESNE ÝLÝÞKÝLERÝ VE GERÇEÐÝ
DEÐERLENDÝRME ÖLÇEÐÝ (BORRTI)
Ölçeðin ilk formu olan BORI nesne iliþkilerini
deðerlendirmeyi hedefleyen doðru-yanlýþ biçiminde
yanýtlanan 45 maddelik kalem kaðýt tarzý bir öz
bildirim ölçeði olarak geliþtirilmiþtir. Ölçeðin,
Yabancýlaþma, Güvensiz Baðlanma, Egosentrizm
ve Sosyal Yetersizlik olmak üzere dört alt boyutu
bulunmaktadýr. Ýzleyen yýllarda BORI yeniden gözden geçirilmiþ ve 45 maddelik bir gerçeði deðerlendirme bölümü eklenen ölçek BORRTI (Bell
Object Relations and Reality Testing Inventory)
olarak yeniden adlandýrýlmýþtýr (Bell 1995).
Algýlarýn Belirsizliði (1), Gerçekliðin Bozulmasý (2)
ve Halüsinasyonlar- Delüzyonlar (3) gerçeði deðerlendirme bölümüne yeni eklenen alt ölçeklerdir.
Ýzleyen yýllarda BORRTI çok sayýda araþtýrmada
kullanýlmýþtýr (Becker ve ark. 1987; Heesacker ve
Neimeyer 1990; Steiger ve Holule 1991).
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BORRTI'nin Alt Boyutlarý
Nesne Ýliþkileri
Yabancýlaþma (Alienation) (YAB) alt ölçeði
toplam 22 maddeden oluþmaktadýr; ölçekten alýnabilecek en düþük ham puan 0 ve en yüksek ham
puan 22'dir. Yüksek Yabancýlaþma puanlarýnýn
genellikle kiþilerarasý iliþkilerdeki temel güven
eksikliðine iþaret ettiði kabul edilmektedir. Yüksek
YAB puanlarý, kiþilerin diðer insanlara duygusal
olarak yakýnlaþmada, sürekli ve doyurucu iliþkiler
kurmada önemli güçlükler yaþayabileceðine iþaret
etmektedir. Buna göre, bu tür kiþilerin empati
kurma konusunda oldukça sýnýrlý kalabilecekleri,
sosyal iliþkilerinin genellikle yapay olabileceði ve
gerçek bir aidiyet hissini yaþamakta zorlanabilecekleri düþünülmektedir. Bell'in 336 katýlýmcýyla yürüttüðü orijinal çalýþmasýnda iç tutarlýlýk katsayýsý
Alfa=0,90 ve Spearman yarý test güvenirliði = 0,90
olarak belirlenmiþtir (Bell 1995).
Güvensiz Baðlanma (Insecure Attachment) (GzB)
alt testi toplam 15 maddeden oluþmaktadýr. Bu alt
ölçekten alýnabilecek en düþük ham puan 0 iken en
yüksek ham puan 15'tir. Yüksek Güvensiz
Baðlanma puanlarýnýn kiþilerarasý iliþkilerde reddedilmeye karþý aþýrý duyarlýlýk ve kolay incinebilirlik durumlarýna iþaret ettiði düþünülmektedir.
Alýnan yüksek puanlar genellikle kiþilerin iliþkilerinde yakýnlýða umutsuz bir özlem duyduklarýný
bu açýdan da aslýnda kiþi için iliþkilerin büyük önem
taþýdýðýný göstermektedir. Bu kiþilerin iliþkilerdeki
ayrýlýk, kayýp ve yalnýzlýk temalarýna toleranslarýnýn
çok düþük olabileceði, diðerlerinin sadakatine
yönelik güvence arama davranýþlarýna yönelebilecekleri ve sürekli olarak olasý bir terk edilmenin
iþaretlerine
karþý
tetikte
olabilecekleri
düþünülmektedir. Söz konusu iliþkilere sýklýkla
yoðun endiþe, kaygý, suçluluk ve kýskançlýk duygularýnýn eþlik edebileceði ve bu iliþkilerin ise sadomazoþistik bir örüntüye sahip olabileceði ifade
edilmektedir. Bell tarafýndan yürütülen orijinal
çalýþmada GzB alt testinin iç tutarlýlýk katsayýsý
Alfa=0,82 ve Spearman yarý test güvenirliði = 0,81
olarak belirlenmiþtir (Bell 1995).
Egosentrizm (Egocentricity) (EGO) alt testi
toplam 12 maddeden oluþmaktadýr. Bu alt ölçekten alýnabilecek en düþük ham puan 0 en yüksek
ham puan ise 12'dir. Yüksek Egosentrizm puanlarý
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iliþkilerde diðerlerinin niyetine yönelik güvensizlik
duyma, diðerlerinin varlýðýný sadece kendisi ile
iliþkisi temelinde algýlama ve onlarý kendi amaçlarý
doðrultusunda manipule edebilme fikrinin varlýðýna iþaret etmektedir. EGO alt boyutundan yüksek
puan alan bireylerin iliþkilerde kendilerini koruyucu diðerlerini ise sömürücü bir tutum sergileyebilecekleri, müdahaleci, baskýcý, talepkar, manipulatif
ve kontrol edici davranabilecekleri düþünülmektedir. Bu açýdan söz konusu bireylerin, diðerlerinin
duygularýna yönelik gerçek bir farkýndalýk ya da
ilgiye sahip olmayabilecekleri, iliþkilerde taraflarýn
birbirlerini aþaðýlama ve maðlup etme isteðinde
olduklarýna inanma eðilimi sergileyebilecekleri
düþünülmektedir. Yüksek EGO puanlarý genellikle
iliþkilerde tümgüçlülük ve dünyanýn merkezi olarak
algýlanma eðilimlerini gündeme getirmektedir. Bell
tarafýndan yürütülen orijinal çalýþmada EGO alt
testinin iç tutarlýlýk katsayýsý Alfa=0,78 ve
Spearman yarý test güvenirliði = 0,78 olarak belirlenmiþtir (Bell, 1995).
Sosyal Yetersizlik (Social Incompetence) (SY) alt
testi toplam 6 maddeden oluþmaktadýr. Bu alt
ölçekten alýnabilecek en düþük ham puan 0 en yüksek ham puan ise 6'dýr. Yüksek Sosyal Yetersizlik
puanlarýnýn kiþilerarasý iliþkilerde çekingenlik ve
gerginlik duymaya, karþý cinsin üyeleri ile nasýl etkileþime gireceðini bilememeye ve arkadaþ edinme
konusundaki güçlüklere iþaret ettiði kabul edilmektedir. Yüksek SY puaný alan bireylerin genellikle
kiþilerarasý iliþkilerde kendilerini sosyal anlamda
yetersiz, iliþkileri ise ezici ve yordanamaz olarak
algýlama eðiliminde olduklarý düþünülmektedir.
Söz konusu iliþkilere yoðun kaygý duygularýnýn eþlik
edebileceði bu olumsuz duygulanýmýn ise genellikle
kaçýnma ya da kiþilerarasý alandan kaçma yoluyla
azaltýldýðý ileri sürülmektedir. Araþtýrmalar, erkeklerde cinsel kimlik karmaþasý ve SY alt boyutundaki yükselmeler arasýnda bir iliþkinin olabileceðini
önermektedir. SY bazý durumlarda, yetiþkinlik
dönemindeki kronik psikotik bozuklukla iliþkili olabilmekte ya da bazen erkek üniversite öðrencilerinde yükselen tek skala olarak kendini gösterebilmektedir. Bell tarafýndan yürütülen orijinal
çalýþmada SY alt testinin iç tutarlýlýk katsayýsý
Alfa=0,79 ve Spearman yarý test güvenirliði = 0,82
olarak belirlenmiþtir (Bell 1995).
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Gerçekliði Deðerlendirme Testi
Gerçekliðin Bozulmasý (Reality Distortion) (GB)
alt testi toplam 21 maddeden oluþmaktadýr. Bu alt
ölçekten alýnabilecek en düþük ham puan 0 iken en
yüksek ham puan ise 21'dir. Gerçekliðin Bozulmasý
alt testinden alýnan yüksek puanlarýn içsel ve dýþsal
gerçekliðin algýlanmasýnda yaþanan önemli düzeydeki bozulmaya iþaret ettiði düþünülmektedir.
Yüksek GB puaný alan kiþilerin etki delüzyonlarýna
(dýþ güçler tarafýndan kontrol ediliyor olma),
düþüncelerinin çalýnmasý ya da yayýnlanmasý gibi
algýlara sahip olabileceði ifade edilmektedir. Söz
konusu bireylerde genellikle takip edilme, kendine
karþý komplo kurulmasý, cezalandýrýlma ya da kurban edilme gibi paranoid inançlar görülebileceði
bildirilmektedir. Bu inançlarýn yaný sýra, grandiyöz
ya da depresif türde inançlara da rastlanabileceðine
dikkat çekilmektedir. Bell tarafýndan yürütülen orijinal çalýþmada GB alt testinin iç tutarlýlýk katsayýsý
Alfa=0,87 ve Spearman yarý test güvenirliði = 0,85
olarak belirlenmiþtir (Bell 1995).
Algýlarýn Belirsizliði (Uncertainity of Perception)
(AB) alt testi toplam 16 maddeden oluþmaktadýr.
Bu alt ölçekten alýnabilecek en düþük ham puan 0
iken en yüksek ham puan ise 16'dýr. Algýlarýn
Belirsizliði alt ölçeðinden alýnan yüksek puanlarýn
içsel ve dýþsal gerçekliðin ayýrdedilmesinde yaþanan
güçlüklere iþaret ettiði kabul edilmektedir. Yüksek
AB puaný alan kiþilerin içsel ve dýþsal gerçekliðe
yönelik kiþisel algýlarýna dair güçlü þüphe duygularýnýn olabileceði, kendi duygularý ve diðer insanlarýn duygu ve davranýþlarý açýsýndan kafa karýþýklýklarý yaþayabileceði düþünülmektedir. Bunlara ek
olarak ölçekten yüksek puan alanlarýn kiþilerarasý
iliþkilerde hata yaptýklarýnda sosyal yargýlamalarýnýn zayýflayabileceði ve olaylarý nasýl yorumlayacaklarý konusunda þüpheye düþebilecekleri
bildirilmektedir. Bell tarafýndan yürütülen orijinal
çalýþmada AB alt testinin iç tutarlýlýk katsayýsý
Alfa=0,82 ve Spearman yarý test güvenirliði = 0,77
olarak belirlenmiþtir (Bell 1995).
Halüsinasyonlar ve Delüzyonlar (Hallucinations
and Delusions) (HD) alt testi toplam 14 maddeden
oluþmaktadýr. Bu alt ölçekten alýnabilecek en
düþük ham puan 0 en yüksek ham puan ise 14'tür.
Yüksek HD puanlarýnýn sanrýsal yaþantýlarýn ve
çeþitli türlerdeki paranoid delüzyonlarýn varlýðýna
iþaret ettiði kabul edilmektedir. Bu açýdan HD alt
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testinin ego iþlevselliðinin önemli bir boyutu olan
gerçekliðin algýlanmasýndan þiddetli düzeyde kopuþa dikkat çektiði düþünülmektedir. Yüksek HD
puanlarýnýn bazý durumlarda þizofrenik, þizoafektif
ve sýnýr kiþilik bozukluðu tanýlarý ile iliþkili olabileceði; bazý durumlarda ise yeniden yaþantýlama ve
geri dönüþ (flashback) deneyimleri ile travma sonrasý stres bozukluðu ile baðlantýlý olabileceði
bildirilmektedir. Diðer taný gruplarýnda yüksek HD
puanlarýna nadiren rastlanabileceði, bu durumun
ise kiþinin içinde bulunduðu durumun doðasý
