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ÖZET 

Depresyonla Başaçıkma Ölçeğ i (DBÖ), hastaları n çökkün duygulan ımları  ve eş lik eden sorunları  ile başaçı kma 
biçimlerini değ erlendirme aracıdı r. Bu çalış mada, Kleinke tarafı ndan geliş tirilen DCQ (The Depression Coping 
Questionnaire)'nün Türkçesinin güvenirliğ i ve geçerliliğ i araşurı ldı . Çeviri güvenirliğ i için Selçuk Üniv. E ğ itim 
Fakültesi İngilizce Ö ğ retmenliğ i 3. sı n ıf öğ rencilerine testin Türkçe ve İngilizce formlar ı n ın uygulamas ı  son-
rası nda korelasyon katsay ıs ı  r:0.90 bulundu. Ölçeğ in Türkçe formunun Hem ş irelik Yüksekokulu ö ğ rencilerine 
uygulamas ı  sonrasında test tekrar-test korelasyonu 0.76 idi. Testin cronbach alfa katsayıs ı  ile ölçülen güverliğ i 
0.89 olarak bulundu. Ölçeğ in faktör analizi ise Selçuk Üniv.'nin de ğ iş ik fakülte ve yüksek okullar ından 315 öğ -
renciye uyguland ı . Faktör örüntüsü ortaya çıkarı ldı . Bu sonuçlarla ölçeğ in Türkçesinin kullan ı labilecek ge-
çerlilik ve güvenirlilik özelliklerine sahip oldu ğ u bulundu. 

Anahtar kelimeler: Depresyonla başaçıkma ölçe ğ i, geçerlilik, güvenirlilik 

Düşünen Adam; 1995,   8 (3): 24-30 

SUMMARY 

The Depression Coping Questionnaire (DCQ) is a mean to determine the coping styles of depressive patients 
with their accompanying problems. The present study aimed to investigate the reliability and validity of DCQ 
published by Klienke. For translation reliability, Turkish and English forms of the test were giyen to the 3rd 
grade students of the English Language Teaching Department of Selçuk University, and a correlation coefficient 
was foundas 0.90. After giyen the Turkish form of DCQ to Turk nursery students, test-retest correlation was 
0.76. The reliability of the test as measured by cronbach alpha coefficient was found 0.89. The factor analysis of 
the DCQ was determined on 315 students of the varied faculties of Selçuk University. Factor structur'e was re-
vealed. The result showed that Turkish DCQ had enough validity and reliability. 

Key words: Depression coping questionnaire, reliability, vadility 

Gİ RİŞ  

Başaç ıkma, insan ın gücünü aşan, belirgin, iç ve d ış  
kaynakl ı  stresi düzenlemede bili ş sel ve davran ış sal 
bir çabad ır. Bu çaba, çevresel olgu ile duygusal 
tepki aras ı nda aktif bir süreçtir (14) . Davranış  bo-
zukluğunun altında sıld ıkla hatalı  problem çözme 

stratejisinin yatt ığı  ileri sürülmüş tür. Baş açıkmanın 
çeş itli psikiyatrik bozukluklar ın patofizyolojisinde 
belirgin etkisi olabilir. Uyumsuz baş aç ıkma bi-
çiminin, genetik/biyolojik yatkınlığ a sahip kiş ilerde, 
psikiyatrik bir bozuklu ğun ş iddeti ve zaman ını  be-
lirleyip belirlemeyece ğ i tartış maladır (15). 

* IV. Anadolu Psikiyatri Günlerinde bildiri olarak sunulmu ş tur. 
** Selçuk Üniversitesi T ıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal ı  
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Yakın zamanlarda depresyonla ba şaç ıkma be-
cerisinin terapötik de ğerine olan ilgi artmış tır. Ma-
ladaptif ba ş aç ıkmarun ortaya konulmas ı , terapötik 
stratejinin düzenlenmesinde ve hastaclaki de-
ğ iş ikliğ in izlenmesinde hekime yard ımcı  olabilir 
(13) . Genel olarak yap ılan araş tırmaların sonuçları , 
duyguya odaklanma, kaçmma, hayal kurma, destek 
arama ve yüzyüze gelme türü ba ş aç ıkma stra-
tejilerinin psikopatolojik belirtilerle pozitif ili şki 
gösterdiğ ini ortaya koymaktad ır (3 ' 5 '9) . 

