
ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN DEPRESYON DÜZEYLERĠNĠN 

TOPLUMSAL CĠNSĠYET ROLLERĠ VE BĠLĠġSEL ESNEKLĠK 

DÜZEYLERĠ BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ  

 

 

 

 

 

 

 

 

YAKUP ANIL ÖZDEMĠR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IġIK ÜNĠVERSĠTESĠ 

2019



ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN DEPRESYON DÜZEYLERĠNĠN 

TOPLUMSAL CĠNSĠYET ROLLERĠ VE BĠLĠġSEL ESNEKLĠK 

DÜZEYLERĠ BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ  

 

 

 

 

 

YAKUP ANIL ÖZDEMĠR 

Ġstanbul Ticaret Üniversitesi, Ġnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü, 

2017 

IĢık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans 

Programı, 2019 

 

 

 

 

 

Bu tez, IĢık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü‟ne Yüksek Lisans (MA) derecesi 

ile sunulmuĢtur. 

 

 

 

IġIK ÜNĠVERSĠTESĠ 

2019 





i 
 

THE ANALYSIS OF UNDERGRADUATE AND POSTGRADUATE 

STUDENTS DEPRESSION LEVELS IN TERMS OF THEIR GENDER 

ROLES AND COGNITIVE FLEXIBILITY LEVELS 

 

 

Abstract 

Objective: The aim of this study is to determine whether the depression levels of 

undergraduate and postgraduate students have differed regarding their gender roles 

and the level of cognitive flexibility. By basing on the findings in the literature, this 

study analyzed the relationship between the undergraduate and postgraduate 

students‟ depression levels and the effects of their gender roles and the level of 

cognitive flexibility on it. 

Method: There were 383 participants of the research which was consisted of 96 men 

and 287 women undergraduates and postgraduates. The average of their ages is 22,42 

(sd:3,14).  For measuring the variables, this study benefited from the Bem Sex Role 

Inventory, Cognitive Flexibility Inventory and Beck Depression Inventory. 

Results: While there was not a significant difference between gender roles and 

depression levels, this study detected a considerable difference between cognitive 

flexibility and depression levels. There is a negative correlation between cognitive 

flexibility and depression levels. Besides, this study determined a significant 

difference between gender roles and cognitive flexibility levels.  

Conclusion: When the individual‟s gender roles change, there is no difference in 

their depression levels. However, the depression level reduces when cognitive 

flexibility increases. Besides, the cognitive flexibility levels of the individuals show 

differences with respect to their gender roles. 

Key Words: gender roles, cognitive flexibility, depression  
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ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN DEPRESYON DÜZEYLERĠNĠN 

TOPLUMSAL CĠNSĠYET ROLLERĠ VE BĠLĠġSEL ESNEKLĠK     

DÜZEYLERĠ BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ 

 

 

Özet 

Amaç: Üniversite öğrencilerinin depresyon düzeylerinin toplumsal cinsiyet rolleri ve 

biliĢsel esneklik düzeyi açısından farklılaĢıp farklılaĢmadığını tespit etmektir. 

Literatürdeki bulgulardan yola çıkarak, bu araĢtırmada üniversite öğrencilerinin 

depresyon düzeylerinin cinsiyet rolleri ve biliĢsel esneklik düzeyine göre farklılaĢıp 

farklılaĢmadığı incelenmiĢtir. 

Yöntem: Toplam 383 kiĢi olmak üzere; 96 erkek 287 kadın lisans ve yüksek lisans 

öğrencisi araĢtırmaya katılmıĢtır. Bu öğrencilerin yaĢ ortalamaları 22,42‟dir 

(ss:3,14). DeğiĢkenlerin ölçümü için Bem Cinsiyet Rolü envanteri, BiliĢsel Esneklik 

Envanteri ve Beck Depresyon Ölçeği kullanılmıĢtır. 

Bulgular: Toplumsal cinsiyet rolleri ve depresyon düzeyleri arasında anlamlı bir 

fark çıkmazken, biliĢsel esneklik düzeyleri ve depresyon düzeyleri arasında anlamlı 

bir fark bulunmuĢtur. BiliĢsel esneklik düzeyi ve depresyon arasında negatif yönde 

bir iliĢki bulunmaktadır. Ayrıca toplumsal cinsiyet rolleri ve biliĢsel esneklik düzeyi 

arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur.  

Sonuç: Bireylerin toplumsal cinsiyet rolleri değiĢtikçe depresyon düzeyleri arasında 

bir fark görülmemektedir. BiliĢsel esneklik düzeyi arttıkça, depresyon düzeyi 

düĢmektedir. Ayrıca toplumsal cinsiyet rollerine göre biliĢsel esneklik düzeyleri 

farklılaĢmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: cinsiyet rolleri, biliĢsel esneklik, depresyon 
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BÖLÜM 1 

GĠRĠġ 

Bu bölümde öncelikle problem açıklanmıĢtır. AraĢtırmanın amacı ve önemi 

açıklandıktan sonra araĢtırmadaki sınırlılıklar  ve varsayımlar belirtilmiĢtir. Daha 

sonra depresyon, biliĢsel esneklik ve toplumsal cinsiyet kavramları üzerinde 

durulmuĢ ve son olarak hipotezler açıklanmıĢtır.  

1.1. Problem 

Üniversitede gençler arasında yapılan araĢtırmalar sonucunda bu örneklemi en 

önemli Ģekilde tehdit eden psikolojik rahatsızlığın depresyon olarak belirtildiği 

görülmektedir. Depresyon yaygın olarak görülen, kronikleĢme ve yineleme oranı 

yüksek olan, suisidal giriĢimler ve güç kaybına sebep olması nedeniyle önemli 

bireysel ve toplumsal bir sağlık sorunudur. Bu bakımdan depresyonun tanımının 

yapılması, önlenme çalıĢmaları, tedavi süreci ve nüks risk faktörlerinin belirlenmesi 

önem taĢımaktadır.   Üniversitede eğitim görmekte olan bireyler ekonomik, kültürel 

ya da sosyal geliĢmelerden kolay bir Ģekilde etkilenebilmektedir (Bumbery, Oliver ve 

McClure., 1978; Karaca, AĢkın ve Herken., 1999). Üniversite öğretim hayatında 

öğrencilerin, yaĢanan sosyal ve duygu odaklı problemlerden kaynaklı, depresyon 

veya uyumsuzluk gibi sorunlar yaĢama ihtimalleri yüksektir (Aylaz, Kaya ve Dere., 

2007).  Depresyonun geliĢimi açısından cinsiyet risk faktörleri arasındadır. Kadın 

olmak depresyonda temel bir risk faktörü olarak birçok çalıĢmada ortaya çıkmıĢtır 

(Bruce ve Hoff, 1994; Weissman ve Klerman 1977). Depresyon hemen hemen tüm 

toplumlarda kadın cinsiyetinde daha fazla görülmektedir (Earls, 1987).  

BiliĢsel esneklik bireyin yaĢadığı, yeni ve beklemediği durumlardaki biliĢsel iĢlem ve 

stratejilerini düzenleme baĢarısıdır. (Canas, Fajardo ve Salmeron., 2006) KiĢinin 

problemin çözümüne ve problemi nasıl gördüğüne etki etmektedir. Esneklik, kiĢiye 

stresle karĢı karĢı kaldığı durumu, bütün olarak görme ve bütün boyutlarıyla, 
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problemleri besleyen değiĢkenlerin sınırlarını görme konusunda destek olur. Esnek 

birey problemi tekrar tanımlayabilir. (Thurstone ve Runco, 1999).  Literatür 

içerisinde toplumsal cinsiyet rolleriyle alakalı yapılan birçok araĢtırma da, toplumun 

kadın ve erkek bakımından üstüne aldığı sorumlulukların her iki cinsiyet için de 

depresyon, kaygı gibi olumsuz sonuçlara yol açtığı görülmektedir.  Pek çok toplumda 

sosyal ve kültürel değiĢmeler ve geliĢmeler özellikle kadınlar üzerinde erkeklere 

oranla daha fazla hastalığa ve strese sebep olduğu ifade edilmektedir (Akın ve 

Demirel, 2003). Tüm bu bilgiler ıĢığında araĢtırma depresyon düzeyi üzerinde, 

biliĢsel esneklik ve toplumsal cinsiyetin rollerinin (erkeksi, kadınsı, androjen, 

belirsiz) etkisine bakmıĢ ve değiĢkenler arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. 

1.2. AraĢtırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalıĢma, üniversite öğrencilerinin depresyon düzeylerini; biliĢsel esneklik ve 

toplumsal cinsiyet rolleri açısından karĢılaĢtırılmıĢ ve incelenmiĢtir. Toplumsal 

cinsiyet rolleri, biliĢsel esneklik düzeyi ve depresyon puanları arasındaki iliĢkiye dair 

daha önce literatürde bulunan sınırlılık bu araĢtırmayı önemli kılmaktadır. Bu 

sınırlılığa yönelik bir çalıĢma olması amaçlanıp, araĢtırmanın ölçmek istediği 

değiĢkenler arasındaki bağlantıyı değerli kılmaktadır. Üniversite öğrencilerinin 

toplumsal cinsiyet rollerinin ve biliĢsel esneklik düzeylerinin  depresyona etkisinin 

incelenmesi araĢtırmanın ana amacıdır. 

1.3. Sınırlılıklar 

AraĢtırmanın sınırlılığı; yapılan bu çalıĢmanın sadece üniversite öğrencilerine 

yönelik yapılmasıdır. Tüm yaĢ gruplarında ilgili değiĢkenlere bakmak ve 

karĢılaĢtırmak için bir baĢlangıç çalıĢması olabilir ve gelecekteki çalıĢmalara yön 

verebilir. 

1.4. Varsayımlar 

Kullanılan „‟Beck Depresyon Ölçeği‟‟, „‟ BEM Cinsiyet Rolü Envanteri‟‟ ve „‟ 

BiliĢsel Esneklik Envanteri‟‟ ölçülmek istenen değiĢkenleri tam olarak ölçebildiği 

varsayılmıĢtır. Online veri toplama sitesi olan surveey üzerinden yapılan bu 

çalıĢmada katılımcıların tüm soruları anladığı ve doğru bir Ģekilde cevapladığı 
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varsayılmıĢtır. AraĢtırmaya sadece üniversitelerin lisans ve yüksek lisans 

düzeyindeki öğrencilerin katıldığı varsayılmıĢtır. 

 

1.5. Tanımlar  

Bu bölümde toplumsal cinsiyet rolleri, biliĢsel esneklik ve depresyon kavramlarının 

tanımı yer almaktadır. 

1.5.1. Depresyon 

Depresyon; depresyon, oluĢum aĢamaları, ilerleyiĢi ve tedavi bakımından oldukça 

karmaĢık bir ruhsal bozukluktur. Depresyon yalnızca ruhsal çöküntüyle açıklanamaz. 

Depresyon derin bir üzüntü içeren duygudurum çerçevesinde, düĢünme, konuĢma ve 

hareketlerde yavaĢlama, durgun olma, dikkatsizlik ve odaklanamama, isteksiz olma 

ve motivasyon kaybı, değersizlik, kendini suçlama, karamsar duygular ve düĢünceler 

ile fizyolojik iĢlevsellikte yavaĢlama gibi belirti kümesini içeren bir sendrom olarak 

tanımlanır (ġireli, 2016). 

Depresyon temel özellikler olarak tanımlandığında: 

 1. Duygudurumda spesifik değiĢikler olması: apati, yalnızlık ve üzgünlük 

 2. KiĢinin kendini suçlama ve kendini kınama ile iliĢkilendirilecek olumsuz 

 kendilik düĢünceleri 

 3. Regresif ve bireyin kendini cezalandırmaya yönelik istekleri: kaçınma, 

 gizlenme ya da ölüm 

 4. Vejetatif değiĢiklikler: uyku problemleri, libido kaybının yaĢanması ve 

 anoreksiya 

 5. Aktivite seviyesinde farklılaĢma: yetiyitimi, ajitasyon (Beck, 1967). 

Bu araĢtırmada katılımcılarda depresyon tanısı olmaksızın toplumsal cinsiyet rolüne 

göre katılımcıların depresif düzeylerini ölçmek hedeflenmiĢtir. Toplumsal cinsiyet 

rollerinin ve biliĢsel esneklik düzeylerinin, depresyona etkisindeki mekanizmayı 

anlamak ve bilmek, tedavi için yol gösterici olacaktır.  
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1.5.2. BiliĢsel Esneklik 

BiliĢsel Esneklik; en iĢlevsel tanımları içerisinde, değiĢen çevresel uyaranlara uyum 

için biliĢsel ayarlar arasında geçiĢ olanağının yer aldığı biliĢsel esneklik, üç temel 

alanı kapsamaktadır: (a) zor durumları kontrol edilebilir algılama eğilimi; (b) 

yaĢamda ortaya çıkan durumların ve insan davranıĢlarının olası alternatiflerinin 

olabileceğini algılama becerisi; ve (c) zor durumları çözebilmek için çok sayıda 

çözüm üretme becerisi (Dennis ve Vander Wal, 2010). Bireylerin hayatlarında 

aldıkları kararlar da bir biliĢsel süreç olmaktadır ve biliĢsel esnekliliği 

gerektirmektedir. Böylece bireyin yaĢamdan aldığı doyuma katkıda bulunarak daha 

sağlıklı karar alması ve kendisini yetkin hissetmesine katkıda bulunmaktadır (Bilgiç 

ve Bilgin, 2016). BiliĢsel olarak esnek bireylerin daha geniĢ bir çeĢitlilik 

kullandıkları görülmüĢtür. Daha katı bireylere göre, bu esneklik daha az depresyon 

ve anksiyete semptomlarını desteklemesiyle iliĢkilidir (Fresco, Williams ve Nugent., 

2006). 

1.5.3. Toplumsal Cinsiyet Rolleri 

Toplumsal Cinsiyet Rolleri; cinsiyet, bireyin biyolojik anlamda cinsiyetine bağlı 

olarak kadın ya da erkek olmasını tanımlayan demografik bir kategoriyken, 

toplumsal cinsiyet ise, bireyi kadınsı ya da erkeksi olarak tanımlayan, toplumun 

kadın ve erkeğe yüklediği anlam ya da beklentileri içeren kültürel bir yapı 

oluĢturması, kadınlığın ya da erkekliğin sosyal bağlamda ifade ediliĢ Ģeklidir 

(Dökmen, 2004). 

Bem (1974) Bem Cinsiyet Rolü Envanteri‟nde kiĢilerin kadınsı ya da erkeksi 

özellikleri taĢımalarını dört grupta tanımlamıĢtır: 

 - Kadınsılık grubuna ait özelliklerin daha çok, erkeksilik grubu özelliklerini 

 az bulunduranlar „„kadınsı‟‟, 

 - Erkeksilik grubuna ait özelliklerin daha çok, kadınsılık grubu özelleklerini 

 az bulunduranlar „‟erkeksi‟‟, 

 - Hem kadınsı gruba ait, hem de erkeksi gruba ait özellikleri eĢit ve yüksek 

 bir oranda bulunduranlar „‟androjen‟‟, 

 - Ġki gruba ait özellikleri düĢük düzeyde bulunduranlar ise „‟belirsiz cinsiyet 

 tiplemeli‟‟ olarak karĢımıza çıkmaktadır. 
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1.6. AraĢtırmanın Hipotezleri 

1- Üniversite öğrencilerinde toplumsal cinsiyet rolleri (erkeksi, kadınsı, androjen, 

belirsiz) ve depresyon puanları arasında anlamlı bir fark vardır. 

2- Üniversite öğrencilerinde toplumsal cinsiyet rolleri (erkeksi, kadınsı, androjen, 

belirsiz) ve biliĢsel esneklik puanları arasında anlamlı bir fark vardır. 

3- Üniversite öğrencilerinin biliĢsel esneklik puanları ve depresyon puanları arasında 

negatif yönde bir iliĢki vardır.   
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BÖLÜM 2 

ARAġTIRMANIN BĠLĠMSEL DAYANAĞI VE ĠLGĠLĠ LĠTERATÜR 

Bu bölümde ilk olarak toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet rolleri ve toplumsal 

cinsiyet ile ilgili kuramlar açıklanmıĢtır. Daha sonra depresyon ve toplumsal cinsiyet 

arasındaki iliĢki, depresyon ve biliĢsel esneklik arasındaki iliĢki ve son olarak 

toplumsal cinsiyet ve biliĢsel esneklik arasındaki iliĢkiye dair literatür bilgisi 

verilmiĢtir.  

2.1. Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri 

Cinsiyet kiĢilerin erkek ya da kadın Ģeklinde gösterdiği biyolojik, genetik aynı 

zamanda fizyolojik özellikleridir  (Sayın, 2007). Toplumsal cinsiyet; bireyin doğumu 

itibariyle boy gösteren cinsiyete özgü özelliklerin ortaya çıkarttığı farklılıkların 

toplum açısından Ģekillendirilmesi, bir kalıpta ilerlemesi ve o cinsiyeti taĢıyan 

kiĢilerin belirli kalıplar içinde davranıĢ sergilemesini beklemektir (Adaçay, 2014). 