baðlamýnda deðerlendirmesinin yararlý olacaðý
düþünülmektedir. Söz konusu durumlarda patolojik olarak kabul edilen maddelerin gözden geçirilmesinin yararlý olacaðý önerilmektedir (Örneðin,
birincil olarak alkol baðýmlýlýðý tanýsýna sahip bir
kiþi 'sesler duyma' ile ilgili maddeleri, kendisine
'alkol kullanmasý gerektiðini' söyleyen kendi
düþünceleri þeklinde yorumluyor olabilir). Bell
tarafýndan yürütülen orijinal çalýþmada HD alt testinin iç tutarlýlýk katsayýsý Alfa=0,85 ve Spearman
yarý test güvenirliði = 0,83 olarak belirlenmiþtir
(Bell 1995).
Görüldüðü gibi Bell Nesne Ýliþkileri ve Gerçeði
Deðerlendirme Ölçeði saðlýklý bir ego geliþiminin
iki önemli ögesi olan nesne iliþkilerinin kalitesini ve
gerçeði deðerlendirme yetisini nesnel bir biçimde
ölçmeyi amaçlayan bir özbildirim aracýdýr. Nesne
iliþkilerinin niteliðini deðerlendirmek amacýyla yurt
dýþýnda sýklýkla kullanýlan ölçeðin bu alanda ülkemizde yapýlmasý hedeflenen çalýþmalara katký saðlayacaðý düþünülmektedir. Bu doðrultuda mevcut
çalýþmanýn amacý Bell Nesne Ýliþkileri ve Gerçeði
Deðerlendirme Ölçeði'nin Türkçe'ye uyarlamasýný
yapmaktýr.
GEREÇ VE YÖNTEM
Örneklem
Ölçeðin Türkçe'ye uyarlanmasý amacýyla normal
örneklem üzerinden veri toplanmasý planlanmýþtýr.
Katýlýmcýlarýn çalýþma öncesinde herhangi bir
psikiyatrik taný almýþ olmasý dýþlama ölçütü olarak
kabul edilmiþtir. Araþtýrmada etik ilkelere uyulmuþ; araþtýrma kapsamýnda Hacettepe Üniversitesi'nde görev yapan personel ve eðitimini sürdüren
öðrencilerden oluþan 258'i kadýn (%60,8), 166'sý
erkek (%39,2) toplam 424 katýlýmcýya ulaþýlmýþtýr.
Katýlýmcýlarýn yaþ ortalamasý 28,7 ve standart sapmasý 9,9 (en küçük: 20, en büyük: 55, ranj: 35)
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olarak hesaplanmýþtýr. Katýlýmcýlarýn 41'i ortaokul
(% 9,7), 65'i lise (% 15,3), 209'u üniversite (% 49,3)
ve
109'u
lisansüstü
eðitim
mezunudur.
Katýlýmcýlarýn 269'nun bekar (% 63,4), 138'inin evli
(% 32,6) ve 14'nün (% 3,3) dul ya da boþanmýþ
olduðu belirlenmiþtir.
Veri Toplama Araçlarý
BORRTI (Bell Object Relation and Reality Testing
Inventory): Ölçekle ilgili bilgiler Giriþ bölümünde
"BORRTI'nin alt boyutlarý" baþlýðý altýnda
aktarýlmýþtýr.
Yakýn Ýliþkilerde Yaþantýlar Envanteri-II (YÝYEII): Orijinal çalýþmasý Fraley ve Shaver (2000)
tarafýndan gerçekleþtirilen ölçeðin Türkiye'deki
geçerlik ve güvenilirlik çalýþmasý Selçuk ve ark.
(2005) tarafýndan yürütülmüþtür. Ölçek, 18'i kaygý,
18'i kaçýnma alt faktöründe olmak üzere yedili
Likert tipinde toplam 36 maddeden oluþmaktadýr.
Ölçek puanlarýndaki artýþ, kaçýnmacý baðlanma ya
da baðlanma kaygýsýnýn arttýðýna iþaret etmektedir.
Orijinal çalýþmada kaçýnma alt boyutunun
Cronbach alfa katsayýsý 0,90 iken, kaygý alt boyunun
Cronbach alfa katsayýsý 0,86'dýr. Ölçeðin kaçýnma
ve kaygý boyutlarýna iliþkin test-tekrar test güvenilirliði katsayýlarý ise sýrasýyla .81 ve .82 olarak
bulunmuþtur (Selçuk ve ark. 2005).
Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R): Deragotis
(1977, 1994) tarafýndan geliþtirilen ve Dað (1991)
tarafýndan uyarlanan ölçek psikolojik sorunlarý ve
psikopatolojik belirtileri taramak amacýyla oluþturulmuþ 90 maddelik bir kendini deðerlendirme
aracýdýr. Beþli Likert tipi üzerinden (0=Hiç,
4=Ýleri derecede) puanlanan ölçek somatizasyon,
obsesif-kompulsif bozukluk, kiþilerarasý duyarlýk,
depresyon, kaygý, düþmanlýk, fobik kaygý, paranoid
düþünce ve psikotizm olmak üzere 9 alt boyuttan
oluþmaktadýr. Ayrýca bir ek ölçeðin de yer aldýðý
SCL-90-R'den 3 genel puan (genel belirti düzeyiGSI, pozitif belirti toplamý ve pozitif belirti düzeyi)
hesaplanmaktadýr.
Boþ býrakýlan maddeler hariç tüm maddelere
yapýlan derecelendirmelerin ortalamasý niteliðinde
olan ve 0-4 arasý puanlanan ölçeðin genel ortalama
puaný olan GSI'deki artýþ, bireylerdeki psikolojik ya
da bedensel zorlanma belirtilerinden duyulan sýkýntýnýn artýþýna iþaret etmektedir. Alt ölçek puanlarý
da ilgili boyuttaki belirtiselliði göstermekte ve kap116
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sadýklarý maddelerin aðýrlýklý ortalama puanlarýnýn
alýnmasý yoluyla hesaplanmaktadýr. Ölçeðin kesim
puaný olarak GSI: 1 puan önerilmekte; 0.50 standart sapma puaný ile beraber 1.50 puan ve üzeri
hafif psikolojik belirtili; 2 puan ve üzeri ise psikolojik belirtili olarak kabul edilmektedir. Ölçeðin orijinalinin iç tutarlýk katsayýlarýnýn altölçeklere göre
.77 ile .90 arasýnda deðiþtiði bildirilirken; test tekrar
test güvenirlik katsayýlarýnýn ise altölçeklere göre
.78 ile .90 arasýnda deðiþtiði belirtilmiþtir. Türkçe'ye
uyarlama çalýþmasýnda ölçeðin GSI puanlarýna
göre Cronbach alfa iç tutarlýðý .97 olarak hesaplanmýþtýr. Ayný çalýþmada ölçeðin test-tekrar test
güvenirlik katsayýlarýnýn altölçeklere göre .65 ile .87
arasýnda deðiþtiði bulunurken; GSI puanýna göre
de bu oran .90 olarak saptanmýþtýr (Dað 2000).
Ýþlem
BORRTI için yapýlan standardizasyon çalýþmasýnýn
ilk aþamasýnda ölçek, her iki dilde de akýcý konuþan,
çalýþma yapýlan konuya aþina ve test ile ölçülen yapý
hakkýnda bir miktar bilgiye sahip iki uzman klinik
psikolog ve bir doktoralý klinik psikolog tarafýndan
birbirlerinden baðýmsýz biçimde Ýngilizce'den
Türkçe'ye tercüme edilmiþtir. Daha sonra, çeviri
maddelerin Türkçe gramere uygunluðu ve anlaþýlabilirliði bir Türk Dili uzmaný tarafýndan deðerlendirilmiþtir. Bir sonraki aþamada, düzeltilmiþ
Türkçe formun geri çevirisinin yapýlmasý amacýyla
ölçek asýl diline tekrar çevrilmiþ, Orijinal BORRTI
ve geri-çevirisi yapýlmýþ BORRTI'nin bir Amerikan
dili uzmaný tarafýndan karþýlaþtýrmasý yapýlmýþtýr.
Buna ek olarak her iki form orijinal ölçeði geliþtirmiþ kiþi olan Dr. Morris Bell'e de gönderilmiþtir.
Son olarak, ölçeðin Türkçe formuna son hali verilerek dizgisi yapýlmýþtýr.
BULGULAR
Bu bölümde Türkçe'ye uyarlamasýný yapmýþ
olduðumuz Bell Nesne Ýliþkileri ve Gerçeði
Deðerlendirme Ölçeði'nin (BORRTI) psikometrik
özelliklerinin bir ön deðerlendirmesi yapýlmýþtýr.
Öncelikli olarak alt testlerin iç tutarlýlýk katsayýlarý
ve yarý test korelasyonlarý güvenirlik analizleri
baþlýðý altýnda aktarýlmýþtýr. Ýzleyen aþamada alt
testler arasý iliþkiler ve alt testlerin oluþturduðu faktörler Yapý geçerliði baþlýðý altýnda ele alýnmýþtýr.
Son aþamada ise ölçeðin kuramsal alt yapýsýný sýnamak için ölçek alt testlerinin Psikolojik Belirtiler
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(SCL-90-R) ve Baðlanma Biçimleriyle (YÝYE-II)
iliþkileri incelenmiþtir.
Güvenirlik çalýþmasý
Nesne Ýliþkileri Boyutunun altýnda yer alan alt
testler için iç tutarlýlýk katsayýlarý sýrasýyla: (1)
Yabancýlaþma (YAB) için Cronbach alfa deðerleri
0.80; (2) Güvensiz Baðlanma (GzB) için 0.74; (3)
Egosentrizm (EGO) için 0,70 ve (4) Sosyal
Yetersizlik (SY) için 0.73 olarak hesaplanmýþtýr.
Gerçeði Deðerlendirme Boyutunun alt ölçeklerinin
Cronbach alfa deðerleri ise (1) Gerçekliðin
Bozulmasý (GB) için 0.77, (2) Algýlarýn Belirsizliði
(AB) için 0.54 ve (3) Halüsinasyon ve Delüzyon
(HD) için 0.70 olarak belirlenmiþtir. Öz bildirim
testleri için bir diðer önemli güvenirlik ölçütü de
Spearman-Brown yarý test katsayýsýdýr. Bu çalýþma
kapsamýnda Spearman-Brown katsayýsý YAB için
0.75, GzB için 0.74, EGO için 0.72, SY için 0.72,
GB için 0.76, AB için 0.45 ve HD için 0.70 olarak
hesaplanmýþtýr. Analiz sonuçlarý Ýç tutarlýlýk katsayýsý ve yarý test katsayýlarýnýn Algýlarýn Belirsizliði
(AB) alt testi dýþýnda tüm alt testler için yeterli
düzeyde (>0.70) olduðuna iþaret etmiþtir.
Yapý Geçerliði
BORRTI,
Nesne Ýliþkileri ve Gerçeði
Deðerlendirme olmak üzere iki alt boyut ve bu
boyutlarýn altýnda yer alan yedi alt ölçekten (YAB,
GzB, EGO, SY, GB, AB, HD) oluþmaktadýr. Alt
ölçeklerin toplam ham puanlarý arasýndaki iliþkiler
Pearson korelasyon katsayýsý kullanýlarak hesaplanmýþtýr. Analiz sonuçlarý alt testler arasýnda orta
düzey ve üzerinde anlamlý iliþkiler olduðuna iþaret
etmiþtir (Tablo 1)
Alt testlerin bir ya da daha fazla anlamlý puan
grubu (faktör) oluþturup oluþturamadýðýný deðerlendirmek için Varimax rotasyon yöntemi kullanýlarak Temel Birleþenler Analizi (Principle
Component Analiz- PCA) yapýlmýþtýr. Veri setinin
PCA için uygunluðunun deðerlendirilmesinde,
Bartlett testi (Bartlett's Test of Sphericity) ve
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) oraný dikkate alýnmýþtýr. Verilerin faktör analizi için uygun olarak
kabul edilebilmesi için Bartlett testinin anlamlýlýk
deðerinin en az p<0.10 olmasý ve KMO oranýn
0.50'den büyük olmasý gerekmektedir. KMO oraný
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Tablo 1. BORRTI’nin Alt Testleri Arasýndaki Ýliþkiler
YAB

