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ÖZET 

Bu çalış mada distimik bozuklu ğu olan hastaların öfke, kayg ı  ve depresif e ğ ilimlerinin bilişsel alt yapıs ın ı n araş -
tı rı lmas ı  amaçlanmış tır. Örneklem ÇUTF Psikiyatri polikliniğ ine ilk kez ba şvuran ve DSM-IV'e göre distimik bo 
zukluk tan ısı  konan 31 hastadan oluşmaktadır. Çalış mada Beck Depresyon Ölçe ğ i (BDO), Spielberger Du-
rumluk (SKE 1) ve Sürekli Kayg ı  Envanteri (SKE 2), Sürekli Öfke ve Öfke ifadesi Tarz ı  Ölçekleri ile Düşünce 
Biçimleri Listesi kullan ı lm ış tı r. Sonuçlar ruhsal ya da fiziksel hastalığı  olmayan 31 kiş ininkiyle karşı laş tırd-
m ış tır. Sonuçta distimik hastaları n, "başkaları n ı n gözündeki ki ş ilik değerinin düşmemesi için hata yap ı lmaması " 
ve "ki ş inin kendini ispatlarnası " gerektiğ i düşünce biçimlerine daha çok kat ı lma eğ iliminde oldukları  belirlen-
miş tir-. Öfke, kayg ı  ve depresyon e ğ ilimlerinin bilişsel alt yapısı n ın distimik grupla karşı laş tı rma grubu arasında 
cinsiyete göre anlamlı  farkhlıklar gösterdiğ i bulunmu ş tur. 

Anahtar kelimeler: Distimi, öfke, kayg ı , depresyon, bilişsel yap ı  

Düş ünen Adam; 1998, 11 (3): 33-38 

SUMMARY 

The aim of the study was to investigate the thinking styles that might be underlying the dispositions trf anxiety, 
anger and depression among the dysthymic patients. The sample consisted of 31 patients who were diagnosed as 
dysthymic disorder according to DSM-N. Beck Depression Inventory, Spielberger State-Trait Anxiety Inventory, 
Spielberger State-Trait Anger Scale and Thinking Styles Scale were used. Results were compared to 31 control 
subjects without any physical and psychiatric disorder. As a result, the dysthymic patients were found to be more 
inclined to endorse the thinking styles that encompassed "the necessity that one should prove hisl her self-worth 
to other" and "one should not make mistakes in order to avoid losing self-worth in the eyes of others". Among 
the dysthymic group, the thinking styles that might be underlying the dispositions of anxiety, anger and dep-
ression showed significant dillerences according to gender. 
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Gİ RİŞ  

Biliş sel modele göre ki ş inin düşünce, tutum ve dav-
ranış ları  erken yaş antılarma ilişkin algı ları  ve ç ı lca-
nrnlar ı  (şemalar) ile uyumlu olarak geli ş ir. Bu ç ıka-
nmlar kal ıplaşm ış , alışı lagelmiş , doğ rulukları  s ınan-
maks ı z ı n, otomatik olarak yinelenen ve ki ş inin ayır 

dına varmak için özel bir çaba harcamad ıkça ay ır-
dına varmadığı  yap ılardır. Bu yap ı lar disfonksiyonel 
özelliklere sahip olabilir ve ki ş iyi depresyona yatk ı n 
kı labilir ( 11 ). 

Giderek, dü şüncelerin yan ısıra duyguları  da biliş sel 
unsurlarla aç ıklama çabalar ı , duygularm oluşumun- 

*Bak ı rköy Ruh ve Sinir Hastal ı klar ı  Hastanesi, **ÇÜTF Biyoistatistik Anabilim Dal ı , ***ÇÜTF Psikiyatri Anabilim Dal ı  
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da uyanc ılan yorumlama, onlara anlam verme, bek-
lenti oluş turma gibi bili ş sel unsurların önemli oldu-
ğu görü şü önem kazanmaya ba ş lamış t ır ( 10). Otoma-
tik dü şüncelerde olduğu gibi, duyguların anlaşı lma-
sı nda da ki ş inin olaylarla ilgili biliş sel değerlendir-
melerin anla şı lmas ı  önemlidir; yani olu şacak duygu, 
uyanc ının geçmiş te yaşanmış  duygusal yaşantı larla 
kıyaslandığı nda nas ıl değerlendirildi ğ ine bağ lıd ır 
(10) 

Ki ş inin olaylar ı  yorumlama biçimi onun duygusal 
tepkisini belirlemekte, ayn ı  olaya verilen farkl ı  ki-
ş isel anlamlar, ayn ı  olay karşı s ı nda farkl ı  duygusal 
tepkiler gösterilmesini aç ıklamaktad ı r (7) . 

