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Kiflili¤in kal›tsal e¤ilimler (yatk›nl›klar) ile
çevresel etkilerin etkileflimi yoluyla geliflti¤i gö-
rüflü yayg›n olarak kabul edilmektedir. Genetik
geçifl (“epigenetic landscape”) görüflü, davran›fl-
lar›n gelifliminde genetik yap› ile çevresel uyar›l-
man›n karfl›l›kl› gereklili¤ini içerecek flekilde
gözden geçirilmifltir (Cloninger ve Svrakic,
2000).  Ço¤unlukla normal da¤›l›m gösteren mi-
zaç özelliklerindeki varyans›n yaklafl›k olarak ya-
r›s› genetik farkl›l›klar taraf›ndan aç›klanmakta-
d›r. Kalan yüzde 50’lik varyans›n, yüzde 25 ila
30’unu paylafl›lmayan çevresel etkiler (bireye bi-
ricik olan deneyimler gibi) ve yüzde 15 ila 20’si-
ni ölçüm hatalar› aç›klamaktad›r.  Yayg›n inan›fl›n
tersine, birarada büyüyen kardefllerin paylaflt›¤›
çevresel etmenler, temel mizaç özellikleri üzerine
çok az etkiye sahiptirler, ancak kiflili¤in di¤er
yönlerini etkilerler.

Yap›sal bak›fl aç›s›na sahip birçok yazar (Akt.,
Cloninger ve Svrakic, 2000), kiflili¤in mizaç
(temperament), karakter ve zekadan olufltu¤unu
savunmaktad›r.  Kabaca söylemek gerekirse, mi-
zaç, kiflili¤e biyolojik katk›lar›, karakter, sosyal
ve kültürel katk›lar› yans›tmaktad›r.  Zeka, hem
do¤ufltan hem de sosyal özelliklere katk› yapmak-
ta ve bütün kiflilik ifllevlerini düzeltmektedir. Ki-
flili¤in temel ifllevleri, hissetmek, düflünmek ve al-

g›lamak ve bunlar› amaca yönelik davran›fllara
çevirmektir. 

MMiizzaaçç  vvee  KKaarraakktteerr  AArraass››nnddaakkii  FFaarrkk

Kiflilik, “kiflinin çevresine biricik uyumunu
belirleyen psikofiziksel sistemlerin, kifli içindeki
dinamik organizasyonu” olarak tan›mlanmakta-
d›r. Ö¤renme de, “bireysel deneyim sonucunda
davran›fllar›n organizasyonu” olarak tan›mlan-
maktad›r. Bu nedenle, bilgi alma, bilgi iflleme ve
bilgi saklamay› içeren bireyler aras›ndaki uyum-
sal sistemlerdeki farkl›l›klar genel olarak kiflili¤i
belirler (Cloninger ve ark., 1993).  Primatlarda, flu
ana kadar, iki bellek türü tan›mlanm›flt›r. Bunlar-
dan biri, olgular ve olaylar hakk›ndaki, sözcükler,
imgeler yada simgelerle temsil edilen bilinçli de-
neyimler ya da baflka bir deyiflle, aç›k bellektir.
Bilinçli deneyimlerin anlam› aç›kt›r, birbirleriyle
ifllevsel iliflkileri vard›r; bilinçli olarak geri ça¤r›-
labilirler (hat›rlanabilirler), sözle ifade edilebilir-
ler ve amaçl› davran›fllara yol açarlar.  Buna kar-
fl›l›k, örtük ya da bilinçd›fl› bellek, somut görsel
uzamsal yap›sal bilgiyi ve duygusal de¤erlili¤i
(valence) kodlayan anlam öncesi alg›sal ifllemle-
meyi içerir.  Bu gibi alg›sal ifllemleme, soyut kav-
ramsal, amaca yönelik veya söze dökülen (decla-
rative) süreçlerden ba¤›ms›z olarak ifl görebil-
mektedir.  Bir di¤er deyiflle, bilinçli an›lar kavram
temelli, bilinçd›fl› an›lar ise alg›-güdülüdür (Clo-
ninger ve ark., 1993).

Ça¤r›fl›m korteksindeki hipokampal ifllemleme
ve uzun süreli saklama, istendi¤inde geri ça¤r›la-
bilen (hat›rlanabilen) aç›k an›lar›n bütünlefltiril-
mesinde temel olarak gözükmektedir. Oysa, bi-
linçli hat›rlama olmaks›z›n, istenmeden gelen ör-
tük an›lar›n hat›rlanmas›nda hipokampal ifllemle-
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me gerekli de¤ildir.  ‹nsanlarda ve di¤er primat-
larda yap›lan lezyon çal›flmalar›, kavramsal bilgi-
nin, korteksin yüksek basamakl› duyusal alanlar›,
entorinal korteks, amigdala, hipokampal oluflum,
orta talamik çekirdek, ventromedial prefrontal
korteks ve basal önbeyini içeren kortiko-limbo-
diensefalik sisteme ifllenmekte ve saklanmakta ol-
du¤unu göstermifltir. Tam tersi olarak,  bilinçd›fl›
al›flkanl›klar›n alt›nda yatan alg›sal an›lar ise, du-
yusal kortikal alanlar ve kaudat ve putameni içe-
ren bir kortiko-striatal sistemde saklanmaktad›r.
Bu iki bellek sisteminin anatomik ayr›lmas›n›n
bir örne¤i, maymunlarda, amigdala-hipokampal›n
birlikte ç›kar›lmas›n› izleyen dönemde, kavramsal
bellek görevlerinde (görsel tan›ma gibi) yaln›zca
bir dakikal›k gecikmeden sonra ciddi bozulmalar
görülmesi; ancak, maymunlar›n alg›sal bellek gö-
revlerini (eflzamanl› görsel ayr›flt›rma al›flkanl›k-
lar› gibi), normal hayvanlarla ayn› çabuklukta ö¤-
renmeleridir (Cloninger ve Svrakic, 2000).  

Al›flkanl›klar›n ve duygusal yan›tlar›n edimsel
koflullanmas› gibi ça¤r›fl›msal ö¤renme, olaylarla
do¤rudan alg›sal deneyimi gerektirir; ancak, bi-
linçli hat›rlama veya davran›fl› de¤ifltiren izleyen
çevresel koflullar›n tan›nmas›n› içermez. Oysa,
kavramsal ö¤renme, sözel ö¤renme gibi, bilinçli
ve soyut bir flekilde simgeseldir. 

Mizaç, duygulara dayal› becerilerin ve al›fl-
kanl›klar›n bütünlefltirilmesinin alt›nda yatan du-
yumsama, ba¤lant› kurma ve motivasyon süreçle-
rine karfl›l›k gelmektedir.  Karakter ise, kavramsal
ö¤renmeye dayanan simgelefltirme ve soyutlaflt›r-
ma süreçlerine karfl›l›k gelmektedir.  Özgül ola-
rak, mizaç ve karakter, iki türbellek ve ö¤renme-
ye - önermesel (propositional) ve ifllemsel (proce-
dural) - dayal› olarak kavramsallaflt›r›labilir.  Mi-
zaç (kiflili¤in “duygusal özü”), kortikositriatolim-
bik sistem taraf›ndan düzenlenen ifllemsel belle¤i
içermektedir. Karakter (kiflili¤in “kavramsal

özü”), simgelefltirme ve soyutlama yüksek biliflsel
ifllevlerini içeren önermesel bellek ile iliflkilidir.
Bu iki temel bellek ve ö¤renme sistemi ifllevsel
olarak ayr›flt›r›labilir.   Örne¤in, striatal lezyonlar-
la belirginleflen Parkinson hastal›¤› olan kifliler,
ifllemsel ö¤renmede bozulmalar gösterirken,
önermesel ö¤renmede göstermezler. Tam tersi
olarak, medial temporal lobdaki lezyonlarla belir-
ginleflen amnestik sendromlu kifliler, önermesel
ö¤renmede bozulmalar gösterirler; ifllemsel ö¤-
renmede bozulma göstermezler (Cloninger ve
Svrakic, 2000).      