Baş aç ıkma cevaplann ın sımflandınlması , baş langıç 
aşamasındad ır. Bu alandaki araş tırmac ı lar aras ında 
kavramlann tan ımlanması  yönünden yeterli bir tu-
tarl ı lık bulunmamaktad ır. Örneğ in, ilk çalış malann 
bir kı smı nı  yürüten Gurin ve ark. pasif ba şaç ıkma 
metodlar ından aktif olanlar ı  ay ırmış lard ır (3). Folk-
man ve Lazarus (5) , probleme yönelimli metodlann 
duygusal yönelimli olanlardan ay ı rmış lardır. 

Holahan ve Moss (9) , başaç ıkma biçimlerinin üç ka-
tegoride gruplandırılmas ını  önerirler: 
• Davran ış sal metodlar (me şguliyet, aktif egzersiz 
yapma gibi), 
• Bili ş sel metodlar (üzülmemeye çal ış mak, prob-
lemin üstesinden gelme yolları nı  düşünmek) ve ka-
ç ınma metodlan. 
• Madde bağı mlı lığı  (aşı rı  çay-kahve içme gibi), ka-
çınma ve diğ er kaçmma (uyku vb.) şeklinde üçe bö-
lünmüş tür. 

Baş aç ıkma cevaplann ın sınıflandırma çabalar ı , çe-
ş itli başaç ıkma ölçeklerinin faktör analizleriyle ir-
delenmesine dayanmaktad ır. Başaç ıkma biçimini 
ölçen kendi-bildirimli (self-report) araçlar, savunma 
mekanizmalanndan çok, ba ş aç ıkmayı  öl-
çebilmektedir. Savunma mekanizmalar ı  bilinç dışı  
olarak i ş leyen yapılar ve iş levler olup, kiş ilerin ben-
zer durumlarda verdikleri otomatik tepkilerden so-
rumludurlar (6) . Başaç ııkada ise, iş levlerin bilinçli 
kullanı lmas ı  sözkonusu olup, ki ş ilerin benzer ol-
mayan veya benzer olup da daha detayl ı  bir cevab ı n 
verilmesi gerektiğ i durumlarda i ş lemektedir. 

Billings ve Moos (3) , baş aç ıkma yanı tlarını , mevcut 
çalış maların ışığı nda üç ana alanda s ı nıflandırmış lar-
dır: 
1. Değerlendirmeye yönelik ba şaçıkma: Bir du- 
rumun ki şisel önemini anlama ve tekrar ta- 

nımlamaya çalış mak. Mantıksal analiz, stres vericiyi 
anlamaya çal ış ma ve muhtemel başaç ıkma stra-
tejilerinin önemini de ğerlendirmeyi içerir. 

2. Probleme yönelimli başaçıkma: Daha gerçekçi 
davram ş larla stresin kayna ğı nı  uzaklaş t ırma veya de-
ğ iş tirmeyi amaçlayan cevaplar. 
a. Bilgi arama: Durumu hakkında daha fazla bilgi 
aramaya ve sosyal örgüt üyelerinden ö ğüt elde etme 
çabas ı . 
b. Problem çözme: Çözüme gitmek için durumunu 
doğ rudan ele almak veya inkar etmeye yönelik ey-
lemler. 

3. Duygusal yönelimli başaç ıkma: Duygusal den-
geyi sürdürmeye çal ış ma ve stres vericiye ba ğ lı  duy-
guları  kontrol etme çabalar ı . Duygusal yönelimli ba-
şaç ıkma, klasik bilinç dışı  savunma mekanizmalann ı  
kapsar. Bunlar anksiyeteyi idare ederler. 
a. Duygusal düzenleme: Hislerini çözümleyerek ve 
yaşayarak, ani ve a şı rı  tepkilerini önleyefek, strese 
bağ lı  duygularını  kontrol etme ve olumlu dü ş ünerek 
veya başka aktivitelerle me ş gul olarak doğ rudan 
moral destek edinmeye çal ış mak. 
b. Duygusal boşalım: Hoş lanmadığı  duyguları nı  
sözel veya davran ış sal ifade etme ve uzla şmgk için 
daha fazla yemek yeme veya sigara içme gibi do-
layl ı  çabalar. 