Belirgin duygular ı n gerisinde yatan biliş sel unsurları  
araş t ırmak amac ıyla Özer'in (1994) yapt ığı  çalış ma-
da öfke duygusunun temelinde, ba şkaları n ın gözün-
deki kiş ilik değ erinin dü şmemesi için hata yap ılma-

, mas ı  gerekti ğ i dü ş üncesi, dePresif duygulan ım ın bi-
liş sel alt yap ı s ında ise ki ş inin başkalarının gözünde-
ki değ ere duyarl ı  olmas ı  ve onlara yük olmamas ı  ge-
rektiğ i dü şüncesinin olduğu izlenimi edinilmiş tir ( 10). 

Ki ş inin kendisini ispatlamas ı  gerektiğ i, başkaları nın 
ki ş inin mutluluğunu engellediğ i ve ilişkilerinin plan-
land ığı  gibi yürümesi gerekti ğ ine ili şkin düşünce bi-
çimlerinin hem kayg ı , hem öfke ve hem de depresif 
duygulan ımı n bili ş sel alt yap ı s ında bulunduğu be 
lirlenmiş tir ( 10) 

Bu çalış mada amaç; 
1. Distimik bozukluğu olan bir grup hastan ın öfke, 
kayg ı  ve depresyon eğ ilimlerinin bilişsel alt yap ı la-
rının incelenmesi, 
2. Distimik hastalar ın öfke, kayg ı  ve depresyon e ğ i-
limlerinin bili şsel alt yap ısı  ile karşı laş t ırma grubu-
nun aras ı ndaki farkl ı lıkların, özellikle cinsiyete özgü 
olarak araş t ırı lmas ı , 
3. Depresyon, kayg ı , sürekli öfke düzeyleri ve öfke 
ifadesi tarzlanyla bu bili ş sel alt yap ı ların ilişkisini 
araş tırmakt ır. 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Örneklem 

Çalış maya ÇÜTF Psikiyatri polikliniğ ine Ocak 
1996-Haziran 1996 tarihleri aras ında ilk kez baş - 

vuran ve DSM-IV (1) tan ı  ölçütlerine göre distimik 
bozukluk tan ı s ı  konan 12 erkek (% 38.7), 19 kad ı n 
(% 61.3), toplam 31 hasta al ınmış tır. Çalış maya alın-

mada en az ilkokul ç ıkış lı  olmak, fiziksel bir has-

talığı , alkol ya da madde kullan ım ı  öyküsü bulun-
mamak koşulları  aranm ış tır. Çal ış manın amac ı  aç ık-

landıktan sonra gönüllü olarak kat ı lmayı  kabul eden-
ler ölçekleri poliklinik ko şullarında doldurrnuş tur. 

Sonuçlar bilinen herhangi bir ruhsal ya da fiziksel 
hastal ığı  olmayan 12 erkek (% 38.7), 19 kad ın (% 

61.3) toplam 31 ki ş inin sonuçlanyla kar şı laş tınlm ış -

tır. Hasta ve kar şı laş tırma grubunun yaş , eğ itim ve 
medeni durumları  benzerdir. Distirnik bozuklu ğu 
olan grubun yaş  ortalamas ı  40.4±9.7, karşı laş tırma 
grubunun 39.9±9.9'dur (t:0.2, sd:60, p>0.05). Hem 
distimik grubun hem de karşı laş tırma grubunun % 
35.5'i (n:11) ilkokul, % 48.4'ü (n:15) ortaö ğ renim, % 
16.1'i (n:5) yüksek okul ç ıkış lıdı r (Kikare: O, sd: 1 , 
p>0.05). Distimik grubun % 87.11 (n:27) evli, % 
13.0'ü (n:4) bekar, kar şı laş tırma grubunun ise % 
83.9'u (n:26) evli, % 16.1'i (n:5) bekard ır (Ki-
lcare:0.1, sd:1, p>0.05). 

Kullan ı lan ölçekler 

1. Beck Depresyon Ölçe ğ i (BDÖ): Depresyonda gö-
rülen duygusal, biliş sel ve motivasyonel belirtileri 
ölçen 21 maddelik özbildirim ölçe ğ idir. Maddeler 0-
3 arasında, depresyonun ş iddetine göre s ıralanmış t ır. 
Ölçeğ in geçerlik ve güvenirlik çalış mas ı  Hisli tara-
fı ndan yap ılmış tır (6) . 