Cinsiyet, kiĢinin biyolojik olarak cinsiyetine iliĢkin kadın ya da erkek olduğunu 

tanımlayan demografik bir kavramdır. Toplumsal cinsiyet ise, kiĢiyi kadınsı ya da 

erkeksi Ģeklinde tanımayan, toplum açısından kadın ya da erkeğe yüklenilen anlamlar 

ve beklentileri içinde bulunduran kültürel bir kavram, kadınlık ya da erkeklik 

tanımlarının sosyal açıdan ifade Ģeklidir (Dökmen, 2004). 

Cinsel kimlik kiĢinin kendini keĢfetmesini, kiĢinin biyolojik açıdan ne cinsten 

olduğunu ayrıca baĢka bireylerin cinsiyetlerini anlayabilmesini sağlar. Cinsel olarak 

kimliğin Ģekillenmeye baĢlaması erken yaĢlarda ortaya çıkar. Çocuk iki yaĢ itibariyle 

cinsel olarak kimliğini anlamaya baĢlar. Ġki yaĢında bir çocuk kendini ve ailesinde 

bulunan bireylerin cinsiyetlerinin farkına varır. Bu yaĢlardaki çocuk, cinsel kimliğini 

eĢya, giydiği eĢyanın rengi ile eĢleĢtirerek öğrenmeye çalıĢır. Bundan dolayı tam 

olarak cinsel kimliğini derin bir Ģekilde bilmeyip, dıĢ görüĢünü ve giyimi ile iliĢki 

kurmakta ve anlamaya çalıĢmaktadır (VatandaĢ, 2003). Toplumsal cinsiyet rolleri 



7 
 

kiĢilerin cinsel yönelimlerini belirlemez. KiĢiler toplumun kendilerine sunduğu 

rolleri benimser ya da benimsemeyebilir. Biyolojik cinsiyeti kadın olan bir bireyin 

toplumsal cinsiyet rolünü kadınsı olarak benimseyeceği ya da cinsel yöneliminin 

erkeklere yönelik olacağını söyleyemeyiz. KarĢı cinsiyeti toplumsal cinsiyet 

açısından benimseyen bireyin kesin olarak cinsel açıdan kendi cinsine yönelmesi 

gerekliliğini ifade edemeyiz. Feminen cinsiyet rolünü benimseyen erkeğin, illaki 

eĢcinsel yönelimli olması gerekli değildir (Dökmen, 2017).   Aile yapısı, cinsiyete 

bakıĢ açısı ve tutum konusunda kız ya da erkek davranıĢlarının nelerle yüklü 

olduğunu gösterir ve çocuk davranıĢlarını da etkiler. Temel bakıĢ yapısı aileden 

gelen çocuk, arkadaĢları, okulu, eğitimcileri ve medya tarafından da pekiĢtirilir 

(Akgül Gök, 2013). Çocuklara alınan oyuncak tercihleriyle de bu rollerin 

pekiĢtirilmesi sağlamaktadır. Erkeklerin oyuncak tercihleri, aslan benzeri güç 

vurgulayıcı oyuncaklarken, kadınlar ise çocukluklarında ve sonrasında sakin karakter 

içeren kedi benzeri oyuncakları seçmektedir. Ev iĢlerinden, meslek tercihine kadar 

bütün Ģeyler bu ayrım içerisinde bulunmaktadır (Yılmaz, 2014). Sosyal hayat ve aile 

sonrası okula giden çocuk, ders kitaplarında toplumsal cinsiyet rollerini öğrenmeye 

devam etmektedir. Kadınların güçsüz ve pasif, genelde ev iĢleriyle alâkadar olduğu, 

erkeklerin akıllı ve güçlü olduğu, kadınlarla kıyaslandığında daha değiĢik mesleklere 

sahip olduğu için ailenin direği olduğu ve maddiyatla ilgili iĢlerden yükümlü olduğu 

roller vurgulanmaktadır (Kılıç ve Eyüp, 2011).  

KiĢilerin toplumsal cinsiyet açısından yansıyan gözlenebilir özellik ve davranıĢları 

göstermesi beklenmektedir. Bu belirtiler ve davranıĢlar bireyin kadınsı veya erkeksi 

olup olmadığı konusunda bilgi sağlayıcı bir niteliktir. Toplumun beklediği normlar; 

kadın ve erkek rolleri, kadın ve erkeğin kendisini sunumu, konuĢma tarzı, davranıĢ 

biçimi ve giyim kuĢam bulunan örüntüler içermektedir. Bireyler birbirlerini 

değerlendirme aĢamasında erkeklerde erkekliği, kadınlarda ise kadınlığı belirmekte 

olan sosyal rol faktörlerinin ne kadar yerine getirilmekte olduğuna dikkat ederler  

(Yılmaz, 2007).   

2.1.1 Toplumsal Cinsiyet ile Ġlgili Kuramlar  

KiĢilerin cinsiyetlerine uygun bulunan yetenekleri, kiĢilik özellikleri ve davranıĢ 

Ģekilleri kazanımına psikoloji içerisinde „‟toplumsal cinsiyeti ayrıĢtırma‟‟ (gender 

typing) Ģeklinde açıklanan bir süreç bitiminde ortaya çıkmaktadır (Unger ve 
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Crawford, 1992). AyrıĢtırma biyolojik cinsiyet açısından ele alındığında Psikanalitik, 

Sosyal Öğrenme ve BiliĢsel Kuramlar geleneksel yaklaĢım Ģekilleri olarak 

değerlendirilebilir. AyrıĢtırma kavramının biyolojik cinsiyetten ayrı olarak ele 

alındığı ve kiĢilerin iki cinsiyet içinde bulunan rolleri gösterebileceğini (androjen) 

sunan Toplumsal Cinsiyet ġeması Kuramı ve cinsiyet rollerini iki farklı kutupta ele 

alan yaklaĢımlara karĢı çıkan kuramlar ise çağdaĢ yaklaĢım olarak incelenebilir 

(Akdoğan, 2007). Toplumsal cinsiyet oluĢumu ve ayrıĢtırmayı açıklayan en yaygın 

kuramlar aĢağıda ele alınmıĢtır. 

2.1.1.1 Psikanalitik Kuram 

Kavuncu (1987) aktarımına göre Freud, toplumsal cinsiyete ait rollerin erken 

yaĢlarda geliĢtiğini, çocukluk ve ergenlik arasındaki oral, anal, fallik, gizil, genital 

dönemleri sağlıksız geçirmeyen bireylerin kalan yaĢamında sağlıklı bir kiĢilik 

sergileyeceği; aksi durumda ise cinsiyet rolü çatıĢmaları yaĢayıp psikolojik olarak 

sağlığını kaybetme ihtimali olduğu belirtmiĢtir.  

KiĢiliğin geliĢim sürecinde sosyal çevrenin önemli olduğuna vurgu yapan 

psikanalitik yönelimli diğer kuramcı Adler (2006) ise, bir toplum içerisinde erkek 

olma durumunun, ilk bireyler arasındaki uyuĢmazlıklar ve erkeklerin savaĢçı rolleri 

dolayısıyla daha önemsendiğine; bunun kadında sosyal olarak değer düĢüklüğüne 

sebep olduğuna dikkat çekmiĢtir. Bazı karakterlere erkeksi, bazılarına ise kadınsı 

damgası vurulduğunu söyleyen Adler, böyle bir değerlendirmenin haklı gösterilecek 

temel bir gerçekliğinin ortada olmadığını, erkeklerin kadına üstünlük kurmak için 

sürekli çaba sarf ettiğini vurgulamıĢtır. Bu durumla bağlantılı olarak, kadın önyargılı 

bir toplumda doğduğundan, kendilerine karĢı geliĢen güven ve değerlilik açısından 

tehdit karĢısında olduklarını belirtmiĢtir. 

Analitik psikolojinin önderi Jung‟un toplumsal cinsiyet ile ilgili görüĢleri, Ģuan 

kullanılmakta olan „‟androjen‟‟ kavramını psikanalitik açıdan açıklanması gibidir 

(Unger ve Crawford, 1992). Ona göre, bir erkek bilinçdıĢında, bütünleyici diĢi bir 

öğeyi (anima); bir kadın ise bilinçdıĢında bir erkek öğeyi (animus) barındırır. Bu 

açıdan erkeklerde en erkeksi olan bile, animanın etkisi altında çocuklara ya da zayıf 

olanlara ve hata olan kiĢilere karĢı ĢaĢırtıcı bir biçimde Ģefkat duyabilmektedir. 

Benzer Ģekilde kadınlar ise animusun etkisi içinde cesaretli ve saldırıcı 
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olabilmektedir. Bunlarla birlikte anima ya da animus, bilinç ile tam olarak 

bütünleĢtirilemezler. Örnek olarak, bir erkeğin animasını kabul edip ve öğrendiği 

sezgileri ya da duygularını geliĢtirebilir; ama bir tanrıçaya yakınlaĢan nitelikleri 

taĢıyamaz. Aynı Ģekilde, bir kadın ise animusu kabul edip, öğrenip, giriĢkenlik 

sağlayabilir ve düĢünme yetilerini geliĢtirebilir; ama tam anlamıyla erkeklik ruhuna 

hiçbir zaman sahip olamaz (Fordham, 2004). 

Genel anlamda psikanalitik eğilimli kuramların, Freud‟un görüĢ ve açıklamalarına 

getirilmekte olan eleĢtirileri içine aldığı, toplumsal cinsiyetle alakalı özelliklerin veya 

rollerin kadınsı veya erkeksi olarak ayrıldığı görülmektedir. Ayrı olarak bu yaklaĢım 

içinde kadınlık ve erkeklik özellikleri, yaĢanmakta olan psikolojik çatıĢmaların 

sonucu olarak kazanılmaktadır. Geleneksel yaklaĢımlar içinde incelenebilen sosyal 

öğrenme ve biliĢsel yaklaĢım ise, benzeyen ikili ayrıĢtırmayı (kadınsı-erkeksi) sosyal 

yapıda tutum ve davranıĢ örüntülerinin kiĢilerin davranıĢlarında etkili olduğu 

açıklaması içinde ele almaktadır (Ben, 1983).  

2.1.1.2. Sosyal Öğrenme Kuramı 

Sosyal öğrenme kuramında en önemli temsilcilerinden biri Albert Bandura‟dır. 

Bandura, çocuklar cinsiyet rollerine uygun Ģekilde davranıĢları edinirken diğer 

kiĢileri örnek alarak ve gözlemleyerek edindiğini, bu davranıĢların kalıcı olmasında 

ise ödül ve ceza yolu ile edindiği kazanımların büyük etkisi olduğunu söylemektedir 

(Zeybekoğlu, 2009). 

Bu kuramda iki farklı süreç vardır (aktaran Dökmen, 2016): 

 Model alma ve taklit : Bu kuram savunucuları çocuğun dolaylı yoldan 

gözlem ile cinsiyetine uygun düĢen davranıĢı öğrenildiğini, 

gözlemlediği bireylerin davranıĢlarını ise model olarak 

alabileceklerini ve bu davranıĢ çeĢitlerini yerine göre kullanacağını 

belirtmiĢtir. Gözlemlenen bireyler anne ve baba, öğretmen, ya da 

herhangi hayali bir kahraman bile olabilmektedir. Büyük oranda erkek 

çocuklar, babaları ya da erkek bireyleri model alırken, kız çocuklar 

ise, anne ve diğer kadınları rol model seçmektedir. 

 Edimsel KoĢullanma : Olumlu sonuçla getiren davranıĢlar 

pekiĢtiğinde bu davranıĢ örüntülerinin tekrarlanma ihtimali çok 
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yüksektir. Bir çocuk istenilen davranıĢı meydana getiriyorsa çocuk 

ödüllendirilir. Eğer çocuk beğenilmeyen bir davranıĢ ortaya 

çıkartıyorsa çocuk cezalandırılır ve bu Ģekilde bu davranıĢın çocuk 

tarafından ortaya çıkması engellenir.  

2.1.1.3. Sosyal BiliĢsel Kuram 

Toplumsal cinsiyet kavramları ve rol davranıĢları, hem aile hem de günlük hayat  

içerisinde karĢımıza çıkan birçok toplumsal sistem içinde faaliyet göstermekte olan 

geniĢ bir sosyal etki bağının ürünleridir. Bu açıdan, esasen ailesel aktarım 

modelinden ziyade, çok yön içeren bir toplumsal aktarım modeli desteklenmektedir. 

Toplumsal cinsiyetin geliĢim teorilerinin birçoğu, geliĢimin erken yaĢam ve 

yetiĢkinlerle bağlantısına odaklanmıĢ olsada sosyobiliĢsel teori, yaĢamın tüm 

evrelerini içeren bir bakıĢ açısı almaktadır. Bu nedenle, takipte olan bölümlerin 

cinsiyet yönelimlerinin sosyobiliĢsel faktörlerinin analiz edilmesi tüm yaĢ aralığı 

kapsayacaktır (Bandura ve Bussey, 1999). Bu kuram toplumsal cinsiyet geliĢimini 

üçlü karĢılıklı nedensellik öne sürmüĢtür. Bu kavramlar yalnız bir örüntü 

göstermemekte, çevresel faktörlere göre farklılık gösterebilmektedir (Dökmen, 

2017).  

2.1.1.4. BiliĢsel GeliĢim Kuramı  

BiliĢsel geliĢim kuramının önemli temsilcilerinden Kohlberg‟e göre çocuklar cinsiyet 

rolünü 3 aĢama içerisinde gerçekleĢtirmektedir ( aktaran Dökmen, 2016). 

 1. Cinsiyet Etiketleme (2,5-3,5) : Çocuk kız ya da erkek olduğunu bilir ve 

 kendini doğru kalıp içine koyabilir. Ama diğer çocukların cinsiyetlerini 

 anlamada güçlük çekebilirler. Cinsiyet kavramının sürekli ve 

 değiĢmeyecek olan olduğunu bu evrede bilmiyorlardır. 

 2. Cinsiyet Kararlılığı (3,5-4,5) : Çocuklar cinsiyetin artık sürekli bir kavram 

 olduğunu öğrenmiĢlerdir. Bir kız bebeğinin büyüdüğünde de kız olacağını 

 bilirler. Ama yaĢ itibariyle fiziksel farklılıkları ayırt edemezler. Uzun saçlara 

 sahip bir kız çocuğunu saçlarını kesilince erkek çocuk olarak düĢünebilirler.  
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 3. Cinsiyet DeğiĢmezliği (4,5-7) : Çocuk cinsiyetin sürekli olduğunu 

 anlamıĢtır. YaĢ gereği cinsiyet için uygun kalıplarda tercih yapmakta ve buna 

 yönelik beğenileri olmaktadır.   

2.1.1.5. Toplumsal Cinsiyet ġeması Kuramı 

Toplumsal cinsiyet Ģeması teorisi, toplumsal cinsiyet rollerini kazanma süreciyle 

alakalı bir teoridir; rollerin içeriğini tanımlayan bir teori değildir. Teori, dünyayı 

erkeksi veya kadınsı kategoriler halinde ayırdığımızı belirtir. Kültür, kategorilerin 

tanımlamasını yapar. Toplumsal Ģema teorisi, rolleri geçmiĢte nasıl kazandığımızı 

tanımlamak açısından sosyal öğrenme ve biliĢsel geliĢim teorisinin öğelerini 

birleĢtirmiĢ ve birlikte sunmuĢtur. Sosyal öğrenme teorisi, cinsiyetlerin 

kategorizasyonunu nasıl kazandığımızı ve nasıl iliĢki içinde olduğumuzu açıklarken 

biliĢsel geliĢim teorisi, tutarlı kalması için bu biliĢsel kategorizasyona bilgi 

aktarımına baĢladığımızı göstermektedir (Helgeson, 2001). 

Toplumsal cinsiyet Ģema teorisi, geliĢim aĢamasındaki çocuğun, toplumda bulunan 

kadınlık veya erkekliğe dair tanımların kültürel olarak gözlemlenmesi ile 

baĢlamaktadır. Bu teoriye göre, çocuklar gözlemlediği cinsiyeti değerlendirip yeni 

bilgilerle özümsemeyerek Ģemalar içine koymaktadır. Bu durum, cinsiyete daire 

rollerin kodlamayı ve organize etmeyi beraberinde getirir (Bem, 1983). ġemalar 

çocuklar için davranıĢ ve benlik saygısını etkiler. Bir çocuğun benlik duygusunu, 

davranıĢın kabul edildiği cinsiyete ait Ģemaları ile ne derece yakın eĢleĢtiği gösterir. 

Örnek olarak, bir kız kendi kültürü içinde kadınlık yönergelerini kibar ve nazik 

olarak öğrenirse, bu davranıĢı birleĢtirerek toplumsal cinsiyete ait Ģemaya dâhil 

etmekte ve o andan itibaren davranıĢlarını Ģemaya göre ayarlamaktadır (Lindsey, 

2016).   