GzB

EGO

SY

GB

AB

Yabancýlaþma

YAB

-

-

-

-

-

-

Güvensiz Baðlanma

GzB

0,77 **

-

-

-

-

-

Egosentrizm

EGO

0,64 ** 0,68 **

-

-

-

-

Sosyal Yetersizlik

SY

0,79 ** 0,54 ** 0,36 **

-

-

-

Gerçekliðin Bozulmasý

GB

0,53 ** 0,57 ** 0,66 **

0,34 **

-

-

Algýlarýn Belirsizliði

AB

0,52 ** 0,57 ** 0,48 **

0,39 **

0,60 **

-

Halüsinasyon ve Delüzyon

HD

0,44 ** 0,47 ** 0,58 **

0,27 **

0,87 **

0,57 **

**

p<.000

ne kadar büyük olursa, veri setinin Temel
Birleþenler Analizi için o kadar uygun olduðu kabul
edilmektedir. Her iki deðer de verilerin Temel
Birleþenler Analizi için uygun olduðunu göstermiþtir (KMO= 0.807 ve Bartlett's Test KiKare=1904,073, sd: 21, p<.000). Alt testlerin faktörlere yýðýlýmý Tablo 2'de sunulmuþtur.
Analiz sonucunda özdeðeri 1'in üzerinde (Birinci
birleþen için 2,961 ve ikinci birleþen için 2,501) olan
iki bileþen olduðu saptanmýþtýr. Her iki bileþen bir

arada ölçülmeye çalýþýlan özelliðin %78'ini açýklamaktadýr. Alt testlerin Nesne Ýliþkileri ve Gerçeði
Deðerlendirme boyutlarýný oluþturacak biçimde
faktörleþtiði görülmektedir. Egosentrizm ve
Güvensiz Baðlanma alt testleri her iki boyutla da
anlamlý derecede yüksek iliþki göstermektedir.
Nesne Ýliþkileri ve Gerçeði Deðerlendirme boyutlarý için ayrý ayrý madde düzeyinde faktör analizine
gidilmiþtir. Madde düzeyinde yürütülen analizler
hem nesne iliþkileri hem de gerçeði deðerlendirme

Tablo 2. BORRTI’nin Faktör Yapýsý
Alt Test

Faktör 1

Halüsinasyon ve Delüzyon

0,918

Gerçekliðin Bozulmasý

0,913

Egosentrizm

0,679

Algýlarýn Belirsizliði

0,666

Faktör 2

0,449

Sosyal Yetersizlik

0,902

Yabancýlaþma

0,889

Güvensiz Baðlanma

0,502

0,702

Özdeðer

2,961

2,501

Faktörün Yordadýðý Varyans

%42,3

%35,7
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0,45 **

0,53 **

0,33 **

0,32 **

0,27 **

0,38 **

0,27**

0,14**

YAB

GzB

EGO

SY

0,41 **

0,34 **

0,56 **

0,52 **

SCL3

0,31 **

0,32 **

0,53 **

0,45 **

SCL4

0,27 **

0,28 **

0,47 **

0,37 **

SCL5

0,25 **

0,37 **

0,51 **

0,38 **

SCL6

0,26 **

0,28 **

0,39 **

0,34 **

SCL7

0,25 **

0,40 **

0,54 **

0,42 **

SCL8

0,29 **

0,35 **

0,48 **

0,43 **

SCL9

0,21 **

0,28 **

0,44 **

0,34 **

SCL10

0,31 **

0,35 **

0,54 **

0,45 **

GSI

0,33 **

0,30 **

0,24 **

0,46 **

Kaçýnma

,34 **

,40**

,35 **

,34 **

,44 **

,45 **

,46 **

,26 **

,37 **

,36 **

,26 **

,29 **

,37 **

,43 **

,39 **

Kaygý

SCL1:Somatizasyon, SCL2: Obsesif Kompulsif, SCL3: Kiþilerarasý Duyarlýlýk, SCL4: Depresyon,