2. Spielberger Durumluk-Sürekli Kayg ı  Envanteri 

(SKE 1 ve 2): Her biri 20' şer maddelik, durumluk ve 
sürekli kayg ıyı  ölçmek üzere geli ş tirilmiş  bir öl-
çektir. Ölçe ğ in geçerlik ve güvenirlik çal ış ması  Le-
Compte ve Öner tarafından yap ı lmış tır (8) . 

3. Sürekli Öfke (SL-ÖF)-Öfke ifadesi Tarzlar ı  Öl-

çeğ i: Sürekli öfkenin yan ısıra kiş inin genelde öf-
kesini dış avurma (öfke/d ış a), içte tutma (öfte/içte) 
ve kontrol etme (öfke/kontrol) e ğ ilimlerini ölçmeye 
yönelik geliş tirilmiş tir. Geçerlik ve güvenirlik ça-
lış ması  Özer (1994) tarafından yapı lmış tır (9) . 

4. Düşünce Biçimleri Listesi: Özer (1994) taraf ın-
dan, bili ş sel yaklaşı m alanında klinik ve bilimsel ça 
lış malar yapan ara ş tırmac ı  ve kuramc ı ları n yazı la- 
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rından dü ş ünce biçimlerini araş tı rmak üzere 33 mad-
de olarak olu ş turulmuş tur. Bu 33 maddeden, kat ı lan 
ve katı lmayanlarm ba ğı mlı  değ işkenlerde istatistik-
sel anlaml ı l ık düzeyine ulaşanlar bu çalış mada kul-
lanı lm ış tır (10). 

BULGULAR 

Distimik bozukluğu olan grubun BDÖ, SKE 1 ve 2, 
Sürekli Öfke Ölçe ğ i puanları  karşı laş tırma gru-
bundan belirgin olarak daha yüksek, Öfke Kontrol 
Ölçeğ i puanları  daha dü şüktür; Öfke içte ve Öfke 
Dış a Ölçeklerinin puanlar ı  ise iki grup aras ında fark-
lı lık göstermemektedir (Tablo 1). Öfke, kayg ı  ve 
depresyon eğ ilimlerinin bili ş sel alt yap ısıyla ilgili 
düşünce biçimlerine kat ı lan ve kat ılmayanlann oran-
ları  Tablo 2'de verilmi ş tir. 

Distimik ve kar şı laş tı rma grubu aras ı nda öfke, kayg ı  
ve depresyon e ğ ilimlerinin bili ş sel alt yapısıyla ilgili 
maddelerden 4., 5., 9., 11 ve 12.'ye kat ı lanlarla ka-
tı lmayanlann oran ı  iki grup aras ında farkl ı lık gös-
termektedir (Tablo 3). Buna göre, distimik bo-
zukluğu olanlar, bir şeyde mükemmel olmak ki ş iliğ i 
yüceltir, ki ş i kendini ispat etmek zorundad ır, aptal 
görünmemek için ki ş i görüşünün doğ ruluğunu sa-
vunmal ıdı r, geleceğ ini değ iş tirmek ki ş inin elinde de-
ğ ildir ve mükemmel olmak için çok çal ış mak ge-
rekir, maddelerine daha çok kat ı lmaktad ır. 

Tablo 1. Distimik bozuklu ğu olan ve kar şı laş tı rma grubunun 
ölçek puanlar ı  

Distimik 
	

Karşı laş t ı rma 	t testi 
bozukluk grubu 	grubu 

Ort. Ss. Ort. Ss. 

BDÖ 19.4 7.0 10.1 4.5 6.2**** 
SKE 1 43.1 10.3 37.8 9.6 2.1* 
SKE 2 52.1 9.2 43.1 5.8 4.6**** 
Sürekli öfke 23.5 6.8 19.2 4.9 2.9*** 
Öfke / Içte 17.5 4.4 16.3 4.4 1.1 AD 
Öfte / D ış a 15.5 4.5 14.9 3.5 0.5 AD 
Öfke / Kontrol 20.6 4.8 23.3 4.8 2.2* 

Sd:60, AD:p>0.05, *p<0.05, "p<0.001 , ***p<0.005, 
****p<0.001. 