Erkek ve kadın rollerinde günümüzde farklılıkların azalmıĢtır ve günümüzde 

androjen rolüne sahiplik önemlidir. KiĢiler değiĢen ortamlara girdikçe, cinsiyet 

rolleri adına eskiye oranla az çatıĢma yaĢaması, esnek bir kiĢilikte olması, psikolojik 

olarak sağlıklı olmak ile mümkündür. Androjen cinsiyet rolündeki kiĢiler, 

bulundukları ortama gerekli davranıĢları göstermekte zorluk çekmeyecektir. Bu rol 

kiĢilerin, atılgan, önder, kararlı, duygusal gibi kadınsı ya da erkeksi özellikleri doğru 

Ģekilde uygun ortamda kullanması ile ilgilidir (Kavuncu, 1987).  
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 2.2. Depresyon ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri 

Depresyon, melankoli kavramı altında ruhsal bozukluklar içerisinde en eski 

tanımlanan kavramlardan birisi olarak gelmiĢtir. MÖ 400 yıllarında depresyonun 

kara safra miktarının yükselmesiyle iliĢkili olarak ortaya çıktığı, depresyonun 

biyolojik olarak açıklanmasını Hipokrat ortaya koymuĢtur (Türkçapar, 2009). 

Depresyonda bulunan temel Ģikayetler farklı Ģekillerde karĢımıza çıkabilir. Bunlar: 

rahatsızlık veren duygudurum, hayata yönelik tutumlarda değiĢiklik, depresyonun 

konseptine uygun somatik ve depresyonun konseptine uygun olmayan somatik 

semptomlar olarak karĢımıza çıkmaktadır (Beck, 1967). Literatürdeki bir çalıĢmada 

minör depresyon semptomlarını göstermekte olan hastaların iĢlevsellikle ilgili 

düzeyler incelenmiĢtir. Bu çalıĢma minör depresyon semptomlarını göstermekte olan 

bireylerin semptomları göstermeyen bireylere nazaran hastalık izinlerini daha fazla 

kullandığını, depresif epizotlara diğerlerine nazaran yatkın olduğunu ve sağlık 

hizmetleri bağlamında ihtiyaçlarının daha fazla olduğunu belirtmiĢtir (Jaffe, Froom 

ve Galambos., 1994).   

Genellikle depresyonun erkeklerde kadınlara göre daha az gözüktüğünü belirten 

araĢtırmalar vardır (Ustün, 1999; Weissman ve Klerman, 1977). Biyolojik 

perspektiften bu bulgular genetik ve hormonal cinsiyet farklılıklarıyla bağlantılı 

olarak açıklanmaktadır. Kadınlar genetik bakımdan depresyona daha yatkındır. 

Kadınlardaki premenstrural dönem, doğum sonrası dönem ve menopoz dönemindeki 

hormonal değiĢiklikler, kadınları depresyona daha yatkın bir hale getirmektedir. 

Ergenlik sürecinden sonra kadınlardaki kadınsılık hormonu östrojen, progesteron ve 

bağlantılı diğer hormonlardaki değiĢimler de depresyona olan yatkınlığı 

arttırmaktadır (Nolen-Hoeksema, 1990). Depresyonda bulunan cinsiyet farklılığı, 

daha genel bir görüĢ olarak toplumsal rollerle bağlantılı olduğudur. Erkeklere aileleri 

tarafından hayatı daha çok keĢfedebilmeleri için daha özgür bir ortam imkânı verilir. 

Kadınlar için durum daha değiĢiktir. Toplumsal bakıĢ açısı, deneyimleme alanlarını 

kısıtlar, onlar için görgü kurallarının daha fazla vurgulanması anlamına gelir. 

YetiĢkinin gözetimi içerisinde olmaları beklenir. SosyalleĢme vurgularının sonucu 

olarak, depresyona yatkın olma durumu cinsiyete göre farklılaĢmaktadır (Block ve 

ark., 1991). Literatürde, depresyon ve cinsiyet rolleri değiĢkenleri arasındaki iliĢkiyi 

inceleyen birçok çalıĢma bulunmaktadır. Hyatt (1977) üniversite öğrencileri üzerinde 
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gerçekleĢtirdiği cinsiyet rolleri ve depresyon düzeyleri araĢtırılan çalıĢmasında 

erkeksi olmanın hem kadınlar açısından hem erkekler açısından depresyon ile negatif 

iliĢkili olduğunu bulmuĢtur (aktaran Amanat, 2011). Dökmen (1997) ise, erkeklerde 

bulunan kadınsılık düzeyinin depresyonu açıklarken önemli bir katkı sağladığını 

söylemektedir. Yapılan bir diğer çalıĢmada Carslon ve Baxter (1984, aktaran 

Amanat, 2011), erkeksilik puanı yükseldikçe depresyon puanının düĢtüğünü, 

kadınsılık puanı arttıkça bireylerin depresyon puanının yüksek düzeyde olduğunu 

bulmuĢlardır. Dökmen (1977), kadınlarda depresyonun cinsiyet rol puanları 

tarafından anlamlı bir katkı sağlamamasına karĢın erkeklerde depresyonu açıklarken, 

kadınsılık düzeyinin anlamlı bir katkı sağladığından söz etmektedir. Burris ve 

arkadaĢları (1997) ise uyumsuzluk ölçüĢü bakımından aldıkları kaygı ve depresyon 

puanı üzerinde erkek ve kadın, kadınsı ya da erkeksi puanlarınca ayrı ayrı anlam 

içeren bir tahmin gücü sağlayamadığını ama  kadında; kadınsı ya da erkeksi puanları 

birleĢtirildiğinde böyle bir güç bulunduğunu ifade etmiĢtir. Pek çok psikolojik 

problemlerde gözüken toplumsal cinsiyete yönelik fark açıklayabilecek değiĢken 

olarak ruminasyon ile ilgili araĢtırma yapan kiĢilerinde ilgisini çekmektedir. Örnek 

olarak, araĢtırmalarda kadınlar erkeklere oranla iki kat sıklıkla depresyon ve kaygı 

bağlamında sorunları daha fazla yaĢamaktadır (Cyranowski, Frank, Young ve ark., 

2000). Tepki Stilleri Kuramı depresif belirtilerin toplumsal cinsiyet farkını erken 

ergenlik zamanında, özellikle 13 yaĢından sonra, ruminatif eğilimi ise 12 yaĢından 

sonra gözlemektedir (Jose ve Brown, 2008). Tepki Stilleri Kuramı, bu yaĢ ve 

sonrasında kadın ve erkek bireyler arasında toplumsal cinsiyetle bağlantılı olarak 

psikolojik sorunlara oluĢan ruminatif tepkilerde farklılık oluĢtuğu için kadınların 

erkeklere nazaran daha sık bir Ģekilde depresif belirtiler gösterdiğini öne sürmektedir 

(Holsen, Kraft ve Vitterso, 2000; Wichstrom, 1999). Ayrıca yapılan çalıĢmalar 

kuramla bağlantılı olarak tutarlı bir Ģekilde ruminasyon ve psikolojik sorunların 

toplumsal cinsiyet farkını 12-13 yaĢları sırasında ortaya çıktığını göstermektedir. 

(Jose ve Brown, 2008; Twenge ve Nolen-Hoeksema, 2000).  Dökmen (2000), 

cinsiyet rolü puanları, cinsiyete yönelik algı puanları ve demografik bazı değiĢkenler 

ile birlikte ve öncelikle de kadınlar açısından depresyonu daha iyi açıklayabildiğini 

belirtmiĢtir.    
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2.3. Depresyon ve BiliĢsel Esneklik 

Bireyin yaĢamında karĢılaĢtığı zorluklarla baĢ edebilmesi, bu zorlukları 

yönetebilmesi ve sağlıklı bir yaĢam sürdürebilmesi açısından yaĢayıĢ Ģekliyle birlikte 

bireyin duygularını, davranıĢlarını ve seçimlerini etkileyen biliĢsel süreçlerin önemi 

bulunmaktadır. Bireylerin yaĢamlarına uyum sağlayabilmeleri katı bir bakıĢ açısıyla 

mümkün görülmemektedir, bazı duygusal kayıpların oluĢmaması için esnek olunması 

gerekmektedir (EĢiyok, 2016). 

BiliĢsel süreçler yaĢayıĢ Ģekliyle birlikte bireyin duygularını, davranıĢlarını ve 

seçimlerini etkilemektedir. Bireyin yaĢamında karĢılaĢtığı zorluklarla baĢ edebilmesi, 

bu zorlukları yönetebilmesi ve sağlıklı bir yaĢam sürdürebilmesi açısından biliĢsel 

süreçlerin önemi bulunmaktadır. Bireylerin yaĢamlarına uyum sağlayabilmeleri katı 

bir  bakıĢ açısıyla mümkün görülmemektedir. Bazı duygusal kayıpların oluĢmaması 

için esnek olunması gerekmektedir. Problemler, istenmeyen durumlar olarak 

karĢımıza çıkmakta ve hayatın ve insan yaĢamının kaçınılması imkânsız parçasıdır. 

(D‟Zurilla ve Nezu, 2003).    

Bir kiĢi, dıĢarı çıktığında otobüste kullandığı kartını yanına almayı unutmasından, iĢ 

ve okulda karĢılaĢtığı büyük sorunlara, iletiĢimde olduğu bireylerle çatıĢmalarından, 

kaynak yetersizliklerine kadar, gün içinde birçok sorunun çözümüne ulaĢmak 

zorunda kalmaktadır. Bireyler bazen bu sorunları görmezden gelip inkâr ederek, bazı 

zamanlarda çaresizlik hissedip hiçbir Ģey yapamayarak, bazen daha önce kullandığı 

çözüm yollarını direterek, bazen ise sorunun çözümü için etkili bir Ģekilde çalıĢarak 

hayatlarını sürdürmeye çalıĢmaktadır. Problem olmayan bir yaĢam düĢüncesi 

gerçekçi olmayacaktır ve bu yüzden problemle karĢılaĢıldığında tutum ve 

problemlere yönelik çözme becerilerine sahiplik oldukça önemlidir. Sorunun aktif 

çözümü, bireyin uyumlu bir iĢlev göstermesi, stres etkilerini azaltması ve pozitif 

olarak iyi olmayı etkilemektedir (D‟Zurilla ve Nezu, 2003).   

BiliĢsel esneklik, alternatif seçeneklerin ve yolların farkındalığını, yeni durumlara 

uyum sağlayabilmeyi ve uyum sağlarken esnek olabilmeyi tanımlar (Martin ve 

Rubin, 1995). BaĢka bir tanımı ise biliĢsel esneklik, değiĢmekte olan çevre koĢulları 

ile biliĢin değiĢme yeteneği olarak açıklanabilir. Bu yetiyi taĢıyan bireyler, 

kendilerini zorlamakta olan ve uyumsuz düĢüncelerin yerine uyumlu ve daha dengeli 
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düĢünceler ile değiĢtirebilmekte, alternatif üretebilme ve zor durumlar ile daha iyi 

baĢ edebilmektedir (Dennis J.P., Vander Wal J.S., 2010, Aktaran; Gülüm ve Dağ, 

2012). BiliĢsel açıdan esnek kiĢiler, yaĢadıklarını anlamlandırmakta baĢarılı 

bireylerdir. BiliĢsel esneklik, kiĢilerin esnek olmaya yönelik isteklerini ve davranıĢ 

sonuçlarının olumlu olabileceği noktasında güven içermektedir (Martin ve Anderson, 

1998). Durumlar karĢısında alternatif ve seçenekleri görebilen kiĢiler, göremeyen 

kiĢilere kıyasla daha esnektir. BiliĢsel olarak esnekliği yüksek olan kiĢiler, baĢka 

insanların duygu ve düĢüncelerinin farkındadır (Satan, 2014). BiliĢsel esneklik, 

alternatif yaratabilme ve kullanılan çözümlerden farklı düĢünebilmeyi getirmektedir. 

BiliĢsel olarak esneklik gösteren bireyler dikkatli bir Ģekilde duruma tam anlamıyla 

odaklanabilmektedir, bu kiĢiler çözüm ve değiĢikliğe açıktır. Esnek olmayan kiĢiler 

ise bütüncü, dikkat anlamında dağınık ve değiĢime dirençli eğilim sergilemektedir 

(Jonassen ve Grabowski, 1993).  

Kobasa (1979) biliĢsel esneklik, değiĢimi meydan okuma ya da ileriye dönük geliĢim 

biçiminde algılamaktadır. Olumlu olmayan bir olayın çözümü ya da kiĢi üstündeki 

etkisi en aza indirgendiğinde, diğer bir adıyla baĢa çıkma stratejileri, biliĢsel ve 

davranıĢsal stratejilerini içine almaktadır (Lazarus ve Folkman, 1984). BiliĢsel 

esneklik, eski olmayan bir duruma uyum sağlayabilmek ya da problemin çözümü 

için, bireyin duruma yönelik farklı seçenekleri görmesi, bu alternatif davranıĢları 

istekli bir biçimde uygulayabilmesini ve bu anlamda kendini yeterlilik hissetmesini 

içermektedir. Bu anlamda biliĢsel olarak önemli bir stratejidir (Buğa, Wise ve Çekiç., 

2008). 

Günümüzde üniversite öğrencilerinin de sağlıklı uyum geliĢtirebilmeleri için biliĢsel 

olarak esnek olmalarını gerektirmektedir. Böylelikle üniversite öğrencileri hem 

sosyal hem de okul yaĢantılarında biliĢsel esneklik düzeylerinin belirlenmesi 

gerekmektedir (EĢiyok, 2016). KiĢilerin davranıĢlarının baĢlangıcında düĢünceler 

önemli bir etki sahibidir (Eisen ve Kearney, 1995).  

BiliĢsel DavranıĢçı Terapilere göre, katı olmak, psikolojik rahatsızlıkların temelidir. 

Esneklik psikolojik sağlığın temelini oluĢturur. Yaygın olarak görüĢ: insanlar, 

yaĢanılan olaylarda, esnekliğe sahipse, bu olaylara sağlıklı tepki verebileceklerini 

yönündedir. Esnek olmak, insanın temel gerçekliği olan, durumlara karĢı farklı 

alternatifler oluĢturabilmesine dayanmaktadır. Akılcı bir düĢünce yapısıdır. Rasyonel 
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düĢünmenin en değerli boyutudur. Dogmatik olan seçeneklerden farklı olarak 

karĢılaĢmamızı çıkmaktadır (Dryden ve Neenan, 2007). 

YaĢadığımız çağda en yaygın olarak görülen hastalıklardan bir tanesi depresyondur. 

2012 yılındaki verilerde Türkiye‟nin %2,1‟i tanı olarak depresyon tanısı almıĢtır 

(TÜĠK, 2012). Aeron T.Beck tarafından BiliĢsel DavranıĢçı Terapi ekolü 

kurulmuĢtur. Bu ekolün geliĢimi sırasında depresif hastalarla çalıĢmalar yapmıĢ olan 

Beck, depresyona dair farklı Ģekillerde açıklamalar ortaya koymayı hedeflemiĢtir. Bu 

anlamda yapılan çalıĢmaların sonucu olarak, depresif hastaların sahip olduğu 

olumsuz biliĢin, depresyonun ortaya çıkıĢında etkili olarak birincil özellik olduğunu 

görmüĢtür. Bu bağlamda depresif hastalara dair gerçeklik boyutunun test edildiği 

kısa bir tedavi olan „‟BiliĢsel Terapi‟‟ ekolünü 1960‟lı yıllarda geliĢtirmiĢ ve bir 

psikoterapi yöntemi ortaya koymuĢtur (Beck, 2014). BiliĢsel model biliĢsel süreçler 

üzerinden psikopatolojiyi değerlendirir. Beck modelin açıklanmasında; kiĢilerin 

yaĢadığı bir olaya yönelik algıları, olaya yönelik geliĢtirmekte olduğu spontane 

düĢünceleri, bireyleri duygu ve davranıĢ anlamında etkilemektedir. Modele göre 

kiĢileri sıkıntıyla baĢbaĢa bırakan Ģey, algıda çarpıtılmıĢ ve fonksiyonel olmayan 

düĢüncelerdir. Bireyler otomatik düĢünceleri(spontane meydana gelen, imajine edilen 

veya sözel düĢünceler) tanımlayabilir ve değerlendirmeyi öğrenebilirler. Olaylara 

gerçekçi bir Ģekilde yaklaĢıldığında kiĢilerin sıkıntıları azalmakta, kiĢi iĢlevsel 

davranmakta ve fizyolojik bakımdan uyarılmaları gerilemektedir. BiliĢsel model 

kiĢilerin duygu, fizyoloji ve davranıĢ tepkilerinin, inanç ve yaĢam deneyimlerine 

yönelen algılarının, dünya ile etkileĢim kuran bir araç olduğunu söylemektedir 

(Miller, 2012). 