Stres ve baş aç ıkma aras ındaki ilişki, depresyobun 
nedeni, sürmesi, sonucu ve tedavisinde önemlidir 
(19) . Buna rağmen, depresyon-başaç ııkma ilişkisiniuı  
yapı sı  henüz yeterince bilinmemektedir (12) . 

Araş tırmacı lar, genel ba şaçdcma biçimlerini ölçen 
çok say ıda ölçek geli ş tirmiş lerdir (4,10,18). Bunlardan 
en çok tan ınanı , Folkman ve Lazarusun geli ş tirdiğ i 
ve gözden geçirdi ğ i, Türkçe uyarlamas ı  da yap ılmış  
olan Stresle Başaç ıkma Ölçeğ i (SBÖ)'dir ( 17), 

Psikiyatrik hastaların stres vericiye karşı  göreceli 
olarak değ işmez baş aç ıkma yollarını  kullandıkları  
düşünüldüğü halde, stresle baş aç ıkma ölçekleri ba-
ş aç ıkman ın değ işmezliğ ini ölçemez. Psikiyatrik has-
talarda esnek olmayan ba ş aç ıkmayı , ölçme, genel 
davranış  örüntüsünü ortaya ç ıkaran ölçeklerin ge-
liş tirilmesi, bu ölçeklerin ayn ı  kiş ide uzun süreli, iyi-
lik ve hastal ık dönemlerinde ve tekrarlay ı c ı  biçimde 
uygulanması  ile mümkündür. 
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Çalış mam ızda, özellikle depresif hastalar ın ba-
ş aç ıkrna biçimlerini ortav koymak amac ı yla Kle-
inke (") taraf ından geliş tirilen DCQ (The Dep-
ression Coping Questionnaire)'nun, Türk örneldem-
leri için geçerlili ğ i ve güvenirlili ğ inin araş tanlmas ı  
amaçlanm ış tı r. Ölçeğ in ismi'DBÖ (Depresyonla Ba-
şaç ıkma Ölçeğ i) olarak TiPkçele ş tirilmiş tir. 

KULLANILAN ARAÇLAR 

Baş aç ıkma araçları , birey için zorlay ıc ı , problem ya-
ratıc ı  durumlarda yaşanan duygulan ım ve davranış  
örüntüsünü ortaya ç ıkarma amac ıyla geliş tirilmiş tir. 
Bizim uyarlamas ını  yaptığı mız ölçek, Kleinke ta-
rafından depresif durumlara özgü duygulan ım ve 
davranış  biçimlerini ortaya koymak amac ıyla ge-
liş tirilmiş tir. Bu amaçla, Kleinke taraf ından, 369 
erkek ve 389 kadın örnekleme al ınmış tır. Ölçek, ağn 
hastaları , öğ renciler ve psikiyatrik hastalar olmak 
üzere üç grup örneklem üzerinde kullan ı lmış tır. Fak-
tör analizi çal ış masında 11 faktör elde edilmi ş tir ( 11 ). 

Beck Depresyon Ölçe ğ i (BDÖ) ise, depresyon be-
lirtilerinin ş iddetini ölçmeye yarayan bir araçt ır (2) . 

Söz konusu ölçek, 21 maddeden olu şmakta ve dört 
seçeneğ i bulunmaktad ır. Ölçekten 9 veya alt ında 
puan al ınmas ı  depresyonun olmad ığı nı  gösterirken, 
24 ve üstü puan almış  olmak ciddi düzeyde dep-
resyonun varl ığı na işaret etmektedir. Farkl ı  kül-
türlerde bu testin geçerlilik ve güvenirlili ğ i araş -
rinkru ş tı r (20). Tegin tarafından ölçeğ in Türkçeye 
uyarlama çal ış mas ı  yapılmış tır. Testi yanlama yön-
teminde r=0.78, test tekrar-test güvenirli ğ i r=0.65 
olarak bulunmu ş tur (21) . 

Hisli, üniversite öğ rencilerinde yapt ığı  faktör analizi 
sonrası  dört faktör elde etmi ş tir. Birinci faktörü 
"umutsuzluk", ikinci faktörü "ki ş inin kendisine yö-
nelik olumsuz duyguln", üçüncü faktörü "bedensel 
kayg ılar", dördüncü faktörü ise "suçluluk duy-
gulanımlan" olarak tammlam ış tır (8) . 