Cinsiyete göre ölçek puanlar ı  Tablo 4'de verilmiş tir; 
buna göre erkeklerle kad ınların ölçek puanlar ı  fark-
lı lık göstermemektedir. Erkeklerle kad ınların dü-
şünce tarzlar ına bakı ldığı nda ise erkeklerin % 67.7'si 
(n:16) insanlar ın iyi-kötü, baş arı lı-baş arı sız vb. gibi 
ikiye aynlabilece ğ i düşünce tarz ına kat ı lırken, ka-
dınların % 39.4'ü (n:15) bu dü şünce biçimine ka-
tı lmış  (Kikare:4.4, sd:1, p<0.05), erkeklerin % 79.1'i 
(n:19) ba şkalarının gözünden dü şmemek için hata 
yapmamak gerekti ğ i düşünce biçimine kat ı lırken ka-
dınların % 50'si (n:19) bu dü şünce biçimine ka-
tılmış lardır (Kikare:5.3, sd:1, p<0.05). Buna göre er-
kekler bu iki dü şünce tarz ına kad ınlardan belirgin 
olarak daha çok kat ı lmaktad ırlar. 

Tablo 2. Dü şünce Biçimleri Listesi'ne kat ı lan ve kat ı lmayanları n oranlar ı  

Kat ı lan Kat ı lmayan 

1. Iyiliğ e iyilikle karşı l ı k vermek gerekir. 59 95.2 3 4.8 
2. Birşey mükemmel yap ı lmayacaksa hiç yap ı lması n daha iyidir. 46 74.2 16 25.8 
3. İ nsanlar ı  iyi-kötü, başar ı l ı -başar ı s ı z vb. diye ay ı rabiliriz. 31 50.0 31 50.0 4. Birş eyde mükemmel olmak ki ş iliğ i yüceltir. 47 75.8 15 24.2 
5. Ki ş i kendini ispat etmek zorundad ı r. 41 66.1 21 33.9 6. i ş lerin planland ığı  gibi yürümemesine tahammül etmek çok zordur. 50 80.6 12 19.4 
7. Çevredeki insanlar ı n sürekli talepleri ki ş inin kendi mutluluğunu engeller. 40 64.5 22 35.5 8. Ba ş kaları n ı n gözünden dü şmemek için hata yapmamak gerekir. 38 61.3 24 38.7 9. Aptal görünmemek için ki ş i görü ş ünün doğ ruluğ unu savunmal ı d ı r. 46 74.2 16 25.8 10. Ki ş inin baş kalar ı n ı n gözündeki değ erini yitirmesi kötüdür. 53 85.5 9 14.5 11. Geleceğ ini değ i ş tirmek ki ş inin elinde değ ildir. 27 43.5 35 56.5 12. Mükemmel bir insan olmak için çok çal ış mak gerekir. 43 69.4 19 30.6 13. Ad ı m atmadan önce herşeyi tekrar tekrar dü ş ünmek hayati önem taşı r. 51 82.3 11 17.7 14. Ş öhret, para, güzellik gibi özelliklere sahip ki ş iler başkaları ndan daha mutludurlar. 18 12.9 54 87.1 15. 

16. 
Baş kaları n ı n üzülmemesi için ki ş i kendi istekleri doğrultusunda hareket etmemelidir. 
Hata yapan ki ş i cezay ı  hakeder. 

39 
45 

62.9 
72.6 

23 
17 

37.1 
27.4 17. Ş ans ı n ı  denemek ya da risk almak insan ı n başı n ı  belaya sokar. 34 54.8 28 45.2 18. Ki ş inin baş kaları n ı n gözündeki değerini korumas ı  herşeyden daha önemlidir. 37 59.7 25 40.3 19. İ nsanlar ı n ki ş iliklerini değ erlendirmek imkans ı zd ı r. 30 48.4 32 51.6 20. Ki ş i sorunlarini başkaları na yans ı tı p onları  mutsuz etmemelidir. 48 77.4 14 22.6 
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Tablo 3. Distimik ve karşı laş t ı rma grubunun farkl ı l ık gösterdiğ i düşünce biçimi 

Grup 1 kat ı lan 
	

Grup 1 kat ı lmayan 
	

Grup 2 kat ı lan 
	

Grup 2 kat ı lmayan 
	

Ki kare 

n 

4. madde 29 93.5 2 6.5 18 58.1 13 41.9 10.6**** 
5. madde 27 87.1 4 12.9 14 45.2 17 54.8 12.2**** 
9. madde 28 90.3 3 9.7 18 58.1 13 41.9 8.4*** 
11. madde 18 58.1 13 41.9 9 29.0 22 71.0 5.3* 
12. madde 25 80.6 6 19.4 18 58.1 13 41.9 3.8* 

Sd: I , *p<0 .0. , **p<0.01 , ***p <0.005 , ****p <0.001 
4. madde: Birşeyde mükemmel olmak ki ş iliğ i yüceltir, 5. madde: Kiş i kendini ispat etmek zorundad ı r, 9. madde: Aptal görünmemek için ki ş i 
görüş ünün doğ ruluğunu savunmal ı dır, Il. madde: Geleceğ ini değ iş tirmek ki ş inin elinde değ ildir, 12. madde: Mükemmel bir insan olmak 
için çok çalış mak gerekir. 