Türkçapar (2015)‟a göre biliĢsel terapi öncelikle düĢünce, duygu ve davranıĢ 

kavramlarının arasında bulunan iliĢkiyi anlamaya çalıĢan bireylerin deneyimlerini de 

katarak yaptığı çıkarsamaların iĢlevsel, uyumlu ve gerçeğe daha uygun yorum 

yapılmasını sağlamaya çalıĢmaktadır. BiliĢsel model psikolojik olarak 

rahatsızlıkların oluĢumu esnasında kiĢilerin olaylara yönelik algılarının ve 

yorumlamalarının önemli olduğunu görüĢünü desteklemektedir. KiĢiler yaĢamakta 

olduğu psikolojik sorunlar temelinde dıĢ dünyaya yönelik algılama Ģekli ve bununla 

yapılan yorumlamalar, inançlar, çarpık ve iĢlevsellikten uzak olmasıyla sorun 

yaĢamaya baĢlamaktadır.  
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BiliĢsel davranıĢçı terapi,  depresyon hastalarını iyileĢtirmeyi temel almıĢtır. Terapi 

amaç olarak olumsuz, doğru olmayan, otomatik düĢüncelerin farkına varılıp onların 

doğru düĢüncelerle değiĢimini hedef almaktadır. BiliĢsel terapi sonunda ise 

depresyondaki bireylerin duygu durumları değiĢime uğramıĢtır. (Young ve ark., 

2001). Depresif olan biliĢ değiĢime uğradığında karakter ve davranıĢlarda değiĢecek 

ve rahatlama görülmektedir. Depresif duygu durumu uyumlu bir hâl aldığında tüm 

sistemin iĢlevselliği artmıĢ olacaktır (Hollon ve ark., 1996). BDT ile tedavi edilen 

hastaların depresyon belirtilerinde azalma ve biliĢsel esneklik düzeyinde artma 

görülmektedir  (Dennis ve Vander Wal 2009b; akt: Dennis ve Vander Wal, 2010; 

Fresco ve ark., 2007). BDT (BiliĢsel davranıĢçı terapi), depresyonda olan bireylerin 

düĢüncelerinin katı olduğunu söylemektedir. Bu bireyler düĢünce olarak ya hep ya 

hiç Ģeklinde ikiye ayrılmaktadır. Ya hep ya hiç biçimindeki katı düĢünceler, 

mantıksız inançları kabul etmeyi kolaylaĢtırmakta ve otomatik düĢüncelerle depresif 

belirtileri ve depresif ruh halini sürdürmektedir (Moore, 1996). Katı bir biliĢ yapısı 

içindeki depresyon hastaları olumsuz inançlar aracılığıyla bu duygu durumu 

sürdürmektedir. BiliĢsel terapi tekniği daha esnek ve denge içeren bir düĢünce biçime 

ulaĢtırmaktadır. Bir bireyin biliĢsel esnekliği bu terapi yöntemiyle arttırılabilmektedir 

(Dennis ve Vander Wal, 2009a; akt: Dennis ve Vander Wal, 2010).  

Beck (1967) bireyin dünyasının düĢünceleri üzerine kurulduğunu söylemiĢtir. Beck‟e 

(1995) göre düĢünceler, duygu ve davranıĢlardan etkilenmektedir. Örnek olarak; 

psikolojik rahatsızlık, negatif genelleme ile biliĢe etki etmekte ve bireyin değiĢime 

karĢı direnç oluĢturmaktadır. Negatif düĢünceler bulunduran biliĢ, esneklikten 

uzaktır. Bu yüzden biliĢsel esneklik, pozitif düĢünme açısından temel 

oluĢturmaktadır.  

Hayes ve arkadaĢları (2006) esneklik düzeyinin düĢük olması, psikiyatrik bir 

bozukluğa sahip olma olasılığının daha yüksek olmasını, depresyon ve anksiyete 

semptomlarının daha fazla ortaya çıkabileceğini belirtmiĢtir.  Dennis ve Vander Wal 

(2009) biliĢsel esneklik bağlamında, depresyon ve biliĢsel esneklik arasındaki iliĢkiyi 

ele almıĢtır. BiliĢsel esneklik, depresyon ve anksiyete arasında negatif yönde anlamlı 

bir iliĢki olduğu bildirilmiĢtir. Fresco ve arkadaĢları (2007) biliĢsel esneklik 

düzeyinin düĢük olmasının, yaĢam olaylarındaki strese cevap olarak depresif 

semptomların geliĢimi için daha yüksek bir risk faktörü olduğunu belirtmektedir. 
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DeBerry (2012) yaĢ ve eğitim kontrol edildiğinde, biliĢsel esnekliğin, depresyonu 

anlamlı bir Ģekilde yordadığını belirtmektedir. Stresli yaĢam olayları karĢısında, 

esneklik düzeyi yüksek bireyler çatıĢmaya tolerans göstermekte ve daha uyumlu baĢa 

çıkma stratejileri sergilemektedir (Martin & Anderson, 1998 & Dennis and Vander 

Wal 2009b). Murray Sujan Hirt Sujan (1990) bir durum için bireyin alternatif 

yorumlamalar yapabilmesi, ruh halinin olumlu düzelmesini savunmaktadır. Olumlu 

ruh halindeki bireyler, biliĢsel olarak esnektir. Kategorize etme, planları göreve 

yönelik adapte etme konusunda değiĢiklik sağlayabilirler. Bu bireylerin zor yaĢam 

deneyimlerine karĢı, adaptif tepki gösterme daha olasıdır  ( Murray Sujan Hint Sujan, 

1990). 

Rehm, depresyondaki bireylerin davranıĢlarında otokontrol kaybının eğilimlerinden 

bir tanesini Ģu Ģekilde açıklamaktadır; depresif kiĢiler, zorlayıcı engeller ile karĢı 

karĢıya kaldığında davranıĢlarını ve kendini değerlendirmeye yatkındır (Rehm, 

1976). Depresyon, olumsuz değiĢen çevresel olaylara tepki olarak düĢünülürse; 

sevilen bir bireyin kaybedilmesi, iĢ kaybı, benlikte saygı kaybı gibi kısacası tüm 

değiĢmekte olan koĢullar dizini yeniden baĢlatmayı gerektiren durumlardır. Self 

kontrol diğer bir bakıĢ açısıyla bireyin kendini yönetmesiyle ve bireylerin adapte 

olma becerisidir. Çevre düzeni sağlandığında ve ortaya çıkabilecek sonuçlar 

görülebilecek düzeyde olduğunda davranıĢlar düzenlenebilirse depresyon ortaya 

çıkmamaktadır. Çünkü depresyonun çevrenin olumsuz değiĢimi ve kendimizi 

yönetme becerimiz ile arasında iliĢki bulunmaktadır (Rehm, 1985).  

2.4. Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve BiliĢsel Esneklik 

Cinsiyet, kadın ve erkeği genetik, fizyolojik ve biyolojik özellikler olarak 

tanımlarken, toplumsal cinsiyet kavramı ise bir toplumdaki kadın ve erkeği, sosyal 

açıdan rol ve sorumluluklarının ifadesi olarak tanımlamaktadır  (Çelik, 2008).  

Toplumsal cinsiyet biyolojik farklılıklardan bağımsız, kadın ve erkeğin o toplum için 

nasıl görüldüğü, nasıl algılandığı, nasıl düĢündüğünü ve nasıl davranılması 

gerektiğini belirleyen rollerden oluĢmaktadır (AtıĢ, 2010). Bu roller 

gelenekselleĢerek kadına ve erkeğe bazı sorumluluklar yüklemektedir. Toplum 

tarafından kadına yüklenen; çocuk doğurup büyütmek, ev iĢlerinden sorumlu olmak, 

eĢlerinin ve çocuklarının ihtiyaçlarına, mutluluklarına öncelik vermek, iĢ hayatını 
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geri planda tutmak vb. sorumluluklar olurken, erkeğe; evin dıĢında çalıĢmak ve 

geçiminden sorumlu olmak,  ailesi için mücadele etmek, ailede kontrol sahibi olmak 

vb. sorumlulukları içermekte ve eĢitlikçi bir yaklaĢım olmamaktadır (Zeyneloğlu, 

2008). Biçimlenen roller, çevreden gelen baskılarla hissedilen kabullenmeme 

korkusu ile genelde Ģartsız kabullenilmektedir. Erkek ve kadının kendine atfedilen 

görevlere, rollere koĢulsuz uyması, düĢünmeden ve üzerine akıl yürütmeden olduğu 

gibi sürdürmesi, toplumsal cinsiyet rolüne atfedilen yargı ve değerlerin devam 

ettirilmesine neden olmaktadır (Yüksel, 2006).  

Toplumsal cinsiyet, bireylerin biyolojik cinsiyetlerinden bağımsız olarak kültürün 

oluĢturduğu beklentilere ve kalıplara göre kadınsı veya erkeksi davranıĢlar ve yaĢam 

stilleri sergilemesidir (Girginer, 1994). Bireylerin birini değerlendirirken dikkate 

aldığı durum, kadınsı ve erkeksi kavramlarını belirleyen toplumsal rollerin 

hayatlarında ne derece yerine getirildiği olmaktadır (Yılmaz, 2007).  

Toplumsal cinsiyet ile ilgili teorilerin çoğu, geliĢim ilk yıllarda veya yetiĢkinlikle 

bağdaĢtırılırken, sosyobiliĢsel teori, yaĢamın tüm evrelerini ele almaktadır. Bundan 

dolayı, sıra gelen bölümlerde cinsiyet ile ilgili yönelimlerin sosyobiliĢsel 

faktörlerinin analizi tüm yaĢ grubunu kapsayacaktır (Bandura ve Bussey, 1999). 

Sosyal biliĢsel kuramda, toplumsal cinsiyet ile ilgili geliĢim üçlü karĢılıklı 

nedensellik açıklanmaktadır. Bu model, kiĢisel faktör, davranıĢ örüntüsü ve çevreden 

kaynaklı olayları bir bütün olarak ele alır. Kavramlar bir örüntü göstermezken 

çevresel duruma göre farklı görülmektedir (Dökmen,2017).  

Birey biliĢsel olarak olgunlaĢtıkça bir kategori belirlemekte ve o cinsiyete ait 

özellikleri göstermektedir. BiliĢsel geliĢim kuramının içinde bulunan bir diğer sayıltı 

olarak bulunan biliĢsel tutarlılık içinde kiĢinin biliĢsel tutarlılığa ihtiyaç duymakta 

olduğu ve kendine ait görüĢ oluĢturduğu görülmektedir. KiĢi cinsiyete ait tutarlılık 

gösteren davranıĢ sergiler (Dökmen, 2017).  

BiliĢsel esneklik bireylerin içinde olduğu yaĢ ve cinsiyete göre farklılık 

gösterebilmektedir. KiĢilerin içinde olduğu geliĢim aĢaması, dönem özellikleri ve 

cinsiyet rolü, biliĢsel esneklik düzeylerini etkileyebilmektedir ( Bilgiç ve Bilgin, 

2016). Öz (2012) ve Diril (2011), kız veya erkek bir ergen olmanın biliĢsel esneklik 

düzeyi açısından farklı olmadığını belirtmiĢlerdir.  Altunkol (2011) ise 
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araĢtırmasında erkek öğrencilerde kız öğrencilerle karĢılaĢtırıldığında biliĢsel 

esneklik düzeylerinin daha yüksek olduğunu bulmuĢtur. Beck‟e (1976) göre 

bireylerin belirli olaylarla ilgili diğerleriyle aynı olmayan düĢünceler taĢıması 

doğaldır. Bireyler içinde olduğu durumlarda farklı bir davranıĢ seçme ve 

uygulayabilme hakkına sahiptir. KiĢiler davranıĢ seçimi yapmadan önce, alternatif 

seçeneklerin farkında olmalıdır. Bir durumda ilgili seçeneklerin farkındalığını taĢıyan 

bireyler, en uygun davranıĢı gören kiĢilere göre daha çok düĢünüyor demektir. 

Önemli olan seçim en uygun seçeneği seçmek değil, seçimi tamamlamadan önce tüm 

alternatifleri görebilmektir (Martin ve Anderson, 1988). Lawrence Kohlberg 

oluĢturduğu biliĢsel geliĢim kuramında toplumsal cinsiyet rollerinin, biliĢim geliĢim 

süreciyle oluĢtuğunu söylemiĢtir. BiliĢsel GeliĢim Kuramı, kadın ve erkeklerin hangi 

kategoride bulunduklarını anlamaları gerektiğini söylemektedir. Kategoriyi 

anladıktan sonra zihinlerindeki cinsiyet rolüyle uygun bir Ģekilde hareket 

edeceklerdir (SiviĢ, 1999).  

Tüm bu bilgiler ıĢığında literatürde toplumsal cinsiyet ve biliĢsel esneklik arasındaki 

iliĢkiyi inceleyen çalıĢmaların sınırlı olduğu karĢımıza çıkmaktadır. Toplumsal 

cinsiyet rollerinin oluĢumunda biliĢsel geliĢim kuramı baĢta olmak üzere birçok 

kuramın biliĢsel esneklik düzeyi üzerinde etkili olabileceğine dair biliĢsel süreç 

vurguları, biliĢsel esneklik düzeyinin toplumsal cinsiyet rollerini belirlemede etkili 

olabileceğini vurgulamaktadır. Toplumsal cinsiyet rollerinin benimsenmesinde, 

biliĢsel esneklik düzeyinin etkili olabileceği, alternatif düĢüncelerin görülmesi ve 

içinde bulunulan duruma adapte olabilmenin bu süreçte etkisi olabileceği 

araĢtırmanın incelemek istediği diğer bir konudur. Literatürdeki bu boĢluğu 

doldurmak amacıyla toplumsal cinsiyet ve biliĢsel esneklik arasındaki iliĢki bu 

çalıĢmada incelenmiĢtir.    
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BÖLÜM 3 

YÖNTEM 

3.1. Örneklem 

AraĢtırma Türkiye genelinde 2018-2019 yıllarında üniversite öğrenimi gören 

öğrenciler üzerine yapılmıĢtır. Yüksek Öğretim Bilgi Yönetim Sistemi tarafından 

edinilen bilgiye göre 2016-2017 yılına ait verilere göre 7.198.987 kiĢi bilgisi 

dahilinde Raosoft Örneklem Hesaplama Aracı ile öngörülen örneklem Türkiye‟de 

üniversite öğrenimi gören ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olan 383 üniversite 

öğrencisini kapsamaktadır. Örneklem, yaĢları 18-45 arasında değiĢen 96 erkek  287 

kadın olmak üzere toplam 383 lisans veya yüksek lisansta öğrenim gören üniversite 

öğrencisinden oluĢmaktadır.  Örneklem tesadüfi örneklem olup, örnekleme internet 

üzerinden ulaĢılmıĢ ve veriler surveey üzerinden online olarak toplanmıĢtır. 

Örneklemde içleme kriterleri olarak katılımcıların Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti‟nde üniversite öğrencisi olma, Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olma 

Ģartları aranırken; dıĢlama kriterleri olarak zekâ geriliği ve diğer zihinsel engellere 

sahip olma, okur yazar olmama kriterleri kullanılmıĢtır.    

3.2. Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmada, araĢtırmaya katılmak için gönüllülük esası olduğu için 

„‟BilgilendirilmiĢ Gönüllü Olur Formu‟‟; katılımcıların sosyodemografik özellikleri 

için  „‟Sosyodemografik Özellikler ve Veri Formu‟‟; cinsiyet rollerini belirlemek için 

„‟Bem Cinsiyet Rolü Envanteri‟‟; biliĢsel esneklik düzeylerini belirlemek için 

„‟BiliĢsel Esneklik Envanteri‟‟ ve depresyon düzeylerini belirlemeyebilmek için 

„‟Beck Depresyon Ölçeği‟‟ kullanılmıĢtır.  
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3.2.1. Sosyodemografik Özellikler ve Veri Formu (Ek-2) 

Demografik bilgi formunda katılımcıların cinsiyet, yaĢ, eğitim durumu, sınıf sayısı, 

hangi üniversitede öğrenim gördüğü, toplum eğitim yılı, cinsel yönelimi, daha önce 

ya da Ģimdi psikiyatrik bir destek alıp almadığı ve psikiyatrik bir ilaç kullanımı olup 

olmadığına yönelik  demografik bilgilerini edinmek amacıyla soruları yanıtlamaları 

istenmiĢtir. Sosyodemografik Özellikler ve Veri Formu Ek 2‟de sunulmuĢtur. 

3.2.2. Bem Cinsiyet Rolü Envanteri (BCRE) (Ek-3) 

Bem (1974) „‟Bem Cinsiyet Rolü Envanteri‟‟ni geliĢtirmiĢtir. BCRE, bireylerin 

benimsediği cinsiyete yönelik rollerini ayrıĢtırmayı amaçlayan bir ölçektedir. 