ÖRNEKLEM ve UYGULAMA 

DBÖ'nin Türkçeye uyarlanmas ında Savaşı r ta-
rafından belirtilen bütün kriterler titizlikle uy-
gulanmaya çalışı lmış tır (15) . Son ş ekliyle ölçek, Sel-
çuk Üniversitesi Hem ş irelik Yüksekokulu öğ ren-
cilerine test tekrar-test ve Selçuk Üniversitesinin de- 

ğ iş ik fakülte ve yüksek okullar ında okuyan 186's ı  
kadın, 129'u erkek 315 ö ğ renciye ise, geçerlilik-
güvenirlik ve faktör analzi için DBÖ ve Beck Dep-
resyon Ölçeğ i (DBÖ) uygulanm ış tır. 

Aslı  29 maddeden olu ş an DBÖ'nin çeviri güvenirli ğ i 
için, Selçuk Üniversitesi T ıp Fakültesi Psikiyatri 
Anabilim Dalı 'nda ingilizceyi iyi bilen bir ö ğ retim 
üyesi, bir uzman ve bir araş tırma görevlisi ta-
rafından İngilizceden Türkçeye 3 ayr ı  çevirisi ya-
pı lmış tır. Daha sonra Türkçe metin, ileri düzeyde İn-
gilizce bilen üç ö ğ retim üyesi tarafından Ingilizceye 
çevrilmiş tir. As ı l İngilizce metin ve çeviri İngilizce 
metin, Selçuk Üniversitesi E ğ itim Fakültesi in-
gilizce Öğ retmenliğ inde eğ itim veren bir dil bilimci 
tarafından karşı laş tınlmış tır. Aslına uygun çevirinin 
yapıldığı  anlaşı lan sorunun Türkçesi al ınarak, Sel-
çuk Üniversitesi Eğ itim Fakültesi İngilizce Öğ -
retmenliğ i 3. sı nıf öğ rencilerine ölçe ğ in Türkçe ve 
İngilizce formlan uygulanm ış tır. , 

Ölçeğ in Türkçe formundan İngilizce asl ında bulunan 
"uyanc ı  kullan ımı  (amfetamn vb.)" maddesi, top-
lunıumuzla ilgili olmadığı  düşünülerek ç ıkarı lmış tır. 
Ayrıca ölçeğ e ülkemiz kültürüne iliş lcin 5 madde ve 
uzman ki ş iye başvurma ile ilgili yeni bir madde ek-
lenmiş tir. Toplam 34 sorudan olu şan ölçekte ya-
nı tlar; 
a) hiçbir zaman, 
b) çok nadir, 
e) zaman zaman 
d) çok s ık 
e) hemen her zaman şeklinde düzenlenen likert tipi 
oluş turulmuş tur. Son şekliyle ölçek Selçuk 'Üni-
versitesi Hem ş irelik Yüksekokulu öğ rencilerine ilk 
uygulamadan 1 ve 4 hafta sonra DBÖ (I3eck Dep-
resyon Ölçeğ i) ile birlikte uygulanm ış tır. 

Türkçe ölçek, geçerlilik-giivenirlik ve faktör analizi 
için, Selçuk Üniversitesinin de ğ iş ik fakülte ve yük-
sekokullarında okuyan 315 öğ renciye BDÖ ile bir-
likte uygulanm ış tır. Çal ış mam ızda DBÖ'nin gü-
venirliğ i, testi yanlama yöntemi, madde/toplam 
korelasyon ve cronbach alfa yöntemleriyle in-
celenmiş tir. 

BULGULAR 

Çeviri güvenirliğ ini değerlendirmek amac ıyla, Sel- 
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çuk Üniversitesi Eğ itim Fakültesi İngilizce Öğ -
retmenliğ i 3, s ı nı f öğ rencilerine testin Türkçe ve İ n-
gilizce formlann ın uygulanmas ı  sonras ında ko-
relasyon katsay ı s ı  r=0.90 olarak bulunmu ş tur. 