Önceki kiflilik kuramlar›, davran›fl›n faktör
analizi ile türedikleri ve altta yatan biyolojik ve
sosyal belirleyicileri dikkate almad›klar› için, bel-
le¤in farkl› yönleri aras›nda ayr›m yapmada bafla-
r›s›z olmufllard›r. Cloninger’in yedi-faktörlü psi-
kobiyolojik kiflilik kuram›nda, kiflili¤in dört bo-
yutu, alg›sal uyar›mlara, büyük bir olas›l›kla alg›-
sal bellek sisteminden dolay› bilgi ifllemede kal›t-
sal yanl›l›k yans›tan otomatik, kavram öncesi
(preconceptual) tepkileri içermektedir.  Bu dört
boyuta mizaç (temperament) etkenleri ad› veril-
mektedir.  Di¤er üç faktör ise kavram-temellidir.
Bu üç kiflilik faktörü kendilik kavram›ndaki fark-
l›l›klara dayanmaktad›r ve karakter boyutlar› ola-
rak an›lmaktad›r.    

MMiizzaaçç  BBooyyuuttllaarr››

Mizaç boyutlar›, yenilik, tehlike veya ceza ve
ödüle yan›t olarak ça¤r›fl›msal ö¤renmedeki bi-
reysel farkl›l›klara göre tan›mlanmaktad›r (Clo-
ninger, 1987).  Mizaç etkenlerinden biri, yenilik
aray›fl› (novelty seeking), yenili¤e yan›t olarak s›k
araflt›r›c› etkinlik, dürtüsel karar verme, ödül alma
olas›l›¤› belirdi¤inde afl›r›l›k ve taflk›nl›k, çabuk
kolay sinirlenme ve engellenmeden etkin kaç›n-
ma gibi davran›fllar›n etkinleflmesindeki veya bafl-
lamas›ndaki bir kal›tsal yanl›l›k, e¤ilim olarak gö-
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rülebilir.  ‹kinci mizaç faktörü, zarardan kaç›nma
(harm avoidance), gelecekte olabilecek sorunlar
için kötümser endifleler, belirsizlik korkusu ve ya-
banc›lardan utanma gibi edilgenkaç›ngan davra-
n›fllar ve kolayca  yorulma gibi davran›fllar›n ket-
lenmesinde  veya durdurulmas›ndaki bir kal›tsal
yanl›l›k, e¤ilim olarak görülebilir.  Üçüncü mizaç
faktörü, ödül ba¤›ml›l›¤› (reward dependence),
kendini afl›r› duygusall›k, sosyal ba¤l›l›k ve di¤er-
lerinin onay›na ba¤›ml›l›k gibi gösteren davran›fl-
lar›n süreklili¤indeki bir kal›tsal yanl›l›k, e¤ilim
olarak görülebilir. Önceleri ödül ba¤›ml›l›¤›n›n
bileflenlerinden biri  olarak düflünülen, dördüncü
mizaç faktörü, sebat etme (persistence), engellen-
me, yorgunluk ve aral›kl›  pekifltirilmeye  karfl›n
davran›fl›n süreklili¤indeki bir kal›tsal yanl›l›k,
e¤ilim olarak görülebilir.  Kuramsal olarak, mizaç
boyutlar›n›n her biri özgül bir merkezi monoami-
nerjik sistem etkinli¤i ile iliflki göstermektedir:
yenilik aray›fl› düflük dopaminerjik etkinlik ile,
zarardan kaç›nma yüksek serotonerjik etkinlik ile,
ve ödül ba¤›ml›l›¤› düflük noradrenerjik etkinlik
ile Cloninger, 1987).                                            

KKaarraakktteerr  BBooyyuuttllaarr››

Etolojik çal›flmalar, kavramsal veya içgörü te-
melli ö¤renmenin, mizaç’ta yeralan kavram önce-
si ö¤renme yanl›l›klar›ndan sonra olufltu¤unu ile-
ri sürmektedir (Cloninger ve Gillian, 1987).    Bu
yüzden, kiflilik kuram›, kavram temelli karakter
özelliklerinin geliflimini de içerecek flekilde, Clo-
ninger ve arkadafllar› (1993) taraf›ndan geniflletil-
mifltir.  Burada, karakter geliflimi, içgörü ö¤ren-
mesine veya kendilik kavramlar›n›n yeniden or-
ganizasyonuna göre tan›mlanmaktad›r. ‹çgörü, al-
g›n›n kavramsal organizasyonunu içermektedir ve
iliflkilerin fark›na var›lmas› olarak tan›mlanmak-
tad›r. ‹çgörü ö¤renmesi, deneyimin ani bir kav-
ramsal yeniden organizasyonun sonucu olarak,
yeni bir uyumsal yan›t›n geliflimini içermektedir.

‹nsanlarda, içgörü ö¤renmesi, sözel ö¤renmeyi,

ö¤renme kurulumlar›n›n veya nas›l ö¤renilece¤i-

nin kazan›lmas›n› ve davran›flsal hedefleri ve bek-

lentileri etkileyen soyut kavramlaflt›rmalar› içer-

mektedir.

‹nsanlar, baz› duyusal girdileri (alg›lar gibi) ifl-

lerler veya soyut simgelere (kavramlar gibi) dö-

nüfltürürler.  Bunun sonucu olarak, insanlarda,

uyar›m-tepki özellikleri, alg›lanan uyar›m›n kav-

ramsal anlaml›l›¤›na ve çarp›c›l›¤›na dayanmak-

tad›r.  Bundan dolay›, karakter, kendili¤in farkl›

kavramlar›yla (kimim ve neyim ve niçin burada-

y›m gibi) ba¤lant›l› yan›t yanl›l›klar›na göre ta-

n›mlanabilir.  Davran›fl› bafllatan, sürdüren veya

durduran bilinçd›fl› otomatik yan›tlar›m›z, bafllan-

g›çta mizaç etkenleri taraf›ndan belirlenmektedir;

ancak, kimlik kavram›m›z taraf›ndan belirlenen

uyar›m›n anlaml›l›¤› ve çarp›c›l›¤›ndaki de¤iflik-

liklerin bir sonucu olarak de¤iflebilmekte ve ko-

flullanabilmektedir. Bu bak›fl aç›s›ndan, kiflilik ge-

liflimi, yineleyen epigenetik bir süreçtir; kal›tsal

mizaç etkenleri bafllang›çta kendilik kavramlar›-

n›n içgörü ö¤renmesini motive ederler; bunlarda

kiflinin yan›t verece¤i uyar›m›n anlaml›l›¤›n› ve

çekicili¤ini de¤ifltirirler. Bu flekilde, mizaç ve ka-

rakter geliflimi birbirlerini etkilemektedir ve dav-

ran›fl› motive etmektedir.

Kendilik-kavramlar›n›n (karakteriyolojik yan›t

setleri gibi) gelifliminin üç yönü, bir kiflinin ken-

dini ne ölçüde (1) bir otonom kifli, (2) insanl›¤›n,

toplumun bütünleflmifl bir parças› veya (3) her fle-

yin bütünlü¤ünün (örne¤in, evrenin) bir parças›

olarak tan›mlad›¤›na göre farkl›laflmaktad›r.

Kendilik kavram›n›n bu üç yönü, üç karakter bo-

yutuna karfl›l›k gelmektedir; (1) kendini yönetme

(self-directedness), (2) ifl birli¤i yapma (coopera-

tiveness) ve (3) kendini aflma (self-transcendence).
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Cloninger ve arkadafllar›, Cloninger’in psiko-
biyolojik kiflilik kuram›na dayal› olarak, kiflili¤in
yedi boyutunu ölçen, Mizaç ve Karakter Envante-
ri (Temperament and Character Inventory; TCI)
ad› verilen kapsaml› bir ölçüm arac› gelifltirmifl-
lerdir (Cloninger, 1987; Cloninger ve ark., 1993;
1994).  Mizaç ve Karakter Envanteri dört mizaç
ve üç karakter özelli¤ini de¤erlendirmektedir.   

ÖÖllççeekklleerriinn  TTaann››mmllaarr››

Yedi kiflilik boyutunun her biri çeflitli kiflilik
özellikleri bileflenlerinden oluflmufltur.  Kiflilik
boyutlar› Mizaç ve Karakter Envanterinin ölçek-
lerini, bunlar›n bileflenleri ise altölçeklerini olufl-
turmaktad›r. 12’si mizaç ve 13’ü karakter olmak
üzere toplam 25 altölçek ve 7 ölçek vard›r.