Toplamda içerisinde 60 madde olmakla birlikte, bu maddelerin dağılımı; 20 erkeksi, 

20 kadınsı olmak üzere, kalan 20 tanesi de sosyal beğenirlik açısından özellikler 

içermektedir. Envanter genel olarak bireylerin kadınsılık, erkeksilik ve androjen 

olarak betimlenmesini sağlamaktadır (Bem, 1974). Kadınsılık ve erkeksilik 

ölçeklerinden alınan toplam puanların grubun medyanı bağlamında değerlendirilerek 

kiĢiler dört cinsiyet rolüne (kadınsı, erkeksi, androjen ve belirsiz) göre 

sınıflandırılmaktadır. Bu bağlamda kadınsılık puanı kadınsılık medyanının altında 

ama erkeksilik puanı erkeksilik medyanının üstünde olanlar “erkeksi (maskülen)”; 

kadınsılık puanı kadınsılık medyanının üstünde ama erkeksilik puanı erkeksilik 

medyanının altında olanlar “kadınsı (feminen)”; kadınsılık puanı kadınsılık 

medyanının üstünde ve erkeksilik puanı erkeksilik medyanının üstünde olanlar 

“androjen”; kadınsılık puanı kadınsılık medyanının altında ve erkeksilik puanı 

erkeksilik medyanının altında olanlar “belirsiz” olarak sınıflandırılmıĢtır. BCRE‟nin 

Türk kültürüne ve örneklemine yönelik güvenirlik ve geçerlik çalıĢması Dökmen 

(1999) tarafından gerçekleĢmiĢ ve yapılmıĢtır. BCRE Kavuncu (1987) tarafından 

Türkçe diline uyarlanmıĢtır. BCRE‟nin Türkçe uyarlanmasında test-tekrar güvenirlik, 

kadınsılık için .75, erkeksilik için .89 (n=208) ve sosyal beğeni için .87 olarak 

ölçülmüĢtür. Geçerlik bakımından ise katsayılar erkeksilik ile kadınsılık .21, sosyal 

beğeni ile erkeksilik .34, sosyal beğeni ile kadınsılık .59 olarak bulunmuĢtur. Yapılan 

bu çalıĢmada sosyal beğenirlik alt ölçeği kullanılmamıĢ olup, erkeksilik ve kadınsılık 

alt ölçekleri ele alınmıĢtır. Bem Cinsiyet Rolü Envanteri Ek 3‟de sunulmuĢtur.  
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3.2.3. BiliĢsel Esneklik Envanteri (BEE) (Ek-4) 

BiliĢsel Esneklik Envanteri (BEE): Dennis ve Vander Wal (2010) BEE‟yi geliĢtirmiĢ, 

kiĢilerin karĢılaĢtıkları zor durumlar içerisinde alternatif, uyumlu, duruma uygun ve 

dengeli düĢünceler oluĢturabilme becerisini ölçebilmek üzere hazırlanmıĢtır. 20 

madde içeren ölçek, „alternatifler‟ ve „kontrol‟ Ģeklinde iki alt ölçek içermekle 

beraber ölçekten alınan puanların 20 ile 100 arasında değiĢiklik gösterdiği, puan 

yükseldikçe biliĢsel esnekliğin de pozitif yönde arttığı görülmüĢtür. Ölçeğin Türkçe 

diline uyarlanması Gülüm ve Dağ (2012) tarafından yapılmıĢtır. Uyarlama 

çalıĢmalarında BEE‟nin tüm ile alternatif ve kontrol içeren alt ölçeklerinin iç tutarlık 

adına katsayıları 0,90, 0,89, 0,85 olarak sırasıyla hesaplanmıĢtır. BiliĢsel Esneklik 

Envanteri Ek 4‟te sunulmuĢtur. 

3.2.4. Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) (Ek-5) 

Beck Depresyon Ölçeği : KiĢilerin depresyon adına riskini belirlemek ve depresif 

belirtilere yönelik düzeyini belirlemek amacı eĢliğinde Beck tarafından 4‟lü likert 

tipi ile kendini değerlendirmeye yarayan ölçektir. Beck Depresyon Ölçeği 21 

maddeden oluĢmakta ve baĢarısızlık duygusu, doyum alamama, iĢtah azalması, 

karamsarlık, yoğunluk, suçluluk duyguları, uyku bozukluğu, sosyal geri çekilme, 

huzursuzluk gibi depresif belirtileri içermektedir. Hisli (1989) tarafından geçerlik ve 

güvenirlik çalıĢmaları yapılmıĢ olunup, Cronbach alfa 0.80 bulunmuĢtur. Ölçeğin 

kesme puanı 17 kabul edilmiĢtir. Ölçekten alınan toplam puanların aralığı 0 ile 63 

arasında değiĢmektedir. Beck Depresyon Ölçeği Ek 5‟te sunulmuĢtur. 

3.3. ĠĢlem 

IĢık Üniversitesi etik kurul onayından sonra internet üzerinden çevrimiçi form 

yöntemiyle ulaĢılan kiĢiler araĢtırma için bilgilendirilerek gönüllü katılım onamları 

alınmıĢtır. Katılımcılara sırasıyla „‟BilgilendirilmiĢ Onam Formu‟‟, 

„‟Sosyodemografik Özellikler Ve Veri Formu‟‟, „‟Bem Cinsiyet Rolü Envanteri‟‟, 

„‟BiliĢsel Esneklik Envanteri‟‟ ve „‟Beck Depresyon Ölçeği‟‟ sunulmuĢtur. 

ÇalıĢmada bulunan ölçeklerin tamamlanması ortalama 15 dakika sürmüĢtür. 
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3.4. Verilerin Analizi 

Verilerin analizi SPSS for Windows 22. versiyonu ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırmanın sorularının yanıtı için öncelikle cinsiyet rolleri ve sosyodemografik 

bilgiler arasındaki iliĢkiler Ki Kare Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

kullanılarak incelenmiĢtir. Ardından toplumsal cinsiyet rolleri ve biliĢsel esneklik 

arasındaki iliĢki, toplumsal cinsiyet rolleri ve depresyon puanları arasındaki iliĢki 

cinsiyet kontrol edilerek Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile analiz edilmiĢtir. 

Daha sonra biliĢsel esneklik puanları ve depresyon puanları arasındaki iliĢki pearson 

kolerasyon yöntemiyle incelenmiĢtir. Kadınsılık puanları ile erkeksilik puanları ve 

biliĢsel esneklik arasında, biliĢsel esneklik ve depresyon arasında iliĢki çıkması 

sonrasında bağımsız değiĢkenin bağımlı değiĢkeni yordayıp yordamadığını kontrol 

etmek amacıyla regresyon analizi gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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BÖLÜM 4 

BULGULAR 

Bu bölümde araĢtırma sorularını test etmek üzere istatistiksel analizlerin sonuçları 

yer almaktadır. Analizlerden önce, veri giriĢleri kontrol edilmiĢ, araĢtırmaya katılan 

ancak üniversite öğrencisi olmayan 1 katılımcı örneklem dıĢı bırakılmıĢtır. Bu 

iĢlemden sonra elde edilen verilerin istatistiksel olarak uygun hâle gelmesi için kayıp 

değerler tespit edilmiĢ ve ilgili maddeye dair ortalama puan atanmıĢtır. Daha sonra 

uç değer analizi için yapmak için sürekli değiĢkenlerin z skorları hesaplanmıĢ, -3,29 

< z < +3,29 aralığı dıĢında kalan 11 veri örneklemden çıkartılmıĢtır. Analizlere 

geçmeden önce skewness ve kurtosis değerlerine göre datanın normalliği incelenmiĢ 

ve normal dağılım gösterdiği görülmüĢtür. Bu iĢlemlerin sonucunda 383 katılımcıya 

ait olan veriler üzerinden araĢtırma yürütülmüĢtür. Belirtilen örneklem, veri giriĢleri 

sırasında kontrol edilerek kayıp değer ve uç değer analizleri sonrasında dahil olan 

katılımcıları içermektedir. Bem Cinsiyet Rolü Envanteri üzerinden alınan puanların 

medyanı alınarak bireylerin kadınsılık ve erkeksilik puanlarının medyanın üstünde ya 

da altında kalmasına göre cinsiyet rolleri(kadınsı, erkeksi, androjen, belirsiz) 

belirlenmiĢtir. Erkeksilik puanı medyanın üstünde kalıp kadınsılık puanı kadınsılık 

medyanı altında kalan kiĢiler erkeksi, erkeksilik puanı medyanın altında kalıp 

kadınsılık puanı kadınsılık medyanı üstünde kalanlar kadınsı, erkeksilik puanı 

erkeksilik medyanın üstünde kalıp kadınsılık puanı da kadınsılık puanı üstünde 

kalanlar androjen, erkeksilik puanı erkeksilik medyanı altında kalıp kadınsılık puanı 

da kadınsılık medyanı altında kalan kiĢiler belirsiz cinsiyet rolü olarak belirlenmiĢtir. 

BCRE‟den alınan kadınsılık ve erkeksilik toplam puanları da araĢtırmada 

kullanılmıĢtır.  
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4.1. ÇalıĢma Örnekleminin Demografik Özellikleri  

Katılan üniversite öğrencilerinin yaĢ ve toplam eğitim süresi değiĢkenlerinin sıklığı, 

ortalaması ve standart sapması tablo 1‟de verilmiĢtir. Ayrıca araĢtırmaya katılan 

üniversite öğrencilerinin cinsiyet, cinsel yönelim, eğitim durumu, 

psikolojik/psikiyatrik destek alma ve psikiyatrik ilaç kullanım değiĢkenlerine iliĢkin 

sıklık ve yüzdelik değerleri tablo 1‟de sunulmuĢtur.  

Tablo 1. Katılımcılara Ait Sosyo-Demografik DeğiĢkenlere ĠliĢkin Sıklık, Yüzdelik, 

Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 

                DeğiĢken N % Ort. (SS) 

YaĢ 383  22,42 

(3,14) 

Cinsiyet 

                 Erkek 

                 Kadın 

 

96 

287 

 

25,1 

74,9 

 

Toplam eğitim süresi   16,10 

(2,06) 

Cinsel Yönelim 

                 Heteroseksüel 

                 Homoseksüel 

                 Biseksüel 

                 Aseksüel 

 

338 

17 

18 

10 

 

88,3 

4,4 

4,7 

2,6 

 

Eğitim Durumu 

                 Lisans 

                 Yüksek Lisans 

 

313 

70 

 

81,7 

18,3 

 

GeçmiĢte Psikolojik/Psikiyatrik Destek 

                 Hayır 

                 Yatarak Tedavi 

                 Ayakta Psikoterapi 

                 Ayakta Psikiyatrik (Ġlaç) Tedavi          

                 Ayakta Psikoterapi ve Psikiyatrik (Ġlaç) Tedavi 

 

272 

3 

50 

52 

6 

 

71 

,8 

13,1 

13,6 

1,6 

 

ġu an Psikolojik/Psikiyatrik Destek 

                 Hayır 

                 Ayakta Psikoterapi 

                 Ayakta Psikiyatrik (Ġlaç) Tedavi 

                 Ayakta Psikoterapi ve Psikiyatrik (Ġlaç) Tedavi 

 

347 

14 

20 

2 

 

90,6 

3,7 

5,2 

,5 

 

Psikiyatrik Ġlaç Kullanımı 

                  Evet 

                  Hayır 

 

29 

354 

 

7,6 

92,4 
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4.2. Toplumsal Cinsiyet Rolleri ile Sosyodemografik DeğiĢkenler Arasındaki 

ĠliĢki 

Üniversite öğrencisi olan katılımcıların cinsiyet, eğitim durumu, cinsel yönelim, 

geçmiĢ psikolojik/psikiyatrik destek, Ģu an psikolojik/psikiyatrik destek, Ģu an 

psikiyatrik ilaç kullanımı ile toplumsal cinsiyet rolleri arasındaki iliĢkiye bakmak 

amacıyla Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıĢ olup yaĢ, toplam eğitim 

süresi ile toplumsal cinsiyet rolleri arasındaki iliĢkiye bakmak için ki-kare testi 

kullanılmıĢtır. Tablo 2‟de sunulmuĢtur. 

Tablo 2. Katılımcılara Ait Sosyo-Demografik DeğiĢkenlerin Toplumsal Cinsiyet 

Rolleri, Beck Depresyon Ölçeği Toplam Puanları ve BiliĢsel Esneklik Ölçeği Toplam 

Puanlarına Göre Dağılımı 

 Kadınsı 

n=53 

Erkeksi 

n=62 

Androjen 

n=121 

Belirsiz 

n=147 

 

F/x2 
 

P 

YaĢ (ort,ss) 22,4  

(3,41) 

22,81 (2,71) 22,16 (2,62) 22,47  

(3,58) 

,606 a.d. 

Cinsiyet (%) 

      Erkek 

      Kadın 

 

3,8 

96,2 

 

50 

50 

 

15,7 

84,3 

 

29,9 

70,1 

15,069 P<0,05 

Toplam Eğitim Süresi (ort,ss) 16,13 (2,22) 16,5  

(1,97) 

16  

(1,97) 

16,01  

(2,10) 

,979 a.d. 

Eğitim Durumu (%)  

      Lisans 

      Yüksek Lisans 

 

81,1 

18,9 

 

79 

21 

 

83,5 

16,5 

 

81,6 

18,4 

,185 a.d. 

Cinsel Yönelim (%) 

       Heteroseksüel 

       Homoseksüel 

       Biseksüel 

       Aseksüel 

 

88,7 

5,7 

3,8 

1,9 

 

85,5 

3,2 

4,8 

6,5 

 

89,3 

3,3 

5,0 

2,5 

 

88,4 

5,4 

4,8 

1,4 

,671 a.d. 

GeçmiĢte Alınan Destek (%) 

      Hayır 

      Yatarak Tedavi 

      Ayakta Psikoterapi 

      Ayakta Psikiyatrik (Ġlaç) Tedavi          

      Ayakta Psikoterapi ve Psikiyatrik 

 

67,9 

0 

13,2 

17 

1,9 

 

77,4 

0 

9,7 

11,3 

1,6 

 

69,4 

1,7 

14 

14,9 

0 

 

70,7 

0,7 

13,6 

12,2 

2,7 

,440  

a.d. 

ġu an Alınan Destek (%) 

     Hayır 

     Ayakta Psikoterapi 

     Ayakta Psikiyatrik (Ġlaç) Tedavi 

     Ayakta Psikoterapi ve  Psikiyatrik 

 

86,8 

7,5 

5,7 

0 

 

90,3 

3,2 

4,8 

1,6 

 

90,9 

2,5 

6,6 

0 

 

91,8 

3,4 

4,1 

0,7 

,177 a.d. 

ġu an Psikiyatrik Ġlaç Kullanımı (%) 

       Evet 

       Hayır 

 

7,5 

92,5 

 

11,3 

88,7 

 

8,3 

91,7 

 

5,4 

94,6 

,750 a.d. 

Beck Depresyon Toplam Skor (ort,ss)* 11,14 

(7,86) 

10,15 

(7,74) 

11,98 

(8,69) 

12,26 

(8,98) 

,916 a.d. 

BiliĢsel Esneklik Toplam Skor (ort,ss)* 75,15 

(9,39) 

79,66 

(6,82) 

78,72 

(8,64) 

74,27 

(8,67) 

9,256 P<0,01 

*Wilk‟s Lambda=,925 , F=4,988, p <0.05 

*Cinsiyet kontrol edilmiĢtir. 
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4.3. Toplumsal Cinsiyet Rolleri ile Sosyodemografik DeğiĢkenler Arasındaki 

ĠliĢkilere Dair Bulgular 

AraĢtırmaya katılan üniversite öğrencilerinin yaĢ ile toplumsal cinsiyet rolleri 

arasındaki iliĢki incelendiğinde, gruplar arasında anlamlı bir iliĢki olmadığı 

görülmüĢtür. Toplumsal cinsiyet rollerinin cinsiyete göre gruplar arasında anlamlı 

derece farklılaĢtığı görülmüĢtür. Bu nedenle cinsiyet değiĢkeni varyans analizlerinde 

kontrol edilmiĢtir. 

Üniversite öğrencisi olan katılımcıların toplumsal cinsiyet rollerinin katılımcıların 

toplam eğitim sürelerine, eğitim durumlarına, cinsel yönelimlerine, geçmiĢ 

psikolojik/psikiyatrik desteklerine, Ģu an psikolojik/psikiyatrik desteklerine ve Ģuan 

psikiyatrik ilaç kullanımlarına göre incelendiğinde anlamlı bir fark görülmemiĢtir. 

Tablo 2‟de sunulmuĢtur.  

4.4. Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Depresyon Puanları Arasındaki ĠliĢki 

Üniversite öğrencilerinden oluĢan katılımcıların toplumsal cinsiyet rollerine (kadınsı, 

erkeksi, androjen, belirsiz) göre depresyon puanlarının farklılaĢıp farklılaĢmadığını 

test etmek amacıyla cinsiyet değiĢkeni kontrol edilerek tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) kullanılmıĢtır.  

