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Özet
Bu çal›flmada, depresyonu olan ergenler ve ana-babalar›, birbirleriyle iliflkilerindeki çat›flma düzeyleri, aile
iliflkileri hakk›ndaki biliflsel çarp›tmalar› ve fonksiyonel olmayan tutumlara ba¤l›l›klar› aç›s›ndan incelenmifltir.
Bu amaçla, depresyonu olan veya olmayan 123 ergen, 109 anne ve 87 baba olmak üzere toplam 319 denek, Beck
Depresyon Envanterine, Anne-Baba ve Ergen ‹liflki Envanteri’nin Çat›flma ve Bilifller/‹nançlar alt-ölçeklerine ve
Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçe¤i’ne yan›t vermifllerdir. Depresyonu olan ergenlerin, olmayanlara göre,
anne ve babalar›yla iliflkilerinden hoflnut olmad›klar›, ana-babalar›n›n çeflitli kural ve s›n›rland›rmalarla
hayatlar›n› mahvedebileceklerine ve onlara kolayca haks›zl›k yapabileceklerine dair abart›l› inançlara ba¤l›
olduklar› görülmüfltür. Depresyonu olmayan ergenlerin ise, olanlara göre mükemmel bir evlat olmaya dair
abart›l› inançlara daha fazla sahip olduklar› bulunmufltur. Çocu¤unda depresyon olan ana-babalar, olmayanlara
göre, daha fazla depresyon, çocuklar›yla aralar›nda daha fazla çat›flma ve anlaflmazl›k ifade etmifllerdir. Ergen,
anne ve babalar›n depresyon puanlar›, ergen-ebeveyn çat›flmas›, aile iliflkilerine dair çarp›t›lm›fl inançlar› ve
ana-babalar›n fonksiyonel olmayan tutumlara ba¤l›l›klar› aras›nda pozitif ve anlaml› korelasyonlar bulunmufltur.
Ergenlerin ana-babalar›n›n k›s›tlamalar› ile hayatlar›n›n mahvolaca¤›na dair inançlar›, ebeveyn-ergen çat›flmas›
ve fonksiyonel olmayan tutumlara ba¤l›l›klar›; annelerin depresyonda olup çocuklar›n›n problemlerinden dolay›
kendilerini suçlamalar› ve çocuklar› için düflük mükemmeliyetçi standartlara sahip olmalar›; babalar›n ise ergen
çocuklar› ile iliflkilerinde çat›flma ifade etmeleri, depresyonda olan gençleri olmayanlardan ay›rt eden
de¤iflkenler olarak ortaya ç›km›flt›r.
Anahtar kelimeler: Depresyon, ergen ve ana-baba iliflkileri, davran›flsal-aile sistemleri modeli, bilifller/inançlar
Abstract
In this study, depressive adolescents and their parents were investigated in terms of parent-adolescent conflict,
cognitive distortions/beliefs concerning family relations and dysfunctional attitudes about themselves. Beck
Depression Inventory, Parent-Adolescent Relationship Questionnaire’s subscales of Global Distress and
Cognitions/ Beliefs and Dysfunctional Attitudes Scale were administered to 123 “depressed” and
“non-depressed” adolescents and to their mothers (n = 109) and fathers (n = 87). Depressive adolescents
reported more parent-adolescents conflict and cognitive distortions like ruination and unfairness, and
dysfunctional attitudes. Non-depressive adolescents expressed more perfectionistic beliefs with their relations
with their parents. Parents of depressive adolescents reported more depression and more conflict with their
as compared to the parents of non-depressive adolescents. Significant positive correlations were found between
adolescents’, mothers’ and fathers’ depression, conflict, distorted beliefs about family relations and positive
correlations were found between parents about dysfunctional attitudes. Adolescents’ beliefs that their lives will
be ruined by their parents’ restrictions, global distress with their parents and dysfunctional attitude about
themselves; mothers’ depression, self-blame for their children’s problems and low perfectionistic expectations
for their children, fathers’ reports of global distress with their children appeared as the variables that
discriminated depressed adolescents from the non-depressed ones.
Key words: Depression, parent-adolescent relationship, behavioral-family systems model, cognitions/beliefs
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Çocukluk ve ergenlik ça¤› depresyonunu ele alan
araflt›rmalar gözden geçirildi¤inde, iki önemli sonuç
dikkat çekmektedir. Birincisi, 20. yüzy›l›n son yar›s›nda do¤an çocuklar›n ergenlik ça¤›na geldiklerinde
depresyona girme olas›l›klar›n›n yüksek olmas›d›r.
‹kinci dikkat çekici sonuç, genç yaflta bafllayan depresyona, ça¤›m›zda daha önceki kuflaklarda görüldü¤ünden daha s›k olarak rastlanmas›d›r (Birmaher ve
ark., 1996; Parker ve Roy, 2001).
Ergenlik döneminde yaflanan depresyonun, bireyin geliflimini olumsuz yönde de¤ifltirebilece¤i görülmektedir. Özellikle çocukluk ve ergenlik ça¤›nda
depresyon yaflayanlar›n önemli bir bölümünün yetiflkin yaflamlar›nda da depresyon baflta olmak üzere çeflitli psikolojik sorunlar› tekrarlay›c› bir flekilde yaflad›¤› (Harrington ve ark., 1990; Rao ve ark., 1993);
madde kullan›m bozuklu¤u, intihar riski, ifl baflar›s›zl›¤›, iliflki güçlükleri ve akademik baflar›s›zl›k gibi
risklerin artt›¤› (Harrington ve Vostanis, 1995;
Hammen, 1991; Kovacs ve ark., 1993; Petersen ve
ark., 1993) bildirilmektedir.
Son y›llarda yap›lan araflt›rmalar, ergenlik ça¤›n›n öncelikli olarak aile iliflkileri kapsam›nda incelenmesi gerekti¤ini ortaya koymaktad›r (Adams ve
ark., 1994; Barber, 1992; Gecas ve Seff, 1990; Robin
ve Foster, 1989, Steinberg ve Morris, 2001). Özellikle depresyonun, intihar fikrinin ve intihar giriflimi
riskinin araflt›r›ld›¤› çal›flmalarda, olumsuz aile ortam› (Fergusson ve Lynskey, 1995); ergen taraf›ndan
çat›flmal›, reddedici ve istismar edici olarak alg›lanan
aile iliflkileri (Birmaher ve ark., 1996; Reinherz ve
ark. ,2000); kaotik aile ortam› (Warner ve ark.,
1995); olumsuz iletiflim, düflmanca duygular, problem çözme becerilerinde yetersizlik (Eryüksel,
1996a;
Robin, Koepke ve Moye, 1990); ba¤›ms›zl›¤›n ana-baba taraf›ndan desteklenmemesi (King
ve ark., 1992) gibi önemli ailesel faktörlere dikkat
çekilmektedir.
Ergenlik döneminde karfl›lafl›lan psikolojik sorunlar›n de¤erlendirilmesinde, müdahale ve tedavi
yaklafl›mlar›nda da s›kl›kla aile terapisi modelleri ön
plana ç›kmaktad›r. Bu yaklafl›mlarda problem-çözme
iletiflim becerileri (Alexander ve Parsons, 1982;
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Robin ve Weiss, 1980); aile sistemindeki yap›sal bozukluklar (Aponte ve Van Deusen, 1981; Levine,
1985; Minuchin, 1974) ve ifllevsel sorunlar (Haley,
1997; Madanes, 1980; O’Connor ve Hoorwitz, 1984)
ele al›nmaktad›r.
Ebeveyn-ergen aras›ndaki çat›flmay› de¤erlendirmeye ve tedavi etmeye yönelik Davran›flsal-Aile Sistemleri modelini ileri süren Robin ve arkadafllar›
(Robin ve Foster, 1984; 1989; Robin, Koepke ve
Moye 1990; Robin, Koepke ve Nayar, 1985; Robin
ve ark., 1999), modellerine aile üyelerinin birbirlerine yönelik biliflsel çarp›tmalar›n› veya gerçekçi olmayan inançlar›n› da dahil etmifllerdir. Bilindi¤i gibi, Beck (1976) bilginin ifllenme sürecinde keyfi yordama, seçici soyutlama, afl›r› genelleme, büyültme,
küçültme, mutlakiyetçi düflünme gibi çeflitli hatalar
tan›mlam›flt›r. Robin ve arkadafllar› da (Robin ve