Zarardan Kaç›nma  (HA)

Zarardan Kaç›nma, dört kiflilik boyutu bilefle-
ninden oluflan bir mizaç özelli¤idir.

• Beklenti Endiflesi ve Kötümserlik - ‹yimser-
lik (HA1)

• Belirsizlik Korkusu (HA2)

• Yabanc›lardan Çekinme (HA3)

• Çabuk Yorulma (HA4)

Zarardan Kaç›nma puna› (HA) yüksek kifliler,
di¤er insanlar›n normal olarak endiflelenmeyece¤i
ortamlarda bile, tedbirli, dikkatli, korkulu, gergin,
vesveseli, utangaç, kuflkucu, gayretsiz, güvensiz,
edilgen veya kötümser olma e¤ilimindedirler. Bu
kifliler, sosyal ortamlar›n ço¤unda, ketlenmifl ve
utangaç olma e¤ilimindedirler. Enerji üzeyleri dü-
flük olma e¤ilimindedir ve kronik olarak yorgun
hissederler veya kolayl›kla yorulurlar. Ço¤u kifli-
ye göre onaylanmaya ve cesaretlendirilmeye daha
çok gereksinim duyarlar ve genellikle elefltiriye
ve cezaya duyarl›d›rlar.  Yüksek HA’n›n avantaj-
lar›, olas› tehlikeyi beklerken daha fazla ilgi ve

dikkat vermedir, ki bu tehlike oldu¤u zaman dik-
katli planlamaya yol açar. Dezavantajlar›, tehlike-
nin olmad›¤› ama yine de beklendi¤i durumlarda
ortaya ç›kar, bu tür bir kötümserlik veya ketlenme
gereksiz endifleye yol açar.

Tam tersi olarak, bu mizaç boyutunda düflük
puan alan kifliler, ço¤u insan›n endiflelenece¤i or-
tamlarda bile, kayg›s›z, rahat, cüretkar, cesur, sa-
kin ve iyimser olma e¤ilimindedirler. Bu kifliler,
ço¤u sosyal ortamlarda, sempatik, gözüpek ve
kendinden emin olarak tan›mlan›rlar. Enerji dü-
zeyleri yüksek olma e¤ilimindedir ve baflkalar›n-
da dinamik, canl› ve güçlü kifliler olarak izlenim
b›rak›rlar. Düflük HA’n›n avantajlar›, tehlike ve
belirsizlik karfl›s›nda güvende olmad›r ki, bu stres
olmadan iyimser ve enerjik çabalara yol açar.
Dezavantajlar tehlikeye tepkisizlikle iliflkilidir ki,
kendini tehlikeye atacak nitelikte bir iyimserli¤e
yol açar (Cloninger, 1987; Cloninger ve ark.,
1994).    

BBeekklleennttii  EEnnddiiflfleessii  vvee  KKööttüümmsseerrlliikk  --  ‹‹yyiimmsseerrlliikk
((HHAA11))

Bu altölçekte yüksek puan alanlar, iki farkl›
davran›flsal e¤ilim sergilemektedir.  Birincisi, bu
kifliler zarar ve baflar›s›zl›k bekleme e¤ilimde olan
kötümser endifleli kiflilerdir.  Bu e¤ilim, özellikle
tehlikeli, tan›d›k olmayan veya gerçekten zor olan
ortamlarda belirginleflir; ancak, zarars›z ortamlar-
da, destekleyici koflullar ve güvence verildi¤inde
bile ortaya ç›kar. ‹kincisi, bu kiflilerin küçük dü-
flürücü ve utand›r›c› deneyimleri atlatmakta güç-
lükleri vard›r.  Bu deneyimler hakk›nda uzun sü-
re düflünme e¤ilimindedirler.

Tam tersi olarak, Beklenti Endiflesi ve Kötüm-
serlik altölçe¤inden düflük puan alan kifliler olum-
lu düflünen iyimserler olarak tan›mlan›rlar.  Bu ki-
fliler tipik olarak güçlüklerle karfl›laflt›klar›nda en-
difle etmezler.  Fiziksel iyilik hallerinde bile tehli-
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keyi umursamayan, kayg›s›z, rahat ve çekingen
olmayan kiflilerdir.  Küçük düflürüldüklerinde ve
utand›klar›nda, bu kifliler bunun çabucak üstesin-
den gelme e¤ilimindedirler (Cloninger, 1987;
Cloninger ve ark., 1994).

BBeelliirrssiizzlliikk  KKoorrkkuussuu  ((HHAA22))

Bu altölçekte yüksek puan alan kifliler belirsiz-
li¤e ya da potansiyel olarak tehlikeli, tan›d›k ol-
mayan koflullara katlanamazlar.  Endiflelenmek
için herhangi bir neden olmasa bile, tan›d›k olma-
yan veya belirli olmayan ortamlarda s›kl›kla ger-
ginlik ve kayg› hissederler.  Bunun sonucu olarak,
ender olarak risk al›rlar, rutindeki de¤iflikliklere
uyum sa¤lamada güçlük çekerler ve sakin ve ha-
reketsiz kalmay› tercih ederler.

Tam tersi olarak, Belirsizlik Korkusu altölçe-
¤inden düflük puan alanlar, hemen hemen bütün
ortamlarda, hatta bir çok kiflinin arzu edilmez ve
tehlikeli bulduklar› ortamlarda da, kendine gü-
venli, sakin ve güvende olma e¤ilimdedir.  Bun-
dan dolay›, bu kifliler, birkaç saat için sessiz ve
hareketsiz kalmak yerine, buzlu bir yolda h›zl›
araba kullanmak gibi riskler almay› tercih ederler.
Bu kifliler rutindeki de¤iflikliklere kolayca uyum
sa¤lama e¤ilimindedirler (Cloninger, 1987; Clo-
ninger ve ark., 1994).

YYaabbaanncc››llaarrddaann  ÇÇeekkiinnmmee  ((HHAA33))

Bu altölçekte yüksek puan alan kifliler, sosyal
ortamlar›n ço¤unda at›lgan olmayan ve utangaç
kifliler olarak tan›mlan›rlar. Yabanc›larla karfl›lafl-
maktan s›kl›kla etkin bir flekilde kaç›n›rlar; çünkü
çok iyi tan›mad›klar› kiflilere güven duymazlar.
E¤er kabul görmeye iliflkin çok sa¤lam güvence
verilmezse, bilmedikleri kiflilerle iliflkiye girmede
genellikle isteksizdirler. Genel olarak, bulunduk-
lar› herhangi bir giriflim tan›d›k olamayan kifli ve-
ya ortamlar taraf›ndan kolayl›kla engellenebilir.

Tam tersi olarak, Yabanc›lardan Çekinme al-
tölçe¤inden düflük puan alanlar, cesur, cüretkar ve
sempatik olarak tan›mlan›rlar. Çekinmeden ko-
nuflma e¤ilimindedirler ve kolayl›kla sosyal et-
kinliklere kat›l›rlar. Genel olarak yabanc›lara kar-
fl› utangaç de¤ildirler.  Giriflimcilikleri hemen he-
men hiçbir zaman tan›d›k olamayan kifli veya or-
tamlar taraf›ndan engellenemez (Cloninger, 1987;
Cloninger ve ark., 1994).

ÇÇaabbuukk  YYoorruullmmaa  ((HHAA44))

Bu altölçekte yüksek puan alan kifliler, aste-
niktirler ve bir çok kifliye göre daha az enerjiye
sahiptirler. S›kl›kla fazladan dinlenme sürelerine
gereksinim duyarlar, çünkü çok kolayl›kla yoru-
lurlar. Bu kifliler tipik olarak, bir çok kifliye göre
önemsiz hastal›klarda veya streste daha yavafl iyi-
leflirler. 

Çabuk Yorulma altölçe¤inden düflük puan
alan kifliler oldukça enerjik ve dinamik olma e¤i-
limindedirler.  Genellikle uzun süre d›flar›da kal›r-
lar ve kendilerini harekete yöneltirler.  Di¤er bir
deyiflle, bu kiflilere çok az fley zor veya yorucu ge-
lir.  Tipik olarak, ço¤u kifliye göre önemsiz hasta-
l›klarda veya streste daha çabuk iyileflirler (Clo-
ninger, 1987; Cloninger ve ark., 1994). 