Tablo 4. Cinsiyete göre ölçek puanlar ı  

Erkek 	 Kad ı n 	t testi 
Ort. 	Ss. 	Ort. 	Ss. 

BDÖ 	• 16.0 	7.1 	13.9 	7.6 	1.1 AD 
SKE 1 	39.3 	9.4 	41.2 	10.8 	0.7 AD 
SKE 2 	46.6 	8.3 	48.2 	9.2 	0.7 AD 
Sürekli öfke 	21.7 	7.4 	21.1 	5.5 	0.4 AD 
Öfke/içte 	16.8 	5.0 	17.0 	4.1 	0.2 AD 
Öfke/d ış a 	16.3 	4.6 	14.6 	3.5 	1.7 AD 
Öfke/kontrol 	21.0 	5.5 	22.6 	4.5 	1.3 AD 

Sd:60, AD:p>0.05 

Grup içi kar şı laş t ırmalar: Distimik grupta erkekle-
rin Öfke/Kontrol puanlar ı  distimik kadınlara göre 
anlamlı  olarak dü şük bulunmuş  (18.5+/-5.1 ve 21.9+ 
/-4.2; t:2.1, sd:29, p<0.05), di ğ er ölçek puanlar ı  ara-
s ı nda ise cinsiyete göre farkl ı lık belirlenmemi ş tir. 
Karşı laş tırma grubunun da cinsiyete göre ölçek pu-
anları  benzer bulunmu ş tur. Kar şı laş tırma grubunda 
cinsiyete göre dü şünce biçimlerine katı lan ve ka-
tı lmayanlann oran ı  benzerken, distimik erkeklerin 
başkalarının gözünden düşmemek için hata yapma-
mak gerekir dü şüncesine distimik kad ınlardan be-
lirgin olarak daha yüksek oranda (% 45.8-% 26.3; 
Kikare: 5.1, sd:1, p<0.05), distimik kad ınların ise in-
sanların kiş iliklerini değerlendirmek imkans ızdır dü-
şüncesine distimik erkeklerden daha yüksek oranda 
(% 16.7-% 36.8; Kikare: 4.9, sd:1, p<0.05) kat ı ldık-
ları  görülmü ş tür. 

Grup aras ı  kar şı laş t ırmalar: Distimik erkeklerle 
karşı laş tırma grubu erkeklerin BDÖ, SKE 1 ve 2, 
Sürekli Öfke ve Öfke Kontrol puanlar ı  aras ında be-
lirgin farkl ı lık vardı r (Tablo 5). Distimik ve kar şı laş -
tı rma grubu kadınlara bakı ldığı nda ise yaln ızca 
BDÖ ve SKE 2 puanlar ı= farkl ı lık gösterdi ğ i bu- 

Tablo 5. Cinsiyete göre distimik ve kar şı laş tırma grubunun 
ölçek puanları  

Distimik grup 
erkekler 

Ort. 	Ss. 

Karşı laş t ı rma 
grubu erkekler 
Ort. Ss. t testi 

BDÖ 20.9 5.6 11.1 4.7 4.6**** 
SKE 1 42.8 9.5 35.8 8.1 2.0* 
SKE 2 51.6 7.4 41.6 5.9 3.7**** 
Sürekli öfke 24.8 8.1 18.7 5.4 2.2* 
Öfke/içte 18.3 5.1 15.3 4.6 1.5 AD 
Öfke/d ış a 16.9 4.7 15.6 4.5 0.7 AD 
Öfke/kontrol 18.5 5.1 23.4 4.9 2.4* 

Distimik grup Karşı laş tı rma 
kad ınlar grubu kad ı nlar 

BDÖ 18.4 7.7 9.5 4.4 4.4**** 
SKE 1 43.3 11.1 39.1 10.5 1.2 AD 
SKE 2 52.4 10.3 44.1 5.7 3.1*** 
Sürekli öfke 22.7 5.9 19.5 4.6 1.9 AD 
Öfke/içte 17.1 4.0 16.9 4.3 0.1 AD 
Öfke/d ış a 14.6 4.3 14.5 2.6 0.05AD 
Öfke/kontrol 21.9 4.2 23.3 4.8 0.9 AD 