,28 **

,36 **

,31 **

Kaçýnma

YÝYE-II

Halüsinasyon ve Delüzyon

Ölçekler, GSI: Genel Semptom Ýndeksi; GB:

Gerçekliðin Bozulmasý ,

AB:

Algýlarýn Belirsizliði, HD:

SCL5: Kaygý, SCL6: Öfke, SCL7:Fobik Kaygý, SCL8: Paranoid Düþünceler, SCL9: Psikotizm, SCL10: Ek

p>.001;

,32 **

,47**

,48 **

,31 **

,45 **

,29 **

,26 **

,45 **

,44 **

HD

,47 **

,36 **

,47 **

,33 **

,32 **

,41**

AB

,36 **

,39 **

,39 **

,35 **

,29 **

GB

,36 **

GSI

SCL1 SCL2 SCL3 SCL4 SCL5 SCL6 SCL7 SCL8 SCL9 SCL10

SCL-90-R

Tablo 4. Gerçeði Deðerlendirme Boyutlarý ve Ölçüt Ölçekler Arasýndaki Ýliþkiler

Genel Semptom Ýndeksi; YAB: Yabancýlaþma , GzB: Güvensiz Baðlanma, EGO: Egosentrizm, SY: Sosyal Yetersizlik

Kaygý, SCL6: Öfke, SCL7:Fobik Kaygý, SCL8: Paranoid Düþünceler, SCL9: Psikotizm, SCL10: Ek Ölçekler, GSI:

0,39 **

0,46 **

0,57 **

0,51 **

Kaygý

YÝYE-II

p>.001; SCL1:Somatizasyon, SCL2: Obsesif Kompulsif, SCL3: Kiþilerarasý Duyarlýlýk, SCL4: Depresyon, SCL5:

SCL2

SCL1

SCL-90-R

Tablo 3. Nesne Ýliþkileri Alt Ölçekleri ve Ölçüt Ölçekler Arasýndaki Ýliþkiler

Uluç S, Tüzün Z, Haselden M, Erbaþ SP.
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alt ölçekleri için maddelerin bir ana faktöre yüklendikten sonra çok sayýda küçük faktöre farklý
yüklerle yerleþtiðine iþaret etmiþtir. Benzer bir
durum Bell tarafýndan yürütülen analizlerde de
gözlenmiþtir. Bu çalýþma kapsamýnda, Nesne iliþkileri ölçeði Oblimin rotasyonla 4 faktöre zorlandýðýnda Bell'in önerdiði faktör yapýsýna benzer
bir yapýya yaklaþtýðý görülmüþtür. Benzer bir durum
Gerçeði Deðerlendirme testi Oblimin rotasyonla 3
faktöre zorlandýðýnda da gözlenmiþtir.
Ölçüt Geçerliði
Ýlgili alan yazýn Nesne Ýliþkileri ya da Gerçeði
Deðerlendirme Yetisinde ortaya çýkan bozulmalarýn kiþinin psikolojik saðlýðýyla olumsuz yönde
iliþkisi olduðuna iþaret etmektedir. Öte yandan her
iki deðiþkenin de Güvensiz Baðlanma Örüntüleriyle (Kaygýlý ve Kaçýnýcý Baðlanma örüntüleri)
paralel bir deðiþim sergileyeceði ön görülebilir. Bu
nedenle BORRTI'nin ölçüt geçerliðini sýnamak için
psikolojik belirti düzeyinin belirlenmesi için yaygýn
kabul gören ölçüm araçlarýndan SCL-90-R ve
Baðlanma örüntülerinin deðerlendirilmesinde en
sýk kullanýlan araçlardan biri olan YÝYE-II kullanýlmýþtýr. Nesne Ýliþkileri boyutunda yer alan alt
testlerin SCL-90-R ve YÝYE-II puanlarý ile olan
iliþkileri Tablo 3'te aktarýlmýþtýr.
Analiz sonuçlarý Nesne Ýliþkileri alt testleri ve SCL90-R'nin alt boyutlarýnýn tamamý arasýnda farklý
düzeylerde (0.14 ile 0.56 arasýnda deðiþen) ve
anlamlý iliþkiler olduðuna iþaret etmiþtir. Sonuçlar
Yabancýlaþma puanlarýnýn en yüksek iliþkileri
sýrasýyla Kiþilerarasý Duyarlýlýk, Depresyon,
Psikotizm ve Paranoid düþüncelerle gösterdiðine;
Güvensiz Baðlanmanýn, Kiþilerarasý Duyarlýlýk,
Paranoid Düþünceler ve Obsesif-Kompulsif belirtilerle; Egosentrizmin Paranoid Düþünceler, Öfke ve
Psikotizm ile ve son olarak Sosyal Yetersizliðin
Kiþilerarasý Duyarlýlýk ile gösterdiðine iþaret
etmiþtir. Analizler Nesne Ýliþkileri ve Baðlanma
Örüntüleri Karþýlaþtýrýldýðýnda en güçlü baðlarýn
Kaygýlý Baðlanma örüntüleri ile olduðuna iþaret
etmiþtir.
Gerçeði Deðerlendirme boyutunda yer alan alt
testler ile SCL-90-R ve YÝYE-II arasýndaki iliþkiler
Tablo 4'te aktarýlmýþtýr. Analiz sonuçlarý
Gerçekliðin Bozulmasý ile en yüksek korelasyonlarýn sýrasýyla Psikotizm ve Öfke ile; Algýlarýn
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Belirsizliði için Obsesif-Kompulsif Bozukluk ve
Kiþilerarasý Duyarlýlýk ile ve son olarak
Halüsinasyon ve Delüzyon için Psikotizm ve Öfke
ile gözlendiðine iþaret etmiþtir. Gerçeði
Deðerlendirme Boyutu alt testlerinin Baðlanma
örüntüleriyle de anlamlý iliþkilere sahip olduðu ve
yine Kaygýlý Baðlanma örüntüleriyle olan iliþkilerin
Kaçýnýcý örüntülerle olandan daha yüksek olduðu
belirlenmiþtir.
SCL-90-R ve YÝYE-II bulgularý bir arada deðerlendirildiðinde BORRTI'nin geçerliðine iliþkin
önemli destekler saðlandýðý düþünülmektedir.
TARTIÞMA
Kuramýn yapýsý gereði Nesne iliþkilerine ait
kavramlarýn doðrudan ya da görgül olarak ölçülmesi oldukça güçtür. Bu nedenle, intrapsiþik yapýlar ve
dinamikler sýklýkla Tematik Öykü anlatýmlarýnýn ya
da Mürekkep lekelerinin yorumlanmasý gibi projektif teknikler aracýlýðýyla anlaþýlmaya çalýþmýþtýr.
BORRTI, projektif yönteme dayanmayan ve yaygýn
kullaným olanaðý bulabilen az sayýdaki kendini
bildirim tarzý ölçüm araçlarýndan biridir. Bu çalýþma kapsamýnda Türkçe'ye uyarlama çalýþmasý
yapýlan BORRTI'nin ön psikometrik deðerlendirmeleri aktarýlmýþtýr.
BORRTI'nin Ýç Tutarlýlýk ve Faktör Yapýsýna
Ýliþkin Bulgularýn Yorumlanmasý
Geçerlik analizi sonuçlarý, alt ölçekler için ulaþýlan
iç tutarlýlýk ve yarý test deðerlerinin, Bell ve ark.'nýn
(1985, 1986) çalýþmalarýnda ulaþtýðý deðerlere göre
bir miktar düþük olmakla birlikte, yeterli düzeyde
(>0.70) olduðuna iþaret etmiþtir.
BORRTI'nin faktör yapýsýný deðerlendirmeye
yönelik analizler hem madde düzeyinde hem de
boyut toplam puanlarý düzeyinde yürütülmüþtür.
Madde düzeyinde yapýlan analizler için Nesne
Ýliþkileri boyutunu oluþturan 45 madde farklý rotasyon yaklaþýmlarý ve farklý sayýda faktöre zorlanarak tekrarlý biçimde analiz edilmiþtir. En çok
varyans açýklayan ve en anlamlý faktör örüntüsünün
maddeler Oblimin rotasyonla 4 faktöre yüklenmeye zorlandýðýnda ortaya çýktýðý görülmüþtür.
Benzer bir süreç Gerçeði Deðerlendirme boyutunun altýnda yer alan 45 madde için de izlenmiþ ve
Bell'in sonuçlarýyla uyumlu 3 faktör yapýsýna
ulaþýlmýþtýr. Ancak, psikometrik açýdan deðerlendirildiðinde elde edilen sonuçlarýn çok tatmin
edici olmadýðý düþünülmektedir. Bu durumun en
önemli nedeni her iki alt boyutta yer alan alt ölçeklerin birbirleriyle çok fazla iliþkili olmasýdýr. Bu
durum çok sayýda maddenin farklý ölçekler tarafýndan ortak olarak kullanýlmasý sonucu alt ölçekler
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arasý korelasyonlarýn yüksek olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Bell (1995) bu sýkýntýya dikkat
çekmiþ ancak birden fazla boyutla iliþkisi olan maddeleri ölçekten çýkarmanýn önemli düzeyde veri
kaybýna yol açacaðýný savunmuþtur. Bu nedenle, (1)
alt ölçek toplam puanlarý üzerinden yapýlacak bir
faktör analizi ve (2) alt boyut toplamlarýnýn dýþ
ölçütlerle (Baðlanma ve Belirti kümeleri) anlamlý
örüntüler oluþturup oluþturmadýðýnýn incelenmesinin daha güvenilir ölçütler saðlayabileceði
düþünülmüþtür.
Alt ölçek toplam puanlarý düzeyinde yürütülen
analizler BORTTI'nin faktör yapýsýnýn orijinal ikili
yapýyý desteklediðini ve ortaya çýkan varyansýn
büyük kýsmýný (%78) yordayabildiðini göstermiþtir.
Ýlk faktör olan Gerçeði Deðerlendirme varyansýn
%42'sini ve Ýkinci faktör olan Nesne Ýliþkileri
varyansýn %35,7'sini yordamýþtýr. Faktörlerin açýkladýklarý alanýn oldukça yakýn miktarlarda olduðu
görülmektedir.
Egosentrizm ve Güvensiz
Baðlanma dýþýndaki alt ölçeklerin sadece kendi faktör boyutlarýna ve görece yüksek faktör yükleriyle
yerleþtikleri görülmektedir. Egosentrizm ve
Güvensiz Baðlanma alt ölçekleri her iki boyutla da
oldukça yüksek iliþkiler göstermiþtir. Bu durumun
her iki alt ölçeðin hem patolojik nesne iliþkileriyle
ve hem de gerçeði deðerlendirme güçlükleriyle
yakýndan iliþkili olmasýyla açýklanabileceði
düþülmektedir.
Nesne iliþkileri kuramý
çerçevesinde saðlýklý nesne iliþkilerine ve güçlü bir
gerçeði deðerlendirme becerisine sahip olmak,
Egonun iþlevsellik düzeyinin en önemli