Ölçeğ in Türkçe formunun Selçuk Üniversitesi Hem-
ş irelik Yüksekokulu öğ rencilerinde gerçekle ş tirilen 
1. ve 2. uygulama sonras ında test tekrar-test ko- 
relasyon katsay ı sı  0.76 bulunmuş tur (p<0.001). Dör- . 
düncü haftadaki 3. uygulama sonras ında 1. ve 3. uy- 
gulaman ın test tekrar-test korelasyonu 0.72 olarak 
bulunmuş tur (p<0.001). 

Çalış maya al ınanların testin ilk ve ikinci yar ısına 
verdikleri yan ı tlardan elde edilen testi yanlama yön-
temi güvenirlik katsay ı s ı  0.72 olarak bulunmu ş tur. 
Testin cronbach alfa katsay ı sı  ile ölçülen güvenirliğ i 
0.89'dur. Testin madde/toplam korelasyon aral ığı  ise 
0.11-0.66 aras ında değ işmektedir. Sadece üç madde 
psikometrik aç ıdan diğer maddelerle yeterince ili ş -
kili olmadığı  ve toplam puana uygun biçimde kat-
kıda bulunmadığı nı  göstermede s ınır al ınan 0.15'in 
altında bulunmuş tur (7) . Bunlar "esrar içerim", "sa-
kinleş tirici kullan ınm (diazem gibi)", "abdest al ır ve 
namaz kı larım" maddeleridir. 

Çalış mamızda DBÖ'nin faktör yap ı sı , anabile şenler 
(Principal components) yöntemi ve varimax dö-
nüş tünnesine göre incelenmi ş tir. Anabileşenler fak-
tör analizi yöntemine göre, özde ğ eri (eigenvalue) 
l'in üzerinde olan 11 faktör tesbit edilmi ş tir. Kaiser 
ölçütüne göre anlaml ı  olan 11 faktör toplam var-
yansın % 59.3'ünü aç ıklamaktad ır. Faktör yükü için 
0.35 kriter olarak seçilmi ş tir. Maddelerin faktör yük-
leri Tablo 1 'de görülmektedir. 

DBÖ'nin BDÖ ile ili şkisine bakı ldığı nda, ör-
neklemin geneli yönünden, sadece 10. faktörle ili ş -
kisi bulunamadı . 1. ve 7. faktörle anlaml ı , 6. ve 9. 
faktörle önemli düzeyde, 3. faktörle ise ileri düzeyde 
olumlu ilişki bulundu. 8. faktörle anlaml ı , 11. fak-
törle önemli düzeyde, 2., 4. ve 5. faktörle ileri dü-
zeyde olumsuz ili şki saptand ı . Genel olarak 
DBÖ'nin uygulamas ında kad ınlann puan ortalamas ı  
2.48±0.23, erkeklerdeki puan ortalamas ı  ise, 
2.47±0.31 olup aralar ında önemli fark bu-
lunmamaktad ır. Kadınlarda 1. ve 10. faktö4 BDÖ ile 
ilişkili bulunmadı . Erkeklerde 3. faktörle ileri dü-
zeyde olumlu, 4. ve 5. faktörle anlaml ı  düzeyde 

olumsuz ilişki bulundu. 1. ve 4. haftalarda yap ılan 
test tekrar-test sonuçlanyla BDÖ aras ında ilk uy-
gulama veya 2. uygulamada elde edilen ili şki, son 
uygulamada da bulunmu ş tur. 

Kadın ve erkek örneklemler aras ında BDÖ puan ında 
anlaml ı  fark bulunad ı . DBÖ'deki bağı mlı lık-kaçış  ve 
me ş guliyet faktörleri erkeklerde, kadercilik-dinsel 
davranış  ve duygusall ık/sald ırganlık faktörleri ka-
dınlarda anlaml ı  düzeyde yüksekti. 

TARTIŞMA 

Depresif ya ş antıya özel ba şaç ıkma stillerini ölçmek 
için Kleinke tarafından 1988'de geli ş tirilen DBÖ'nin 
Türkçeleş tirilmiş  şeklinin çe ş itli yöntemlerle elde 
edilen geçerlilik ve güvenirlik katsay ı lan yüksektir. 
Ölçeğ in İngilizce aslının faktör analizinde de, öz-
değeri l'in üstünde 11 faktör saptanm ış tır. Sosyal 
destek as ıl ölçekte varyans ın % 13.2'sini aç ıklarken, 
bizim çal ış mamada 4. s ırada yer almakta ve var-
yansın % 5.8'ini aç ıklamaktadır. Ası l ölçekte ol-
mayan çalış mamızda elde edilen kültürel ögelerden 
oluşan 2. faktör, kadercilik-dinsel davran ış  faktörü 
olup, varyans ın % 8.4'ünü aç ıklamaktad ır. 