AD:p>0.05,*p<0.05,**p<0.01,***p<0.005,****p<0.0001 

lunmuş tur (Tablo 5). Distimik ve kar şı laş tırma gru-
bu erkekler dü şünce biçimlerine göre de ğerlendiril-
diğ inde; iki grubun yaln ızca, gelece ğ ini değ iş tirmek 
kiş inin elinde değ ildir, dü şünce biçiminde farkl ı lık 
gösterdiğ i belirlenmi ş tir (% 29.1-% 8.3, Kikare: 4.4, 
sd:1, p<0.05). 

Kadınlara bakı ldığı nda ise, distimik bozuklu ğu olan 
kadınların karşı laş tırma grubu kadınlara göre, bir 
şeyde mükemmel olmak ki ş iliğ i yüceltir, kiş i ken-
dini ispat etmek zorundad ır, aptal görünmemek için 
kiş i görüşünün doğ ruluğunu savunmal ıdır, mükem-
mel bir insan olmak için çok çal ış mak gerekir ve in-
sanlann kiş iliklerini değerlendirmek imkans ızdır, 
dü şünce biçimlerine daha çok kat ı ldıkları  görülmüş -
tür (Tablo 6). 
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Distimik grup kad ı nlar 

Kat ı lan Katı lmayan 

n 	% 

4. madde 17 89.5 2 10.5 
5. madde 17 89.5 2 10.5 
9. madde 18 94.7 1 5.3 
12. madde 15 78.9 4 .21.1 
19. madde 14 73.7 5 26.3 

Karşı laş tı rma grubu kad ınlar 

Kat ı lan 
	

Kat ı lmayan 
n 	 n 	% 

9 
	

47.4 
	

10 	52.6 
8 
	

42.1 
	

11 	57.9 
10 
	

52.6 
	

9 	47.4 
9 
	

47.4 
	

10 	52.6 

	

36.8 
	

12 	63.2 

Ki kare 

7 . 8*** 
9.5*** 

8.7*** 
4.1* 
5.2* 

Biliş sel Alt Yap ı s ıyla Ilgili Bir Çalış ma 
Distimik Bozuklukta Öfke, Kayg ı  ve Depresyon Eğ ilimlerinin 	 Arslan, Alparslan, Ünal 

Tablo 6. Distimik ve kar şı laş t ı rma grubu kad ı nları n farkl ı l ık gösterdiğ i düş iltwe biçimleri 

Sd: I , *p<0.05, "p<0.01 , ***p<0.005, ****p<0.001 
4 madde: Bi ı -şeyde mükemmel olmak ki ş iliğ i yüceltir, 5. madde: Kiş i kendini ispat etmek zorundad ı r, 9. madde: Aptal görünmemek için ki ş i görüşünün doğ ruluğ unu savunmal ıdı r, 12. madde: Mükemmel bir insan olmak için çok çal ış mak gerekir. 19. madde: İnsanları n kiş iliklerini değ erlendirmek imkans ı zd ı r. 

TARTIŞ MA 

Bu çal ış man ın sonuçları  distimik bozukluğu olan 
grubun "birşeyde mükemmel olmak ki ş iliğ i yücel-
tir", "ki ş i kendini ispat etmek zorundad ı r", "aptal gö-
rünmemek için ki ş i görüşünün doğ ruluğunu savun-
malıdır", "gelece ğ ini değ iş tirmek kiş inin elinde de-
ğ ildir" ve "mükemmel bir insan olmak için çok ça-
lış mak gerekir" dü şünce biçimlerine daha çok ka-
tı ldıkları n ı  göstermektedir. 

Bu düşünce biçimlerinin temelinde, hata yapma ile 
ilgili duyarl ı lık ya da tahammülsüzlük, başkalarını n 
gözünde edinildiğ i varsay ılan "ki ş ilik değeri"nin ko-
runmas ı  ve "mükemmel bir insan olma" u ğ runa aşı rı  
temkinlilik ve hatalardan ar ınık olmak inanışı nın 
yattığı  ileri sürülmektedir (10). Ve bu düşünce bi-
çimleri daha çok kayg ı , depresif duygulan ım, sürekli 
öfke ve öfke kontrol duygular ıyla ilişkili bulunmuş- . 
tur ( 1 °). Çal ış mada da distimik grupta depresyon ve 
kayg ı  puanların ı n yan ı sıra, sürekli öfke ve öfke 
kontrol puanlar ı nın karşı laş tırma grubundan farkl ı  
olduğu görülmektedir. 

