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Yaﬂam›m›z boyunca farkl› durumlarla karﬂ›laﬂ›r ve her duruma da belirli bir anlam vermeye çal›ﬂ›r›z. Zihnimiz, deneyimlerimiz sonras›nda belirli kategoriler oluﬂturarak, gelen bilgileri de bu
kategorilere dahil ederek anlamland›rmaktad›r.
Kiﬂinin çevresinde olan biteni ne ﬂekilde anlamland›rd›¤› ise neler hissedece¤ini ve nas›l davranaca¤›n› belirlemektedir. Böyle bak›ld›¤›nda,
farkl› yaﬂamlara sahip kiﬂilerin ayn› duruma farkl› anlamlar yüklemeleri de oldukça anlaﬂ›l›rd›r.
Bir olaya verilen anlam o olayla iliﬂkili duygular› da belirleyece¤inden olaylar›n kiﬂi üzerinde
yaﬂataca¤› etkinin kiﬂinin o olay› alg›lay›ﬂ›yla
do¤ru orant›l› oldu¤unu söylemek yanl›ﬂ olmayacakt›r. Gelelim bu durumun ‘stres’ konusu çerçevesinde ne anlam taﬂ›d›¤›na: Bilindi¤i gibi ayn›
olay› yaﬂamalar›na karﬂ›n, baz› kiﬂilerde olay sonras›nda fiziksel rahats›zl›¤a uzanan sonuçlar görülebilmekte iken, baz›s› bu olay› daha uykuya
dalmadan unutabilmektedir. Kiﬂilerin olaylardan
etkilenme derecelerini belirleyen ﬂey, ço¤unlukla
olaylar› zihinsel olarak nas›l anlamland›rd›klar›
ise, stres yönetimi aç›s›ndan zihnin nas›l
iﬂledi¤inin bilinmesi çok büyük bir önem taﬂ›maktad›r.

Zihnin Önemi ve Bilgi ‹ﬂleme Süreci
Stres aç›s›ndan düﬂündü¤ümüzde zihnimizin
rolünün ne anlam taﬂ›d›¤›n› bilmek için öncelikle
zihnimizin rutin iﬂleyiﬂine ve bu rutin iﬂleyiﬂin
hangi durumlarda strese kaynakl›k etti¤ine bakmakta yarar vard›r.
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Zihnin Önemi
Son y›llarda psikoloji ve t›p alan›nda yap›lan
birçok araﬂt›rma, ortaya ç›kan problemlerin aç›klanmas› s›ras›nda sadece d›ﬂar›dan gözlemlenebilen ‘neden-sonuç’ ba¤lant›lar›n›n yap›lamayaca¤›na iﬂaret etmektedir. Fiziksel veya duygusal boyutta yaﬂanan durumu, kiﬂinin biliﬂsel yap›s› do¤rultusunda aç›klamak, daha sa¤l›kl› ve bütüncül
bilgiler elde etmek anlam›n› taﬂ›maktad›r. Kiﬂinin
içinde yaﬂad›¤› kültür, ailesi, inançlar›, korkular›,
idealleri, kim oldu¤unu ve olaylar karﬂ›s›ndaki tutumunu belirleyecektir. Yaﬂam›m›z›n her noktas›nda biliﬂsel yap›m›z›n bu denli etkili olmas›n›n
daha iyi anlaﬂ›labilmesi için bilgi iﬂleme sürecinin, belle¤in, ﬂemalar›n ve dikkatin biliﬂsel sistem
içindeki yerinin anlaﬂ›lmas› önemlidir (Hamilton,1982; Mandler, 1982; Kidman, 1984).
Bilgi ‹ﬂleme Süreci
Bilgi iﬂleme sistemi ile ilgili belirtilmesi gereken en önemli özelliklerin baﬂ›nda ‘zihnin s›n›rl›
kapasiteye sahip’ bir sistem oldu¤u bilgisi gelmektedir. Hem bilgi iﬂleme hem de biliﬂsel hatalar ve biliﬂsel hatalar›n neden oldu¤u sorunlar, bu
bilgi ›ﬂ›¤›nda daha iyi anlaﬂ›lacakt›r (Baltaﬂ,
1987; Williams, Watts, MacLeod ve Mathews,
1997; Bijttebier, Vasey ve Braet, 2003).
Bilgi iﬂleme s›ras›nda s›n›rl› bir kapasite kullan›l›yor olmas›na ra¤men, oluﬂturulacak kaynaklarla bu kapasiteyi artt›rmak mümkündür. Kaynaklar yaﬂant›lar›m›za iliﬂkin bir tür havuz gibidir. Bu havuzda biriken deneyimlerimiz çeﬂitli
kategoriler do¤rultusunda s›n›fland›r›lmaktad›r ve
bu sayede çeﬂitli deneyim gruplar›n›n birikti¤i bilgi ya da referans de¤erleri kaynaklar elde etmemiz mümkün hale gelmektedir. Örne¤in çocuklu¤umuza iliﬂkin yaﬂant›lar bu tür bir kaynak olabilir. Bu durumda kiﬂinin ‘çocukluk yaﬂant›lar›’ ile
ilgili bilgileri iﬂlemesi kolaylaﬂmaktad›r, çünkü
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kendisine belirli bir ba¤lam haz›rlam›ﬂ demektir.
Ayn› ﬂekilde bu tür bilgileri geri ça¤›r›rken de daha az zorluk çekecektir: ‹lgili kategoriye gitmesi
bu bilgiye ulaﬂmas›n› son derece kolaylaﬂt›racakt›r. Bu da daha k›sa zamanda daha fazla bilginin
sisteme girmesi ve iﬂlenebilmesi anlam›n› taﬂ›maktad›r (Williams, Watts, MacLeod ve Mathews, 1997).
S›n›rl› kapasitedeki bilgi iﬂleme sisteminin ‘s›n›rl›’ olma özelli¤i, seçici bilgi iﬂlemeyi de beraberinde getirmektedir. D›ﬂ dünyada karﬂ› karﬂ›ya
oldu¤umuz bütün bilgilerin ayn› anda iﬂleme al›nmas›, daha do¤rusu bütün bilgilerin iﬂleme al›nmas› mümkün de¤ildir. Bu nedenle baz› bilgiler
öncelikli olarak sisteme al›nmaktad›r. Bu önceli¤i
belirleyen unsurun ne oldu¤u üzerinde çal›ﬂan
araﬂt›rmac›lar›n baz›lar›, uyar›c›n›n özellikleri
üzerinde dururken; baz›lar› da kiﬂinin zihninin daha belirleyici olaca¤› konusunda hemfikirdirler.
Ancak son zamanlarda yürütülen çal›ﬂmalar hem
kiﬂiden kaynakl› özelliklerin, hem de uyar›c›dan
kaynakl› özelliklerin seçici bilgi iﬂleme üzerinde
etkili oldu¤unu göstermiﬂtir (Hamilton,1982;
Mandler, 1982; Bijttebier, Vasey ve Braet, 2003).
Seçicili¤imiz zaten birtak›m bilgileri kendili¤inden d›ﬂar›da b›rakt›¤› için kiﬂinin iﬂini kolaylaﬂt›rmaktad›r, ancak her durumda de¤il. Bilgi iﬂlemedeki bu seçicili¤in zaman zaman sorunlara kaynakl›k etti¤i de bilinmektedir. Seçici bilgi iﬂlemenin, stresin oluﬂmas›ndaki ve sürdürülmesindeki
katk›lar›na ve sonuçlar›na daha sonra de¤inilecektir.
Seçici bilgi iﬂleme, seçici dikkati gerektiren
bir süreçtir. Daha önce de üzerinde duruldu¤u gibi, kiﬂiden, uyar›c›dan veya her ikisinin de birtak›m özelliklerinden dolay›, kiﬂi her uyar›c›ya de¤il, belirli uyar›c›lara dikkat etmekte ve bu uyar›c›dan gelen bilgilere öncelik vererek iﬂlemektedir.
Gelen bilgiler daha önce var olan baﬂka bilgileri

harekete geçirerek, bir bilgi ak›ﬂ› sa¤lamaktad›r
ki; eski ve yeni bilgilerin buluﬂmas›, kiﬂinin ne
söyleyece¤ini, düﬂünece¤ini veya nas›l davranaca¤›n› belirlemektedir. Burada üzerinde durulmas› gereken bir baﬂka nokta ise gelen bilgilerin her
zaman daha önceden var olan bilgilerin aktive
edilmesine katk›da bulunmad›¤›, zaman zaman
baz› bilgilerin ketlenmesine de katk› sa¤lad›¤›d›r
(Williams, Watts, MacLeod ve Mathews, 1997).
Bilgi iﬂleme s›ras›nda, uyar›c›dan gelen verilerin ne ﬂekilde iﬂlendi¤i yani hangi aﬂamalarla iﬂlendi¤i de üzerinde durulmas› gereken konulardan biridir. Bilgi iﬂlemenin temelleri üzerinde duran baﬂl›ca iki modelden söz edilebilir: Aﬂamal›
ve paralel bilgi iﬂleme. Aﬂamal› bilgi iﬂleme modeline göre, bilgiler basamak basamak iﬂlenmektedir. Her basamakta verinin girdi ve ç›kt›lar› de¤erlendirilmekte ve bu aﬂamadaki iﬂlemlerin bitmesi ile birlikte de bir üst basama¤a geçilmektedir. Bir üst basamakta da ayn› veri bir baﬂka aç›dan girdi ve ç›kt›lar› dahilinde de¤erlendirilmekte
ve bu süreç böylece devam etmektedir. Paralel
bilgi iﬂleme modeline göre ise, sürecin iﬂlemesi
s›ras›nda veri birçok aç›dan ayn› anda de¤erlendirilir; yani farkl› basamaklardan ayn› anda veri
toplan›r. Birçok girdinin de¤erlendirilmesi ile birlikte de ç›kt› elde edilir. Hangi modelin bilgi iﬂlemeyi daha iyi ﬂekilde aç›klad›¤›na iliﬂkin araﬂt›rmalar her iki bilgi iﬂleme sürecinin de ayn› anda
devrede olabilece¤ini söylemektedir; yani kiﬂi,
görevin durumuna göre birini veya her ikisini de
kullan›yor olabilir. Bu sistem birçok kolayl›¤› da
beraberin de getiriyor görünmektedir. Kiﬂi bir süre sonra bilgi iﬂleme sürecini otomatik ﬂekilde yürütebilir hale gelmektedir (Williams, Watts, MacLeod ve Mathews, 1997; Bijttebier, Vasey ve
Braet, 2003). Ancak bu avantaj›n, dezavantaja dönüﬂmesi de olas›d›r. Bu durum ise kiﬂiyi stres yaﬂant›s› ile yüz yüze getirebilecek bir özellik haline gelebilmektedir.
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Bilgi iﬂleme sürecinin önemli ö¤elerinden bir
tanesi de bellektir. Belle¤i, en temelde iki bölüm
halinde ele almak mümkündür. Bunlardan bir tanesi k›sa süreli bellek, di¤eri ise uzun süreli bellektir. Uyar›c›lardan ald›¤›m›z veriler, öncellikle
k›sa süreli belle¤imize gelmektedir. K›sa süreli
belle¤imizdeki bu veriler, çal›ﬂma belle¤ine gönderilmekte ve e¤er de¤erlendirilecekse uzun süreli belle¤e aktar›lmaktad›r. Veriler bir anlamda genel bir bilgiler/deneyimler havuzu içinde yeniden
grupland›r›lmakta ve “bilgi”ye dönüﬂmektedir.
Bilgilerin bu ﬂekilde grupland›r›lmalar› sayesinde
de geri ça¤›r›lma aﬂamas›nda kolayl›klar sa¤lanmaktad›r. Çocuklu¤umuzdan beri belle¤imize giren bu bilgiler, ﬂemalar›m›z›n da temel kayna¤›n›
oluﬂturmaktad›r (Williams, Watts, MacLeod ve
Mathews, 1997).