Analiz sonucunda cinsiyet kontrol edildiğinde üniversite öğrencilerinin depresyon 

puanları, toplumsal cinsiyet rollerine göre (erkeksi, kadınsı, androjen, belirsiz) 

farklılaĢmamaktadır. Tablo 2‟de sunulmuĢtur. 

4.5. Kadınsılık ve Erkeksilik Puanları ile Depresyon Puanları Arasındaki ĠliĢki 

Erkeksilik ve kadınsılık toplam puanları ile depresyon puanları arasındaki iliĢkiye 

bakmak amacıyla pearson kolerasyon yöntemi kullanılmıĢtır. Yapılan pearson 

kolerasyon analizi sonucunda erkeksilik puanları ile depresyon puanları arasında 

(r=.038, p>.05) ve kadınsılık puanları ile depresyon puanları arasında (r=.-040, 

p>.05) iliĢki bulunamamıĢtır.    
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4.6. Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve BiliĢsel Esneklik Puanları Arasındaki iliĢki 

Üniversite öğrencilerinden oluĢan katılımcıların toplumsal cinsiyet rollerine (kadınsı, 

erkeksi, androjen, belirsiz) göre biliĢsel esneklik puanlarının farklılaĢıp 

farklılaĢmadığını test etmek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

kullanılmıĢtır. Analize iliĢkin sonuçlar tablo 3‟de verilmiĢtir.  

Tablo 3. Toplumsal Cinsiyet Rolü DeğiĢkenine Göre BiliĢsel Esneklik Envanteri 

Toplam Puanlarının FarklılaĢmasına ĠliĢkin Varyans Analizi Sonuçları 

 

Cinsiyet 

Rolü 

N Ort. Ss F P LSD Testi 

Kadınsı 53 75,15 9,39 9,399 ,000** Erkeksi>Kadınsı 

Erkeksi 62 79,66 6,82   Erkeksi>Belirsiz 

Androjen 121 78,72 8,64   Androjen>Belirsiz 

Belirsiz 147 74,26 8,66    

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

Analiz sonucundan üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine göre biliĢsel 

esneklik puanlarının anlamlı derecede farklılaĢtığı görülmüĢtür. Toplumsal cinsiyet 

rolleri ve biliĢsel esneklik puanları arasında bulunan anlamlı fark sonucunda hangi 

gruplar arasında anlamlı bir fark olduğunu bulmak amacıyla önce homojenlik 

önkoĢulunu incelenmiĢ ve karĢılandığı görülmüĢtür (p=,138, p<,05). Ardından  Post-

Hoc Testi uygulanılmıĢ ve Tukey test sonuçları yorumlanmıĢtır. Erkeksi 

katılımcıların BEE puan ortalamaları, kadınsı katılımcıların BEE puan 

ortalamalarından  ve belirsiz cinsiyet rolü taĢıyan katılımcıların BEE puan 

ortalamalarından anlamlı derecede yüksektir. Androjen cinsiyet rolü taĢıyan 

katılımcıların BEE puan ortalamaları, belirsiz cinsiyet rolü taĢıyan katılımcıların 

BEE puan ortalamalarından  anlamlı derecede yüksektir.  

Toplumsal cinsiyet rollerinin biliĢsel esneklik düzeyini cinsiyet kontrol edilerek 

yordayıp yordamadığına bakmak için ise regresyon analizi yapılmıĢ ve β=.-.112, t 

(383) = -2.183, p>.05 yordadığı bulgusuna ulaĢılmıĢtır. 

4.7. Kadınsılık ve Erkeksilik Puanları ile BiliĢsel Esneklik Ölçeği Puanlarının 

Arasındaki ĠliĢki 



30 
 

Erkeksilik ve kadınsılık toplam puanları ile BEE puanları arasındaki iliĢkiye bakmak 

amacıyla pearson kolerasyon yöntemi kullanılmıĢtır. 

Tablo 4. Kadınsılık ve Erkeksilik Puanları ile BiliĢsel Esneklik Puanları Arasındaki 

ĠliĢki 

 1 2 3 

BiliĢsel Esneklik Puanları    

Kadınsı ,321**   

Erkeksi ,185** ,632**  

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

Yapılan pearson kolerasyon analizi sonucunda erkeksilik ile BEE puanları arasında 

ve kadınsılık ile BEE puanları arasında iliĢki bulunmuĢtur.  

Kadınsılık ve erkeksilik puanlarının biliĢsel esneklik puanları yordayıp 

yordamadığını test etmek amacıyla regresyon analizi kullanılmıĢtır. Yapılan analiz 

sonucunda erkeksilik puanları ile biliĢsel esneklik puanlarını β=.-.022, t (383) = -

.293, p>.05 yordamazken, kadınsılık puanlarının biliĢsel esneklik puanlarını 

yordadığı β=.334, t (383) =  -4.883 , p<.05 bulgusuna ulaĢılmıĢtır.  

Bu bulgulara göre kadınsılık ve erkeksilik toplam puanları tek baĢına biliĢsel 

esneklik puanları ile iliĢkili çıkmıĢtır. Kadınsılık toplam puanları tek baĢına biliĢsel 

esneklik puanlarını yordarken, erkeksilik toplam puanları tek baĢına biliĢsel esneklik 

puanlarını yordamamaktadır. 

4.8. BiliĢsel Esneklik Ve Depresyon Puanları Arasındaki ĠliĢki 

Üniversite öğrencilerinin biliĢsel esneklik puanları ve depresyon puanları arasındaki 

iliĢkiyi test atmak amacıyla basit doğrusal kolerasyon iĢlemi yapılmıĢtır.  

Tablo 5. BiliĢsel Esneklik Puanları ve Beck Depresyon Puanları Arasındaki ĠliĢki 

 1 2 3 4 

Beck Depresyon Puanları      

BiliĢsel Esneklik Puanları   -.308**    

Alternatif -.159**   .918**   

Kontrol -.460**  .700**   .396**  

*p<.05, ** p<.01 
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Yapılan pearson kolerasyon analizi sonucunda üniversite öğrencilerinin biliĢsel 

esneklik puanları ve depresyon puanları arasında negatif yönde anlamlı bir iliĢki 

bulunmuĢ olup BEE‟nin alt boyutu olan alternatif ile Beck depresyon puanları 

arasında negatif, BEE‟nin diğer bir alt boyutu olan kontrol ile Beck depresyon 

puanları arasında da negatif anlamlı iliĢki olduğu görülmektedir. BiliĢsel esneklik 

envanterinin iki alt boyutu olan alternatif ve kontrol arasında pozitif yönde anlamlı 

bir iliĢki bulunmuĢtur.  

Cinsiyet kontrol edildiğinde biliĢsel esneklik puanlarının depresyonu yordayıp 

yordamadığını test etmek amacıyla regresyon analizi kullanılmıĢtır. Yapılan analiz 

sonucunda biliĢsel esneklik puanlarının depresyon puanlarını yordadığı β=.-.229, t 

(383) = -6.275 , p<.05 bulgusuna ulaĢılmıĢtır.  
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BÖLÜM 5 

TARTIġMA 

Bu araĢtırma üniversite öğrencilerinin depresyon puanlarının cinsiyet rolleri ve 

biliĢsel esneklik düzeyleri açısından incelenmesini hedeflemiĢtir. Bu bölümde 

araĢtırma sonucunda elde edilen bulgular literatür bilgileri ile tartıĢılıp, araĢtırmaya 

dair sınırlılıklara yer verilmiĢtir.  

AraĢtırmaya katılan 383 üniversite öğrencisinin araĢtırmada depresyon puanları ile 

biliĢsel esneklik puanları ve biliĢsel esneklik puanları ile cinsiyet rolleri arasındaki 

iliĢki anlamlı çıkarken toplumsal cinsiyet rolleri ile depresyon puanları arasında 

anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. Ayrıca erkeksilik puanlarının biliĢsel esneklik 

puanlarını yordamadığı görülürken, kadınsılık puanlarının biliĢsel esneklik düzeyini 

yordadığı bulgusuna ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmanın ilk hipotezi olan üniversite 

öğrencilerinde cinsiyet rolleri ve depresyon puanları arasında anlamlı bir fark 

beklenirken, anlamlı bir fark bulunamamıĢtır ve doğrulanamamıĢtır. Ġkinci hipotez 

olan üniversite öğrencilerinde toplumsal cinsiyet rolleri ve biliĢsel esneklik puanları 

arasında anlamlı bir fark bulunup doğrulanırken, üçüncü hipotez olan üniversite 

öğrencilerinin biliĢsel esneklik puanları ve depresyon puanları arasında negatif yönde 

iliĢki bulunmuĢ ve doğrulanmıĢtır.  

AraĢtırma sonucunda elde edilen toplumsal cinsiyet rolleri ve depresyon puanlarının 

anlamlı düzeyde fark oluĢturmamasını literatür kapsamında da destekleyen 

açıklamalar görülmüĢ olunmasına rağmen buna ters olan bulgular da karĢımıza 

çıkmaktadır. Literatürde yapılan araĢtırmalar toplumsal cinsiyet rolleri ve depresyon 

düzeyi arasındaki iliĢkinin çoğu zaman baĢka bir faktörle birlikte değerlendirilmesi 

gerektiğini, toplumsal cinsiyet rolleri ve depresyon düzeyinin herhangi bir faktör 

olmadan bakıldığında net sonuçlar vermediğini söylemektedir. Literatüre 

bakıldığında kadınsılık puanları ve depresyon arasında pozitif, erkeksilik puanları ile 



33 
 

depresyon arasında negatif bir iliĢki olduğu birçok çalıĢmada karĢımıza çıkmaktadır 

(Whitley, 1983; Carlson & Baxter, 1984; Bursik, 1991; Dökmen, 1997). Annandale 

ve Hunt (1990), cinsiyet kontrol değiĢkeni olarak alındığında, erkeksi olmanın beden 

ve ruh sağlığı açısından olumlu olduğu etkisini belirtmiĢtir. Ayrıca çalıĢmada yüksek 

kadınsılık düzeyi, ruh sağlığı bozukluğu ve daha fazla doktor baĢvurusu ile iliĢkilidir. 

Bu farklılık, kadınsı cinsiyet rolünün içerdiği hassas olma, duygusal olma bağımlı 

olma kavramlarını içerirken; erkeksi cinsiyet rolü ise lider olma, baskın olma, 

bağımsız olma gibi özellikleri taĢımasıyla açıklanabilir. Erkeksi olma özelliği daha 

yüksek olan bireylerde; bağımlılık ve depresyonun daha az, özgüvenli olma ve 

giriĢken olma eğilimlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir (Kopper ve Epperson, 

1996). Wilson ve Cairns (1998) erkek ve kadınlarda artan erkeksilik puanının 

depresyon düzeyini düĢürmekte olduğunu belirtmiĢtir. Beck Depresyon Envanteri 

puanlarını depresyonun bir ölçütü olarak kullandıkları bir araĢtırmada, erkeksilik ve 

kadınsılık açısından alınan puanların kadın ve erkekte olumsuz yaĢam olaylarıyla ve 

bunlarla beraber gelen stres yaĢantılarıyla depresyonla iliĢkili olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Kaynaklarda, kadınlar ve erkeklerde; kadınsılık ya da erkeksilik 

puanlarının depresyon ile iliĢkisi açısından net sonuçlar bulunmamaktadır. Bu 

değiĢkenlerin tek baĢına değil çoğu zaman baĢka faktörlerle birlikte incelenmesinden 

kaynaklanıyor olması mümkündür (Waelde ve ark., 1994). Dökmen (1997)‟e göre 

depresyon puanları ve cinsiyet rolleri arasındaki iliĢki anlamlı derecede 

değiĢmektedir. KarĢılaĢtırılan cinsiyet rollerinde, kadınsı ve belirsiz grupta olanların 

depresyon puanları androjenlere göre daha yüksektir. Diğer gruplar arasında ise 

anlamlı fark bulunamamıĢtır. Erkeksilik ile kadınsılık puanları yüksek olduğunda 

(androjenlik), erkeksilik puanının düĢük olmasına (kadınsılık ve belirsiz) kıyasla,  

psikolojik olarak durumu olumlu açıdan etkilediği söylenebilir. Literatürde ise 

androjen grubunun ruh sağlığı açısından en olumlu grup olduğu belirtilmektedir. 

Erkeksi grubun ise androjen grupla benzerlik gösterdiği belirtilmektedir (O‟Heron ve 

Orlofsky, 1990, Wiliams ve D‟Allessandro, 1994). Dökmen (1997) çalıĢmasında, 

cinsiyet rolleri ile bağlantılı farklılaĢmanın erkekler açısından ortaya çıktığını 

söylemektedir. Cinsiyet rollerinin depresyonun belirleyici olarak önemli olduğu 

(Golding ve Singer, 1983) Dökmen‟in çalıĢmasında sadece erkek cinsiyetinde 

desteklenmiĢtir. Kadın cinsiyetinde kadınsılık ve erkeksilik puanlarının arasında 

anlamlı bir iliĢkiye rastlanmamıĢtır (Dökmen, 1997). Literatürdeki çalıĢmaların 

androjen kiĢilerin diğerlerine kıyasla daha iyimser bir mizaç taĢıdıkları  (Norlander 
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ve ark., 2000), özgüvenlerinin diğer cinsiyet rollerine kıyasla yüksek (Mullis ve 

Mckinley, 1989; Akt. Girginer, 1994), psikolojik sağlık durumlarının iyi olduğunu 

(Flaherty & Dusek, 1989; Williams & D‟Alessandro, 1994) göstermektedir. 

Bazı teoriler dolaylı veya dolaysız yoldan, erkek ve kadın arasında bulunan 

duygudurum bozukluklarını açısından farklılığı cinsiyet rollerine özgü kiĢilik ile 

açıklamaktadır (Bromberger ve Matthews, 1996). Alanda bulunan araĢtırmalar daha 

çok erken yetiĢkin dönemi kapsamakta ve bu bağlamda orta yaĢ döneminde bulunan 

kadınlar ile yürütülmüĢ araĢtırmalar çok fazla rastlanmamaktadır. Orta yaĢ 

döneminde bulunan kadınlar ile yürütülen bir erken dönem araĢtırmada, kadınsı, 

erkeksi ve androjen arasındaki en çok sıkıntı veren belirti bildiren bireylerin kadınsı 

cinsiyet rolü taĢıdıkları ve androjenlerin bu grubu izlediği söylenmiĢtir (Frank ve 

ark., 1985).  

Yapılan baĢka bir araĢtırma sonuçları ise, kadınsı cinsiyet rolü taĢıyan orta yaĢlı 

kadınların stresten diğer gruba göre daha fazla etkilendiği bulunmuĢtur. Kadınsı 

cinsiyet rolünü taĢımak orta yaĢ dönemi için diğerlerine kıyasla daha sorunlu bir hâl 

alabileceği çıkarımında bulunulmuĢtur (Bromberger ve Matthews, 1996). Orta yaĢ 

dönemi içerisinde bulunan kadınlarda depresif olanlar daha çok kadınsılık rolleri 

açısından geleneksel kadınsılığı benimseme eğilimi varken, depresyon düzeyinin 

kadınsı cinsiyet rolünü kabul etme düzeyiyle iliĢkili olduğu belirtilmiĢtir (Tinsley ve 

ark., 1984). Daha erken yetiĢkin dönemler ile orta yaĢ ve ileri yaĢ dönemleri 

karĢılaĢtırıldığında, daha genç yaĢta bulunanlar erkeksi rolleri taĢırken, 40‟lı yaĢ 

sonrasında olan kadınların daha geleneksel cinsiyet rollerini taĢıdığı görülmektedir 

(Erdwins ve ark., 1983).  

Depresyon açısından cinsiyetin farklı olması çok belirgin bir özellik değildir. 

Kadınların erkeklere oranla daha fazla depresif olduğu söylenen bulgular olduğu gibi 

(Bromberger ve Matthews, 1996), klinik olmayan örneklemlerde depresyonun 

cinsiyet farkından kaynaklandığına dair ters bulgular da bulunmaktadır (Waelde ve 

ark., 1994). Cinsiyet rolleri ve depresyon arasındaki iliĢkiye bakıldığında ise yine 

çeĢitli açıklamalar karĢımıza çıkmaktadır. Androjen olan grup ile olumlu ruh sağlığı 

değiĢkenleri arasında iliĢki olduğu gibi (Bem, 1974), erkeklerde erkeksi olmanın ruh 

sağlığı ile iliĢkisi pozitif anlamlı bir iliĢki Ģeklinde karĢımıza çıkmaktadır (O‟heron 

ve Orlofsky, 1990). Ayrıca, kadınsı ve erkeksiliğin ruh sağlığının içerdiği farklı 
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yönler (kiĢilik boyutları) ile pozitif bir iliĢki gösterdiği görülmektedir (Arrındell ve 

ark., 1997). Dökmen (1999) yaptığı araĢtırmada depresyonun, cinsiyet rollerinin ve 

cinsiyetin yanında cinsiyet bağlamında grup algıları ile iliĢkili olabileceğini öne 

sürmüĢ ancak güçlü bir iliĢki bulamamıĢtır. Yine bu çalıĢma depresyon ile cinsiyet 

algıları, cinsiyet rolleri puanları ve bazı demografik değiĢkenleri incelemiĢ ve 

depresyon kadın cinsiyetinde bu değiĢkenler tarafından daha çok açıklandığı 

literatüre kazandırmıĢtır. Kadınların depresyon puanlarındaki anlamlı farklılığın 

eğitim ve erkeksilik puanları ile oluĢtuğunu, iki değiĢkende artıĢ olmasının depresyon 

puanlarında düĢüĢ olduğunu göstermektedir. Erkeklerde ise bu değiĢkenlerin hiçbir 

tanesi anlamlı fark vermemiĢtir, yalnızca cinsiyet algılarındaki puanların 

farklılaĢması depresyon değiĢimini ortaya koymada farklılaĢma düzeyine 

yaklaĢtırmıĢtır. Yine Dökmen (1999) çalıĢmasında kolerasyonlar incelendiğinde 

kadın veya erkeklerde hiçbir değiĢken ile iliĢki anlamlı çıkmamıĢtır. 