Foster, 1984; 1989; Robin, Koepke ve Nayar, 1985;
Vincent-Roehling ve Robin, 1986) bilgi iflleme sürecindeki bu çarp›tmalara tamamiyle sad›k kalarak, biliflsel kuram›n kavramsallaflt›rmalar›n› ana-baba ve
ergen iliflkilerine aktarm›fllard›r. Ana-babalar›n çocuklar› ile, ergenlerinde ana-babalar› ile ilgili baz› biliflsel varsay›mlar› veya içsellefltirilmifl inançlar› olabilece¤i üzerinde durmufllard›r. Çeflitli yaflam deneyimleri sonucunda ö¤renilen bu varsay›mlar, ana-babalar›n ve gençlerin birbirleriyle etkileflimlerini belirleyecek olan beklentileri ve yüklemeleri ifade etmektedir.
Robin ve arkadafllar› (1989; 1990; VincentRoehling ve Robin, 1986) ergen ve ebeveynlerin birbirleri hakk›nda sahip olabilecekleri gerçekçi olmayan inançlar›/beklentileri belirleyerek, bunlar›n aile
iliflkileri üzerindeki etkilerini incelemifllerdir. Anababalar›n sahip olabilece¤i gerçekçi olmayan inançlar›/çarp›tmalar› flu flekilde betimlemektedirler:
(a) Mahvetme, çocuklar›n›n baz› hatal› davran›fllar›n›n felaketvari sonuçlar do¤urabilece¤ine dair abart›l› inançlard›r; (b) Mükemmeliyetçilik, çocuklar›n›n,
kusursuz ve mükemmel bir genç olmalar›n› beklemeleridir; (c) ‹taat, ana-babalar›n isteklerinin ergenler
taraf›ndan soru sormadan ve gönüllü bir flekilde yerine getirilmesi gerekti¤ine inanmalar›d›r; (d) Kendini
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suçlama, ergenlerin hatalar›n› bir ebeveyn olarak
kendi beceriksizliklerinin ve baflar›s›zl›klar›n›n kan›t› olarak de¤erlendirmeleridir; (e) Kötü niyet, çocuklar›n›n onlar› incitmek için kasten kötü davrand›¤›na
veya isyankarl›k etti¤ine inanmalar›d›r.
Gençlerin sahip olabilece¤i gerçekçi olmayan
inançlar veya beklentiler ise flu flekilde özetlenebilir:
(a) Mahvedilme, ana-babas›n›n getirdi¤i k›s›tlamalar yüzünden gençlik y›llar›n›n kolayca mahvolabilece¤ine dair abart›l› inançlard›r; (b) Mükemmeliyetçilik mükemmel bir genç ve evlat olmakla ilgili çarp›t›lm›fl inançlard›r; (c) Haks›zl›k ergenlerin
ana-babalar›n›n kendilerine daima adil bir flekilde
davranmalar› gerekti¤ini beklemeleridir; (d) Özerklik gençlerin, ana-babalar›n›n getirdikleri k›s›tlamalarla s›n›rland›r›lmamas›, istedikleri kadar özgür b›rak›lmalar› gerekti¤ine inanmalar›d›r; (e) Onaylanma aile üyelerinin her türlü s›rr›n› birbirlerine açmalar›, her zaman birbirlerinin davran›fllar›n› onaylamalar› gerekti¤ini beklemeleridir.
Robin ve arkadafllar›na göre, aile üyelerinin çarp›t›lm›fl ve gerçekçi olmayan inanç ve beklentileri,
belli sorunlarda kat› tutumlar›n ortaya ç›kmas›na,
problem çözme s›ras›nda kutuplaflmalara, olumsuz
duygu ve davran›fllar›n artmas›na ve giderek olumlu
iletiflim kurman›n zorlaflmas›na neden olmaktad›r
(Robin ve Foster, 1989; Robin, Koepke ve Moye,
1990).
Davran›flsal-Aile Sistemleri modeline temellendirilmifl araflt›rmalarda, sorunlu ailelerdeki ebeveyn
ve ergenlerin aile içinde daha fazla genel anlaflmazl›k, iletiflim sorunlar›, problem çözme becerilerinde
yetersizlik, düflmanca duygular, kardefller aras› çat›flma ve okul çat›flmas› ifade etti¤i görülmektedir (Eryüksel, 1996a; Kahraman, 2000; Robin, Koepke ve
Moye, 1990).
Benzer do¤rultuda, ebeveyn ve ergen aras›ndaki
çat›flma veya gerginlik üzerinde biliflsel çarp›tmalar›n etkisi oldu¤u yolundaki görüfller, gerek Amerika
gerek Türkiye’de yap›lan çal›flmalarda modelde ileri sürülen görüfllerle tutarl›l›klar göstermifltir. Ergenlerde görülen çeflitli psikiyatrik problemler sebebiyle bir klini¤e baflvuruda bulunan ailelerin, aile
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içi çat›flmay› art›r›c› olumsuz ve abart›l› inançlara
daha çok sahip oldu¤u ortaya ç›km›flt›r (Eryüksel,
1996a; Robin ve Foster, 1989; Robin, Koepke ve
Moye, 1990; Robin, Koepke ve Nayar, 1985). Çocuklar›nda çeflitli davran›flsal sorunlar olan Amerikal› babalarda, mükemmeliyetçilik, itaat ve kötü niyet; sorunlu ergenlerde mahvedilme, haks›zl›k ve
özerklikle ilgili gerçekçi olmayan inançlara ba¤l›l›¤a daha fazla rastlanm›flt›r (Vincent-Roehling ve
Robin, 1986).
Türk ergenler için mahvedilme ve haks›zl›kla ilgili abart›l› inançlar, ana-babayla iliflkilerindeki çat›flmay› art›r›c› bir unsur olarak belirirken (Eryüksel,
1996a), Amerikal› ergenler için bu iki inanca özerklik ile ilgili inanç eklenmifltir (Robin, Koepke ve
Moye, 1990). Türk anneler, Amerikal› annelere göre
çocuklar›n›n davran›fllar› alt›nda kötü niyet oldu¤una
dair inançlara daha fazla ba¤l› bulunmufl, bu da aile
iliflkilerindeki çat›flmay› art›r›c› bir faktör olarak ortaya ç›km›flt›r. Özellikle psikiyatrik yard›m arayan,
e¤itim düzeyi düflük ve erkek çocuk annelerinde kötü niyetle ilgili inançlara daha fazla rastlanm›flt›r.
Psikiyatrik sorunu olan gençlerin ailelerindeki e¤itimi düflük babalar, çocuklar›n›n mükemmel ve hatas›z davranmas› gerekti¤ine daha fazla inanmaktad›rlar. K›zlar ise erkeklere göre, ana-babalar›ndan onay
görmeye daha çok önem vermektedir ve yeteri kadar
adil muamele görmediklerine inanmaktad›rlar (Eryüksel, 1996a).
Davran›flsal-Aile Sistemleri modeline dayal›
Kahraman’›n (2000) yürüttü¤ü bir çal›flmada, ebeveyn-ergen iliflkilerindeki bilifller/gerçekçi olmayan
inançlar konusunda ilgi çekici baflka bulgular da elde edilmifltir. Ailelerinde fliddet olan ve olmayan ergenleri, aile iliflkileri ve yaflad›klar› çeflitli psikolojik
sorunlar aç›s›ndan karfl›laflt›ran bu çal›flmada, baz›
psikolojik sorunlarla aile iliflkilerine yönelik biliflsel
çarp›tmalar aras›nda iliflkiler oldu¤u görülmüfltür.
Örne¤in depresyonu olan ergenlerde mükemmeliyetçilik, obsesif-kompulsif sorunlar› olan ergenlerde
onay görme, paranoid e¤ilimleri olan ergenlerde
haks›zl›¤a u¤rama, fobik anksiyete belirtileri gösteren ergenlerde özerklikle ilgili inançlara daha fazla
rastlanm›flt›r.
TÜRK PS‹KOLOJ‹ DERG‹S‹
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Bu çal›flmada, Davran›flsal-Aile Sistemleri modelinde ileri sürülen aile içi çat›flma ve aile üyelerinin
birbirlerine yönelik biliflsel çarp›tmalar›na yönelik
kavramsallaflt›rmalar ergenlik ça¤› depresyonu kapsam›nda incelenmifltir. Aile iliflkilerindeki biliflsel
çarp›tmalar, yeni bir konudur ve daha önceki çal›flmalarda içsellefltirilmifl veya d›flsallaflt›r›lm›fl davran›fl bozukluklar› olan ergenlerin ve ana-babalar›n›n
biliflsel çarp›tmalar› genel olarak incelenmifltir. Belli
baz› psikolojik sorunlara özgü olabilecek ailesel/biliflsel çarp›tmalar ayr›nt›l› olarak ele al›nmam›flt›r
(Eryüksel, 1996a; Kahraman, 2000; Robin, Koepke
ve Moye, 1990; Vincent-Rohling ve Robin, 1986).
Bu nedenlerle, çal›flmada depresyonu olan ergenlerin
ve anne-babalar›n›n sahip olabilecekleri ailesel/biliflsel çarp›tmalar ele al›nm›flt›r. Ayr›ca bireylerin kendileriyle ve di¤erleriyle ilgili ifllevsel olmayan tutumlar› da ele al›narak iki yap› aras›ndaki iliflkiler incelenmeye çal›fl›lm›flt›r.
Yöntem