Yenilik Aray›fl›  (NS)

Yenilik Arama, dört kiflilik boyutu bileflenin-
den oluflan bir mizaç özelli¤idir.

• Keflfetmekten Heyecan Duyma-Kat›l›k
(NS1)

• Dürtüsellik-Düflüncelilik (NS2)

• Savurganl›k-Tutumluluk (NS3)

• Düzensizlik-Düzenli Olma (NS4)

Yenilik Aray›fl› (NS) puan› yüksek kifliler, ça-
buk hiddetlenen, çabuk tahrik olabilen, araflt›r›c›,
merakl›, gayretli, flevkli, kolayca s›k›lan, dürtüsel
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ve düzensiz olma e¤ilimindedirler. Yüksek
NS’nin avantajlar›,  potansiyel ödüllerin araflt›r›l-
mas›na yol açan, her ne olursa olsun yeni ve bilin-
meyene merak ve çabuk ilgilenmedir.  Dezavan-
tajlar, istekleri engellendi¤inde yo¤un öfke ve ça-
buk vazgeçme ile iliflkilidir ki, bu iliflkilerde tutar-
s›zl›¤a ve çabalarda sebats›zl›¤a yol açar.

Tam tersi olarak, NS’si düflük olan kifliler, ko-
lay kolay hiddetlenmeyen, lakayt, meraks›z, duy-
gusuz, derin düflünceli, tutumlu, a¤z› s›k›, mono-
ton, sistematik ve düzenli olarak tan›mlan›rlar
(Cloninger, 1987; Cloninger ve ark., 1994).

KKeeflflffeettmmeekktteenn  HHeeyyeeccaann  DDuuyymmaa  --  KKaatt››ll››kk  ((NNSS11))

Keflfetmekten Heyecan Duyma altölçe¤inden
yüksek puan alan kifliler, tan›d›k olmayan yerleri
ve ortamlar›, bir çok kifli bunun zaman kayb› ol-
du¤unu düflünse bile, keflfetmekten hofllan›rlar.
Yeni görüfller ve etkinlikler hakk›nda kolayl›kla
heyecanlan›rlar, heyecan ve macera arama e¤ili-
mindedirler.  Kolayl›kla s›k›l›rlar ve bu yüzden
monotonluktan kaç›n›rlar. Bu kifliler tipik olarak,
rutini tolere edemezler ve bir de¤ifliklik yapmaya
çabalarlar.  Bu yüzden, bazen geleneksel olmayan
veya yenilikçi olarak tan›mlan›rlar   

Tam tersi olarak, Keflfetmekten Heyecan Duy-
ma altölçe¤inden düflük puan alan kifliler yeni
uyar›mlara çok az gereksinim duyarlar ya da hiç
gereksinim duymazlar.  Keflfetmekten özgül do-
yum almazlar ve bunun sonucu olarak tan›d›k yer-
ler, kifliler ve ortamlarda rahat olurlar veya bunla-
r› tercih ederler. Yeni görüfllere veya etkinliklere
dirençlidirler ve bunlarla pek ilgilenmezler.  Bu
kifliler ender olarak s›k›l›rlar ve ayn› fleyi yapma-
n›n yeni ve daha iyi yollar› olsa bile, tan›d›k “de-
nenmifl ve do¤ru” rutinlerden flaflmama e¤ilimin-
dedirler (Cloninger, 1987; Cloninger ve ark.,
1994). 

DDüürrttüüsseelllliikk  --  DDüüflflüünncceelliilliikk  ((NNSS22))

Dürtüsellik altölçe¤inden yüksek puan alan ki-
fliler, kolay heyecanlanan, hareketli, etkileyici, iz-
lenimci ve yeterli bilgi olmadan çabucak kararlar
veren ve dürtülerini zay›f bir flekilde kontrol eden
de¤iflken kifliler olma e¤ilimindedirler.  Tipik ola-
rak, bu kifliler anl›k içgüdülerine ve içgüdüsel ön-
sezilerine göre hareket ederler.  Bu yüzden, bek-
lenmedik olaylar veya bilgiler geliflti¤inde, karar-
lar›n› ve görüfllerini s›k s›k gözden geçirmek zo-
runda kal›rlar.  S›kl›kla dalg›nd›rlar ve dikkatleri
k›sa sürelidir.

Tam tersi olarak, Dürtüsellik altölçe¤inden dü-
flük puan alan kifliler düflünceli olarak tan›mlan›r-
lar.  Ender olarak tahminlerine veya önsezilerine
göre hareket ederler.  Bunun yerine,  analitik ol-
ma ve bir karar verirken veya bir görüfl oluflturur-
ken ayr›nt›l›bilgiye gereksinim duyma e¤ilimin-
dedirler.  Bu kifliler ender olarak kurallar›n d›fl›na
ç›karlar.  Zihinleri kolay kolay da¤›lmaz ve uzun
süre odaklanm›fl olarak kalabilirler (Cloninger,
1987; Cloninger ve ark., 1994).

SSaavvuurrggaannll››kk  --  TTuuttuummlluulluukk  ((NNSS33))

Savurganl›k altölçe¤inden yüksek puan alan
kifliler paralar›, enerjileri ve duygular›nda savur-
gan olma e¤ilimindedirler.  Baflkalar›n› gösteriflli
ve denetsiz olarak etkileyebilirler.  Örne¤in, birik-
tirmekten çok paray› harcamay› tercih ederler.
Bunun sonucu olarak, özel planlar ve tatiller için
bile, para biriktirmek onlar için güçtür.  “s›n›rda”
yaflamaktan hofllan›rlar, yani, kaynaklar›n›n ve
parasal kapasitelerinin s›n›rlar›n› zorlarlar.  

Tam tersi olarak, Savurganl›k altölçe¤inden
düflük puan alan kifliler vakur, denetimli olarak ta-
n›mlan›rlar. Bu kifliler tipik olarak paralar›n›,
enerjilerini ve duygular›n› harcamazlar. Onun ye-
rine, baflkalar›nda tutumlu veya cimri izlenimi b›-
rak›rlar; çünkü harcamakla veya birfleyleri elde
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etmekle ilgili olmada yavaflt›rlar (Cloninger,
1987; Cloninger ve ark., 1994).

DDüüzzeennssiizzlliikk  --  DDüüzzeennllii  OOllmmaa  ((NNSS44))

Bu altölçekte yüksek puan alanlar, çabuk hid-
detlenme ve düzensiz, sistemsiz olma e¤iliminde-
dirler. Di¤er deyiflle, çabucak tahrik olurlar, iste-
dikleri zamanda istediklerini alamad›klar›nda öf-
kelerini d›flar›ya gösterirler ve ifade ederler.  Ti-
pik olarak, kat› kurallar› ve düzenlemeleri olma-
yan etkinlikleri tercih ederler.  Sabit rutinlerden
ve kurallardan hofllanmazlar.  Kendileri için fizik-
sel olarak veya psikolojik olarak rahats›z edici ve-
ya s›k›c›, engelleyici olan her fleyden kaçarlar.

Tam tersi olarak,  bu altölçekte düflük puan
alan kifliler, düzenli, disiplinli ve sistemli olma
e¤ilimindedirler.  Tipik olarak, kat› kurallar› ve
düzenlemeleri olan etkinlikleri tercih ederler.  En-
gellendiklerinde, doyumlar›n› bir çok kifliye göre
daha uzun süre erteleyebilirler. Kolay kolay tah-
rik olmazlar, öfkelerini pek d›flar› vurmazlar (Clo-
ninger, 1987; Cloninger ve ark., 1994).  

Ödül Ba¤›ml›l›¤›  (RD)

Ödül Ba¤›ml›l›¤›, afla¤›daki üç kiflilik boyutu
bilefleninden oluflan bir mizaç özelli¤idir.