Böylece bu faktör, varyansa önemli katk ıda bu-
lunmuş tur. Depresyonla olumsuz ili şkilidir. Bu 
bulgu, toplumumuzun kültürel yapı sının batı  top-
lumununkinden farkl ı  olduğunu vurguladığı  gibi, 
ölçek geli ş tirirken kültürel ögelerin gözönünde tu-
tulmas ı  gerektiğ ini bir kez daha ortaya koymaktad ır. 
İlk ele almış  biçimi, Kleinke tarafından geliştirilen 
DCQ (The Depression Coping Questionnaire)'ya 
uyan DBÖ, karmaşı k faktör yap ısı  ve madde da-
ğı lımı  nedeniyle, orijinaline sad ık kahnma gd-

zetilmeksizin yeni boyutlarm eklenrnesiyle dlu ş -
turulmu ş tur. 

1. faktör bağı mlı lık-kaçış , 2. faktör kadercilik/dinsel 
davranış , 3. faktör duygusall ık/saldırganl ık, 4. faktör 
sosyal destek, 5. faktör aktif davran ış , 6. faktör kaç ış  
davranışı , 7. faktör çözüm aray ışı , 8. faktör plan 
yapma, 9. faktör pasif davran ış , 10. faktör al-
dırmazlık-kendini kınama, 11. faktör me şguliyet alt 
baş lıldanndan olu şmaktadır. Baz ı  faktörlerin örün-
tüsü, Kleinke'nin bulClu ğuna göre iç içe girmi ş  ve 
yeni faktörler ortaya ç ıkmış tır. Ası l formdaki 3. fak-
törün baz ı  maddeleri ile 5. faktörün maddeleri ça- 
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Tablo 1. DBÖ'nün varimaks rotasyonu sonras ı  faktör örüntüsü 

Depresyonla Başaç ı kma Ölçeğ i Maddeleri 	 Faktör yükü 

FAKTÖR I bağı ml ı l ı k-kaç ış  
- (Herhangi bir çe ş it) cinsel davran ış a kalk ışı nm 
- (Kahvehane), kulüp veya disko gibi insanlar ı n kalabal ı k olduğ u yerlere giderim 
- Alkollü içkiler içerim 
- Sigara içerim 
- Hayal kurar ı m ve kendimce fantazilerim vard ır 

Aç ı kladığı  varyans = 11.5 
0.724 
0.686 
0.634 
0.428 
0.406 

FAKTÖR II kadercilik/dinsel davran ış  
- Abdest al ır ve namaz k ı lar ı m 
- Allah'ı n takdiri buymu ş  derim, sabrederim 
- S ı kı ntı m ı n geçmesi için dua ederim 
- S ı kı ntı mdan kurtulmak için sadaka veririm 
- Sigara içerim 

Aç ı kladığı  varyans = % 8.4 
0.782 
0.742 
0.689 
0.505 
-0.348 

FAKTÖR III duygusall ı k/sald ı rganl ı k 	 Aç ı kladığı  varyans = % 6.1 
- Huzursuzla şı r ve çabuk öflcelenir hale gelirim 	 0.706 
- Ağ lanm 	 0.594 
- Çökkün (depresif) hissetti ğ im için kendimi eleş tiririm 	 0.524 
- Sald ı rganlaşı r ve kendimi kavgaya haz ı r hissederim 	 0.431 
- Yaln ı z başı ma kalmay ı  tercih ederim 	 0.355 
- Diğer sorumluluklar ı m ı  k ı sa bir süre için terkederim 	 0.555 

FAKTÖR IV sosyal destek 
- Çok yakı n bir dost veya arkada ş la birlikte olurum 
- Arkada ş  gruplar ı m ı  ve kendime yak ı n kiş ileri arar ım 
- Yaln ı z başı ma kalmayı  tercih ederim 
- Baş kalanyla konu ş urum ve kendimi daha iyi hissetmem için bir plan yapmaya çal ışı rım 