Örneklem
m
Araflt›rmaya 123 (%38.5) ergen; 109 (%34.2) anne ve 87 (%27.3) baba olmak üzere toplam 319 kifli
kat›lm›flt›r. Ergenler, Beck Depresyon Envanterinden (BDE) ald›klar› puanlara uygulanan kesme noktalar›na göre depresyonu olan ve olmayan örneklem
gruplar›na dahil edilmifltir (Beck, 1979; Hisli, 1989).
Depresyonu olan ergenlerin BDE ortalamas› 25.3
(S = 8.1); depresyonu olmayan ergenlerin ilgili ortalamas› 8.0 (S = 4.7) olarak bulunmufltur. Gruplar›n
BDE ortalamalar› aras›ndaki fark›n istatistiksel olarak anlaml› oldu¤u görülmüfltür (t = 14.4, p < .001).
Depresyon grubundaki ergenlerin 45’i k›z
(% 73.3), 16’s› erkektir (% 26.7). K›z ergenlerin yafl
ortalamas› 16.25 (S = 1.16, ranj = 13-19); erkek ergenlerin yafl ortalamas› 16.87’dir (S = 1.02, ranj =
13-19). Tüm grup için bu de¤erler X = 16.58 ve
S = 1.06 olarak bulunmufltur. Bu gruptaki ergenlerin
% 85.2’sinin ana-babalar›n›n evlili¤inin devam etti¤ini; %75.4’ü orta sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerden geldiklerini belirtmifllerdir.
Depresyonu olan örneklemdeki ergenlerin ana-
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babalar› olarak, araflt›rmaya 53 (%33.3) anne; 45
(%28.4) baba kat›lm›flt›r. Annelerin yafl ortalamas›
41.51 (S = 4.14, ranj = 33-54); babalar›n yafl ortalamas› 48.09’dur (S = 6.19, ranj = 32-67). Annelerin
%40.7’si ilkokul, %38.9’u ortaö¤retim (ortaokul ve
lise), babalar›n ise, %37’si ortaö¤retim, %39.1’i üniversite mezunudur.
Depresyonu olmayan örneklemde yer alan ergenlerin 29’u (%47) k›z, 33’ü (%51) erkektir. K›zlar›n
yafl ortalamas› 16.86 (S = 0.78, ranj = 15-18); erkeklerin yafl ortalamas› 16.28’dir (S = 1.19, ranj = 1518). Tüm grup için bu de¤erler X = 16.40, S = 1.14
olarak bulunmufltur. Depresyonu olmayan örneklem
grubundaki ergenlerin de büyük ço¤unlu¤unun (%
83.9) ana-babalar›n›n evlili¤i devam etmektedir. Bu
gruptaki ergenlerin %88.5’i orta sosyo-ekonomik
düzeydeki ailelerden geldiklerini belirtmifllerdir.
Depresyonu olmayan örneklem grubundaki ergenlerin ana-babalar› olarak araflt›rmaya 56 (%35)
anne; 42 (%26.3) baba kat›lm›flt›r. Annelerin yafl ortalamas› 42.42 (S = 5.30, ranj = 33-54); babalar›n yafl
ortalamas› 46.25’dir (S = 6.53, ranj = 32-67). Annelerin %35.6’s› ilkokul, %39’u ortaö¤retim, babalar›n
ise %24.4’ü ilkokul, %56.1’i ortaö¤retim mezunudur.