• Duygusall›k (RD1)

• Ba¤lanma-Uzak Olma (RD3)

• Ba¤›ml›l›k-Ba¤›ms›zl›k (RD4)

Ödül Ba¤›ml›l›¤› (RD) puan› yüksek kifliler,
müflfik, sevecen, s›cak, duyarl›, ba¤›ml› ve sosyal
olma e¤ilimindedirler.  Sosyal iliflki ararlar ve
baflka kiflilerle iletiflime aç›kt›rlar.  Tipik olarak,
gittikleri her yerde hofllanacak birilerini bulurlar.
Yüksek RD’nin en önemli avantaj›, s›cak sosyal
iliflkiler kurabilme ve baflkalar›n›n duygular›n›n
anlafl›lmas›n› kolaylaflt›ran sosyal ipuçlar›na du-
yarl›l›kt›r.  Yüksek RD’nin en önemli dezavanta-

j›, di¤er kiflilerin ba¤›ml› kiflilerin görüfllerini ve

duygular›n› etkilemesindeki kolayl›kt›r ki, bu bü-

yük bir olas›l›kla nesnelli¤in kayb›na yol açar.

RD’si düflük olan kifliler, pratik, kat›, so¤uk ve

sosyal olarak duyars›z olarak tan›mlan›rlar. Yal-

n›z olmaktan hoflnutturlar ve ender olarak baflka-

lar›yla aç›k bir iletiflim bafllat›rlar. Mesafeli kal-

may› tercih ederler ve tipik olarak di¤er insanlar-

la ortak birfleyler bulmakta güçlük çekerler. Dü-

flük RD’nin bir avantaj›, duygusal yaklafl›mlardan

ba¤›ms›zl›kt›r ki, bu arzu dolu düflünme veya bafl-

kalar›n› memnun etme çabalar› ile romantize edil-

meyen pratik ve nesnel bak›fllara yol açar.  Bu

sosyal uzakl›k, sosyal iletiflimde duyarl›l›k eksik-

li¤i yararl› soysal yak›nl›klar›n oluflmas›n› engel-

ledi¤inde, bir dezavantaj da olabilir (Cloninger,

1987; Cloninger ve ark., 1994).

DDuuyygguussaallll››kk  ((RRDD11))

Duygusall›k altölçe¤inden yüksek puan alan-

lar, duygusal taleplerden derinden etkilenme e¤i-

limde olan afl›r› duygusal, sempatik, anlay›fll› ki-

fliler olarak tan›mlan›rlar.  Baflkalar›n›n yan›nda

duygular›n› kolayl›kla gösterme e¤ilimindedirler.

Duygular›n› yo¤un bir flekilde yaflad›klar›n› bildi-

rirler; yani, çevrelerindeki kiflilerin hissettiklerini

kiflisel olarak deneyimlerler.

Tam tersi olarak, bu altölçekte düflük puan

alan kifliler pratik olarak tan›mlan›rlar.  Bu kifliler

kat›, çetin ve lakayt, ilgisiz olma e¤ilimindedirler.

Ender olarak duygusal talepler do¤rultusunda ha-

reket ederler ve baflkalar›nda tuhaf, so¤uk veya

mesafeli izlenimi b›rak›rlar. Bu kifliler hüzünlü

flark›lar› ve filmleri çok s›k›c› bulurlar. Baflka ki-

flilerin duygular›na duyarl› de¤ildirler, bu yüzden

sosyal iliflki oluflturmalar› onlar için güçtür (Clo-

ninger, 1987; Cloninger ve ark., 1994).
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BBaa¤¤llaannmmaa  --  UUzzaakk  OOllmmaa  ((RRDD33))

Ba¤lanma altölçe¤inden yüksek puan alanlar,
çok yak›n dostlu¤u özel, gizli kalmaya tercih
ederler. Yaflad›klar›n› ve duygular›n›, kendilerine
saklamak yerine, arkadafllar›yla aç›k bir flekilde
tart›flmaktan hofllan›rlar.  Bu kifliler s›cak ve süren
sosyal ba¤l›l›klar oluflturma e¤ilimindedirler. Bu-
nun sonucu olarak, reddedilme ve afla¤›lanmalara
duyarl› olma e¤ilimindedirler.  

Tam tersi olarak, Ba¤lanma altölçe¤inden dü-
flük puan alanlar daha fazla veya daha belirgin
uzakl›k gösterirler ve sosyal iliflkilere ilgi duy-
mazlar.   Özel, gizli kalmay› çok yak›n dostlu¤a
tercih ederler ve s›kl›kla a¤z› s›k›, düflüncelerini
baflkalar›na söylemeyen kifliler olarak tan›mlan›r-
lar. Bu kifliler tipik olarak özel duygular›n› baflka-
lar›yla paylaflamazlar. Baflkalar›nda, genellikle
reddedilme ve afla¤›lanmalar› umursamayan ya-
banc›laflm›fl, uzak ve mesafeli “yaln›zlar” olarak
izlenim b›rak›rlar (Cloninger, 1987; Cloninger ve
ark., 1994).   

BBaa¤¤››mmll››ll››kk  --  BBaa¤¤››mmss››zzll››kk  ((RRDD44))

Bu altölçekte yüksek puan alan kifliler, baflka-
lar›ndan gelen duygusal deste¤e ve onaya ba¤›m-
l›d›rlar.  Baflkalar›n›n onlar› nas›l de¤erlendirdi¤i
ile derinden ilgilidirler ve hatta baflkalar›ndan afl›-
r› korunma ve bask›nl›k ararlar. Karar vermede
veya kendi bafllar›na birfley yapmada isteksizdir-
ler.  Ba¤›ml› kifliler, destek veya korunma ararlar
ve genellikle di¤er kiflileri memnun etmek için
kendi yollar›ndan vazgeçerler.  Bunun sonucu
olarak, elefltiri ve onaylanmama ile kolayl›kla in-
cinirler.  Ba¤›ml› kifliler terk edilme korkular›yla
zihinleri meflgul olma e¤ilimindedirler.  Yani,
sosyal ipuçlar›na çok duyarl›d›rlar ve sosyal bas-
k›ya oldukça tepkilidirler.  

Tam tersi olarak, bu altölçekte düflük puan
alanlar, baflka kiflilerden duygusal deste¤e ve ona-

ya ne ba¤›ml›d›rlar ne de etkin bir flekilde bunlar›
ararlar. Bu kifliler sosyal bask›ya ve elefltiriye du-
yarl› de¤ildirler. Ender olarak baflkalar›n›n istek-
lerini kabul ederler ve tipik olarak  duygusal des-
tek veya korunma elde etmek için baflkalar›n›
memnun etmeye giriflmezler. Onun yerine, baflka-
lar›nda, ba¤›ms›z, kendine yeten ve sosyal bask›-
ya tepkisiz olarak izlenim b›rak›rlar (Cloninger,
1987; Cloninger ve ark., 1994).   

SSeebbaatt  EEttmmee    ((PPEERR))

Sebat etme, engellenme, yorgunluk ve aral›k-
l› pekifltirilmeye karfl›n, davran›fl›n süreklili¤inde-
ki kal›tsal bir yanl›l›¤›, e¤ilimi yans›tmaktad›r.
Çal›flkanl›k, azimlilik, h›rsl› olma ve mükemmeli-
yetçilik olarak gözlenebilir.  Sebat etmesi yüksek
olan kifliler, engellenmeyi ve yorgunlu¤u kiflisel
bir meydan okuma (challenge) olarak alg›layan ve
beklenen ödüle tepki olarak çabalar›n› yo¤unlaflt›-
ran, çal›flkan, sebatkar, h›rsl› ve baflar›l› kiflilerdir.
Yap›lmas› gereken bir fley oldu¤unda gönüllü ol-
maya haz›rd›rlar, bir görev verildi¤inde çal›flmaya
bafllamak için sab›rs›zlan›rlar.  Elefltirildiklerinde
veya ifllerinde hatalarla karfl›laflt›klar›nda, kolay
kolay vazgeçmezler ve daha fazla çal›flma e¤ili-
mindedirler.  Oldukça ›srarc› kifliler, baflar›l› ol-
mak için önemli fedakarl›klar yapmaya istekli
h›rsl› baflar›l› kiflilerdir.  Gerekenden çok daha
fazlas›n› yapan mükemmeliyetçi ve iflkolik olma
e¤ilimindedirler.    Yüksek sebat etme, ödüllerin
aral›kl› ve kesintili oldu¤u, ancak izleyen çevresel
koflullar›n sabit kald›¤› durumlarda uyumsal bir
davran›flsal stratejidir.  Ancak, biniflmeler h›zl› bir
flekilde de¤iflti¤inde, düflüncede saplan›p kalma
(perseveration) uyumsuz olmaktad›r.  