göstergeleridir. Her iki özelliðin geliþimi de erken
çocukluk dönemi yaþantýlarýyla yakýndan iliþkili
olarak ortaya çýkmaktadýr. Bir bakýma erken
dönem yaþantýlarýnýn yetiþkin yaþamýnda gözlenen
nesne iliþkilerinin taslaðýný oluþturduðu kabul
edilmektedir. Nesne iliþkilerinin geliþimindeki
bozulma ya da engellenmelerin yakýn iliþkilerdeki
sorunlar ya da psikopatoloji ile iliþkili olabileceði
kabul edilmektedir (Bell ve ark. 1986).
BORRTI ve Baðlanma Örüntüleri Arasýndaki
Ýliþkiler
Bu çalýþmada Nesne iliþkileri ve Gerçeði
Deðerlendirme yetisi ile Yakýn Ýliþkilerde
Yaþantýlar temel alýnarak belirlenen yetiþkin
Baðlanma örüntüleri arasýndaki iliþkiler ele alýnmýþtýr. Bu iliþkiler örüntüsünü tartýþmaya katmanýn
BORRTI'nin kuramsal ard alanýna saðlayabileceði
katký açýsýndan önemli olduðu düþünülmektedir.
Ýstatistiksel çözümlemeler Nesne iliþkileri ölçeðinin
boyutlarýnýn hem Kaygýlý ve hem de Kaçýnýcý
baðlanma örüntüleriyle anlamlý iliþkiler gösterdiðine iþaret etmiþtir (Tablo 3'ten izlenebilir).
Öncelikli olarak, Kaygýlý baðlanma örüntülerinin
Nesne iliþkilerinin tüm boyutlarýyla kaçýnýcý örün-
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tülere göre daha yüksek iliþkiler gösterdiði
görülmektedir. Kaygýlý baðlanma örüntülerinin
erken dönemdeki ambivalant baðlanma yaþantýlarýyla iliþkili olduðu kabul edilmektedir (Bowlby
1988). Bu tür örüntülere sahip yetiþkinlerin iliþkiye
yönelik daha fazla kaygý yaþadýklarý ve duygu
düzenleme güçlükleri olduðu, öfke-yakýnlýk duygularý arasýnda gidip geldikleri düþünülmektedir
(Mikulincer ve Shaver 2007). Kaygýlý baðlanma ile
en yüksek iliþkiyi Güvensiz Baðlanma (GzB) boyutunun gösterdiði görülmektedir. Bu boyuttan yüksek puan alan kiþilerin iliþkilerdeki ayrýlýk, kayýp ve
yalnýzlýk temalarýna toleranslarýnýn çok düþük olabileceði, diðerlerinin sadakatine yönelik güvence
arama davranýþlarýna yönelebilecekleri ve sürekli
olarak olasý bir terk edilmenin iþaretlerine karþý
tetikte olabilecekleri düþünülmektedir (Bell 1995).
Yüksek Egosentrizm (EGO) puanlarýnýn ise iliþkilerde diðerlerinin niyetine yönelik güvensizlik
duyma, diðerlerinin varlýðýný sadece kendisi ile
iliþkisi temelinde algýlama ve onlarý kendi amaçlarý
doðrultusunda manipule edebilme fikrinin varlýðýna iþaret ettiði kabul edilmektedir (Bell 1995).
Bell'e göre Yüksek Yabancýlaþma (YAB) puanlarý
ise iliþki kurma güçlüklerine iþaret etmektedir.
Kaçýnýcý örüntülerle en yüksek iliþki Yabancýlaþma
boyutuyla gözlenmiþtir. Kaçýnýcý baðlanma örüntülerine sahip kiþilerin erken dönem yaþantýlarýnda
reddedilme ve ihmal öykülerine sýkça rastlanmaktadýr (Bowlby 1988) Kaçýnýcý örüntüler açýsýndan
yalýtým ve kendinin ve diðerinin duygularýna
yabancýlaþma temel savunma mekanizmalarýndan
biri olarak kabul edilmektedir. Yabancýlaþma
(YAB) boyutundan yüksek puan alan kiþilerin diðer
insanlara duygusal olarak yakýnlaþmada, sürekli ve
doyurucu iliþkiler kurmada önemli güçlükler
yaþayabileceði kabul edilmektedir. Buna göre, bu
tür kiþilerin empati kurma konusunda oldukça
sýnýrlý kalabilecekleri, sosyal iliþkilerinin genellikle
yapay olabileceði ve gerçek bir aidiyet hissini yaþamakta zorlanabilecekleri düþünülmektedir (Bell
1995). Gerçeði deðerlendirime alt boyutlarý ile her
iki baðlanma örüntüsü arasýndaki iliþkilerin de
anlamlý olduðu görülmüþtür. Ancak ulaþýlan korelasyon katsayýlarýnýn nesne iliþkileriyle gözlenenlere göre daha zayýf olduðu dikkati çekmektedir.
Bunun nedeni, gerçeði deðerlendirme alt boyutlarýnda yer alan birçok maddenin ancak aðýr bozukluklarda görülebilecek düzeyde bir bozulmayý
sorguluyor olmasý olabilir. Bu durum ölçek varyansýný düþürerek olasý iliþkilerin görünürlüðünü azaltmaktadýr. Gerçeði deðerlendirme alt testlerinin
kaygýlý baðlanma örüntüleri ile daha yüksek iliþkiler gösterdiði görülmektedir. Araþtýrmalar, Kaygýlý
baðlanma örüntüleri ile paranoid düþünceler,
gerçeði deðerlendirme güçlükleri, bellek ya da algý
yanýlgýlarý arasýnda yüksek iliþkiler olduðuna iþaret
etmektedir (kapsamlý bir deðerlendirme için
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bakýnýz Mikulincer ve Shaver 2007). Kaygýlý baðlanma ile en yüksek iliþkinin ise Algýlarda Bozulma
(AB) arasýnda olduðu görülmektedir. Yüksek AB
puaný alan kiþilerin içsel ve dýþsal gerçekliðe yönelik kiþisel algýlarýna dair güçlü þüphe duygularýnýn
olabileceði, kendi duygularý ve diðer insanlarýn
duygu ve davranýþlarý açýsýndan kafa karýþýklýklarý
yaþayabileceði düþünülmektedir (Bell 1995).
Bunlara ek olarak ölçekten yüksek puan alanlarýn
kiþilerarasý iliþkilerde hata yaptýklarýnda sosyal
yargýlamalarýnýn zayýflayabileceði ve olaylarý nasýl
yorumlayacaklarý konusunda þüpheye düþebilecekleri bildirilmektedir. Baðlanma ve BORRTI arasýndaki iliþkiler bir bütün olarak deðerlendirildiðinde:
(1) Nesne iliþkileri boyutlarýnýn kiþilerin yetiþkin
baðlanma örüntüleriyle uyumlu profiller sunduðu
ve (2) gerçeði deðerlendirmedeki bozulma biçiminin baðlanma örüntüleriyle uyumlu olduðu
görülmektedir.
BORRTI ve Psikopatolojik Örüntüler Arasýndaki
Ýliþkiler
BORRTI'nin tüm alt boyutlarýnýn SCL-90-R alt
boyutlarýnýn tamamýyla çeþitli düzeylerde anlamlý
iliþkiler gösterdiði görülmüþtür. BORRTI'nin
boyutlarý ile iliþkili yorumlar yapýlýrken bu iliþkilerden orta ve yüksek düzeyde olanlar göz önünde
bulundurulmuþtur. Psikopatoloji belirtileriyle
(SCL-90-R) en güçlü iliþkilere Nesne Ýliþkileri
Ölçeðinin Güvensiz Baðlanma (GzB) alt boyutunun sahip olduðu görülmektedir. GzB Boyutunun
somatizasyon dýþýnda bütün psikotik ve nevrotik
belirtilerle güçlü iliþki örüntüleri sergilemekte
olduðu görülmektedir. Ýkinci Sýrada Yabancýlaþma
(YAB) alt boyutu yer almaktadýr. YAB boyutunun
en güçlü iliþkilerinin kiþilerarasý duyarlýlýk, depresyon, Obsesif-Kompulsif belirtiler ve paranoid
düþünceler ve psikotizmle olduðu görülmektedir.
Bu durum YAB'ýn kendi kabuðuna çekilme ve
dýþarýya karþý güvensizlikle iliþkili olabileceðine
iþaret edebilir. Egosentrizm (EGO) alt ölçeðinin en
önemli iliþkilerinin öfke, paranoid düþünceler ve
psikotizmle olduðu görülmektedir. Buna göre
EGO alt boyunun daha çok düþmanlýk beklentileriyle iliþkilendiði düþünülebilir. Son olarak,
Sosyal Yetersizlik (SY) alt boyutuyla kiþilerarasý
duyarlýlýk ve Obsesif-Kompulsif belirtiler arasýnda
güçlü iliþkiler olduðu göze çarpmaktadýr. Bu
durum, SY puanlarýnýn daha çok kiþilerarasý kýrýlganlýk ve kaygýyla baðlantýlý olabileceðini
düþündürmektedir.