Cinsiyete göre bak ı ldığı nda, karşı laş tırma grubunda 
kadınlarla erkeklerin incelenen dü şünce biçimlerin-
de farkl ı lık göstermedi ğ i bulunmuş tur. Distimik 
grupta ise, erkeklerin ba şkaları nın gözünden dü ş -
memek için hata yapmamak gerekir dü şüncesine dis-
timik kad ı nlara göre daha yüksek oranda kat ı ld ıkları  
belirlenmiş tir. Bu dü şünce biçimi, daha çok genel 
öfke eğ iliminin temelinde yatan bir dü şünce biçimi-
dir ve hata yapma ile ilgili a şı rı  duyarlı lık ya da ta-
hammülsüzlükle ili şkilidir ( 10). Ve "başkalarının gö-
zünde" edinildiğ i varsay ı lan "kiş ilik değeri"nin ko-
runmas ıyla ilgilidir. 

Distimik bozukluğu olan erkeklerle kar şı laş tırma 
grubu erkekler kar şı laş tırı ldığı nda ise "gelece ğ ini 
değ iş tirmek kiş inin elinde değ ildir" dü şünce biçimi-
ne distimik bozukluk grubunun daha çok kat ı ldığı  
belirlenmiş tir. Bu dü şünce biçiminin daha çok çev-
resel uyanc ılar üzerinde ne düzeyde "bireysel kont-
rol" sahibi olup olmamayla ili şkili olduğu, aşı rı  bi-
reysel kontrol ve benbilirimcilik e ğ ilimi olanlar ın 
daha s ıklıkla öfke yaşadıkları  ve öfkelerini daha çok 
dış avurma eğ ilimi taşı dıkları  bildirilmektedir ( 10). 
Bu bulgular' distimik gruptaki erkeklerin sürekli öfke 
puarı larnlın karşı laş tırma grubundan belirgin olarak 
-daha yüksek, öfke kontrol puanlar ının ise daha 
düşük olmasın ı  da aç ıklayabilir. 

Distimik kad ınların ise distimik gruptaki erkeklere 
göre "insanların kiş iliklerini değerlendirmek imkan-
sızdır" dü şünce biçimine daha çok kat ı ldıkları  görül-
müş tür. Özer'in çal ış mas ında bu düşünce biçimine 
daha çok nörotik grubun kat ı ldığı  dikkati çekmi ş tir 
( 1°). Distimik kad ınlarla karşı laş tırma grubu kadınla-
rın ise, "birşeyde mükemmel olmak kiş iliğ i yücel-
tir", "kiş i kendini ispat etmek zorundad ı r", ;'aptal gö-
rünmemek için kiş i görüşünün doğ ruluğunu savun-
malıdır", "mükemmel bir insan olmak için çok çal ış -
mak gerekir" ve "insanlar ın kiş iliklerini değ erlendir-
mek imkans ızd ır". dü ş ünce biçimlerine kat ı lımda 
farkhlaş tığı  belirlenmi ş tir. 

Bu düşünce biçimlerinin depresif duygulan ım, kayg ı  
ve öfke eğ ilimiyle ilişkili olduğu bildirilmektedir. 
Bu düşünce biçimlerinin temelinde varsay ı lan bir 
"kiş ilik değ eri" ile ilgili bir biliş sel altyap ı  yatmak-
tadır. Kiş i bu "kiş ilik değeri"ni ispat etmek gibi bir 
zorunluluk altına girerken, bu değeri elde etmenin 
"mükemmellikte" olduğunu düşünmektedir. Çal ış - 
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malar kiş inin kendine koyduğu yüksek hedeflerin ve 
kendine yönelik mükemmelliyetçi standartlann dep-
resif duygudurumun en önemli belirteci oldu ğunu 
göstermektedir (2,5) . 

Bu çal ış man ı n sonuçlar ı  distimik bozuklukta kayg ı  
ve depresyon düzeylerinin yan ısıra sürekli öfke ve 
öfke kontrol düzeylerinin de kar şı laş tırma grubun-
dan farkl ı  olduğunu göstermektedir. Son y ı llardaki 
bulgular öfke duygusunun sürekli bir irritabilitenin 
sonucunda gerginli ğ i kontrol edememenin yaratt ığı  
bir duygu olduğunu, depresyonun bir belirtisi olarak 
öfke ve dü şmanl ık duygular ının sıklıkla ihmal edil-
diğ ini göstermektedir. Oysa bu duygulara, umar-
sızl ık ya da güçsüzlük duygular ına karşı  bir tür tepki 
olarak bak ı labilir. Depresif durumlarda savunma dü-
zenekleri yetersiz kald ığı nda ve/veya sald ırgan dür-
tüler yoğ unlaş tığı nda ya da yaş am ın kimi alanların-

da dü ş  kı rıklığı  yaşandığı nda öfke nöbetleri ortaya 
çıkabilmektedir (3 '4) . 