Ödül biniflmeleri sabit kald›¤›nda, sebat etme-
si düflük olan kifliler, hem kendi özbildirimlerinde
hem de görüflmecilerin derecelendirmelerinde,
üflengeç, hareketsiz, karars›z ve düzensiz olarak
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görülürler.  Beklenen bir ödül olsa bile, çabalar›-
n› ender olarak yo¤unlaflt›r›rlar. Yap›lmas› gere-
ken bir fley oldu¤unda ender olarak gönüllü olur-
lar, yap›lmas› kolay bile olsa, ifle bafllamalar› çok
a¤›r olur.  Engellenmeyle karfl›laflt›klar›nda, ko-
layl›kla pes etme e¤ilimindedirler.  Genellikle el-
lerindeki ile yetinirler, daha fazlas›, daha iyisi için
ender olarak çabalarlar ve s›kl›kla yapabilece¤in-
den daha az›n› yapan düflük baflar›l› kifliler olarak
tan›mlan›rlar.  Düflük ›srarc›l›k, izleyen ödüller
h›zl›  de¤iflti¤i zaman, uyumsal bir stratejidir ve
ödüller çok seyrek ve uzun dönemli oldu¤u za-
man uyumsuz  olabilmektedir (Cloninger ve ark.,
1993; 1994).  

Kendini Yönetme  (SD)

Kendini Yönetme, afla¤›daki befl kiflilik boyu-
tu bilefleninden oluflan bir karakter özelli¤idir.

• Sorumluluk Alma- Suçlama (SD1)

• Amaçl›l›k- Hedef Yönelim Eksikli¤i (SD2)

• Beceriklilik- Eylemsizlik (SD3)

• Kendini Kabullenme- Kendiyle Çekiflme
(SD4)

• Uyumlu ‹kincil Huylar- Uygunsuz Al›flkan-
l›klar (SD5)

Kendini yönetmesi yüksek kifliler, kiflisel li-
derlik için olanaklar› oldu¤unda, olgun, güçlü,
kendine yeten, sorumlu, güvenilir, hedef yönelim-
li, yap›c› ve bütünleflmifl kifliler olarak tan›mlan-
maktad›r.  Benlik sayg›lar› ve kendilerine güven-
leri yüksektir.  Kendilik yönelimli kiflilerin en
ay›r›c› özellikleri, etkin olmalar›, davran›fllar›n›
bireysel olarak seçilmifl, gönüllü hedeflere uydur-
malar›d›r.  Kendilik yönelimli bir kiflinin otorite
konumundaki baflka kiflilerin emirlerine uymas›
istendi¤inde, asi sorun ç›kar›c› olarak görülebilir,
çünkü  otorite konumundakilerin hedeflerine ve
de¤erlerine meydan okurlar.

Tam tersi olarak, SD’si düflük olan kifliler, ol-
gun bir liderin yönlendirmesine uymad›klar›nda,
olgunlaflmam›fl, zay›f, k›r›lgan, suçlay›c›, y›k›c›,
etkisiz, sorumsuz, güvenilmez ve bütünleflmemifl
olarak tan›mlan›rlar.  Klinisyenler taraf›ndan s›k-
l›kla olgunlaflmam›fl ve kiflilik bozukluklar› oldu-
¤u yönünde tan›mlan›rlar.  Anlaml› hedefler ta-
n›mlamalar›n› ve oluflturmalar›n› sa¤layacak içsel
ilkelerinin eksik oldu¤u görülür (Cloninger ve
ark., 1993; 1994).

SSoorruummlluulluukk  AAllmmaa--  SSuuççllaammaa  ((SSDD11))

Bu altölçekte yüksek puan alan kifliler, tipik
olarak ne yapacaklar›na iliflkin seçimlerinde ken-
dilerini özgür hissederler. Tutumlar›n›n, davran›fl-
lar›n›n ve sorunlar›n›n genel olarak kendi seçim-
lerini yans›tt›¤›n›n fark›ndad›rlar.  Tutumlar› ve
davran›fllar› için sorumlulu¤u kabul etme e¤ili-
mindedirler.  Bu kifliler baflkalar›nda güvenilir ki-
fliler olarak izlenim b›rak›rlar.   

Tam tersi olarak, Sorumluluk Alma altölçe¤in-
den düflük puan alan kifliler, olup bitenler için
baflka kiflileri ve d›fl koflullar› suçlama e¤iliminde-
dirler.  Tutumlar›n›n, davran›fllar›n›n ve seçimle-
rinin kendi kontrollerinin veya isteklerinin d›fl›n-
daki etkiler taraf›ndan belirlendi¤ini hissederler.
Hareketleri için sorumlulu¤u kabul etmeme e¤ili-
mindedirler. Bu kifliler baflkalar›nda güvenilmez
ve sorumsuz kifliler olarak izlenim b›rak›rlar (Clo-
ninger ve ark., 1993; 1994).   

AAmmaaççll››ll››kk  --  HHeeddeeff  YYöönneelliimm  EEkkssiikkllii¤¤ii  ((SSDD22))

Bu altölçekte yüksek puan alan kifliler, genel-
likle amaca yönelik veya hedef yönelimli olarak
tan›mlan›rlar.  Yaflamlar›nda aç›k bir anlam ve
yönelim duyumuna sahiptirler.  Tipik olarak, he-
deflerine ulaflmak için doyumlar›n› erteleme yete-
ne¤i gelifltirirler.  Etkinlikleri uzun dönemli he-
defler ve de¤erler taraf›ndan yönlendirilir.  
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Tam tersi olarak, Amaçl›l›k altölçe¤inden dü-
flük puan alanlar yaflamlar›na yön, amaç ve anlam
bulmak için u¤rafl›p didinirler. Uzun dönemli he-
defleri hakk›nda belirsizdirler ve o andaki koflul-
lara ve anl›k gereksinimlerine göre tepki gösterme
zorunlulu¤u hissederler. Yaflamlar›n›n bofl oldu-
¤unu ve anl›k tepkisel dürtülerinin ötesinde bir
anlam› olmad›¤›n› hissederler.  Hedeflerine ulafl-
mak için doyumlar›n› genellikle erteleyemezler
(Cloninger ve ark., 1993; 1994).

BBeecceerriikklliilliikk  --  EEyylleemmssiizzlliikk  ((SSDD33))

Bu altölçekte yüksek puan alanlar genellikle
becerikli ve verimli olarak tan›mlan›rlar. Baflkala-
r›nda, sorunlar›n nas›l çözülece¤i konusunda en-
der olarak görüfl üretemeyen, üretken, proaktif,
yeterli ve yenilikçi kifliler olarak izlenim b›rak›r-
lar.  Bu kifliler zor bir ortam› bir meydan okuma
veya bir olanak olarak görme e¤ilimindedirler.     

Tam tersi olarak, Beceriklilik altölçe¤inden
düflük puan alanlar, baflkalar›nda çaresiz, umutsuz
ve etkisiz olarak izlenim b›rak›rlar.  Bu kifliler so-
runlar› çözmede beceriler ve güven gelifltireme-
mifltirler ve bu yüzden engellerle karfl›laflt›klar›n-
da aciz ve yetersiz hissederler.  Bir fleylerin yap›l-
mas› için idareyi baflkalar›n›n almas›n› bekleme
e¤ilimindedirler (Cloninger ve ark., 1993; 1994).   

KKeennddiinnii  KKaabbuulllleennmmee    --  KKeennddiiyyllee  ÇÇeekkiiflflmmee  ((SSDD44))

Bu altölçekte yüksek puan alanlar, hem güçlü
yanlar›n› hem de s›n›rl›l›klar›n› bilen ve kabul
eden, kendine güvenli kifliler olarak tan›mlan›rlar.
Bu kifliler yapabildiklerinin en iyisini yapmaya
çabalarlar.  Yap›c› e¤itim ve çabalarla düzeltme-
ye çal›flmakla birlikte, varolan ruhsal ve fiziksel
kapasitelerini kabul ederler ve rahat hissederler.