Bilgi ‹ﬂleme Modeli (Morris, 2002)

ﬁemalar›m›z daha önce de belirtildi¤i gibi,
geçmiﬂ yaﬂant›lar›m›z›n en önemli yans›malar›d›r.
Kiﬂilerin geçmiﬂ olaylar› kodlama ﬂekilleri, ﬂimdiki yaﬂad›klar›n› ne ﬂekilde de¤erlendireceklerinin de en önemli dayanaklar›ndan bir tanesidir
(Ingram, 2003). Araﬂt›rmalar olumlu duygu durumuna sahip kiﬂilerin belirsiz olan ipuçlar›n› da
olumlu olarak de¤erlendirdiklerini, ayn› ﬂekilde

mutsuz olan insanlar›n da belirsiz ipuçlar›n› daha
olumsuz olarak de¤erlendirdiklerini göstermektedir. Tosun ve Da¤ (2000) yapt›klar› araﬂt›rmada
kelime kökü tamamlama görevi verdikleri kiﬂilerin tutarl› olarak kendi duygu durumlar›na uygun
ﬂekilde kelimeleri tamamlama e¤ilimine sahip olduklar›n› göstermiﬂlerdir. Bu durum sadece duygular›m›z için de¤il yaﬂam›m›z›n geneli için de
geçerlidir. Yani sadece içinde bulundu¤umuz
duygu durumumuz de¤il, genel olarak içinde bulundu¤umuz çevre, kültür, aile de yaﬂant›m›z› ne
ﬂekilde de¤erlendirece¤imiz konusunda belirleyicidir. Yani kiﬂiler ald›klar› verilerin eksik k›s›mlar›n› kendilerince tamamlarken, yukar›da bahsedilen bu kaynaklar› referans almaktad›rlar.
Çocuklu¤umuzdan beri yaﬂad›¤›m›z herﬂey bir
arﬂiv misali belle¤imizde saklan›r ve daha sonraki yaﬂant›m›zda bize yol gösterir. Bu arﬂiv kendi
içinde bir düzen kazan›r ve ﬂemalar›m›z› oluﬂturur. Yani, daha önce havlayan bir köpek görmüﬂ
ve bu köpek taraf›ndan kovalanm›ﬂsak, yeniden
havlayan bir köpek gördü¤ümüzde art›k ne düﬂünmemiz, nas›l davranmam›z ve neler hissetmemiz gerekti¤i hakk›nda çok fazla düﬂünmeden,
haz›r olan verilerden yararlanarak, bir baﬂka anlamda kestirmeden giderek sonuca ulaﬂ›r›z.
Olumsuz çocukluk yaﬂant›lar› fazla olan bireylerin, sahip olduklar› bu haz›r bilgiler nedeniyle, belirsizlik yaﬂanan durumlarda daha fazla olumsuz
de¤erlendirme yapma e¤iliminde olduklar› da bilinmektedir (Hamilton,1982; Bijttebier, Vasey ve
Braet, 2003; Ingram, 2003).
Sahip oldu¤umuz ﬂemalar, sadece verilerin
al›nmas›ndan sonra yap›lacak de¤erlendirme konusunda de¤il, hangi verilerin al›naca¤› konusunda da belirleyici olmaktad›r. Yani daha önce de
bahsedilen seçici dikkatin yönlendirilmesinde etkili olmaktad›r. Mevcut bilgilerimiz ›ﬂ›¤›nda,
uyar›c› niteli¤i taﬂ›yan bir olaya yönelmemizle
87

TÜRK PSiKOLOJi BÜLTEN‹ Ψ SAYI: 34-35, EYLÜL-ARALIK 2004

birlikte, dikkatimiz bu olay ile s›n›rlanmaktad›r.
Uyar›c›n›n bizim için anlam›na göre, bu daralman›n miktar› da artacakt›r. Dikkatteki daralma, tehlike an›nda iﬂlevsel olmakla birlikte, günümüzde
somut tehlikelerin yerini a¤›rl›kl› olarak subjektif
tehlikelerin almas› nedeniyle iﬂlevselli¤ini k›smen kaybetmiﬂtir. Kiﬂinin ald›¤› veri miktar›n›n
düﬂük oldu¤u durumlarda, eksik bilgiler kiﬂide
mevcut olan bilgilerle tamamlamaktad›r. Ancak
bu durum kiﬂinin yanl› de¤erlendirme olas›l›¤›n›
da beraberinde getirmektedir (Hamilton,1982;
Mandler, 1982; Bijttebier, Vasey ve Braet, 2003).
Yukar›da bahsedilen bilgi iﬂleme modeli bütün
insanlar için geçerlidir. Yani her insan d›ﬂar›dan
veri al›r, hangi verilerin öncelikli olarak al›naca¤›n› belirleyen ﬂemalara sahiptir, ﬂemalar›ndaki
bu bilgiler do¤rultusunda verilerin eksik k›s›mlar›n› tamamlar ve verilerin yorumunu da bu do¤rultuda yapar. Bu yorumun yap›lmas›yla birlikte
ortaya ç›kan duygu ise kiﬂinin tepki gösterip göstermeyece¤ini belirlemektedir. Bu noktaya kadar
yaﬂananlar herkes için benzer olmakla birlikte,
baz› insanlar bu sürece daha fazla kulak vermekte, tepkilerinin nedenlerini veya alternatiflerini
anlamaya çal›ﬂmaktad›r. Yaﬂant›lar›m›z sonras›nda zihin ve bedenimizden çeﬂitli geribildirimler
almaktay›z. Örne¤in, herhangi bir olay sonras›nda
huzursuzluk yaﬂamam›z bu türden bir geribildirim oluﬂturmaktad›r. Bu durumda sadece huzursuz oldu¤umuza odaklanmaks›z›n, bu yaﬂant›n›n
bize verdi¤i mesaja dikkat etmemizde yarar vard›r. Yani neden huzursuzluk yaﬂad›¤›m›z› anlamaya çal›ﬂmal›y›z. Baz› insanlar beden ve zihinden gelen bu türden geribildirimleri daha fazla
dikkate al›rken baz› insanlar yaﬂanan›n alt›nda yatan nedeni anlamak için daha az çaba göstermektedir (Lecker, 1978).

Stresin De¤iﬂen Anlam› ve Zihnin
Rolü
Günümüzde stres tepkisinin anlaﬂ›lmas› için
zihnin iﬂleyiﬂini bilmenin önemi aç›k olmakla birlikte, davran›ﬂç›l›¤›n hakim oldu¤u 1950’li y›llar
için ayn› ﬂey söz konusu de¤ildir. Stres tepkisinin
sadece ‘görünenden’ hareketle anlaﬂ›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› bu dönemde yap›lan baz› araﬂt›rmalar, zihnin d›ﬂar›da b›rak›ld›¤› bu türden de¤erlendirmelerin eksik kald›¤›n› göstermiﬂtir. Lazarus ve
Erikson (1962; akt., Schützwohl, 2004) yapt›klar›
çal›ﬂmada, iyi bir derece ile dönemi bitiren ö¤rencilerin, çal›ﬂma gere¤i verilen bir olumsuz geribildirime karﬂ› daha etkili problem çözme stratejileri geliﬂtirdiklerini görmüﬂlerdir. Oysa daha kötü
bir ortalama ile dönemi kapatan ö¤renciler için
benzer bir durum görülmemiﬂtir. Araﬂt›rmac›lar
bu çal›ﬂmalar›n›n sonucunda, geçmiﬂ yaﬂamlar›n
ve alg›lar›n, mevcut olay›n anlam›n› belirlemekte
oldukça önemli bir yere sahip oldu¤unu göstermiﬂlerdir.
Daha önce de bahsedildi¤i gibi, günümüzde
‘bilgi iﬂlemeyi’ anlatan modeller, geçmiﬂ yaﬂant›lar›n ve ﬂemalar›n önemini vurgulamaktad›r. Art›k geçmiﬂten ba¤›ms›z olarak bugünü anlaman›n
anlams›z oldu¤u bilinmektedir. Bahsedilen bu
modellere göre bilgi, kelimenin tam anlam›yla
‘iﬂlenmektedir’. Beﬂ duyumuz arac›l›¤›yla ham
halde ald›¤›m›z uyar›c›lar, belle¤imiz arac›l›¤›yla
al›nmakta, uygun bir biçimde zihne yerleﬂtirilmekte ve kiﬂi için yeni kaynaklar oluﬂturmaktad›r.
Mevcut ﬂemalar›m›z›n bu noktada oldukça önemli oldu¤unu biliyoruz.
ﬁemalar›m›z yani geçmiﬂ yaﬂant›lar›m›z yard›m›yla oluﬂturdu¤umuz kal›plar, gelen verinin bizim için tehdit edici bir uyar›c› (rahatl›k düzeyimizi bozan, al›ﬂkanl›klar›m›zla ters düﬂen) oldu¤unu söylüyorsa, kiﬂi bu uyar›c›n›n bilinmezli¤in-
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den bir ﬂekilde kurtulmak için hemen harekete geçecektir. Bu s›rada bedenimizde birtak›m de¤iﬂiklikler meydana gelmektedir. Ancak kiﬂinin stres
verici uyar›c›y› anlamland›rmak veya “savaﬂmak
ya da kaçmak” için gösterdi¤i tepkinin tetikleyicisi, bedenden gelen tepkiler de¤il, bedenin de hareketlenmesini sa¤layan zihinsel anlamland›rma
sürecimizdir. Zihnimiz sadece bedenimizi uyarmakla da kalmay›p, kiﬂinin bu uyar›m sonras›nda
savaﬂmas› m› yoksa kaçmas› m› gerekti¤ini belirlemektedir (Kidman, 1984).
Bilgi iﬂleme ile ilgili modeller, bilginin zihinde ne ﬂekilde iﬂlendi¤i üzerinde durmakla beraber, stres s›ras›nda zihnin ne ﬂekilde iﬂledi¤i üzerinde fazlaca durmam›ﬂlard›r. Daha önce de bahsedildi¤i gibi stres s›ras›nda zihnin ne ﬂekilde çal›ﬂt›¤› üzerinde ayr›nt›yla duran ve ‘stresi’ anlamak için davran›ﬂç› bak›ﬂ aç›s›n›n yeterli olmad›¤›n› vurgulayan ilk isimlerden biri Lazarus’tur.
Lazarus (1962; akt., Schützwohl, 2004), gittikçe
karmaﬂ›klaﬂan hayat koﬂullar› karﬂ›s›nda gösterdi¤imiz tepkilerin de karmaﬂ›klaﬂt›¤›ndan bahsetmektedir. ‹nsanlar›n daha do¤al koﬂullarda yaﬂamlar›n› sürdürdükleri zamanlarda, tehlikeler
karﬂ›s›nda gösterilen refleksler yeterli olabiliyorken, günümüz tehlikelerinin daha do¤rusu alg›lanan tehlikelerinin üstesinden gelmek için refleksler yeterli olmamaktad›r (Schützwohl, 2004). ‹nsanlar için tehlike olarak alg›lanan ﬂeyler düﬂünüldü¤ü zaman bu durum daha anlaﬂ›l›r hale gelecektir. Önceleri vahﬂi bir hayvan›n tehdidi stres
kayna¤› iken; günümüzde, iﬂten ç›kar›lma tehlikesi de benzer bir etkiye sahip olabilmektedir. Burada dikkat çekilmesi gereken nokta, tehlikenin somut yani herkes için ayn› tehdidi içeriyor görünen
bir tehlike olmaktan ç›k›p, herkes için farkl› anlamlar taﬂ›yan bir hale dönmüﬂ olmas›d›r. Yani
vahﬂi bir hayvan› görmek genelde herkes için bir
tür tehdit olabilmekteyken, iﬂten ç›kar›lma tehdi-