Verii Toplam
ma Araçlar›
Beck Depresyon Envvanterii (B
BDE). Beck, Rush,
Shaw ve Emery (1979) taraf›ndan, depresyonda görülen, duygusal, somatik, biliflsel ve motivasyona dayal› belirtilerin derecesini belirlemek amac›yla gelifltirilen 21 maddelik bir ölçektir. Dört seçenekten oluflan her belirti maddesi, 0 ile 3 aras›nda puan almakta ve puan ranj› 0-63 aras›nda de¤iflmektedir.
BDE’nin Türkiye uyarlamas› Hisli (1988, 1989) taraf›ndan yap›lm›flt›r. BDE’nin Türkçe formunun iki
yar›m test güvenirlik katsay›s›n›n .74 oldu¤u (Hisli,
1989), ölçüt ba¤›nt›l› geçerlik katsay›s›n›n ise .47 ile
.63 aras›nda de¤iflti¤i bulunmufltur (Hisli, 1988).
BDE’nin Türkçe güvenirlik ve geçerlik çal›flmas›nda, kesme noktas› incelenmifl ve 17 ile üstündeki
BDE puanlar›n›n, tedavi gerektirecek düzeydeki
depresyonu %90’›n üzerinde bir do¤rulukla ay›rt
edebildi¤i görülmüfltür (Hisli,1989).
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Ana-B
Baba ve Ergen ‹liiflkii Envvanterii (PARQ
Q).
Robin ve arkadafllar› (1986; 1990) taraf›ndan gelifltirilmifl, Davran›flsal-Aile Sistemleri modeline temellendirilmifl bir ölçektir. Ergenlerin ve ana-babalar›n
aile iliflkilerini (a) Problem Çözme - ‹letiflim Becerileri, (b) Bilifller/‹nançlar ve (c) Aile Yap›s› aç›s›ndan
de¤erlendirmeye olanak tan›maktad›r. Ergenler ve
ana-babalar için olmak üzere iki ayr› formu vard›r.
PARQ’›n ergen ve ana-baba formlar›n›n Türkçe’ye
çevirisi, güvenirlik ve geçerlik çal›flmas› Eryüksel
(1996a; 1996b) taraf›ndan yap›lm›fl ve ölçe¤in güvenilir ve geçerli bir ölçek oldu¤u ortaya konmufltur.
Bu çal›flmada PARQ’›n Ergen ve Ana-Babalar
için Genel Çat›flma ve Bilifller/‹nançlarla ilgili alt ölçekleri kullan›lm›flt›r. Genel Çat›flma alt ölçe¤i anababa ve ergen aras›nda varolan çat›flma ve hoflnutsuzlu¤un derecesini de¤erlendiren, ergenler ve anababalar için 15’er maddeden oluflan bir alt-ölçektir.
PARQ’›n Türkçe Formundaki Genel çat›flma alt-ölçe¤inin iç tutarl›k katsay›s› ergenler için .90, annebabalar için .89 ve .83 olarak bulunmufltur (Eryüksel, 1996a).