Bozulma (GB) alt boyutunun öfke ve psikotizm
belirtileriyle ve Halüsinasyon ve Delüzyon (HD) alt
boyutunun ise psikotizm belirtileriyle güçlü iliþkilere sahip olduðu görülmüþtür. Ortaya çýkan iliþki
örüntülerinin Gerçeði Deðerlendirme testinin alt
boyutlarýnýn ölçtüðü var sayýlan özelliklerle
oldukça tutarlý olduðu görülmektedir.
Bu ön çalýþma çerçevesinde ulaþýlan sonuçlar toplu
olarak deðerlendirildiðinde, BORRTI'nin hem
klinik uygulama alanýnda hem de bilimsel araþtýrmalarda Nesne Ýliþkileri ve Gerçeði Deðerlendirme
yetilerinin ölçümü için deðerli bir araç olabileceði
düþünülmektedir. Ancak, standart puanlarýn hesaplanabilmesi için örneklem geniþliðinin arttýrýlmasý
gerekmektedir. Ek olarak, BORRTI'nin geçerlik ve
güvenirliðinin klinik örneklemlerde de deðerlendirilmesi büyük önem taþýmaktadýr. Klinik
örneklemlerle yürütülecek çalýþmalarda kuramsal
olarak tutarlý sonuçlara ulaþýlmasý durumunda,
BORRTI'nin yurt dýþý ile rekabete olanak tanýyacak
biçimde Nesne iliþkileri konusunda yapýlacak
görgül çalýþma sayýsýný arttýracaðý düþünülmektedir.
Yazýþma adresi: Psikolog Serap Piri Erbaþ Sabancý Üniversitesi,
Bireysel ve Akademik Geliþim Merkezi serap_piri@yahoo.com