dinin herkes için farkl› anlamlar› olabilmektedir.
Zaten iﬂten ayr›lmay› düﬂünen veya kolayca yeniden iﬂ bulabilecek durumda olanlar için iﬂten ç›kar›lma ihtimali olumlu bir geliﬂme say›labilecekken, uzun süre iﬂsiz kalm›ﬂ olan veya iﬂini seven
biri için benzer bir etkiye sahip olmayacakt›r.
Kiﬂiler dikkatlerini devreye sokarak kendileri
için önemli olan uyar›c›lara anlam vermeye çal›ﬂmaktad›r. Her tür uyar›c›ya anlam verilmeye çal›ﬂ›lmas› söz konusu de¤ildir. Ani olarak karﬂ›laﬂt›¤›m›z uyar›c›lar karﬂ›s›ndaki pani¤imiz de genelde uyar›c›y› acele olarak anlamland›rma çabas›n›n, di¤er bir deyiﬂle belirsizli¤in yaratt›¤› enerjinin bir sonucudur. Bilginin iﬂlenmesi s›ras›nda sadece aﬂa¤›dan yukar› do¤ru bilgi iﬂleme de¤il, yukar›dan aﬂa¤› da bilgi iﬂleme söz konusudur. Yeni bilgiyi karﬂ›layan eski bilgiler yeni bilgiye yol
göstererek, nereye ait olabilece¤ine iliﬂkin bilgi
sunmaktad›r (Williams, Watts, MacLeod ve Mathews, 1997). Yani “iﬂini kaybetmek üzeresin” bilgisini karﬂ›layan ve rehberlik eden bilgi, “eyvah
yine uzun süre iﬂsiz kalacaks›n” türündeyse, kiﬂi
stres tepkisi gösterecektir. Oysa ayn› bilgiyi karﬂ›layan eski bilgi, “zaten ayr›lacakt›m, üstüne bir
de tazminat alaca¤›m” bilgisi ise kiﬂinin bedenindeki hareketlenme, sevincin bir belirtisi olacakt›r.
Ancak bir uyar›c›n›n nas›l alg›lanaca¤›n› belirleyen ﬂeyler aras›nda sadece burada verilen örnekte oldu¤u gibi, “gelecek” ile ilgili beklentiler
olmamaktad›r. ﬁemalar›m›z›n bize sundu¤u her
türlü bilgi, örne¤in kendimizi ‘kim’ olarak tan›mlad›¤›m›za iliﬂkin bilgi de gelen bilginin ne ﬂekilde de¤erlendirilece¤ini önemli oranda belirlemektedir. Sosyal yaﬂant›m›z, ahlaki de¤erlerimiz,
ideallerimiz de hangi duruma ne anlam verece¤imiz üzerinde oldukça güçlü bir etkiye sahiptir ve
kiﬂinin yaﬂayaca¤› stresin de rehberlerindendir
(Lazarus, 1991a).
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Do¤du¤umuz andan itibaren baﬂlayan bilgi iﬂleme sürecinin bir sonucu olan biliﬂsel yap›m›z,
di¤er deyiﬂle zihnimiz, her tür duygunun yaﬂanmas› s›ras›nda yol gösterici bir role sahiptir. Alg›lamad›¤›m›z bir durum karﬂ›s›nda herhangi bir
ﬂey hissedemeyiz. Ancak uyar›c›n›n alg›lanmas›
ile birlikte büyük bir h›zla anlamland›rma sürecine geçen zihnimiz, ne ﬂekilde davranaca¤›m›za
iliﬂkin motivasyona da kaynakl›k etmektedir. Bir
baﬂka deyiﬂle, düﬂüncenin eﬂlik etmedi¤i duygulardan, dolay›s›yla da stres tepkilerinden söz etmek olas› de¤ildir (Lazarus, 1991a).
Lazarus (1991a), kiﬂinin elde etti¤i yeni verinin anlamland›r›lmas›n›n önemli oldu¤unu, çünkü
bu verilerin kiﬂinin d›ﬂ dünya ile ba¤lant›s›n› belirleyen unsurlar aras›nda oldu¤unu vurgulamaktad›r. Kiﬂi d›ﬂ dünya ile ba¤›n› sürdürme ihtiyac›
içinde oldu¤undan, d›ﬂ dünyadan gelen bilgilerin
de ne anlama geldi¤ini bilmek gere¤ini duyacakt›r. Ancak kiﬂi gelen her bilgiye ayn› oranda dikkat etmemektedir. Önemsiz olan, olmas› veya olmamas› aras›nda bizim için bir fark bulunmayan
durumlara yaklaﬂ›m›m›z ile, bizim için önemli
olan, ba¤l›l›¤›m›z›n bulundu¤u kaynaklardan gelen bilgiler, ayn› ﬂekilde de¤erlendirilmeye al›nmamaktad›r. Burada belirtilmesi gereken bir baﬂka nokta da bütün bu iﬂlemlerin kiﬂi için çok k›sa
sürede gerçekleﬂti¤idir. Hatta bu süreç kiﬂi için
otomatikleﬂmiﬂtir ve kiﬂi bütün bu de¤erlendirmeleri otomatik bir ﬂekilde gerçekleﬂtirebilmektedir.
Zihinsel süreçlerimiz, olaylar›n de¤erlendirilip, ‘stres verici’ olarak etiketlenmesi kadar, stresin olumsuz etkilerinden kurtulman›n da yollar›n›
sunmaktad›r. Lecker (1978), anlamland›rmalar›
ile bize olumlu ya da olumsuz baz› duygular yaﬂatan zihnimizin, bizi içinde bulundu¤umuz durumdan ç›karma kapasitesine de sahip oldu¤unu
belirtmektedir. Kiﬂiler gelen bilgileri de¤erlendirmekte ve iﬂlemektedir, ancak bu durum kiﬂilerin

bilgiyi her zaman uygun ﬂekilde, daha do¤rusu
bütün yönleri ile birlikte iﬂledi¤i anlam›na gelmemektedir. ﬁemalar›m›z ve seçici dikkatimizin izin
verdi¤i oranda al›nan ve iﬂlenen veriler için yanl›l›k söz konusu olmaktad›r. Bilgilerin sadece belirli yönleri ile de¤erlendirilmeye al›nmalar›, yap›lacak tan›mlamalar›n yetersiz kalmas›na neden olacakt›r ki bu durum kiﬂiyi stres tepkileri ile uzun
süre yüz yüze getirebilir. Kiﬂinin uzun süre stres
tepkileri ile yüz yüze kalmas› ise hem fiziksel
hem de ruhsal sa¤l›¤›n› etkileyebilir. Oysa bir
uyar›c›n›n verilerinin bütün yönleri ile ele al›nmas›, alternatifleri de düﬂündürtebilecek bilgiler sa¤layacakt›r. Örne¤in, iﬂten ç›kar›lma tehdidi ile
karﬂ› karﬂ›ya bulunan bir kimse, gelen verilerin
içinden sadece ‘iﬂsiz kalaca¤›’ k›sm›n› al›r ve iﬂlerse, stresinin artarak devam etmesi muhtemeldir. Bu iﬂi buldu¤una göre baﬂka bir iﬂ de bulabilece¤i ve iﬂten ç›kar›lmas›n›n dünyan›n sonu olmad›¤› bilgisini de iﬂlemesi ise stres düzeyini de¤iﬂtirecek anahtar cümlelerden olabilir.
Stres yaﬂay›p yaﬂamayaca¤›m›z› belirleyen temel kayna¤›n, alg›lad›¤›m›z uyar›c›ya ‘tehlikeli’
etiketi verip vermememiz oldu¤unu belirtmiﬂtik.
Kiﬂinin kaynaklar› yani ﬂemalar›, al›nan verinin
de¤erlendirilmesi sonunda tehlikeli oldu¤unu düﬂündürürse, kiﬂi için tehdit edici bir durum söz
konusu demektir. Ancak ayn› uyar›c›ya bir baﬂka
kiﬂi, ‘tehlikeli, tehdit edici’ etiketini vermeyebilir
(Roskies, 1998). Stresörler üzerinde genel bir de¤erlendirme yapan Mandler (1982), ‘engellenmenin’ kendi baﬂ›na temel bir stres kayna¤› oldu¤unu, daha do¤rusu tehlike yorumunu tetikleyen bir
durum oldu¤unu savunmuﬂtur. Engellenen durumun önemi ise yaﬂanacak olan stres miktar›n› belirlemektedir. Stresörlerin genelde birer engelleyici olarak karﬂ›m›za ç›kt›¤›n› belirten yazar, bütün stresörlerin engelleyici oldu¤unu, ancak bütün
engellerin stresör olmad›¤›n› belirtmiﬂtir. Mand-
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ler (1982), ayn› zamanda stresin verdi¤i en büyük
zarar›n bilinçli biliﬂsel iﬂlevleri engellemesi oldu¤unu da iddia etmektedir. Buna verilebilecek örneklerden bir tanesinin dikkatin s›n›rlanmas› oldu¤unu belirtmektedir. Dikkatin çok fazla s›n›rlanmas› bilgi al›m›n› düﬂürmektedir. Ancak bilgi
iﬂleme sistemi gibi karmaﬂ›k ve çok yönlü bir sistem, dar bir alanda bulunan bilgiler bile olsa, tamamlama ve yorumlama e¤ilimi sayesinde biliﬂimize olumlu ya da olumsuz katk›da bulunan bilgiler ç›karabilmektedir. Çünkü bilgi iﬂleme sadece d›ﬂar›dan gelen bilgiler sayesinde gerçekleﬂmemektedir.
Yukar›da bahsedilen örnek üzerinden yani iﬂten ç›kar›lma ile ilgili ‘stres kayna¤›’ndan devam
edelim ve yukar›dan aﬂa¤› bilgi iﬂlemenin ne anlama geldi¤ini da aç›k ﬂekilde anlamaya çal›ﬂal›m: Patronun bir haftad›r bu çal›ﬂanla konuﬂmamas›, kiﬂi için önemli bir stres kayna¤› olsun. Kiﬂinin stres durumunda daralan dikkat alan› da seçici ﬂekilde yaln›zca patronun konuﬂmad›¤› zamanlara odaklan›yor olabilir. Konuﬂtu¤u zamanlar olsa bile, ‘zorunluluktan konuﬂuyordur’ gibi
bir aç›klama ile konuﬂtu¤u bilgisi ihmal edilebilir
ve kiﬂi dikkatini sadece sevilmedi¤i ve yak›nda iﬂsiz kalaca¤› bilgisi ile s›n›rlayabilir. Oysa patronun di¤er çal›ﬂanlara karﬂ› olan ilgisini gözlemek
önemli bir bilgi kayna¤› olacakt›r. Patron herkese
mi böyle davran›yor, yoksa sadece kendisine mi?
E¤er herkese böyle davran›yorsa, herkese birden
k›zm›ﬂ olamayaca¤› göz önünde tutularak, iﬂ d›ﬂ›nda bir sorun yaﬂ›yor olabilece¤i bilgisi de¤erlendirilebilir. Ancak patron sadece kendisine böyle davran›yor da olabilir. Bu durumda da iﬂten ç›kar›lmas›n› gerektirecek kadar kötü bir sorunun
yaﬂanm›yor olabilece¤i ve patronun yak›nda k›zma nedenini aç›klayaca¤› ve sorunu halledecekleri bilgisi de alternatif ç›kar›mlardan bir tanesi olabilir.