Aç ı kladığı  varyans = % 5.8 
0.751 
0.665 
-0.581 
0.474 

FAKTÖR V aktif davran ış 	 • 
- Yazma, okuma, resim, müzik veya proje yapma gibi üretici bir tak ım faaliyetler yapar ım 
- Spor, dans ve (tempolu) yürüyü ş  gibi fizik faaliyetlerle me ş gul olurum 
- Rahatlamak için meditasyon yapar veya ba şka faaliyetlerde bulunurum 
- K ı sa bir gezintiye veya yürüyü ş e ç ıkarı m 
- S ı k ı ntı mdan kurtulmak için sadaka veririm 

Açı kladığı  varyans = % 5.1 
0.659 
0.617 
0.523 
0.433 
0.315 

FAKTÖR VI kaçış  davran ışı  
- Çok yerim 
- A şı r ı  uyurum 
- Çok çay veya kahve içerim 

Aç ı kladığı  varyans = % 4.8 
0.765 
0.688 
0.501 

FAKTÖR VII Çözüm aray ışı  
- Sakinle ş tirici kullan ı nm (Diazem gibi) 
- S ıkı ntı m için bir uzmana dan ış mayı  düş ünürüm 
- Rahatlamak için meditasyon yapar veya ba şka faaliyetlerde bulunurum 
- Hayal kurarım ve kendimce fantazilerm vard ır 

Aç ıkladığı  varyans = % 4.0 
0.725 
0.484 
0.369 
-0.304 

FAKTÖR VIII Plan yapma 
- Duygular ımla yüzleş irim ve beni üzen şeyi çözmeye çal ışı rı m 
- Kendimi daha iyi hissetmek için kendimle ilgili plan yapmaya çal ışı rı m 
- Çökkün (depresif) hissetti ğ im için kendimi eleş tiririm 

Aç ı kladığı  varyans = % 3.7 
0.723 
0.645 
0.325 

FAKTÖR IX pasif davran ış  
- Esrar içerim 
- Hocalara gider, okunur, muska yapt ı nnm 
- K ı sa bir gezintiye veya yürüyü şe ç ı karı m 
- S ı kı nt ı mdan kurtulmak için sadaka veririm 

Aç ı kladığı  varyans = % 3.4 
0.774 
0.600 
-0.350 
0.313 

FAKTÖR X ald ı rmazl ı k-kendini eleş tirme 
- Dunı rituna güler veya gülecek bir tak ı m yönlerini bulmaya çal ışı r ım 
- Problemi yok sayar ve ba şka şeyler dü ş ünürüm 
- Baş kalanyla konu ş urum ve kendimi daha iyi hissetmem için bir plan yapmaya çal ışı rı m 
- Çökkün (depresif) hissetti ğ im için kendimi ele ş tiririm 
- Çok çay veya kahve içerim 

Aç ı kladığı  varyans = % 3.4 
0.617 
0.518 
0.491 
0.419 
-0.351 

FAKTÖR XI meşguliyet 
- Televizyon seyrederim 
- K ı sa bir gezintiye veya yürüyü şe ç ı karı m 
- Problemi yok sayar ve ba şka şeyler dü ş ünürüm 

Açıkladığı  varyans = % 3.2 
0.804 
0.424 
0.421 
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Depresyonlu Başaçı kma Ölçeğ i: Geçerlilik ve Güvenirlik 
Çalış ması  

lış mam ızın ilk faktörünü olu ş turakta ve ba ğı mlı lık-
kaç ış  adını  almaktad ır. 

Yine ölçeğ in asl ındaki 3. faktörün baz ı  maddeleri, 4. 
faktör ve 11. faktör ölçe ğ in Türkçesinde 3. faktörü 
olu ş turmaktad ır. 6. faktör, çal ış mazıda 5. faktörü 
oluş turmuş tur. Kaç ış  davran ış lannı  içeren çal ış ma-
m ızdaki 6. faktör ise, ölçe ğ in asl ında 3., 8. ve 9. fak-
törlerin l'er maddesini alm ış t ı r. 