Bilifller/‹nançlar alt ölçe¤i ise, ana-baba ve ergenin birbirleri hakk›nda sahip olabilecekleri befl biliflsel çarp›tmay› içerir. Ergenler için özerklik, haks›zl›k ve onaylanma; ana-babalar için itaat, kötü niyet
ve kendini suçlama alt ölçekleri bulunmaktad›r. Ergenler ve ana-babalar için mahvetme/mahvedilme ve
mükemmeliyetçilik alt ölçekleri ise ortakt›r. Her bir
inanç için 8’er madde olmak üzere toplam 40 maddeden oluflur. Bilifller/‹nançlar alt-ölçe¤inin iç tutarl›k katsay›s› ergenler için .35 ile .66, anneler için .39
ile .70, babalar için .38 ile .71 aras›nda de¤iflmektedir. Toplam ölçek iç tutarl›k katsay›lar› ergen ve anne-babalar için s›ras›yla .77, .81 ve .79’dur (Eryüksel, 1996a). PARQ’›n ölçüt geçerli¤ine ve faktör
analizine iliflkin bulgular, Davran›flsal-Aile Sistemleri modelinin temel varsay›mlar› ile tutarl›l›k göstermektedir (Eryüksel, 1996a; Robin, Koepke ve
Moye, 1990).
PARQ’›n Genel Çat›flma alt ölçe¤indeki yüksek
puanlar, ana-baba ve ergen aras›nda varolan çat›flma