Buradaki örne¤i uzatmak mümkün. Ancak burada görülmesi gereken ﬂey, alternatifler oluﬂturabilmek için, bilginin daha çok yönlü olarak ele
al›nmas› gere¤i ve her bilginin de de¤iﬂik yönleri
oldu¤u temel bilgisidir.
Bilgilerin iﬂlenmesi s›ras›nda yukar›dan aﬂa¤›ya iﬂlem yapan, yeni gelen bilgiye yol gösteren
bilgiler, sadece hangi bilgilerin nereye yerleﬂece¤i ile de¤il, hangi bilgilerin öncelikli olarak alg›lanaca¤› ile de yak›ndan ilgilidir. Baz› bilgiler sisteme girmekle birlikte hiç yokmuﬂ gibi de¤erlendirilmektedir. Yukar›da verilen örnekte oldu¤u
gibi, kiﬂi olumsuza odaklanma e¤ilimi nedeniyle,
patronunun kendisiyle konuﬂtu¤u zamanlar›n bilgisini ihmal ediyor olabilir. Oysa baz› durumlarda
göz ard› edilen bu bilgilerin fark edilmesi, duruma bambaﬂka bir anlam kazand›rmaktad›r. Kazan›lan bu anlamlar ise ‘stresle baﬂ etme’de önemli
bir yere sahiptir (Meichenbaum, 1999).
Verinin tehdit edici olarak etiketlendirilmesi
her zaman ‘stres kayna¤›’ olaca¤› anlam›na da
gelmemektedir. Baz› uyar›c›lar ‘tehdit’ olarak de¤erlendirilseler bile, kiﬂinin kendi kaynaklar›na
iliﬂkin bilgileri ‘tehdit’le baﬂ edip edemeyece¤i
konusunda bir geribildirim sa¤layacak ve mevcut
veri, kiﬂi için stres kayna¤› olmaktan ç›kacakt›r
(Brandtstater, Voss ve Rothermund, 2004). Örne¤in, final s›nav› birçok ö¤renci için tehdit edici bir
yaﬂant›, dolay›s›yla da bir stres kayna¤›d›r. Bu durumla baﬂ edebilece¤ini yani final s›nav›n› geçebilece¤ini düﬂünen ö¤rencilerin yaﬂayaca¤› stres
düzeyi ile s›navdan kalaca¤›n› düﬂünen ö¤rencilerin stres düzeylerinin bir olmas›n› beklemeyiz.
Kiﬂinin mevcut duruma iliﬂkin alg›s› kadar, kiﬂisel özellikleri ve kiﬂisel kaynaklar›na iliﬂkin bilgisi de stres yaﬂay›p yaﬂamayaca¤› veya ne oranda stres yaﬂayaca¤› üzerinde etkilidir. Baz› kiﬂisel
özellikler, daha fazla stres yaﬂaman›n da zeminini
oluﬂturabilmektedir.
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Strese Verilen Tepkiler/Bireysel
Farkl›l›klar
Biliﬂsel Psikoloji’nin öneminin artmas› ile birlikte sadece stres konusunda de¤il, psikolojinin
di¤er alanlar›nda da kiﬂinin kendi kaynaklar›na
olan ilgi artm›ﬂt›r. Art›k insandan ba¤›ms›z bir
çevre ve çevreden ba¤›ms›z bir insan düﬂünmenin
olanaks›zl›¤› bilinmektedir. Biliﬂe olan ilgi biliﬂi
içine alan araﬂt›rmalar›n say›s›n›n da artmas›n›
sa¤lam›ﬂt›r. Ayn› ﬂey stres araﬂt›rmalar› için de
geçerlidir. Sadece kiﬂinin yap›s›n› ve farkl›l›¤›n›
vurgulamak da art›k yeterli bulunmamaktad›r.
Çünkü insanlar için de¤iﬂen tek ﬂey, olaya verdikleri anlam ile s›n›rl› de¤ildir. Olay karﬂ›s›nda kendilerine verdikleri anlam da son derece belirleyicidir. Burada k›saca söylenmeye çal›ﬂ›lan ﬂey, kiﬂinin baﬂ edip edemeyece¤ine iliﬂkin inanc›n›n,
uyar›c›n›n ‘kötü’ alg›lanmas› kadar önemli oldu¤udur. Kiﬂi yaﬂad›¤› olay›n geride b›rakaca¤›
olumsuzluklara katlanabilece¤i kaynaklara sahip
oldu¤unu düﬂünüyorsa, yani olay›n de¤ilse bile,
olaydan etkilenme düzeyinin kendi kontrolünde
oldu¤unu alg›l›yorsa, yaﬂanacak olan stres düzeyi de¤iﬂecektir. Elbette bu de¤erlendirme de kiﬂinin biliﬂsel kaynaklar› ile ilgilidir. Ancak bu de¤erlendirmeyi önceki de¤erlendirmelerinden
farkl› k›lan ﬂey, olay kadar, kendi kaynaklar› üzerinde de durmas› ve düﬂünmesidir (Brandstadter,
Voss ve Rothermund, 2004; Smith ve Meyers,
1997; Patel, 1989; Sidney, 1978).
Alg›lanan tehlike ile daha etkili ﬂekilde baﬂ
edeceklerine inananlar›n, stresin olumsuz etkilerinden kendilerini daha etkili ﬂekilde koruduklar›n› söylemiﬂtik. Baz› kiﬂilerin sorunlar› ile daha etkili ﬂekilde baﬂ edebiliyor olmalar›, bu alandaki
bir di¤er araﬂt›rma konusudur. Çal›ﬂmalar ‘hangi
özelliklere sahip kiﬂilerin’ zor durumlardan daha
az hasarla ç›kan kiﬂiler olduklar›na yan›t aram›ﬂ-

lard›r (Sutil, Corbacho, Arias, Alvarez ve Requero, 1998; Scheitrum ve Akillas, 2002). Belki hayat›n her alan›nda oldu¤u gibi ‘esnek’ olmay› baﬂaranlar›n engellerin üzerinden daha kolayl›kla
geçebildi¤i görülmüﬂtür. Peki kimdir bu esnek kiﬂiler veya araﬂt›rmalar›n daha çok üzerinde durdu¤u haliyle sorulursa ‘kimdir bu esnek olmayan kiﬂiler?’
A ve B Tipi Kiﬂiler
Özellikle kanser hastalar›n›n, kalp hastalar›n›n
ya da migren a¤r›s› çekenlerin, baz› ortak kiﬂilik
özelliklerinin incelenmesi, ‘esnek olmayan kiﬂilerin’ belirlenmesi konusunda yol gösterici olmuﬂtur. Belirlenen özelliklerin A tipi kiﬂilik ve B tipi
kiﬂilik ad› alt›nda toplanabilece¤ini ilk olarak belirten isimler, Friedman ve Rosenman’d›r (1974;
akt., Patel, 1989). Kardiyoloji uzman› olan bu iki
kiﬂi kendilerine baﬂ vuran hastalar›n birbirlerine
benzeyen özelliklere sahip olduklar› sonucuna
varm›ﬂlard›r. A tipi olarak adland›r›lan bu kiﬂiler
genel olarak; aceleci, zaman yönetimi konusunda
baﬂar›s›z, dikkatini toplamakta zorlanan, üstesinden gelemese de genelde birkaç iﬂle ayn› anda
meﬂgul olan ve baz› obsesif özelliklere sahip kiﬂilerdir (Girdano ve Everly, 1986).
A tipi kiﬂiler için vurgulanmas› gereken bir di¤er özellik de duygular›n› ifade etmekte zorlanmalar›d›r. Duygular›n› ifade etmekte güçlük çekmek baﬂl› baﬂ›na bir gerilim kayna¤› haline gelebilmektedir. Kiﬂi sürekli bir ﬂeyleri gizleme, belli
etmeme çabas› içine girebilir. Bu durumun temel
kayna¤› ise duygular›n›n ifadesi sonucunda ortaya ç›kacak durumu bir tehdit olarak ele almas›ndand›r. Örne¤in, öfkesini ifade etti¤i durumda di¤erleri taraf›ndan daha az sevilece¤ini düﬂünen
birisi için öfkeyi yaﬂay›p da ifade edememek
önemli bir gerilimdir. A tipleri için duygular›n
ifade edilmesindeki güçlük, daha çok duygular›n›

92
TÜRK PSiKOLOJi BÜLTEN‹ Ψ SAYI: 34-35, EYLÜL-ARALIK 2004

uygun ﬂekilde ifade edememekten kaynaklan›r. A
tipleri, öfkelerini do¤rudan ifade etmek yerine,
düﬂmanca davran›ﬂlar sergilemektedirler (Sutil ve
ark. 1998).
Yukar›da bahsedilen özelliklere bakt›¤›m›z zaman bu kiﬂilerin neden hem daha fazla stres yaﬂad›klar› hem de yaﬂad›klar› stres ile neden etkili ﬂekilde baﬂ edemediklerini anlamak güç de¤ildir.
Verim sa¤lamayan bir acelecilik ya da sadece beﬂ
dakika kazanabilmek ad›na kiﬂinin kendisi üzerinde kurdu¤u bask›, bu tür kiﬂileri bir hayli y›pratmaktad›r. Buna imkan olmad›¤› halde her ﬂeye
yetiﬂmeye çal›ﬂmalar› da strese neden olan ve sürmesi için zemin haz›rlayan bir baﬂka özellikleridir. Dikkatlerini bir iﬂe vermek yerine birden fazla iﬂ ile u¤raﬂmalar› nedeniyle oluﬂan dikkat da¤›n›kl›¤›, bu iﬂleri baﬂar›yla tamamlamak konusunda yaﬂad›klar› strese ba¤l› olarak ortaya ç›kan dikkat da¤›n›kl›¤› ile birleﬂince, A tipi kiﬂilerin birçok ayr›nt›y› d›ﬂar›da b›rakmalar› ve bu nedenle
de tarafl› ve hatal› de¤erlendirmeler yapmalar› anlaﬂ›l›r bir durumdur.
A tipi kiﬂilerin stres yaﬂanmas› için zemin haz›rlayacak çok say›da özellikleri bulunmas›na
ra¤men, ayn› kiﬂiler stres durumunu ortadan kald›rmak konusunda pek baﬂar›l› de¤ildirler ki bu
durumun tipik sonuçlar› yaﬂanan kalp hastal›klar›d›r. Oysa A tipi kiﬂilik örüntüsüne de¤iﬂiklikler
yapmak imkans›z de¤ildir. Birçok kiﬂi için kolay
olmasa da gerçekten istenirse strese zemin haz›rlayan bu özelliklerin üstesinden gelmek mümkündür. Elbette bu sadece A tipi davran›ﬂlar› daha
fazla olan kiﬂiler için de¤il, herkes için söz konusudur. De¤iﬂmek ve daha iﬂlevsel bir bak›ﬂ aç›s›
edinmek olaylara daha farkl› bir aç›dan bakmak
isteyen herkes için mümkündür (Patel, 1989; Girdano ve Everly, 1986).