Çal ış mam ı z ı n 7. faktörü çözüm aray ışı  adı nı  almakta 
ve as ı l ölçekteki problem çözme ve ilaç kullan ımı  
faktörünü içermektedir. Plan yapma ad ını  ver-
diğ imiz 8. faktör sorunu çözme içinde yer alan planl ı  
yaldaşmay ı  içeren maddelerden olU şmaktadır. As ı l 
ölçekte bulunmayan 9. faktör pasif davran ış  mad-
delerini içermektedir. Genel ömeklemde BDÖ ile 
ilişkili bulunmayan 10. faktör sosyal destek, al-
dırmazl ık, kendini k ınama gibi maddelerden olu ş -
maktad ır. 11. faktör ise, sorunu gözard ı  etmeye yö-
nelik me şguliyet davran ış larından oluşmaktadır. 

Faktör örüntüsündeki pasif ve emosyonel, aktif ve 
davranış sal başaç ıkma faktörlerinin BDÖ ile ili şkisi 
incelendiğ inde, BDÖ, duygusall ık/sald ırganl ık ve 
kaçış  davran ışı  faktörleriyle olumlu ili şkili, özellikle 
sosyal destek, aktif davran ış , meşguliyet-ald ırmaz-
lıkla da olumsuz ili şkili bulunmuş tur. Bu bulgular 
önceki çal ış malarda da benzer biçimdedir ( 10,11,  
12,21). DBÖ'nin tümünden elde edilen puanlarda cin-
siyet yönünden bir farkl ı lığ a rastlanmam ış t ı r. Ancak 
başka baz ı  çal ış malarda, bağı ml ı lık-kaç ış  ve me ş -
guliyet faktörlerinin erkeklerde, kadercilik-dinsel 
davran ış  ve duygusall ık/sald ırganl ık faktörlerinin 
kad ınlarda anlaml ı  düzeyde yüksek oldu ğu bil-
dirilmiş tir (11,21). 

Sonuçlarımız, baş ta kadercilik-dinsel davran ış , sos-
yal destek ve aktif davran ış  olmak üzere, me ş -
guliyet, plan yapma ve ald ırmazl ık gibi etkenlerin, 
depresyona karşı  koruyucu rolü olduğu biçiminde 
yorumlanabilir (Tablo 2). Öte yanda, 1., 3., 6., 7., ve 
9. faktörlerin BDÖ ile pozitif ili şkisi ele al ı ndığı nda, 
genel olarak duygusal, içe dönük, sald ırgan, pasif ve 
kaçmaya yönelik tutum ve davran ış ların depresyonla 
birlikte ortaya ç ıktıkları  söylenebilir. Bu durum, ka-
dınlarda özellikle duygusall ık-kavgac ı lık ve pasif 
davranış  yönüyle, erkeklerde ise duygusall ık-
saldırganlık davran ış ları  için söz konusudur. 

Karaca, A şkı n 

Tablo 2. FOktör örüntüsü ile BDÖ aras ı ndaki iliş ki 

Faktörler 
Genel 

BDÖ 
Kad ı n Erkek 

Faktör I 0.102* 0.115 0.121 
Faktör Il -0.197*** -0.270*** -0.129 
Faktör III 0.394*** 0.347* 0.437*** 
Faktör IV -0.192*** -0.206** -0.176* 
Faktör V -0.261*** -0.314*** -0.200* 
Faktör VI 0.144** 0.210** 0.044 
Faktör VII 0.129* 0.166* 0.069 
Faktör VIII -0.137* -0.175* -0.108 
Faktör IX 0.165** 0.286*** 0.029 
Faktör X -0.005 -0.103 0.121 
Faktör XI -0.177** -0.280*** -0.021 

*: P<0.05, **: P<0.01, ***: P<0.001 

Depresyonla Ba şaç ıkma Ölçeğ i (DBÖ)'nin psi-
kopatolojiyi yordamadaki etkisi, gelecekte geni ş  
kapsamlı  klinik örneklemlerle yap ılacak çalış malarla 
daha sağ lıklı  olarak incelenebilir. Sonuç olarak, 
Depresyonla Ba şaçıkma Ölçeğ i (DBÖ), Türk ör-
neklem içinde kullan ı labilir bir araç olarak kabul 
edilebilir. 
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