ve hoflnutsuzlu¤un fazla oldu¤unu; Bilifller/‹nançlarla ilgili alt ölçeklerdeki yüksek puanlar ise, abart›l›
inançlara olan güçlü ba¤l›l›¤› göstermektedir
(Robin, Koepke ve Moye, 1990).

Fonksiiyonel Olm
mayan Tutum
mlar Ölçe¤ii (FO
OTÖ).
Kifliyi depresyona yatk›n k›ld›¤› düflünülen varsay›mlar›n ve flemalar›n ortaya ç›kma s›kl›¤›n› ölçmek
amac›yla Weissman ve Beck (1978) taraf›ndan gelifltirilmifl bir ölçektir. FOTÖ’deki maddelere verilen
yan›tlar, 1 (tümüyle kat›l›yorum) 7 (hiç kat›lm›yorum) olmak üzere 7-noktal› bir likert ölçe¤i üzerinde
de¤erlendirilir. Maddelerin puanlanma yönü, belli
bir ifadeye gösterilen kat›l›m›n fonksiyonel olmayan
düflünme biçimine iflaret edip etmedi¤ine göre de¤iflmektedir. Ölçekten al›nan puanlar›n yüksekli¤i, bireyin fonksiyonel olmayan tutumlara olan e¤iliminin
yüksek oldu¤una iflaret etmektedir.
Ölçe¤in 40 maddelik A-Formunun, Türkiye
uyarlamas› fiahin ve fiahin (1992) taraf›ndan yap›lm›fl ve iç tutarl›k katsay›lar›n›n .72 ile .79 aras›nda
de¤iflti¤i bulunmufltur. Ölçe¤in BDE ile ölçüt ba¤›nt›l› geçerlik katsay›s›n›n .19 oldu¤u belirtilmifltir.
FOTÖ’nün alt-ölçeklerinin gelifltirilmesi konusunda
çal›flmalar sürdürülmekle birlikte, genel olarak ölçekten al›nan toplam puanlar kullan›lmaktad›r (Beck
ve ark., 1991).