‹nsanlar genelde ne tümüyle A tipi özelliklere
ne de tümüyle B tipi özelliklere sahiptir. Neredeyse bütün insanlar hem A tipi kiﬂili¤in hem de B tipi kiﬂili¤in özelliklerini taﬂ›maktad›r. Ancak genelde bir örüntünün daha a¤›rl›kl› ﬂekilde görülmesi söz konusudur. Yukar›da A tipi kiﬂilik özelliklerine sahip kimselerden ve sahip olduklar› bu
özelliklerin yaﬂamlar›ndaki stres oran›na etkisinden bahsettik. B tipi kiﬂilik örüntüsüne sahip kiﬂilerin özellikleri ise onlar› stres yaﬂamaya, A tipi
kiﬂilik özellikleri kadar aç›k hale getirmemektedir. Yani k›saca B tipi kiﬂilik örüntüsüne sahip
olanlar genelde daha az stres yaﬂayan kiﬂilerdir.
Bu bilgiden de anlaﬂ›labilece¤i gibi bu kiﬂiler daha rahat, içinde bulunduklar› koﬂullara uyum sa¤layabilen, her konuda rekabet etmeyen kiﬂilerdir.
A tipi kiﬂilerden farkl› olarak kendilerine zaman
ay›r›rlar ve ay›rd›klar› bu zaman için suçluluk hissetmezler. Bu gibi özellikleri nedeniyle B tipi kiﬂilerle anlaﬂmak genelde daha kolayd›r. Bu bilgiden hareketle B tipi kiﬂilerin daha fazla sosyal
deste¤e sahip olduklar› ç›kar›m›n› yapabiliriz
(Lazarus, 1998).
Kiﬂinin bak›ﬂ aç›s›n› de¤iﬂtirebilece¤ini söylemek kolayd›r, ancak bunu yapmak kolay de¤ildir.
Daha do¤rusu çaba ve sab›r gerektirir. Stresi y›k›c› bir ﬂekilde yaﬂamaman›n ön koﬂullar›ndan olan
gerçekçilik de bu noktada da son derece önemlidir. Kiﬂi bir denemede baﬂar›ya ulaﬂmay› beklememelidir. Örne¤in zaman yönetimi birçok kiﬂinin zorluk çekti¤i konulardan bir tanesidir. Oysa
zaman yönetiminin koﬂullar›na bakt›¤›m›z zaman,
son derece basit ilkelerden oluﬂtu¤unu görürüz.
Ancak uygulama hiçbir zaman teorik bilgide bahsedilen kolayl›¤› yans›tmaz.
Girdiano ve Everly (1986), kiﬂili¤in üç temel
unsurdan oluﬂtu¤unu belirtmiﬂtir. ‘De¤erlerimiz,
tutumlar›m›z ve davran›ﬂlar›m›z’ olarak say›labilecek bu unsurlar›n tamam›, kiﬂiyi belirlemekte93
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dir. Bir baﬂka ifadeyle, de¤iﬂim demek, bu üç unsurdan en az›ndan bir tanesinin bir miktar da olsa
de¤iﬂmesi demektir. De¤iﬂime, de¤erler k›sm›ndan baﬂlarsak, çok da iﬂlevsel bir noktadan baﬂlamad›¤›m›z› anlar›z. Çünkü kiﬂinin en temel kaynaklar› de¤erleridir. De¤erler genelde küçük yaﬂlarda ve sevilen kiﬂilerden edinilen temel unsurlard›r. Sevilen bir kiﬂiden edinilmeleri onlara manevi bir miras niteli¤i de kazand›rmaktad›r. Kiﬂinin temel özelliklerinin manevi unsurlarca da bezenmesi, de¤iﬂtirilmelerini bir hayli zorlaﬂt›raca¤›
gibi, yeni bir stres kayna¤› da yarat›lm›ﬂ olur ki bu
da hiç iﬂlevsel olmaz. Tutumlara gelince, de¤erler
kadar kemikleﬂmiﬂ bir yap›lar› bulunmamas›na
ra¤men, tutumlar davran›ﬂlar kadar kolay da de¤iﬂmemektedirler. Bu durumda davran›ﬂ de¤iﬂiklikleri üzerinde çal›ﬂmak ve bu de¤iﬂiklikleri fark
ederek yenili¤e ayak uydurma iﬂini zihnin kendisine b›rakmak, daha sa¤l›kl› sonuçlar alma anlam›na gelecektir.

dakine aktar›lan önemli bir ek bilgidir. Meichenbaum (1999), kiﬂilerin kendi subjektifliklerini
fark etmeleri ile birlikte kendilerine iliﬂkin fark›ndal›klar›n›n da artaca¤›n› belirtmektedir. Bunu
yapabilmenin en temel yolu ise kiﬂilere biliﬂsel iﬂleyiﬂ konusunda bilgi vermektir.

De¤iﬂime nereden baﬂlanaca¤› kadar önemli
di¤er bir konu da de¤iﬂimin neden gerekli oldu¤u
ve nas›l yap›laca¤›d›r. ‹ﬂte bu noktada yeniden
zihnin önemi üzerinde durmak gereklidir. Kiﬂinin
zihinsel yap›s›n›n neyi ne ﬂekilde de¤erlendirece¤inin temel unsuru oldu¤unu biliyoruz. Duygular›m›z› harekete geçiren olaylar, bu duygular eﬂli¤inde birçok an›n›n da aktive olmas›n› sa¤lamaktad›r. Kendimize iliﬂkin bilgi kümeleri olarak nitelendirebilece¤imiz ﬂemalar›m›z›n aktive olmas›
ile birlikte, objektif de¤erlendirme sürecinden
subjektif de¤erlendirmeye geçilir. Ancak kiﬂiler
böyle bir de¤erlendirme yapt›klar›n›n fark›nda olmad›klar› gibi, bunu reddetme e¤ilimindedirler.
Örne¤in öfkelendikleri bir olay› aktar›rken kiﬂiler
ço¤unlukla ‘aynen anlatma’ iddias›ndad›r. Oysaki
olay› yaﬂayan ya da de¤erlendiren kiﬂiler gerçekten, olay› ‘hiçbir katk› yapmadan’ anlatt›klar›n›
düﬂünseler de ses tonlar› bile kendilerine ve karﬂ›-

‹yimserlik ve Kötümserlik

Herkesin bir kiﬂilik örüntüsü ve dünyaya bak›ﬂ
tarz› bulunmaktad›r. Oldukça kemikleﬂmiﬂ gibi
görünmesine ra¤men bu yap› üzerinde de¤iﬂiklikler yapman›n mümkün oldu¤u belirtilmiﬂti. Daha
önce de bahsedildi¤i gibi kiﬂinin aceleci tavr›n›n
getirileri, götürüleri ve alternatifleri kiﬂilere tan›t›labilirse; kiﬂi de de¤iﬂmeyi ve daha rahat bir ﬂekilde yaﬂamay› isterse bu de¤iﬂimi gerçekleﬂtirmesi mümkündür.
Strese zemin haz›rlayan kiﬂilik özellikleri aras›nda yaln›zca A tipi kiﬂilik özellikleri bulunmamaktad›r. ‹yimser veya kötümser olmak da yaﬂanacak stres düzeyine etki eden özellikler aras›ndad›r.

Kiﬂilerin stres yaﬂay›p yaﬂamayaca¤› veya ne
oranda stres yaﬂayacaklar›n› belirleyen özellikler
aras›nda, kiﬂinin dünyay› de¤erlendirme tarz› da
gelmektedir. Kötü olaylar› aç›klarken; içselleﬂtiren, kötü durumun de¤iﬂmeyece¤ini düﬂünen ve
di¤er olaylara da genelleyen kimselerin kötümser
oldu¤undan bahsedilebilir. Bir baﬂka deyiﬂle bu
kiﬂiler yaﬂamlar›n› kötü bir falc›l›kla devam ettirmeye çal›ﬂmaktad›rlar. Bu kiﬂiler tutarl› ﬂekilde
olaylar›n kötü gidece¤ini ve kötü sonuçlanaca¤›n›
düﬂünmektedirler. Belki daha da kötü olan›, bu kiﬂilerin bu durumun her zaman için geçerli olaca¤›na da inanmalar›d›r. Dünyaya daha çok olumlular› gösteren bir pencereden bakan kiﬂiler ise kendilerini genel olarak daha iyi hissetmektedirler ve
çevresel kaynaklar›n› daha iyi ﬂekilde de¤erlendirebilmektedirler (Maruta, Colligen, Mlinchoc ve
Offord, 2002).
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Yaﬂama daha olumsuz bir aç›dan bakanlar için
en büyük stres kayna¤›, kontrolün kendilerinde
olmad›¤›na iliﬂkin inançt›r. Yani bu kiﬂiler ne yaparlarsa yaps›nlar olumsuz uyar›c›y› ortadan kald›rma veya etkilerini azaltma ﬂans›na sahip olmad›klar›n› düﬂünmektedirler. Yaﬂamda kontrol sa¤lanamayaca¤›na iliﬂkin bilgi ise neredeyse her verinin belirsiz olarak yorumlanabilece¤i anlam›n›
taﬂ›maktad›r ki bu durum baﬂl› baﬂ›na bir stres
kayna¤› oluﬂturmaktad›r. Bu temel inançlar›na
ra¤men kötümserler baﬂlar›na gelen kötü olaylar
için kendilerini daha çok suçlama e¤ilimi içerisindedirler. Yaﬂama iliﬂkin daha olumlu bir bak›ﬂ
aç›s›na sahip olan kiﬂiler ise yaﬂama iliﬂkin daha
olumlu de¤erlendirmeler yapmakta ve baﬂlar›na
gelen kötü olaylar› felaketleﬂtirmekten uzak durmaktad›rlar ki bu bak›ﬂ aç›s› onlar› stresten koruyan önemli bir faktördür (Maruta, Colligen,
Mlinchoc ve Offord, 2002).
Boyun E¤ici Kiﬂilik
Boyun e¤ici kiﬂilik örüntüsünün temel özelli¤i, kiﬂinin içinde bulundu¤u durumu çözümsüz
olarak alg›lamas› veya kendi kaynaklar›n›n çözüm için yeterli olmad›¤›na duyulan güçlü bir
inanca sahip olmas›d›r. Bu temel özellikleri nedeniyle sorunlar› ile karﬂ› karﬂ›ya gelip çözüm üretmeye çabalamak yerine, daha pasif bir tutum sergilemektedir. Sorun yaﬂamalar›na ra¤men sürekli
olarak pasif kalmalar› ise psikolojik sorunlara
kaynakl›k edebilir. Kiﬂinin pasif ﬂekildeki bu geri
çekilmeleri, çevrelerindeki insanlar taraf›ndan da
genelde öfke ile karﬂ›lanmaktad›r. Çevreleri ile
uyumlar›n›n bozulmas›n›n ise yeni bir stres kayna¤› yarataca¤› aç›kt›r (Hünler ve Gençöz, 2003).
Bu kiﬂilerin, içinde bulunduklar› duruma iliﬂkin kontrol alg›lar›n›n zay›flam›ﬂ oldu¤u görülmektedir. Kiﬂi dünyan›n anlaﬂ›labilir ve bu do¤rultuda düﬂünürsek, sorunlar›n›n da çözülebilir oldu¤una iliﬂkin bir inanç geliﬂtirebilirse, sorunlar›

ile daha etkili ﬂekilde baﬂ edebilecektir. Yaﬂam›n›n kendi yaﬂam› oldu¤una ve her kiﬂinin de kendi patronu oldu¤una inanmayan bir kiﬂinin ise pasif kalmay› ve edilgen davranmay› seçmesi, anlaﬂ›labilir bir durumdur. Sorunlar›n›n üstesinden
pasif tav›rlar› ile gelmeye çal›ﬂanlar›n etkili olduklar›ndan söz etmek mümkün de¤ildir. Buna
karﬂ›n kontrolün kendilerinde oldu¤una inananlar,
sorun çözümüne katk›lar›n› daha etkili ﬂekilde sunabilmekte, baﬂlar›na geleni pasif bir ﬂekilde izlememektedirler (Smith ve Meyers, 1997).
Psikolojik Sa¤laml›k/Y›lmazl›k
Kiﬂilik özellikleri ve stres konusunda yap›lan
birçok araﬂt›rma, baz› kiﬂilik özelliklerine sahip
olanlar›n stres ile daha etkili ﬂekilde baﬂ edebildiklerini göstermektedir. Stresleri ile daha etkili
ﬂekilde mücadele eden insanlara bak›ld›¤› zaman
en önemli özelliklerinin, yaﬂamlar›na iliﬂkin daha
fazla kontrol alg›lamalar› oldu¤u görülmektedir.
Yaﬂamlar›n›n kontrolünü ellerinde tuttuklar›na
inanmalar›n›n yan› s›ra, kendileri ve yaﬂant›lar›
ile de daha ilgilidirler yani kendilerini daha fazla
önemsemektedirler. Hayata daha geniﬂ ve olumlu
bir pencereden bakmay› baﬂaran kiﬂilerin bu özellikleri zor koﬂullar karﬂ›s›nda tükenmelerini engellemektedir (Rowe, 1998).
Olaylar›n daha kontrol edilebilir oldu¤unu düﬂünmek, beraberinde, baﬂkalar›na güvenilebilece¤i inanc›n› da getirmektedir. Dünyan›n güvenli
olmad›¤›na olan inanc›n artmas›, kiﬂinin gerilimini ve stresini ne kadar artt›r›yorsa, güvenli oldu¤u
ve tahmin edilebilir olaylar›n yaﬂand›¤›na iliﬂkin
inanç da kiﬂiyi inanc› oran›nda rahatlatacakt›r ve
çözümsüz sorunlarla yüz yüze oldu¤unu düﬂündürmeyecektir. Dünyaya ve di¤erlerine duyduklar› güven bu kiﬂileri yeniliklere de daha aç›k hale
getirecektir ki bu da yaﬂamdan daha fazla zevk almak anlam›na gelmektedir (Patel, 1989).
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Stresin her zaman olumsuz bir yaﬂant› olmad›¤›n› vurgulayan Mandler (1982), stresin zaman
zaman e¤lenceli hale bile getirilebilece¤inden
bahsetmektedir. Ancak stresi e¤lenceli hale getiren özelliklerin kiﬂide bulunmamas›, stresin sürekli ‘s›k›nt›’ olarak yaﬂamas›na neden olacakt›r.
Daha önce de belirtildi¤i gibi, stresi daha baﬂ edilebilir hale getiren temel düﬂünce, onun üstünde
‘kontrol’ sahibi oldu¤umuz fikridir. Yani psikolojik olarak daha sa¤lam oldu¤unu düﬂündü¤ümüz
bu insanlar, ya kendilerine iliﬂkin alg›lar›n› ya da
dünyaya iliﬂkin alg›lar›n› de¤iﬂtirebilen insanlard›r.

s›z olmad›¤›n› göstermektedir (Pines, 1998). Kiﬂilerin farkl› zamanlarda olaylar› farkl› ﬂekilde de¤erlendirmesi de mümkündür. Yani genel olarak
sorunlar› ile etkili ﬂekilde baﬂ edebilen bir kiﬂi,
zaman zaman da içinde bulundu¤u durum nedeniyle ayn› ‘sa¤laml›¤›’ gösteremeyebilir. Baz› insanlar›n ise genelde problemleri ile etkili ﬂekilde
baﬂ edemedikleri, ‘psikolojik sa¤laml›¤›’ beraberinde getiren özellikleri sergileyemedikleri ve hayat› kendileri için güçlük yaratan bir pencereden
izledikleri bilinir. Bunun sonucunda yaﬂanacak
olan ﬂey ise, strese ba¤l› zihinsel-ruhsal hastal›klard›r.