Tam tersi olarak, Kendini Kabullenme altölçe-
¤inden düflük puan alanlar kendiyle çekiflen ola-
rak tan›mlan›rlar.  Bu kifliler düflük benlik sayg›s›

gösterme e¤ilimindedirler.  Varolan ruhsal ve fi-
ziksel kapasitelerini ne kabul ederler ne de bun-
dan hofllan›rlar.  Daha çok, gerçekte olduklar›n-
dan daha farkl› görünmek için u¤rafl›rlar.  S›n›rs›z
zenginlik, önem, güzellik ve sonsuza dek genç
kalma hakk›nda hayal kurma e¤ilimindedirler.
Tersi yönde bir kan›tla karfl›laflt›klar›nda, hedefle-
rini ve al›flkanl›klar›n› yap›c› bir flekilde gözden
geçirmek yerine, ciddi bir flekilde rahats›z olurlar
(Cloninger ve ark., 1993; 1994).

UUyyuummlluu  ‹‹kkiinncciill  HHuuyyllaarr  --  UUyygguunnssuuzz  AAll››flflkkaannll››kkllaarr
((SSDD55))

Bu altölçekte yüksek puan alan kifliler, hedef-
leriyle uyumlu iyi al›flkanl›klar gelifltirirler, böy-
lelikle uzun dönemli de¤erlerine ve hedeflerine
göre otomatik olarak hareket ederler.  Bu, kendi-
ni disiplin etmenin bir sonucu olarak yavafl yavafl
kazan›l›r, ancak sonras›nda otomatikleflir.  Bu
al›flkanl›klar genellikle yineleyen uygulamalarla
geliflir ve ço¤u anl›k dürtülerden ve iknalardan ti-
pik olarak daha güçlüdür. Di¤er deyiflle, bu kifli-
ler önceliklerini ender olarak flafl›r›rlar ve birçok
ayart›c› ortamda kendilerini güvende ve emin his-
sederler.  

Tam tersi olarak, bu altölçekte düflük puan
alanlar, hedeflerine ulaflmay› zorlaflt›ran veya he-
defleriyle tutarl› olmayan al›flkanl›klar gösterirler.
Bu kifliler bazen baflkalar› taraf›ndan kendini y›-
kan ve zay›f iradeli olarak alg›lan›rlar.  ‹radeleri,
sonunda ac› çekeceklerini bildikleri halde, birçok
güçlü ayart›c›n›n üstesinden gelemeyecek kadar
zay›ft›rlar (Cloninger ve ark., 1993; 1994).

‹fl Birli¤i Yapma  (CO)

‹fl birli¤i Yapma, befl kiflilik boyutu bileflenin-
den oluflan bir karakter özelli¤idir.

• Sosyal Onaylama- Hoflgörüsüzlük (CO1)

• Empati Duyma- Sosyal ‹lgisizlik (CO2)
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• Yard›mseverlik- Yard›msever Olmama
(CO3)

• Ac›ma- Kincilik (CO4)

• Erdemlilik- Menfaatç›l›k (CO5)

‹fl Birli¤i Yapma, di¤er kiflileri kabul etme ve
onlarla özdeflim kurmadaki bireysel farkl›l›klar
dikkate al›narak oluflturulmufltur.  Oldukça iflbir-
li¤ine yatk›n kifliler, baflkalar›n›n hizmetinde ol-
maktan hofllanan ve baflkalar›yla mümkün olabil-
di¤ince iflbirli¤ine girmeye çabalayan, empatik,
hoflgörülü, merhametli, destekleyici, adil ve ilkeli
kifliler olarak tan›mlanmaktad›r. Kendilerinin ol-
du¤u kadar, baflkalar›n›n seçimlerine ve gereksi-
nimlerine de sayg› duyarlar ve anlay›fl gösterirler.
Bu kapasite, uyumlu ve dengeli iliflkiler gelifltir-
mek için tak›m çal›flmalar›nda ve sosyal gruplar-
da önemlidir.

Tam tersi olarak, CO’su düflük olanlar, hoflgö-
rüsüz, elefltirici, yard›msever olmayan, kinci ve
f›rsatç› olarak tan›mlan›rlar.  Bu kifliler öncelikle
kendilerine dikkat ederler.  Baflkalar›n›n haklar›na
ve duygular›na önem vermeme e¤ilimindedirler.
E¤er bir sosyal lider kendilik yönelimli ancak ifl-
birli¤ine yatk›n de¤il ise, empati, merhamet ve
etik ilkelerin eksikli¤inden dolay›, büyük bir ola-
s›l›kla zalim veya kaba saba olarak tan›mlan›r
(Cloninger ve ark., 1993; 1994).  

SSoossyyaall  OOnnaayyllaammaa  --  HHooflflggöörrüüssüüzzllüükk  ((CCOO11))

Bu altölçekte yüksek puan alan kifliler, hoflgö-
rülü ve dost olarak tan›mlan›rlar.  Di¤er kiflileri,
çok farkl› davran›fllar›, etik de¤erleri, görüflleri
veya görünüflleri olsa bile, olduklar› gibi kabul et-
me e¤ilimindedirler.

Tam tersi olarak, bu altölçekte düflük puan
alanlar, hoflgörüsüz ve dost olmayan olarak ta-
n›mlan›rlar.  Tipik olarak di¤er kiflilere, özellikle
farkl› hedefleri ve de¤erleri olan kiflilere anlay›fl

göstermezler ve onlar› elefltirirler (Cloninger ve
ark., 1993; 1994).

EEmmppaattii  DDuuyymmaa  --  SSoossyyaall  ‹‹llggiissiizzlliikk  ((CCOO22))

Empati Duyma altölçe¤inden yüksek puan
alanlar, tipik olarak kendilerini “baflkalar›n›n
ayakkab›lar›n› giymifl” olarak hayal etmeye çal›-
fl›rlar.  Bu kifliler di¤er kiflilerin duygular›na ol-
dukça ahenk kazand›r›rlar ve önem verirler.  Bafl-
kalar›na sayg› gösterme e¤ilimindedirler ve s›k-
l›kla bafllang›çta kendi yarg›lar›n› bir yana koyar-
lar, böylece di¤er insanlar›n ne yaflad›klar›n› daha
iyi anlayabilirler.

Tam tersi olarak, bu altölçekte düflük puan
alanlar, duyars›z olarak tan›mlan›rlar.  Bu kifliler
baflkalar›n›n duygular›na ilgi göstermezler. Onun
yerine, baflkalar›n›n duygular›n›, s›k›nt›lar›n›, zor-
luklar›n› paylaflamaz görünürler veya en az›ndan
di¤er kiflilerin hedeflerine ve de¤erlerine sayg›
göstermeye isteksizdirler (Cloninger ve ark.,
1993; 1994).

YYaarrdd››mmsseevveerrlliikk  --  YYaarrdd››mmsseevveerr  OOllmmaammaa  ((CCOO33))

Bu altölçekte yüksek puan alanlar, yard›mse-
ver, destekleyici ve cesaret verici veya güven ve-
rici olarak tan›mlan›rlar.  Bu kifliler baflkalar›n›n
hizmetinde olmaktan hofllan›rlar.  Becerilerini ve
bilgilerini s›kl›kla paylafl›rlar.  Bir tak›m›n parça-
s› olarak çal›flmaktan hofllan›rlar, genellikle tak›m
çal›flmas›n› yaln›z çal›flmaya tercih ederler.

Tam tersi olarak, bu altölçekte düflük puan
alanlar, bencil veya hep kendini düflünen kifliler
olarak tan›mlan›rlar.  Bu kifliler baflka kiflilere
önem vermeme e¤ilimindedirler ve tipik olarak,
iflbirli¤ine oldukça yatk›n kiflilerin oluflturdu¤u
bir tak›m içinde çal›fl›rken bile, yaln›zca kendile-
rini gözetirler.  Yaln›z çal›flmay› veya ne yap›l›-
yorsa onun yöneticisi olmay› tercih ederler (Clo-
ninger ve ark., 1993; 1994).
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AAcc››mmaa    --  KKiinncciilliikk  ((CCOO44))

Bu altölçekte yüksek puan alan kifliler, merha-
metli, affedici, hay›rsever ve iyiliksever olarak ta-
n›mlan›rlar.  Kin gütmekten hofllanmazlar ve ge-
nellikle çok kötü davran›lsa bile intikam almaya
giriflmezler.