Baðlanma
ölçümlerine
benzer
biçimde
Psikopatoloji göstergeleri açýsýndan da Gerçeði
Deðerlendirme Boyutlarýnýn daha düþük iliþkileri
olduðu görülmektedir. Algýlarda Bozulmanýn (AB)
tüm belirti gruplarýyla en yüksek iliþkilere sahip
olan alt boyut olduðu görülmektedir. Gerçeklikte

Klinik Psikiyatri 2015;18:112-123

122

Uluç S, Tüzün Z, Haselden M, Erbaþ SP

KAYNAKLAR
Andersen S M ve Sarýbay S A (2005) The relational self and
transference: Evoking motives, self-regulation, and emotions
through activation of mental representations of significant others. In M. W. Baldwin (Ed.), Interpersonal cognition . New
York: Guilford Press, s. 1-32.
Bartholomew K (1990) Avoidance of intimacy: An attachment
perspective. Journal of Social and Personal Relationships, 7,
147-178.

Fraley R C, Waller N G ve Brennan K A (2000) An item
response theory analysis of self-report measures of adult attachment. J Pers Soc Psychol, 78, 350-365.
Greenberg J ve Mitchell S (1983) Object Relations in
Psychanalytic Theory . Cambridge, MA: Harvard University
Press.
Hazan C ve Shaver P (1987) Romantic Love Conceptualized as
an Attachment Process. J Pers Soc Psychol, Vol 52(3), 511-52.

Bartholomew K ve Horowitz L M (1991) Attachment styles
among young adults: A test of a four-category model. J Pers Soc
Psychol, 61, 226-244.

Hazan C ve Shaver P R (1990) Love and work: An attachment
theoretical perspective. J Pers Soc Psychol, 59, 270-280.

Becker B, Bell M ve Billington R (1987) Object relations ego
deficits in bulimic college women. J Clin Psychol, 43(1), 92-95.

Heesacker R S ve Neimeyer G J (1990) Assessing object relations and social cognitive correlates of eating disorder. Journal
of Counseling Psychology, 37(4), 419-426.

Bell M D (1995) Bell object relations and reality testing inventory (BORRTI) manual. California: Western Psychological
Services.

Kohut H (1971) The Analysis of the Self. New York:
International Universities Press.

Bell M D, Billington R ve Becker B (1985) A scale for the
assessment of reality testing: Reliability, validity, and factorial
invariance. J Consult Clin Psychol, 53, 506 511.
Bell M D, Billington, R ve Becker B (1986) A scale for the
assessment of object relations: Reliability, validity, and factorial
invariance. J Clin Psychol, 42, 733 741.
Bellak L, Hurvich M ve Gediman H K (1973) Ego functions in
schizophrenics, neurotics and normals. New York: Wiley
Bowlby J (1969) Attachment. Attachment and loss: Vol. 1. Loss.
New York: Basic Books.
Bowlby J (1988) A Secure Base: Parent-Child Attachment and
Healthy Human Development. Basic Books.
Dað Ý (1991) Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R)'nin üniversite
öðrencileri için güvenirliði ve geçerliði. Türk Psikiyatri Dergisi,
2(1), 5-12.
Dað Ý (2000) Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R). Aydemir Ö ve
Köroðlu E (Eds). Psikiyatride Kullanýlan Klinik Ölçekler.
Ankara: Hekimler Yayýn Birliði, s. 33-40.

Kohut H (1977) The Restoration of the Self.
International Universities Press.

New York:

Mikulincer M ve Shaver P R (2007) Attachment patterns in
adulthood: Structure, dynamics, and change, New York:
Guilford Press.
Selçuk E, Günaydýn G, Sümer N ve ark. (2005) Yetiþkin baðlanma boyutlarý için yeni bir ölçüm: Yakýn Ýliþkilerde Yaþantýlar
Envanteri-II'nin Türk örnekleminde psikometrik açýdan deðerlendirilmesi [A new measure for adult attachment styles: The
psychometric evaluation of Experiences in Close Relationships Revised (ECR-R) on a Turkish sample]. Türk Psikoloji Yazýlarý
[Turkish Psychological Articles], 8, 1-11.
Steiger H ve Houle L (1991) Defense styles and object-relations
disturbances among university women displaying varying
degrees of symptomatic eating. Int J Eat Disord, 10(2), 145-153.
Summers, F. (1994). Object relations theories and psychopathology: A comphrehensive text. London: The Analytic
Press.

Derogatis L R (1977) SCL-90: Administration, Scoring and
Procedure Manual-I for the Revised Version. Baltimore,MD:
John Hopkins Univ., School of Medicine, Clinical
Psychometrics Unit.
Derogatis L R (1994) Symptom Checklist-90-R: Administration,
scoring, and procedures manual (3rd ed.). Minneapolis, MN:
National Computer Systems.

123

Klinik Psikiyatri 2015;18:112-123