Bu bilgiler ıĢığında toplumsal cinsiyet rolleri ve depresyon düzeyleri arasında 

anlamlı fark gösteren araĢtırmalar olsa da anlamlı fark göstermeyen bulgular da 

karĢımıza çıkmaktadır. Bu çalıĢmada ise toplumsal cinsiyet rolleri ve depresyon 

düzeyi arasında bulunan iliĢkinin anlamsız çıkması, literatürdeki paralel araĢtırmaları 

desteklerken, ilgili baĢka bir değiĢkenin bu iliĢkide araĢtırmaya katılarak 

incelenebileceğinin ve bulguların değiĢebileceğinin önemine vurgu yapılmaktadır.  

AraĢtırmanın bir diğer bulgusu olan toplumsal cinsiyet rolleri ve biliĢsel esneklik 

puanları arasındaki iliĢki anlamlı derecede farklı çıkmıĢtır. Kavuncu (1987) erkek ve 

kadın rollerinde farklılığın günümüzde azaldığını ve androjen rolüne sahip olmanın 

önemli olduğunu belirtmektedir. Aynı zamanda kiĢilerin değiĢen ortamlarda cinsiyet 

rolleri açısından daha az çatıĢmayla yaĢamasını, katı olmayan ve androjen bir kiĢiliğe 

sahip olmasını, psikolojik açıdan sağlıklı olabilmekle açıklamaktadır. Androjen 

kiĢiliği taĢıyan bireylerin bulunacakları ortamlarda uygun olan davranıĢı 

sergilemekte güçlük yaĢamayacağını öne sürmektedir. Bu rol kiĢilerin, kadınsı ve 

erkeksi özelliklerini uygun yerlerde uygun biçimde kullanabileceği ile bağlantılıdır. 

Yapılan bu araĢtırma erkeksi grubunda bulunan katılımcıların biliĢsel esneklik 

puanlarının, kadınsı ve belirsiz cinsiyet rolü taĢıyan gruplarda olan bireylere göre 

daha yüksek olduğunu, androjen olmanın ise belirsiz olan gruba göre daha yüksek 

biliĢsel esneklik puanları sergilediğini söylemektedir. Literatürde cinsiyet 
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değiĢkenine bağlı yapılan çalıĢmada erkeklerin kadınlara göre biliĢsel esneklik 

düzeyinin daha yüksek olduğu bulunmuĢtur (Altunkol, 2011). Bu bulgudan farklı 

olarak yurtdıĢında yapılan çalıĢmalar ise biliĢsel esneklikliğin kadın veya erkek olma 

bağlantısız olduğunu bulmuĢ ve literatüre kazandırmıĢtır (Martin ve Rubin, 1995; 

Zong ve ark., 2010).  

Bulguların farklılaĢması biliĢsel esneklik kazanımının kültürel faktörler ile ilgili 

olduğuna ve önemine dikkat çekmektedir. YaĢadığımız kültürde cinsiyet bağlamında 

aileler çocuk yetiĢtirme tarzı olarak farklılık göstermektedir. Kız çocuklarına daha 

korumacı bir yaklaĢım sergilenirken, erkeklerin daha rahat ve serbest bir yaklaĢımla 

karĢılaĢmasını görebiliriz. Bu yaklaĢım farklılığı, erkeklerin küçük yaĢtan itibaren 

pek çok zorlayıcı durum ile karĢılaĢmasını ve beraberinde uyum sağlama konusunda 

beceriler getirdiğini söyleyebiliriz. Ailelerin yetiĢtirme tarzları açısından 

bakıldığında kız çocuklar genelde belirsiz durum karĢısında kalma, yeni ortama 

girme, yeni insan tanıma gibi yeni durumlarla beraber gelen stres kaynakları ile baĢa 

çıkma ve problem çözme gibi durumlar ile erkeklere kıyasla daha az karĢılaĢmaktadır 

(Altunkol, 2011). Bu açıdan bakıldığında biliĢsel esneklik açısından daha düĢük 

olmaları beklenmektedir. Bu çalıĢmada biliĢsel esneklik puanları, kadın veya erkek 

grupları arasında anlamlı bir fark göstermemiĢtir. Burada erkek ya da kadın olmak ile 

biliĢsel esneklik puanları açısından bir farklılık bulunulmaması katılımcıların 

üniversite öğrencileri olması ile bağlantı olabileceği düĢünülebilir. Üniversite 

öğrencilerinin belirli bir sosyokültürel düzeyde olması ve belirli bir yaĢ aralığı 

içerisinde karĢımıza çıkması, biliĢsel esneklik düzeylerinin cinsiyete göre 

farklılaĢmamasına sebep olabileceği gibi, daha geniĢ bir örneklemde farklılık 

gösterebilir. Bu çalıĢma literatüre paralel olarak cinsiyetin biliĢsel esneklik puanlarını 

farklılaĢtırmadığı araĢtırmaları desteklemekte, cinsiyet rollerinin biliĢsel esneklik 

puanları üzerinde farklılaĢtığını ve cinsiyet rollerine göre biliĢsel esneklik düzeyinin 

farklılaĢtığını göstermektedir. 

BiliĢsel esneklik puanları ile depresyon puanları arasındaki iliĢkiye bakıldığında 

negatif yönde bir iliĢki çıkmıĢtır. BiliĢsel esneklik puanları düĢtükçe depresyon 

puanlarının arttığı görülmektedir. Literatürde yapılan çalıĢmalara bakıldığında 

paralel sonuçlar karĢımıza çıkmaktadır. Dennis ve Vander Wal (2009), Fresco ve 

ark., (2007) ve Gündüz (2013)‟ün çalıĢmaları, bu çalıĢmanın bulgularını 
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desteklemiĢtir. Literatürde, depresyon ve biliĢsel esneklik arasındaki olumsuz iliĢki 

ele alınmaktadır. Literatürde, depresyon ve biliĢsel esneklik arasındaki negatif iliĢki 

dolaylı olarak bazı çalıĢmalarda da ele alınmaktadır. Bulgular, irrasyonel inançların 

ve psikolojik semptomların biliĢsel esnekliği öngörmede önemli olduğunu 

göstermektedir (Gündüz, 2013; Dağ ve Gülüm, 2012). Stevans‟a (2009) göre 

çocuklar biliĢsel esneklik yetenekleriyle, yaĢıtları kabul etme, sosyal davranıĢ, 

iĢbirliği yapma, baĢkalarını oynamaya davet etme açısından uygun sosyal becerileri 

gösterme eğilimindedirler. BiliĢsel olarak katı olmak, bireyleri disforik reaksiyonlara 

karĢı savunmasız kılan Ģeylerde önemli bir rol oynamaktadır. Bu durum ise biliĢsel 

olarak esnek olmayan bireyler yüksek depresyon seviyeleri ile iliĢkilendirilmiĢtir 

(Fresco ve ark., 2007). Owens ve Derakshan (2013) hedefe yönelik etkili davranıĢlar 

için esnek davranıĢların gerekli olduğunu ve ruminasyonun uyumsuz olduğu 

belirtmiĢtir. Öz (2012) lise öğrencilerine yaptığı çalıĢmasında uyum düzeyi 

yükseldikçe biliĢsel esneklik puanının arttığını söylemektedir. Asıcı ve Ġkiz (2015) 

mutluluk ve biliĢsel esneklik arasında pozitif yönde olan anlamlı bir iliĢki olduğunu 

literatüre kazandırmıĢtır. Dağ ve Gülüm (2013) üniversite öğrencileri ile 

gerçekleĢtirdiği araĢtırmasında BEE‟nin altboyutu olan „‟alternatifler‟‟ ile „‟kontrol‟‟ 

boyutlarını ele almıĢ, BEE‟nin kontrol boyutunun depresyon ve kaygıyı yordadığını 

söylemiĢtir. Altunkol (2011) ise üniversite öğrencilerinde yaptığı çalıĢmasında 

biliĢsel esneklik ve stres arasında negatif yönlü anlamlı bir iliĢki bulmuĢtur. BiliĢsel 

esneklik puanı yüksek olan genç yetiĢkin bireyler, karĢılaĢtığı problemlere yönelik 

durumun çözümü ve nasıl çözüm bulunabileceği konusunda rasyonel bir yaklaĢım 

tercih etmektedir. Bu durum kiĢilerin yaĢamlarında karĢılaĢtığı problemlerin etkin 

çözümü sebebiyle stres, öfke ve kaygı gibi ruh sağlığına bozucu etki edebilecek 

durumların önlenmesinde önemli bir beceri olduğunu göstermektedir (Buğa ve ark., 

2008). AraĢtırma bulgularına göre biliĢsel esneklik puanları yüksek olan bireylerin 

depresyon puanları daha düĢüktür. BiliĢsel esneklik gösteren bireylerin, göstermeyen 

bireylere göre depresyon semptomları gösterme olasılığı daha azdır. BiliĢsel esneklik 

puanlarının artmasının, yeni geliĢen durumlara adapte olma ve alternatif düĢünceler 

geliĢtirmenin depresyon puanlarını düĢürdüğü bulgusu araĢtırma sonuçlarında 

karĢımıza çıkmaktadır ve kiĢilerin biliĢsel esneklik düzeylerinin arttırılmasına 

yönelik yapılacak çalıĢmaların depresyon puanlarını düĢürmede etkili olabileceği 

önemli bir bulgu olarak karĢımıza çıkmakta ve literatürde bulunan bulguları 

üniversite öğrencileri kapsamında desteklemektedir. 
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5.1. Sınırlılıklar 

Literatürde sıkça değinilen, Bem Cinsiyet Rolü Envanteri ile ilgili tartıĢmalar 

cinsiyet rolleri ve depresyon puanları arasındaki bulgunun anlamlı bir fark 

vermemesi ve literatürde bulunan farklı sonuçlar açısından önemli bir konudur. Bem 

Cinsiyet Rolü Envanteri kimi araĢtırmacılar tarafından elde edilen puanların 

medyana göre değerlendirilip cinsiyet rolü belirlenmesinde kullanılmakta ve süreksiz 

bir değiĢken elde etmekle birlikte büyük bir veri kaybına neden olmaktadır. Bazı 

katılımcılar tarafından ise „‟kadınsılık‟‟ ve „‟erkeksilik‟‟ puanlarının toplamını 

sürekli bir değiĢken olarak kullanmaktadır. Ölçeğin, iki farklı Ģekilde kullanımı farklı 

bulguları ortaya koyabilmekte, bu durumun veri kaybına yol açabileceği de 

söylenmektedir (DemirtaĢ-Madran, H.A., 2012). Bu araĢtırmada kadınsılık ve 

erkeksilik toplam puan olarak da, medyana göre belirlenen toplumsal cinsiyet 

rollerine göre de Bem Cinsiyet Rolü Envanteri kullanılmıĢtır. Cinsiyet rolleri 

belirlenirken kullanılan medyana göre değerlendirme sonrasında cinsiyet rolleri 

gruplarının dağılımı farklılık göstermekte olup, gruplarda bulunan birey sayıları 

büyük fark göstermektedir. Bu bakımdan, toplumsal cinsiyet rolleri ve depresyon 

arasındaki iliĢki daha büyük bir örneklem ile tekrar sorgulanabilir olup cinsiyet 

rolleri belirlenirken yaĢanan veri kaybı sonrasında daha güçlü bir sonuç verebilir.  

Katılımcıların depresyon puanları, cinsiyet rolleri ve biliĢsel esneklik puanlarının 

alınması Beck Depresyon Ölçeği, Bem Cinsiyet Rolü Envanteri ve BiliĢsel Esneklik 

Ölçeği üzerinden internet aracılığıyla gerçekleĢmiĢ olup, katılımcılarla birebir 

görüĢülmemiĢ olunması depresyon puanlarının, cinsiyet rollerinin ve biliĢsel esneklik 

puanlarının tam olarak açıklanması konusunda ölçeklerle sınırlıdır. Katılımcılar ile 

birebir görüĢme yapılmadan ölçekler ile elde edilen depresyon puanları, biliĢsel 

esneklik düzeyleri ve cinsiyet rollerinin objektif olarak elde edilmiĢ olması avantajlı 

olsa bile ölçeklerin açıklayabildiği ile sınırlıdır. Klinik ortamda elde edilebilecek 

veriler ilgili değiĢkenlerin daha net elde edilmesini ve daha güçlü sonuçlar ortaya 

koyabilir. Beck Depresyon Ölçeği‟nden alınan puanlar ile belirlenen depresyon 

düzeylerinin; klinik ortamda depresyon bilgisinin daha net bir Ģekilde elde edilmesi 

ile farklılaĢabilir. ÇalıĢmada depresif klinik belirtiler gösteren ve göstermeyen 

katılımcılar ile yapılabilir ve değiĢkenler arasındaki bağlantı daha güçlü bir sonuç ile 

ortaya koyabilir. 
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AraĢtırmanın üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleĢmesinden kaynaklı olabilecek 

sınırlılık ise üniversite öğrencilerinin biliĢsel esneklik düzeylerinin ve toplumsal 

cinsiyet rollerinin belirli bir grup içerisinde karĢımıza çıkmasıdır. Üniversite 

öğrencileri sosyokültürel olarak ve bulundukları çevre koĢulları bakımında 

değiĢkenlik gösterebilecek olsa da genel anlamla belirli bir puan aralığında karĢımıza 

çıkmaktadır. Bu sınırlı aralığın ise üniversite öğrencilerinin biliĢsel esneklik 

düzeyleri açısından farklılaĢmasını önleyebileceği düĢünülebilir. TartıĢma kısmında 

bahsettiğimiz çalıĢmalar arasında biliĢsel esneklik düzeyinin cinsiyete göre 

farklılaĢması görülürken, bu çalıĢmada görülmemesi bunun bir sonucu olabileceği 

gibi, yaĢ aralığının daha da geniĢletilmesi sonuçları farklılaĢtırabilir.  AraĢtırmadan 

daha geniĢ bir örneklemi ve daha fazla katılımcıyı içeren yeni bir araĢtırma ile daha 

net sonuçlar verebilir. Literatürde birbirine ters olan bulguların değiĢkenler 

arasındaki faktörlerin kontrol edilmesiyle ve daha geniĢ bir örneklemle yeni bir 

araĢtırmayla çalıĢılması daha net sonuçlar verebilir. Bem Cinsiyet Rolü 

Envanteri‟nden elde edilen cinsiyet rollerinin datayı daraltmasından dolayı daha fazla 

katılımcı içeren bir araĢtırma daha güçlü sonuçlar verebilir. Cinsiyet rollerinin daha 

net sonuçlar verebilmesi için daha geniĢ örneklemli bir araĢtırma yapılabilir.    

TartıĢma kısmında karĢılaĢtırıldığı gibi araĢtırma sonucunda değiĢkenler arasında 

elde edilen veriler literatürde bulunan araĢtırmalar ile uyuĢsa bile tersi yönde bulunan 

bazı çalıĢmalar ile uyuĢmamaktadır. Bu açıdan test edilen değiĢkenlerin ve test eden 

ölçeklerin geçerliliği ve güvenirliliği bakımından değerlendirilmesi veya kültüre 

uygun yeni bir ölçek oluĢturulması literatürdeki ters bulguların önüne geçmek için 

önemli bir nokta olabilir. Yeni araĢtırmalar için dikkate alınması gereken hususlar 

olarak karĢımıza çıkan bu etmenler yapılacak olan yeni araĢtırmalar için önemli bir 

husustur. 