Stres genelde tehdit edici bir yaﬂant› olmas›na
ra¤men, psikolojik sa¤laml›k özelli¤ine sahip kiﬂilerin, stresi tehdit edici olarak alg›lamad›klar› da
bilinmektedir. Yapt›klar› iﬂi seven ve kendilerini
iﬂlerine verebilen bu kiﬂiler, karﬂ›laﬂt›klar› zorluklar› da kendilerini s›nama f›rsat› olarak de¤erlendirebilme özelli¤ine sahiptir. Yani stres, yaﬂamdaki güçlükler, bu kiﬂiler için bir çeﬂit f›rsatt›r. Elbette bu yapt›klar› iﬂi sevmeleri ve kendilerini bu
iﬂe vermeleri ile de yak›ndan ilgilidir. Yapt›klar›
iﬂi sevmeleri, zorluklar karﬂ›s›nda kaçmamalar›n›n da temel nedenlerindendir. Sorunlar› kaçarak
çözmeye çal›ﬂmak ve içki, sigara gibi al›ﬂkanl›klara yönelmek yerine, olay›n üzerine gitmeyi de
bu nedenle baﬂarabilmektedirler (Pines, 1998).

Strese Ba¤l› Zihinsel-Ruhsal Hastal›klar

Psikolojik sa¤laml›k/y›lmazl›k özelli¤ine sahip olmak, birçok insan›n isteyece¤i bir ﬂeydir.
Baz› insanlar, geçmiﬂ yaﬂant›lar›, ö¤rendikleri,
inançlar›, ﬂemalar› gibi etkenler nedeniyle, bu
özelliklere zaten sahiptirler. Ancak buradaki kilit
nokta, bu özelli¤in, kiﬂinin ‘bak›ﬂ aç›s›’ ile ilgili
oldu¤una iliﬂkindir. Yani kiﬂi olaylara veya kendisine olan bak›ﬂ aç›s›n› de¤iﬂtirerek, bu özelli¤e
sahip olabilir. Bu özellikleri edinmek kolay olmayabilir ancak alanda yap›lan ve biliﬂsel de¤iﬂikli¤i hedefleyen araﬂt›rma sonuçlar›, bunun imkan-

Problem çözmek konusunda kiﬂilerin s›kça
yapt›¤› hatalar›n baﬂ›nda, soruna yönelmek yerine
kendilerine yönelmeleri gelmektedir. Yap›lan bir
di¤er önemli hata da art›k de¤iﬂtirilmesi veya duruma özel kullan›lmas› gereken çözüm yollar›na
yönelmek yerine, eski yöntemler konusunda ›srarc› olmalar›d›r. Kiﬂinin her zaman sorunlar›n› kendi kendine aﬂmas› da mümkün olmayabilir. Bununla beraber, çözüm konusunda kendilerini dar
s›n›rlarda tutan kiﬂilerin, bir baﬂkas›ndan yard›m
alma seçene¤ini genelde bir seçenek olarak de¤erlendirmedikleri görülmektedir. Kiﬂi bu durumu
bir çeﬂit zay›fl›k olarak de¤erlendirebilir. Hata
yapmamak veya etraftaki kiﬂilerce zay›f de¤erlendirilmemek için kendilerine yeni stres kaynaklar›
yaratabilir. Bu durum belki de hepimizin zaman
zaman baﬂ›na gelen bir durumdur. Ancak yukar›da say›lanlar›n al›ﬂkanl›k halinde, her sorun karﬂ›s›nda sergilenmesi, uzun vadede yeni sorunlar›
beraberinde getirebilir (Lecker, 1998).
Kiﬂinin karﬂ›laﬂt›¤› sorunla baﬂ edebilece¤ine
olan inanç, kiﬂiye bir tür ‘›l›ml› yanl›l›k’ sa¤layacakt›r. Il›ml› yanl›l›¤›n aktive edece¤i ve temelde
‘baﬂ edebilirsin’ mesaj›n› içeren bilgiler, kendisi-

96
TÜRK PSiKOLOJi BÜLTEN‹ Ψ SAYI: 34-35, EYLÜL-ARALIK 2004

ne alternatifler bulmaya haz›r demektir. Bir duruma alternatifler bulunabiliyor olmas› ise kiﬂinin
ne kendisine ne de olaylara tek tarafl› yüklenmeyece¤i ve olaylar› daha kapsaml› alg›layaca¤› anlam›n› taﬂ›maktad›r (Brandtstadter, Voss ve Rothermund, 2004).
Kiﬂilik özelliklerinin geçmiﬂ deneyimlerle
yo¤rulmas› ‘baﬂ edemeyece¤i’ bilgisine kaynak
oluﬂturmaktaysa, bu durum kiﬂinin genelde anksiyete veya depresyon yaﬂamas› anlam›na gelmektedir. Bu sorunlar›n uzun sürmesi ise, sorunun bir
k›s›rdöngü gibi sürekli geri beslenmesine ve dolay›s›yla da süreklilik kazanmas›na neden olabilir.
Kiﬂiye neden bu durumda oldu¤una iliﬂkin bilinçlilik kazand›r›lmas› ise daha rahat bir yaﬂam›n zeminini sunabilir.
Daha önce stres ile etkili ﬂekilde baﬂ edebildiklerini vurgulad›¤›m›z kiﬂilerin yani ‘y›lmazl›k’
özelli¤ine sahip kiﬂilerin, hayata karﬂ› en önemli
kaynaklar›n›n kontrol alg›s› oldu¤unu vurgulam›ﬂt›k. Stresin neden oldu¤u ruhsal hastal›klara
de¤inmeden önce vurgulanmas› gereken en
önemli özelliklerden bir tanesi de ‘kontrol alg›s›’
z›rh›n› kaybeden kiﬂilerin aﬂa¤›da bahsedilecek
yaﬂant›lar›n temel muhataplar› oldu¤udur. Kontrol alg›s› ile ilgili sorunlar› olanlar›n en fazla yaﬂad›klar› sorunun anksiyete oldu¤u söylenebilir.
Anksiyete
Anksiyete ile ilgili olarak da vurgulanmas› gereken en önemli özelliklerden bir tanesi, yukar›da
da de¤indi¤imiz gibi, çaresizlik ve kiﬂinin durumla ilgili kontrolü elinde bulundurmad›¤› ile ilgili
bir alg›ya sahip olmas›d›r. Yani anksiyetenin neden ortaya ç›kt›¤› ile ilgili yap›lan aç›klamalar›n
temel vurgusu; belirsizlik ve kontrol edilemez bir
durumun yaﬂanmakta oldu¤una iliﬂkin temel
inançt›r. Yani gerçekte yaﬂanan durumun bu tür
bir özelli¤i bulunmamas›na ra¤men kiﬂi yaﬂanan-

lar› kendi daralm›ﬂ penceresinden bu ﬂekilde alg›lamaktad›r ve bu noktada hata yap›yor demektir
(Sezgin, 2001).
Eysenck (2000), kayg› düzeyleri farkl›laﬂan
insanlar›n temeldeki farkl›l›klar›n›n, biliﬂsel iﬂleyiﬂlerinden kaynakland›¤›n› öne sürmektedir. Verinin al›nmas›ndan sonra sergilenen yanl›l›¤›n
oran›, kiﬂinin anksiyete düzeyini belirleyecektir.
Al›nan verilerin de¤erlendirilme aﬂamas›nda, kiﬂinin birçok kaynaktan paralel ﬂekilde yararland›¤›n› ve bu karﬂ›laﬂt›rmalar do¤rultusunda veriye
anlam kazand›rd›¤›n› biliyoruz. Bu aﬂamada kiﬂi,
bilgiyi bir ﬂekilde anlamland›rmaya çal›ﬂmas›na
ra¤men, eldeki verileri iyi de¤erlendirememesi
nedeniyle ya da yeni gelen verilerin eski verilerle
örtüﬂmemesi sonucunda, bilgiye bir anlam veremeyebilir ki bu durumda yaﬂayaca¤› ﬂey anksiyetedir. Anksiyete yo¤un bir uyar›lm›ﬂl›k durumudur ve kiﬂiye belirsiz uyar›c›y› anlamland›rabilmesi için kaynak sa¤lamay› hedeflemektedir.
Alm›ﬂ oldu¤umuz eksik bilgileri, felaket habercileri olduklar›na iliﬂkin yorumlamak da anksiyeteye kaynakl›k edebilir. Kiﬂi kolayca, durumun kontrolden ç›kt›¤›n› ve felaketlere karﬂ› duracak gücü olmad›¤›n› düﬂünüp, anksiyete yaﬂamaya baﬂlayabilir. Zaten daralm›ﬂ olan dikkat alan› nedeniyle, ald›¤› bilgilerin bu tür bir yoruma
aç›k olmas›na ek olarak, kiﬂinin kendisinin de alternatiflerini görme yolunu kapatmas›, anksiyeteyi sürdüren bir kaynak halini alabilecektir. Bu s›rada baﬂlat›lan düﬂünce ak›ﬂ›n›n durdurularak, daha sa¤l›kl› de¤erlendirmeler yap›lmas› ve gözden
kaç›r›lanlar›n da hesaba kat›lmas›, kiﬂiyi daha rahatlat›c› bir düﬂünce silsilesine götürecektir. Sorun yaratan düﬂünce zincirinin k›r›labilmesi için,
kiﬂinin sesli olarak kendine ‘dur’ demesi bile iﬂe
yarayabilir. Döngünün bir an için k›r›lmas›, kiﬂiye farkl› boyutta bir fark›ndal›k kazand›racakt›r
(Girdano & Everly, 1986).
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Al›nan bir veri ile birlikte anksiyete yaﬂanmaya baﬂlanmas›n› sa¤layan durumu a¤ kuram› (network theory) ile aç›klamak mümkündür. Kiﬂinin
ald›¤› veriler sisteme girdikten sonra, anlamland›r›lma çabas› ile birlikte, zihnimizde mevcut olan
bilgiler do¤rultusunda da de¤erlendirilmeye çal›ﬂ›l›r. E¤er veri bizim için hoﬂ olmayan olay bilgilerini aktive ediyorsa, uyar›c›n›n özellikleri asl›nda kiﬂiye anksiyete yaﬂatmayacak olsa bile, kiﬂinin yaﬂayaca¤› ﬂey anksiyete olacakt›r. Veri giriﬂinde eksiklikler bulunmas› durumu, geçmiﬂ kötü
an›lar›m›z›n bilgileri ile birleﬂti¤inde de kiﬂinin
anksiyete yaﬂamas› kaç›n›lmaz hale gelmektedir
(Hamilton, 1982).
Anksiyete bir tür belirsizlik ve çaresizlik yaﬂant›s› olarak, çok çeﬂitlendirebilece¤imiz stres
yaﬂant›lar›ndan bir tanesidir. Kiﬂinin, stres yaﬂay›p yaﬂamayaca¤›n› belirleyen en önemli unsurun, kiﬂinin biliﬂsel yap›s› oldu¤unu söylemiﬂtik.
Genel uyar›lm›ﬂl›k durumunun sonunun anksiyeteye var›p varmayaca¤›n› belirleyen temel boyut
da biliﬂsel sistemimizdir. Bu durumda A tipi kiﬂilik örüntüsüne sahip olanlar›n çok daha fazla anksiyete ile yüz yüze gelecekleri söylenebilir (Endler ve Edwards, 1982).
Lecker (1978), anksiyete yaﬂaman›n iﬂlevselli¤ine de¤inmektedir. Anksiyete yaﬂaman›n iﬂlevsel olabilmesi için gerekli olan ﬂey ise sadece anksiyete yaﬂad›¤›m›za yo¤unlaﬂmadan, neden anksiyete yaﬂ›yor oldu¤umuza yo¤unlaﬂmam›zd›r. Yani bu belirtilerin bize vermeye çal›ﬂt›¤› mesaj nedir? Sadece anksiyete yaﬂamak, sorunun çözümüne katk› sa¤lamazken, hatta kiﬂinin kendi kendini
daha fazla y›pratmas›na zemin haz›rlarken; verilen mesaj› anlamak, yani kendimize iliﬂkin fark›ndal›k kazand›ktan sonra verilen mesaj do¤rultusunda çabalamak, anksiyetenin iﬂlevsel olabilmesi için gereklidir.