Ergen ve Ana-B
Baba Bilgii Toplam
ma Form
mu. Araflt›rmada ergenlerin ve ana-babalar›n sosyo-demografik özellikleri hakk›nda bilgi toplamaya yönelik iki
ayr› bilgi toplama formu kullan›lm›flt›r. Sosyo-demografik de¤iflkenlerin yan› s›ra, ergenlerin aile iliflkilerini ve ana-babalar›n›n tutumlar›n› araflt›ran toplam 17; ana-babalar›n da aile iliflkilerini ve çocuklar›na iliflkin tutumlar›n› araflt›ran toplam 19 soru bilgi
toplama formlar›nda yer alm›flt›r.
‹fllem
Okullarda yap›lan uygulamalarda araflt›rmada
kullan›lan ölçekler bir zarf içinde ergenler arac›l›¤›yla evlere gönderilmifltir. Araflt›rmaya kat›lacak ergenlere çal›flman›n amac› ve ölçekleri doldururken
dikkat edilmesi gereken noktalar aç›klanm›fl ve ergenlerden ölçekleri kapal› zarf içinde, belirlemifl ol-
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duklar› günde görüfltükleri yetkili kifliye b›rakmalar›
istenmifltir.
Ebeveynlerin her ikisinin de araflt›rmaya kat›l›m›
tam olarak sa¤lanamam›fl, denek kay›plar› meydana
gelmifltir. Depresyon grubunda yer alan 61 ergenin
6’s›n›n (%9) annesine, 14’ünün (%22) babas›na ulafl›lamam›flt›r. Depresyonu olmayan örneklemde ise
62 ergenin 6’s›n›n (%9) annesi, 21’inin (%33) babas› ölçekleri geri yollamam›flt›r.
Bulgular
Araflt›rma verilerinin istatistiksel analizlerinde
ilk önce ergen, anne ve babalar›n toplam 11 ölçekten
elde ettikleri ham puanlar›n da¤›l›mlar› incelenmifltir. Ergenlerin, PARQ’›n Genel Çat›flma ve Haks›zl›k; annelerin BDE ve PARQ’›n Mükemmeliyetçilik;
babalar›n ise PARQ’›n Genel Çat›flma alt-ölçeklerinde elde ettikleri puanlar›n, kay›k veya sivri da¤›l›m
gösterdi¤i belirlenmifltir. Ad› geçen befl alt-ölçekteki
da¤›l›mlar, logoritmik ve kare-alma yöntemiyle dönüfltürmeler yap›larak düzeltilmifltir (Tabachnick ve
Fidell, 1996). Ancak dönüfltürülmüfl ve dönüfltürülmemifl puanlardan elde edilen ortalamalarla yap›lan
analiz sonuçlar› aras›nda herhangi bir fark olmad›¤›
görülmüfltür. Bu nedenle tablolarda ortalamalar aras›ndaki tutarl›l›¤› sa¤lamak amac›yla, tüm alt-ölçek-

ler için dönüfltürülmemifl de¤erler kullan›lm›flt›r.