Tam tersi olarak, bu altölçekte düflük puan
alanlar kendilerini incitenlerden intikam almaktan
hofllan›rlar.  ‹ntikam alma biçimleri aç›k ya da
gizli de olabilir.  Birincisi, baflkalar›n› fiziksel
olarak, duygusal olarak ve parasal olarak incit-
mek gibi etkin sald›rgan davran›fl olarak gözlene-
bilir.  ‹kincisi, kin gütmek, unutkanl›k, inatç›l›k
ve ertelemek gibi edilgen sald›rgan davran›fl ola-
rak gözlenebilir (Cloninger ve ark., 1993; 1994).

EErrddeemmlliilliikk  --  MMeennffaaaattçç››ll››kk  ((CCOO55))

Bu altölçekte yüksek puan alan kifliler, baflka-
lar›na tutarl› bir flekilde iyi davranan, dürüst, vic-
danl› ve samimi kifliler olarak tan›mlan›rlar.  Bu
kifliler hem profesyonel hem de sosyal ve kiflilera-
ras› iliflkilerinde etik ilkeleri ve vicdani de¤erleri
temel al›rlar.

Tam tersi olarak, bu altölçekte düflük puan
alanlar, f›rsatç› olarak tan›mlan›rlar.  Hedeflerine
ulaflmak için ne gerekiyorsa yaparlar.  Bu kifliler
baflkalar›na adaletsizce, yaln›zca kendi kazançla-
r›n› gözeterek yanl› bir flekilde davran›rlar.  S›k-
l›kla manipulatif ve hilekar olarak tan›mlan›rlar
(Cloninger ve ark., 1993; 1994).

Kendini Aflma  (ST)

Kendini Aflma, üç kiflilik boyutu bilefleninden
oluflan bir karakter özelli¤idir.

• Kendilik Kayb›- Bilinçli Yaflant›lar (ST1)

• Kifliler Ötesi Özdeflim- Kendini Ay›rma
(ST2)

• Manevi Kabullenme- Rasyonel Materyalizm
(ST3)

Kendini aflm›fl kifliler, gösteriflsiz, doyumlu,
sab›rl›, yarat›c›, kendini düflünmeyen ve ruhani
olarak tan›mlan›rlar.  Do¤u kültürlerinde, ayd›n-
lanm›fl ve bilge olarak tan›mlan›rlarken, Bat› top-
lumlar›nda ayn› özellikler saf, naif olarak tan›m-
lanabilmektedir.  Bu kifliler belirsizli¤e katlan›r
görünürler.  En çok, sonucunu bilemeyecekleri ve
kontrol duygusu yaflayamayacaklar› etkinlikler-
den hofllan›rlar.  Kendini aflm›fl kifliler, baflkala-
r›nda, çok çaba gösterseler bile baflar›s›zl›¤› mem-
nuniyetle karfl›layan ve hem baflar›s›zl›klar› için
hem de baflar›lar› için flükran duygular› olan, al-
çak gönüllü ve gösteriflsiz izlenimi b›rak›rlar.
Yüksek Kendini Aflma, yafl ilerledikçe kaç›n›lmaz
olan a¤r›, s›z› ve ölüm ile karfl›lafl›ld›¤›nda uyum-
sal avantajlara sahiptir.

Tam tersi olarak, Kendini Aflma’da düflük pu-
an alanlar, kibirli, sab›rs›z, yarat›c› olmayan, sa-
nat›n de¤erini bilmeyen, materyalist ve kendini
gerçeklefltirememifl olma e¤ilimindedirler. Belir-
sizli¤i ve sürprizleri kald›ramazlar.  Onun yerine,
hemen hemen her fleye daha fazla denetim koy-
maya çabalarlar. Bu boyutta düflük puan alanlar,
baflkalar›nda, sahip olduklar›yla doyum sa¤laya-
mayan gösteriflli kifliler izlenimi b›rak›rlar.   Ken-
dini Aflma’s› düflük kifliler, ak›lc›, bilimsel ve ma-
teryalistik baflar›lar› için Bat› toplumlar›nda s›k-
l›kla takdir edilirler. Ancak, hastal›klar› ve ölümü
kabullenmede güçlükleri olabilecektir (Cloninger
ve ark., 1993; 1994). 

KKeennddiilliikk  KKaayybb››  --  BBiilliinnççllii  YYaaflflaanntt››llaarr  ((SSTT11))

Bu altölçekte yüksek puan alanlar bir iliflkiye
derin bir flekilde dald›klar›nda veya yapt›klar›na
yo¤un bir flekilde odakland›klar›nda kendilik-s›-
n›rlar›n› aflma e¤ilimindedirler.  Bir an için nere-
de olduklar›n› unutma ve zaman aral›¤›n›n fark›n-
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dal›¤›n› kaybetme e¤ilimindedirler.  “Baflka bir
dünyada” gibi veya “çok dalg›n” görünürler. Bu,
“dopdolu olma durumlar›”, “zirve deneyimleri”
veya içgörü meditasyonunun üst düzeylerinin
özelli¤idir.  Bu gibi kendinden geçmeyi s›k yafla-
yan kifliler genellikle yarat›c› ve özgün olarak ta-
n›mlan›rlar.

Tam tersi olarak, Kendilik Kayb› altölçe¤in-
den düflük puan alanlar, bir iliflkiye veya ifllerine
odakland›klar›nda bireyselliklerinin fark›ndal›¤›-
n› sürdürme e¤ilimleri ile belirgindirler.  Bu kifli-
ler sanat veya güzellikten ender olarak derin bir
flekilde etkilenirler (Cloninger ve ark., 1993;
1994).

KKiiflfliilleerr  ÖÖtteessii  ÖÖzzddeeflfliimm  --  KKeennddiinnii  AAyy››rrmmaa  ((SSTT22))

Bu altölçekte yüksek puan alanlar, bir bütün
olarak do¤ayla ve evrenle ola¤anüstü bir flekilde
güçlü ba¤lant› yaflama e¤ilimindedirler.  Her fle-
yin bir yaflayan organizman›n parças› oldu¤u duy-
gusunu bildirirler.  Bu kifliler, dünyay› daha yafla-
nabilir bir yer yapmak için gerçek kiflisel fedakar-
l›klar yapmaya isteklidirler.  Baz› kifliler taraf›n-
dan kaç›k düflünceli idealistler olarak nitelendiri-
lebilirler.

Tam tersi olarak, Kifliler Ötesi Özdeflim altöl-
çe¤inden düflük puan alanlar, do¤ayla veya insan-
larla ender olarak güçlü ba¤lant› yaflarlar.  Di¤er
insanlardan veya dünyan›n gerisinde olup biten-
lerden ne do¤rudan ne de dolayl› olarak sorumlu
olmad›klar›n› hisseden, bireyciler olma e¤ilimin-
dedirler.  E¤er nesnel olarak baz› pratik avantajla-
r› yoksa, dünyay› daha yaflanabilir bir yer yapmak
için fedakarl›k yapmaya ender olarak isteklidirler
(Cloninger ve ark., 1993; 1994).

MMaanneevvii  KKaabbuulllleennmmee  --  RRaassyyoonneell  MMaatteerryyaalliizzmm
((SSTT33))

Bu altölçekte yüksek puan alan kifliler s›kl›kla
mucizelere, öznel deneyimlere ve di¤er ruhani
olaylara inan›rlar ve telepati ve alt›nc› his gibi
fleylerdenetkilenirler.  Büyüsel düflünce göster-
dikleri fleklinde tan›mlan›rlar.  Ruhani deneyimler
ile canlan›rlar ve rahatlarlar, ac› çekme ve hatta
ölümü, Tanr› ile bütünleflme inançlar› ile ele al›r-
lar.

Tam tersi olarak, bu altölçekte düflük puan
alanlar yaln›zca materyalizmi ve nesnel ampiriz-
mi kabul ederler.  Bu kifliler genellikle bilimsel
olarak aç›klanamayan fleyleri kabul etmeye istek-
sizdirler.  Dezavantaj, üzerinde kontrol veya kaç›-
n›lmaz ölüm, hastal›k veya haks›z cezalarla karfl›-
lafl›ld›¤›nda rasyonel nesnel ölçümlerle de¤erlen-
dirilmesi olas› olmayan ortamlarla karfl›laflmad›r
(Cloninger ve ark., 1993; 1994). 
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