Ilginç olan, cinsiyete göre distimik hastalarla kar şı -
laş tırma grubu kar şı laş t ı rıldığı nda, depresyon ve 
kayg ı  puanları  her iki cinste de distimik grupta yük-
sekken, sürekli öfke ve öfke kontrol puanlar ının yal-
n ızca erkeklerde farkl ı lık göstermesidir. Bunun te-
melinde distimik bozukluğu olan erkeklerin, "gele-
ceğ ini kontrol etmek ki ş inin elinde değ ildir' ve "baş -
kaları n ın gözünden dü ş memek için hata yapmamak 
gerekir" biçimindeki dü şünce yap ı larına daha çok 
katı lmaları  etken olabilir. Bu düşünce biçimleri, 
daha çok sürekli öfke duygusuyla birliktedir ( 10). 

Distimik kadı nlar ise karşı laş t ırma grubundan, teme-
linde daha çok ki ş ilik değ erinin korunmas ına ve bu 
uğurda mükemmel olmak gerekti ğ ine dair bir dü-
şüncenin yatt ığı  kayg ı  ve depresif duygulan ımda 
farkl ı laşmaktad ı r. 

Özetleyecek olursak, kar şı laş tırma grubunda öfke, 
kayg ı  ve depresyon e ğ ilimlerinin biliş sel alt yap ı s ı n-
da, incelenen dü şünce biçimlerinde cinsiyete özgü 
farkl ı l ık belirlenmezken, distimik erkeklerin gerek 
distimik kadınlara gerekse kar şı laş tırma grubu er-
keklere göre bili ş sel alt yap ı sında varsay ı lan kiş ilik 

değ erinin korunmas ı na yönelik bir dü şünce biçimi 
yatan kayg ı , depresif duygulan ım ve genel öfke e ğ i-
liminde farkl ı laş t ığı  görülmektedir. 

Distimik kadınlara bakı ldığı nda, bu hastaların dis-
timik erkeklerden temelinde nörotizm yatan "insan-
ların kiş iliklerini değ erlendirmek imkans ızd ır" dü-

şünce biçimi ile, karşı laş tı rma grubu kad ınlardan ise 

temelinde ki ş ilik değerini ispat etmek ve bu u ğurda 

mükemmel olmak gerekti ğ i dü şünce biçimi yatan 

kayg ı  ve depresif duygulan ım ile ayrı ldığı  görül-

mektedir. 

Sonuç olarak, distimik bozuklu ğu olan erkek hasta-
lar depresyon ve kayg ın ın yanı sıra genelde öfke e ğ i-
limi gösterirken, distimik bozuklu ğu olan kadınların 

kaygı  ve depresif duygulan ım eğ ilimi taşı dıkları  be-

lirlenmiş tir. Ancak her iki cinste de bu duygular ın 

gerisinde yatan dü şünce biçimlerinin mant ığı na ba-

kı ldığı nda, varsay ı lan bir "kiş ilik değeri"nin dikkati 
çeken bir bili ş sel alt yap ı  oluş turduğu görülmüş tür. 

Bu bulgu, belirli tan ı  ölçütlerine göre olu ş turulmu ş  
bir grupta, bili ş sel alt yap ı lar benzer olsa da duygu-

ların dış avurumunda cinsiyete özgü farkl ılıklar ola-

bileceğ i biçiminde yorumlanabilir. 

Bu çal ış ma, belirli tan ı  ölçütlerine göre olu ş turulmuş  
bir grupta, distimik bozuklu ğu olanlarda, duygusal 

eğ ilimlerle düşünce biçimleri aras ındaki ilişkiyi, 

özellikle cinsiyete göre, ara ş tırma giriş imidir. İ leri-

de, daha çok olgu içeren, farkl ı  tan ı  gruplanyla yap ı -

lacak çal ış malarda cinsiyete, tan ı  grubuna, yaş a vd. 

özgü duygu-bili ş sel yap ı  ilişkileri ortaya konabilir. 
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