5.2. Yeni AraĢtırmalar Ġçin Öneriler 

AraĢtırmanın en önemli sınırlılıkları; erkek örnekleminin, kadın örnekleminin 1/3‟ü 

oranında olması, üniversite öğrencilerinden oluĢan bir araĢtırma olması ve yaĢ ile 

eğitim durumlarının çeĢitli olmamasıdır. Bu sınırlılıklar ise genellemek için 

çalıĢmayı sınırlamaktadır. Bu ölçekler kullanılarak ileride yapılacak olan çalıĢmalar 

farklı yaĢ gruplarını içerebilir. Eğitim durumu ve cinsiyet bakımından dengeli bir 

örneklem kullanılarak yapılması psikometrik olarak ölçeklerin daha güçlü sonuçlar 
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vermesini sağlayabilir. Söz konusu değiĢkenler ile yapılan bu çalıĢmanın klinik 

ortamda yapılması ve klinik gruplara uygulanması sonucunda elde edilen veriler 

daha genellenebilir ve güçlü olabilir. 
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EK -1 

 

                                   BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU 

 

“Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri 

ve BiliĢsel Esneklik Bakımından Ġncelenmesi” BaĢlıklı Tez AraĢtırması Ġçin 

 

Katılımcı için Bilgiler:       Tarih: 

...../...../..... 

Bu araĢtırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin depresyon puanlarına iliĢkin bilgiler 

almadır. AraĢtırma için sizden yapmanızı istediğimiz, size ilettiğimiz formlardaki her 

soruyu tek tek okuyarak size en uygun yanıtları vermenizdir. Anlamadığınız 

sorularda araĢtırmacıdan yardım isteyebilirsiniz. Bu çalıĢmaya katılmak tamamen 

gönüllülük esasına dayanmaktadır. AraĢtırmaya katılmanız halinde kiĢisel 

bilgilerinizin gizliliğine saygı gösterilecek, araĢtırma sonuçlarının bilimsel amaçlarla 

kullanımı sırasında da özenle korunacaktır. Veriler, kimlik bilgileriniz gizli kalmak 

koĢuluyla bu ve farklı araĢtırmalarda kullanılacaktır.  

Bu formu okuyup onaylamanız, araĢtırmaya katılmayı kabul ettiğiniz anlamına 

gelecektir. Ancak, çalıĢmaya katılmama veya katıldıktan sonra herhangi bir anda 

çalıĢmayı bırakma hakkına da sahipsiniz.  

Bu yazıyı okuduktan sonra araĢtırmamıza gönüllü olarak katılmak istiyorsanız 

aĢağıdaki onay bölümünü doldurunuz ve imzalayınız.  

Katılımcının Beyanı: 

IĢık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda Yakup Anıl 

Özdemir tarafından yürütülen bu çalıĢma hakkında verilen yukarıdaki bilgileri 

okudum. Yapılan tüm açıklamaları ayrıntıları ile anlamıĢ bulunuyorum. 

AraĢtırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında kiĢisel 

bilgilerimin özenle korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi.  

 

Bu koĢullarla söz konusu araĢtırmaya kendi isteğimle katılmayı kabul ediyorum.  

ġartları okudum, araĢtırmaya kendi isteğimle katılmayı kabul ediyorum.  



 
 

Katılımcı Adı Soyadı:  

Mail veya tel:  

Ġmza:         

                                                               

AraĢtırmacı Adı Soyadı:Yakup Anıl  Özdemir              Tanık Adı Soyadı: 

Mail veya tel: yakupanilozdemir@gmail.com                 Mail veya tel: 

Ġmza:                                                                                  Ġmza:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EK 2. 

          SOSYODEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLER VE BĠLGĠ FORMU 

Lütfen aĢağıdaki soruları cevaplayınız. Verdiğiniz cevaplar araĢtırma kapsamında 

kullanılacak olup araĢtırma dıĢında ikinci bir yerde kullanılmayacak ve baĢka 

kiĢilerle paylaĢılmayacaktır.  

 

1) Cinsiyetiniz:  ( ) Kadın  ( ) Erkek 

 

2) YaĢınız: ___     

 

3) Eğitim Durumu: ( ) Üniversite ( ) Yüksek Lisans  

 

4) Hangi üniversitede öğrenim görmektesiniz:  

_____________________________ 

 

5) Sınıfınız:     ( ) Hazırlık ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6                                        

 

6) Bugüne dek aldığınız eğitim süresini toplam yıl olarak yazınız: ____ 

 

7) Cinsel Yöneliminiz:  

a) Heteroseksüel  

b) Homoseksüel  

c) Biseksüel    

d) Aseksüel                   

 

8) GeçmiĢte herhangi bir psikiyatrik/psikolojik destek aldınız mı ?   

a) Hayır, almadım 

b) Evet, yatarak tedavi 

c) Evet, ayakta psikoterapi 

d) Evet, ayakta psikiyatrik (ilaçlı) tedavi 

 

9) ġu anda herhangi bir psikiyatrik/psikoojik destek alıyor musunuz ? 

a) Hayır, almıyorum 



 
 

b) Evet, ayakta psikoterapi 

c) Evet, ayakta psikiyatrik (ilaçlı) tedavi 

 

10) ġu anda herhangi bir psikiyatrik ilaç kullanıyor musunuz ? 

a) Evet  

b) Hayır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ek 3. BEM 

Cinsiyet Rolü 

Envanteri 
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1. Kendine 
güvenen 

       

2. Sıkılgan        

3. Dürüst        

4. Kendi 
inançlarını 
savunan 

       

5. Fedakâr        

6. Kıskanç        

7. GiriĢken        

8. Boyun eğen        

9. Güvenilir        

10. Etkileyici,güçlü        

11. AğırbaĢlı,ciddi        

12. Karamsar        

13. Riski göze 
almaktan 
çekinmeyen 

       

14. Duygusal        

15. Konuksever        

16. Hırslı        

17. Gönül alan        

18. Dedikodu 
yapan 

       

19. Lider gibi 
davranan 

       

20. Kadınsı        

21. Uyum 
sağlayabilen 

       

22. Gözüpek        

23. BaĢkalarının 
ihtiyaçlarına 
duyarlı 

       

24. Kibirli        

25. Ailesine karĢı 
sorumlu 

       

26. YumuĢak, 
nazik davranan 

       

27. Etrafına karĢı 
saygılı 

       

28. Otoriter        

29. Merhametli        

30. Ne yapacağı 
belli olmayan 

       

31. Sözünde duran        

32. Cana yakın        

33. ĠĢinde ciddi ve 
sorumlu olan 
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34. Ġdealist        

35. ĠncinmiĢ 

duyguları 

tahmir 

etmeye istekli 

       

36. Asık suratlı        

37. Cömert        

38. Tatlı dilli        

39. Yardımsever        

40. Erkeksi        

41. Namuslu        

42. Bencil        

43. Saldırgan        

44. Sadık        

45. HoĢgörülü        

46. Haksızlığa 

karĢı tavır 

alabilen 

       

47. Sevecen        

48. Sistemsiz, 

plansız 

       

49. Kuralcı, katı 

davranan 

       

50. Kaba dil 

kullanmayan 

       

51. Dostça 

davranan 

       

52. Baskın, tesirli        

53. AnlayıĢlı        

54. Yapmacık 

davranan 

       

55. Duygularını 

açığa 

vurmayan 

       

56. Hassas        

57. Samimi        

58. Mantıklı 

davranan 

       

59. Çocukları 

seven 

       

60. Tutucu        



 
 

Ek 4. BiliĢsel Esneklik Envanteri 

 

AĢağıdaki ifadelerin size ne kadar uygun olduğunu göstermek için 

lütfen ifadelerin solunda yer alan ölçeği kullanınız. 
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1. Durumları „‟tartma‟‟ konusunda iyiyimdir. 1 2 3 4 5 

2. Zor durumlarla karĢılaĢtığımda karar vermekte güçlük çekerim. 1 2 3 4 5 

3. Karar vermeden önce çok sayıda seçeneği dikkate alırım. 1 2 3 4 5 

4. Zor durumlarla karĢılaĢtığımda kontrolümü kaybediyormuĢum 

gibi hissederim. 

1 2 3 4 5 

5. Zor durumlara değiĢik açılardan bakmayı tercih ederim. 1 2 3 4 5 

6. Bir davranıĢın nedenini anlamak için önce, elimdekinin dıĢında 

ek bilgi edinmeye çalıĢırım. 

1 2 3 4 5 

7. Zor durumlarla karĢılaĢtığımda öyle strese girerim ki sorunu 

çözecek bir yol bulamam. 

1 2 3 4 5 

8. Olaylara baĢkalarının bakıĢ açısından bakmayı denerim. 1 2 3 4 5 

9. Zor durumlarla baĢ etmek için çok sayıda değiĢik seçeneğin 

olması beni sıkıntıya sokar. 

1 2 3 4 5 

10. Kendimi baĢkalarının yerine koymakta baĢarılıyımdır. 1 2 3 4 5 

11. Zor durumlarla karĢılaĢtığımda ne yapacağımı bilemem. 1 2 3 4 5 

12. Zor durumlara farklı açılardan bakmak önemlidir. 1 2 3 4 5 

13. Zor durumlarda nasıl davranacağıma karar vermeden önce 

birçok seçeneği dikkate alırım. 

1 2 3 4 5 

14. Durumlara farklı bakıĢ açılarından bakarım. 1 2 3 4 5 

15. Hayatta karĢılaĢtığım zorlukların üstesinden gelmeyi 

becerebilirim. 

1 2 3 4 5 

16. Bir davranıĢın nedenini düĢünürken mevcut bütün bilgileri ve 

gerçekleri dikkate alırım. 

1 2 3 4 5 

17. Zor durumlarda, Ģartları değiĢtirecek gücümün olmadığını 

hissederim. 

1 2 3 4 5 

18. Zor durumlarla karĢılaĢtığımda önce bir durup çözüm için 

farklı yollar düĢünmeye çalıĢırım. 

1 2 3 4 5 

19. Zor durumlarla karĢılaĢtığımda birden çok çözüm yolu 

bulabilirim. 

1 2 3 4 5 

20. Zor durumlara tepki vermeden önce birçok seçeneği dikkate 

alırım. 

1 2 3 4 5 



 
 

EK-5 

BECK DEPRESYON ÖLÇEĞĠ 

Bu form son bir (1) hafta içerisinde kendinizi nasıl hissettiğinizi araĢtırmaya yönelik 

21 maddeden oluĢmaktadır. Her maddenin karĢısındaki dört cevabı dikkatlice 

okuduktan sonra, size en çok uyan, yani sizin durumunuzu en iyi anlatanı seçmeniz 

gerekmektedir. 

1. (0) Üzgün ve sıkıntılı değilim. 

(1) Kendimi üzüntülü ve sıkıntılı hissediyorum. 

(2) Hep üzüntülü ve sıkıntılıyım. Bundan kurtulamıyorum. 

(3) O kadar üzgün ve sıkıntılıyım ki, artık dayanamıyorum. 

 

2.  (0) Gelecek hakkında umutsuz ve karamsar değilim. 

(1) Gelecek için karamsarım. 

(2) Gelecekten beklediğim hiçbir Ģey yok.         

(3) Geleceğim hakkında umutsuzum ve sanki hiçbir Ģey düzelmeyecekmiĢ 

 gibi geliyor. 

 

3.  (0) Kendimi baĢarısız biri olarak görmüyorum.  

 (1) BaĢkalarından daha baĢarısız olduğumu hissediyorum.  

(2) GeçmiĢe baktığımda baĢarısızlıklarla dolu olduğunu görüyorum.              

(3) Kendimi tümüyle baĢarısız bir insan olarak görüyorum. 

 

4.  (0) Her Ģeyden eskisi kadar zevk alıyorum. 

(1) Birçok Ģeyden eskiden olduğu gibi zevk alamıyorum. 

(2) Artık hiçbir Ģey bana tam anlamıyla zevk vermiyor. 

(3) Her Ģeyden sıkılıyorum. 

 

5.  (0) Kendimi herhangi bir biçimde suçlu hissetmiyorum. 

(1) Kendimi zaman zaman suçlu hissediyorum. 

(2) Çoğu zaman kendimi suçlu hissediyorum.             

(3) Kendimi her zaman suçlu hissediyorum. 

 

6.  (0) Kendimden memnunum. 

(1) Kendimden pek memnun değilim. 

(2) Kendime kızgınım. 

(3) Kendimden nefret ediyorum. 

 

7.  (0) BaĢkalarından daha kötü olduğumu sanmıyorum. 

(1) Hatalarım ve zayıf taraflarım olduğunu düĢünüyorum. 

(2) Hatalarımdan dolayı kendimden utanıyorum.            

(3) Her Ģeyi yanlıĢ yapıyormuĢum gibi geliyor ve hep kendimi kabahatli 

 buluyorum. 



 
 

8.  (0) Kendimi öldürmek gibi düĢüncelerim yok.  

(1) Kimi zaamn kendimi öldürmeyi düĢündüğüm oluyor ama yapmıyorum.  

(2) Kendimi öldürmek istedim.              

(3) Fırsatını bulsam kendimi öldürürüm.  

 

9.  (0) Ġçimden ağlamak geldiği pek olmuyor.  

(1) Zaman zaman içimden ağlamak geliyor.  

(2) Çoğu zaman ağlıyorum.              

(3) Eskiden ağlayabilirdim Ģimdi istesem de ağlayamıyorum.  

 

10.  (0) Her zaman olduğumdan daha canı sıkkın ve sinirli değilim.  

(1) Eskisine oranla daha kolay canım sıkılıyor ve kızıyorum. 

(2) Her Ģey canımı sıkıyor ve kendimi hep sinirli hissediyorum.  

(3) Canımı sıkan Ģeylere bile artık kızamıyorum.  

 

11.  (0) BaĢkalarıyla görüĢme, konuĢmak isteğimi kaybetmedim  

(1) Eskisi kadar insanlarla birlikte olmak istemiyorum.  

(2) Birileriyle görüĢüp konuĢmak hiç içimden gelmiyor.              

(3) Artık çevremde hiçkimseyi istemiyorum. 

 

12.  (0) Karar verirken eskisinden fazla güçlük çekmiyorum.  

(1) Eskiden olduğu kadar kolay karar veremiyorum.  

(2) Eskiye kıyasla karar vermekte çok güçlük çekiyorum.              

(3) Artık hiçbir konuda karar veremiyorum.  

 

13.  (0) Her zamankinden farklı göründüğümü sanmıyorum. 

(1) Aynada kendime her zamankinden kötü görünüyorum.  

(2) Aynaya baktığımda kendimi yaĢlanmıĢ ve çirkinleĢmiĢ buluyorum.           

(3) Kendimi çok çirkin buluyorum.  

 

14.  (0) Eskisi kadar iyi iĢ güç yapabiliyorum.  

(1) Her zaman yaptığım iĢler Ģimdi gözümde büyüyor.  

(2) Ufacık bir iĢi bile kendimi çok zorlayarak yapabiliyorum.              

(3) Artık hiçbir iĢ yapamıyorum.  

 

15.  (0) Uykum her zamanki gibi.  

(1) Eskisi gibi uyuyamıyorum. 

(2) Her zamankinden 1-2 saat önce uyanıyorum ve kolay kolay tekrar 

 uyuyamıyorum.          

(3) Sabahları çok erken uyanıyorum ve bir daha uyuyamıyorum. 

  

16.  (0) Kendimi her zamankinden yorgun hissetmiyorum.  

(1) Eskiye oranla daha çabuk yorulmuyorum.  

(2) Her Ģey beni yoruyor.              



 
 

(3) Kendimi hiçbir Ģey yapamayacak kadar yorgun ve bitkin hissediyorum.  

 

17.  (0) ĠĢtahım her zamanki gibi.  

(1) Eskisinden daha iĢtahsızım.  

(2) ĠĢtahım çok azaldı.              

(3) Hiçbir Ģey yiyemiyorum. 

 

18.  (0) Son zamanlarda zayıflamadım.  

(1) Zayıflamaya çalıĢmadığım halde en az 2 kg verdim.  

(2) Zayıflamaya çalıĢmadığım halde en az 4 kg verdim. 

(3) Zayıflamaya çalıĢmadığım halde en az 6 kg verdim. 

 

19.  (0) Sağlığımla ilgili kaygılarım yok.  

(1) Ağrılar, mide sancıları, kabızlık gibi Ģikayetlerim oluyor ve bunlar beni 

tasalandırıyor. 

(2) Sağlığımın bozulmasından çok kaygılanıyorum ve kafamı baĢka Ģeylere 

 vermekte zorlanıyorum.              

(3) Sağlık durumum kafama o kadar takılıyor ki, baĢka hiçbir Ģey 

 düĢünemiyorum.  

 

20.  (0) Sekse karĢı ilgimde herhangi bir değiĢiklik yok.  

(1) Eskisine oranla sekse ilgim az.  

(2) Cinsel isteğim çok azaldı.              

(3) Hiç cinsel istek duymuyorum.  

 

21.  (0) Cezalandırılması gereken Ģeyler yaptığımı sanmıyorum.  

(1) Yaptıklarımdan dolayı cezalandırılabileceğimi düĢünüyorum.  

(2) Cezamı çekmeyi bekliyorum.              

(3) Sanki cezamı bulmuĢum gibi geliyor. 
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