Strese uzun süre maruz kalman›n sonuçlar›ndan bir tanesi de depresyondur.
Depresyon
Hepimizin bildi¤i gibi depresyon kiﬂi için bir
tür genel keder, üzüntü, hareketsizlik ve ümitsizlik halidir. Uzun süre stres yaﬂanmas› ve yaﬂanan
bu stresle etkili ﬂekilde baﬂ edilememesinin en
önemli sonuçlar›ndan bir tanesi de depresyondur.
Stres yaﬂant›s›n›n nas›l olup da depresyonla sonuçland›¤›n› daha iyi ﬂekilde anlayabilmemiz için
depresyonun ne ﬂekilde oluﬂtu¤u üzerinde duran
iki aç›klamaya k›saca de¤inip, daha önce anlat›lanlarla ba¤lant›s› üzerinde dural›m.
‹nsanlar›n neden depresyon yaﬂad›klar›na gelen aç›klamalardan bir tanesi Seligman’›n ‘Ö¤renilmiﬂ Çaresizlik Kuram›’ do¤rultusunda yap›lmaktad›r. Buna göre daha önce çabalamas›na ra¤men baﬂar› elde edemeyen bir kiﬂi, yaﬂad›klar›n›
daha sonraki yaﬂant›lar›na da genelleyebilir ve ne
kadar çabalasa da olaylar›n kendi kontrolü d›ﬂ›nda gerçekleﬂebilece¤ine inanabilir. Bu inanc›n
davran›ﬂsal uzant›s› ise müdahale edebilece¤i durumlar karﬂ›s›nda da kiﬂinin hareketsiz kalmas› ve
olan biteni kendisiyle ilgili de¤ilmiﬂçesine izlemesidir. Yani k›sacas›, kiﬂiyi içinde bulundu¤u
duruma sürükleyen temel inanç, daha önce de de¤indi¤imiz gibi, kontrolün art›k kiﬂinin elinde olmad›¤›na iliﬂkin inançt›r. Kontrolün art›k kendisinde olmad›¤›n› düﬂünen kiﬂi için bu durum, kendilik alg›s›n› olumsuz ﬂekilde etkileyen bir yaﬂant›d›r ve depresyonun da temelini oluﬂturmaktad›r.
Tekrar belirtilmesi gereken, sadece çaresizlik yaﬂaman›n depresyonu aç›klayamayaca¤›, çaresizli¤in kiﬂinin kendilik alg›s›n› olumsuz yönde bozdu¤u durumda art›k depresyondan söz edilebilece¤idir (Hovardao¤lu, 1986).
Depresyonun aç›klanmas› s›ras›nda üzerinde
durulan ikinci kuram› da Beck ortaya atm›ﬂt›r.
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Beck’e göre kiﬂinin neden depresyon yaﬂad›¤›na
getirilebilecek en iyi aç›klama, kiﬂinin kendisi ile
ilgili ﬂemalar›nda gizlidir. Kiﬂinin kendine iliﬂkin
bilgilerinin ço¤u olumsuz bir temele dayan›yorsa,
bu kiﬂinin depresyon yaﬂamas›n›n olas› oldu¤undan söz edilebilir. Stres bu olumsuz ﬂemay› kolayl›kla aktive edebilmektedir. Kiﬂi kendisi ile ilgili olumlu her hangi bir bilgiye gidemedi¤i için,
bu ﬂekilde hissetmeye baﬂlamas›n›n ard›ndan olup
bitenleri de bu bak›ﬂ aç›s›yla de¤erlendirecek, yani hayat›nda olumlu bir ﬂey olmad›¤›n› düﬂünecektir (Sezgin, 2001).
Kiﬂinin geçmiﬂine iliﬂkin iyi an›lar›n›n olmamas›, hat›rlamalar›n›n getirilerini anksiyete veya
depresyonla s›n›rlayacakt›r. Bütün insanlar stres
verici durumlar yaﬂamaktad›r ve baz›lar› da stresin olumsuz etkilerine uzun süre maruz kalmaktad›r. Ancak bu durumda olan herkesin depresyon
yaﬂamamas›n›n temel nedenlerinden bir tanesi, ﬂu
anda mevcut olumsuzluklara karﬂ› kullan›labilecek kaynaklara sahip olunmas›ndand›r. K›saca
anlatmak gerekirse kiﬂi alg›lad›¤› baﬂar›s›zl›k ya
da kayb›, hayat›na sinen ve kendisinden kaynaklanan bir durum olarak görmemekte, durumsal
aç›klamalar da yapabilmektedir (Ingram, 2003).
Bower (1981), olumsuz bir yaﬂant›n›n baﬂka
olumsuz yaﬂant›lar› da kolayl›kla zihne geri getirebildi¤i üzerinde çal›ﬂan ilk isimlerdendir. ‘Duygudurum’ temelinde yapt›¤› araﬂt›rmalarda, hat›rlananlar›n en fazla, hakim olan duygu durumla ilgili oldu¤unu bulmuﬂtur. Yapt›¤› çal›ﬂmalarda ayr›ca kiﬂilerin kendi duygu durumlar›na yak›n uyar›c›lar üzerinde yo¤unlaﬂt›¤›na iliﬂkin de bir bulgu
elde etmiﬂtir. Yani kiﬂinin olaylar› kodlamas› s›ras›nda da, geri ça¤›rma aﬂamas›nda da en etkili
olan ipuçlar›ndan bir tanesi, olaylar karﬂ›s›nda
hissettiklerimizdir.
Gerek Seligman’›n gerekse Beck’in aç›klamalar›na bakt›¤›m›z zaman birbirlerinden çok da

farkl› ﬂeyler söylemediklerini, hatta daha önce anlat›lanlar ›ﬂ›¤›nda de¤erlendirildi¤inde, her iki kuram›n da birbirini bütünleyen bak›ﬂ aç›lar›na sahip olduklar›n› söylemek mümkündür. Yani psikolojinin bütün alanlar›nda oldu¤u gibi stres ve
depresyonun aç›klanmas› s›ras›nda da çoklu bir
bak›ﬂ aç›s›na ihtiyaç duyulmaktad›r. Ayr›ca bu
bilgiler ›ﬂ›¤›nda, stres ve anksiyete ba¤lant›s› kadar tan›d›k gelmeyen stres ve depresyonun ba¤lant›s› da daha anlaﬂ›l›r görünmektedir.
Depresyonun stres ba¤lam›nda ele al›nmas› s›ras›nda dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesinin de kültür ve toplum yap›s› oldu¤u belirtilmektedir. Çünkü bir kiﬂinin baﬂar›s›zl›k yaﬂant›s›
da, kay›p alg›s› da, art›k kontrolü elinde bulunduramad›¤› ve bu durumun ömür boyu sürece¤i alg›s› da yaln›zca kiﬂinin içinde yaﬂad›¤› toplum ve
kültürün anlaﬂ›lmas› ile mümkündür (Blaney,
1985). Burada ön plana ç›kan durum ise kiﬂinin
çevreden ba¤›ms›z ﬂekilde ele al›namayaca¤› bilgisidir ki psikolojinin araﬂt›rma alan›na giren bütün konular için bu geçerlidir.
Croll ve Bryant (2000), yapt›klar› bir çal›ﬂmada Beck’in kuram›n› do¤rulayan bulgular elde etmiﬂlerdir. Do¤um sonras› depresyon yaﬂayan ve
yaﬂamayan annelerle çal›ﬂan araﬂt›rmac›lar, depresif duygu durumu a¤›r basan annelerin, hem
kendi anneleri ile ilgili daha fazla olumsuz an›ya
sahip olduklar›, hem de kendi annelikleri ile ilgili
ﬂüpheleri oldu¤u, iyi anne olamayacaklar›na iliﬂkin bir inanca sahip olduklar› bulgusuna ulaﬂm›ﬂlard›r.

Konu ile ‹lgili Araﬂt›rmalar
Stres yaﬂanmas› s›ras›nda zihnin rolünün ne
oldu¤u üzerinde duran araﬂt›rmalara de¤inmeden
önce, belirtilmesi gereken önemli noktalardan bir
tanesi, stres ile ilgili araﬂt›rmalar yapman›n çeﬂitli güçlükler içerdi¤idir. Bu konuda araﬂt›rma yap99
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man›n en temel güçlüklerinden biri, kar›ﬂt›r›c› de¤iﬂkenlerin kontrol alt›na al›nmas› konusunda yaﬂanan güçlüktür. Bellek, ﬂema, duygular gibi birçok de¤iﬂkenin kontrol alt›nda tutulmas›ndaki
güçlük, kiﬂisel faktörler olmalar› sebebiyle de bir
kat daha artmaktad›r. Kar›ﬂt›r›c› de¤iﬂkenlerin
kontrol alt›na al›nmas› kadar s›k›nt›ya neden olabilecek bir baﬂka konu da ba¤›ml› ve ba¤›ms›z de¤iﬂkenlerin belirlenmesi s›ras›nda güçlük yaﬂanmas›d›r. Sadece de¤iﬂkenlerin belirlenmesi s›ras›nda de¤il, bu de¤iﬂkenlerin ölçümü s›ras›nda da
yeni sorunlar ön plana ç›kmaktad›r. Yani somut
olarak stresin ölçümü için kullan›labilecek ölçüm
araçlar›n›n oluﬂturulmas› da s›k›nt› oluﬂturan bir
aland›r. Yürütülen araﬂt›rmalar için söz konusu
olan bir baﬂka nokta da sonuçlar›n yorumlanmas›
aﬂamas›nda karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Herkesin neredeyse sadece kendisi ile aç›klanabilece¤i bir durum söz konusu iken, herkes için geçerli olan bir
kuram do¤rultusunda bulgular›n aç›klanmas› da
çeﬂitli güçlükler içermektedir (Lazarus, DeLongis, Folkman ve Gruen, 1985). Ancak bu paragrafta belirtilen güçlüklere bakt›¤›m›z zaman bile,
stresin zihnimiz ile ne kadar ilgili bir kavram oldu¤u ve zihni d›ﬂar›da b›rakarak aç›klanamayaca¤› net bir ﬂekilde ortaya ç›kmaktad›r. K›sacas›,
stresi araﬂt›rman›n temel güçlüklerinden bir tanesi, neredeyse herkesin yaln›zca kendisiyle aç›klanabilmesindendir.
Daha önce, konu ile ilgili araﬂt›rmalar›n sonuçlar›na ve tart›ﬂmalar›na de¤inildi¤i için bu bölümde, streste zihnin rolünü belirlemeye çal›ﬂan
araﬂt›rmalarda temel olarak hangi yöntemlerin
kullan›ld›¤›na de¤inildikten sonra, k›saca tekrar
sonuçlar› üzerinde durulacakt›r.
Araﬂt›rmalara bak›ld›¤›nda genel olarak stres
ölçümleri ve kiﬂilik ölçümleri üzerinde duran çal›ﬂmalar yap›ld›¤›n› görmekteyiz (Örn., Scheitrum ve Akillas, 20002; Rowe, 1998; Smith ve

Meyers, 1997; Roger ve Jamieson, 1988). Kiﬂilik
ölçümleri derken nelerin kastedildi¤ine daha ayr›nt›l› ﬂekilde de¤inilirse, y›lmazl›k/psikolojik
sa¤laml›k, A tipi kiﬂilik, iyimserlik-kötümserlik
gibi özelliklerle ilgili ölçümler al›nd›¤› görülmektedir (Maruta ve ark., 2002; Rowe, 1998; Sutil ve
ark.,1998). Kiﬂilik ölçümleri d›ﬂ›nda, kiﬂilerin
kayg› düzeyleri, stres düzeyleri veya depresyonlar› ile ilgili ölçümler al›nd›¤› da görülmektedir
(Croll ve Bryant, 2000; Smith ve Meyers, 1997).
Baz› çal›ﬂmalar›n ise kontrol alg›s›n›n stres düzeyi üzerindeki etkisini inceledi¤ini görüyoruz
(Brandtstater, Voss ve Rothermund, 2004; Roger
ve Jamieson, 1988). Stresin sonuçlar›ndan biri
olan depresyonun, biliﬂsel yap› üzerindeki etkilerini inceleyen çal›ﬂmalarda ise genelde bellek
üzerine çal›ﬂ›ld›¤› görülmektedir (Croll ve
Bryant, 2000; Tosun ve Da¤, 2000).
Yukar›da streste zihnin rolünü araﬂt›ran baz›
araﬂt›rmalar›n yöntemlerine ve de¤iﬂkenlerine k›saca de¤inilmiﬂtir. Yöntemleri ve de¤iﬂkenleri kadar sonuçlar› aç›s›ndan da benzer çal›ﬂmalardan
bahsedilmiﬂtir. Yukar›da belirtilen bütün araﬂt›rmalarda stresin zihnin çerçevesinde anlam kazand›¤› bilgisine destek sa¤layan bulgulara ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Daha önce sonuçlar› üzerinde duruldu¤u için
bu bölümde, ele al›nan bütün çal›ﬂmalar›n streste
zihnin önemli bir rolü oldu¤u bilgisine destek
sa¤layan sonuçlara ulaﬂt›¤› bilgisi ile yetinilecektir.
Araﬂt›rma sonuçlar›n›n da iﬂaret etti¤i gibi, kiﬂi ne yaﬂayaca¤›n› kendisi belirleyebilmektedir.
Elbette kiﬂinin üzülece¤i, düﬂünece¤i, kendisini
sorgulayaca¤› veya kötü hissedece¤i zamanlar
olacakt›r. Ancak kiﬂilerin uzun vadede ne yaﬂayacaklar›na kendileri karar verebilirler. Kiﬂilerin ne
yaﬂayacaklar›na kendilerinin karar verebilece¤ine
iliﬂin fark›ndal›k kazanmalar›, daha sa¤l›kl› ve keyif al›n›n bir yaﬂant› anlam›na gelecektir.
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Sonuç
Bu bölümde kiﬂinin biliﬂsel yap›s›n›n stres
üzerindeki etkileri aktar›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Kiﬂinin ald›¤› verilerin iﬂlenmesinden ç›kan sonuç, kiﬂi için kaçmas›n› ya da savaﬂmas›n› gerektirecek
yönde ise kiﬂi stres yaﬂamaktad›r. Genelde öyle
bilinmemesine ve olumsuz anlamda kullan›lmas›na ra¤men stres iﬂlevseldir. Ancak stresin sürekli
yaﬂanmas›, vücudumuzun kullan›lmayan bir enerjinin etkisi alt›nda olmas› ve zihnimizin bu süreklilik do¤rultusunda daralan iﬂlem alan›, sorunlara
kaynakl›k edebilmektedir. Oysa bugün art›k herkesin dilinde olan stres kavram›n›n genelde ‘kötü
stres’ anlam›nda kullan›ld›¤›n› görüyoruz. Son
zamanlarda s›kça kullan›lan bu kavram›n gerçekte neye karﬂ›l›k gelen bir kavram oldu¤una iliﬂkin
bilgilerin daha fazla aktar›lmas›, herkesin ‘biricik’ olmas› nedeniyle iﬂlevsel olacakt›r. Çünkü
kiﬂiyi en iyi anlayabilecek olan da yine kendisidir.
Ayr›ca bu sayede herkesin kendisine ayna tutmas› da mümkün hale gelecektir. Kiﬂinin kendisine
ayna tutabilmesi ise baﬂ edebilmenin yar›s› belki
de daha fazlas› demektir.

Kaynaklar
Baltaﬂ, Z. (1987). Stresin Psikolojik Özellikleri. Stres Yönetimi Seminer Kitab›. Türkiye Sanayi Sevk ve ‹dare Enstitüsü, Gebze.
Bijttebier, P., Vasey, M. W., & Braet, C. (2003). Special section: Information-Processing factors in child and adolescent
psychopathology. Journal of Clinical Child and Adolescent
Psychology, 32 (1), 2-9.
Blaney, P. H. (1985). Stress and depression in adults: A critical review (pp 263-283). T. M. Field, P. M. MaCobe, N. Schneiderman. Stress and Coping. Lawrence Erlbaum Associates
Publishers Hillsdale, New Jersey, London.
Bower, G. H. (1981). Mood and memory. American Psychologist,
36 (2), 129-148.
Brandtstater, J., Voss, A., & Rothermund, K. (2004). Perception of
danger signals: The role of control. Experimental Psychology, 51 (1), 24-32.

Croll, S., & Bryant, S. A. (2000). Autobiographical memory in postnatal depression. Cognitive Therapy and Research, 24 (4),
419-426.
Endler, N. S., & Edwards, J. (1982). Stress and personality (pp 3648). L. Goldberger, S. Berznitz (Eds). Handbook of Stress:
Theoretical and Clinical Aspects. Collier Macmillian Publishers, London.
Eysenck, M. W. (2000). A cognitive approach to trait anxiety. European Journal of Personality, 14, 463-476.
Girdano, D. A., & Everly, G. S. (1986). Personality engineering (pp.
123-135). Controlling Stress and Tension. Prentice-Hall,
Englewood Cliffs, New Jersey.
Hamilton, V. (1982). Cognition and Stress: An Information Processing Model (pp. 105-120). L. Goldberger & S. Breznitz
(Eds). Handbook of Stress: Theoretical and Clinical Aspects. Collier Macmillan Publishers, London.
Hovardao¤lu, S. (1986). Ö¤renilmiﬂ çaresizlik modeli. Psikoloji
Dergisi, 5 (20), 3-8.
Hünler, O., & Gençöz, T. (2003). Boyun e¤ici davran›ﬂlar ve evlilik
doyumu iliﬂkisi: Alg›lanan evlilik problemlerinde çözümün
rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 18 (51), 99-108.
Ingram, R. E. (2003). Origins of cognitive vulnerability to depression. Cognitive Therapy and Research, 27 (1), 77-88.
Kidman, A. (1984). Stres, cognition and the nervous system. Neurochemistry International, 6 (6), 715-720.
Lazarus, R. S. (1991). Cognition and motivation in emotion. American Psychologist, 46 (4), 352-367.
Lazarus, R. S. (1998). Stresle baﬂa ç›kma tarz›n›z: Dostunuz ya da
düﬂman›n›z (çev., N. H. ﬁahin, pp 58-62). N. H. ﬁahin
(Eds). Stresle Baﬂa Ç›kma Olumlu Bir Yaklaﬂ›m. Türk Psikologlar Derne¤i Yay›nlar›, Ankara.
Lazarus, R. S., DeLongis, A., Folkman, S., & Gruen, R. (1985).
Stress and adaptional outcomes. The problem of confounded outcomes. American Psychologist, 40 (7), 770-779.
Lecker, S. (1978). The Naturale Way to Stress Control. Grosset &
Dunlap Publishers, New York.
Mandler, G. (1982). Stress and thought process (pp. 88-104). L.
Goldberger & S. Breznitz (Eds). Handbook of Stress:Theoretical and Clinical Aspects. Collier Macmillan Publishers, London.
Maruta, T., Colligen, R. C., Malinchoc, M., & Offord, K. P. (2002).
Optimism-Pessimism assessed in the 1960’s and self-reported health status 30 years later. Mayo Clin. Proc, 77, 748753.
Meichenbaum, D. (1999). The role of cognition (pp. 6-12). Stress
Inoculation Training. Pergemon Pres, New York.

101
TÜRK PSiKOLOJi BÜLTEN‹ Ψ SAYI: 34-35, EYLÜL-ARALIK 2004

Morris, C. G. (2002). Bellek. Psikolojiyi Anlamak. Türk Psikologlar
Derne¤i Yay›nlar›, Ankara.
Roskies, E. (1998). Savaﬂ ya da kaç tepkisi: Strese gösterilen ilk tepkiler (çev., N. H. ﬁahin, pp 23-26). N. H. ﬁahin (Eds). Stresle Baﬂa Ç›kma Olumlu Bir Yaklaﬂ›m. Türk Psikologlar Derne¤i Yay›nlar›, Ankara.
Rowe, M. M. (1998). Hardiness as a stress mediating factor of burnout among healthcare providers. American Journal of Health Studies, 14 (1), 16-20.
Tosun, A., & Da¤, ‹. (2000). Depresif duygu durumu olan ve olmayan kiﬂilerin örtük bellek görevinde duygu durum tutarl›
bellek yanl›l›¤› aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›lmas›. Türk Psikoloji
Dergisi, 15 (46), 29-39.
Patel, S. (1989). Personality factors of behaviour patterns (pp. 2134). The Complete Guide to Stress Managment. Vermilon
Press, London.
Pines, M. (1998). Psikolojik sa¤laml›k (çev., N. H. ﬁahin, pp 23-26).
N. H. ﬁahin (Eds). Stresle Baﬂa Ç›kma Olumlu Bir Yaklaﬂ›m. Türk Psikologlar Derne¤i Yay›nlar›, Ankara.

Scheitrum, R. R., & Akillas, E. (2002). Effects of personality style,
anxiety and depression on reported reasons for smoking. Jo-

urnal of Applied Biobehavioral Research, 7 (1), 57-64.
Schützwohl, A. (2004). Die kognitive Emotionstheorie von Richard
S. Lazarus http://www.google.com/. (10.05.2004).
Sezgin, N. (2001). Psikopatoloji Ders Notlar›. A. Ü. DTCF Psikoloji Bölümü, 2000-2001 Güz Dönemi.
Smith, T. L., & Meyers, L. S. (1997). The sense of coherence: Its relationship to personality, stres, and health measures. Journal

of Social Behavior and Personality, 12 (2), 513-526.
Sutil, C. R., Corbacho, P. G., Arias, R. M., Alvarez, M. G., & Requero, E. P. (1998). Type A behaviour with ercta scale in normal subjects and coronary patients. Psychology in Spain, 2
(1), 43-47.
Williams, Watts, MacLeod, & Marhews. (1997). The information –

processing paradigm. Cognitive Psychology and Emotional
Disorders. John Wiley & Sons, New York.

102
TÜRK PSiKOLOJi BÜLTEN‹ Ψ SAYI: 34-35, EYLÜL-ARALIK 2004