Ergen, Anne ve Babalar›n BDE, PARQ
Q ve FO
OTÖ
Alt-Ölçek Puan Ortalam
malar›n›n Karfl›laflt›r›lm
mas›na
‹liiflkiin Bulgular
Depresyonu olan ve olmayan ergen gruplar› temel al›narak, ergen, anne ve babalar›n BDE, PARQGenel Çat›flma, Bilifller/‹nançlar ve FOTÖ’de elde
ettikleri ortalamalar, Tek Yönlü Varyans Analizi
(ANOVA) ile karfl›laflt›r›lm›flt›r. Tablo-1’de depresyonu olan ve olmayan ergenlerin ilgili alt-ölçeklere
ait ortalama, S ve F de¤erleri bir arada gösterilmifltir.
Tablo 1’de görüldü¤ü gibi, depresyonu olan ve
olmayan ergenler, PARQ’da Genel Çat›flma
(F (1,122) = 21.39; p < .001), Mahvedilme (F (1,122)
= 29.35; p < .001), Mükemmeliyetçilik (F (1,122) =
5.13; p < .05), Haks›zl›k (F (1,122) = 17.27;
p < .001) alt ölçeklerinde ve FOTÖ’de (F (1,102) =
10.06; p < .01) elde ettikleri ortalamalar aç›s›ndan
farkl›laflmaktad›rlar. Tablo-1’deki ortalamalar incelendi¤inde, depresyonu olan ergenlerin anne ve babalar› ile iliflkilerinde daha fazla çat›flma yaflad›klar›,
hayatlar›n›n anne ve babalar›n›n k›s›tlamalar› ile
mahvolaca¤›na ve haks›zl›¤a u¤rad›klar›na daha fazla inand›klar› görülmektedir. Son olarak depresyonu
olan ergenler, olmayanlara göre fonksiyonel olma-

Tablo 1
Depresyonu Olan ve Olmayan Ergenlerin PARQ ve FOTÖ Ortalamalar›, Standart Sapmalar› ve ANOVA
Sonuçlar› (N = 123)
Ölçek

Depresyonu olan ergenler

PARQ
Çat›flma
‹nançlar/Beklentiler
Mahvedilme
Mükemmeliyetçilik
Haks›zl›k
Özerklik
Onaylanma
FOTÖ
Toplam

X

S

X

S

F

6.6

4.0

3.3

3.8

21.39***

4.0
4.5
4.6
4.0
5.4

1.7
1.6
2.1
2.2
1.9

2.4
5.2
3.0
4.0
5.4

1.5
1.4
1.9
1.9
1.6

29.35***
5.13*
17.27***

163.9

*p < .05 **p < .01 ***p <. 001
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Depresyonu olmayan ergenler

28.3

147.2

24.6

10.06**
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yan flemalara daha fazla sahiptirler. Beri yandan,
depresyonu olmayan ergenler, mükemmel bir evlat
olmalar› yönündeki gerçekçi olmayan inanç ve beklentilere daha fazla ba¤l› olduklar›n› belirtmektedirler.
Tablo 2’de de görüldü¤ü gibi, çocu¤unda depresyon olan anneler, olmayanlara göre, BDE (F (1,108)
= 8.94; p < .01), PARQ-Genel Çat›flma (F (1,108) =
3.91; p < .05) ve Kendini Suçlama (F (1,108) = 7.65;
p < .01) alt-ölçeklerinde istatistiksel olarak anlaml›
düzeyde daha yüksek ortalamalar elde etmifllerdir.
Daha aç›k bir deyiflle, çocu¤unda depresyon olan anneler, daha fazla depresif yak›nma, çocuklar›yla aralar›nda anlaflmazl›k ve kendini suçlamaya dair abart›l› inançlar ifade etmektedirler.
Çocu¤unda depresyon olan babalar›n, olmayanlara göre, BDE (F (1,86) = 6.38; p < .05) ve PARQGenel Çat›flma (F (1,86) = 9.60; p < .01) alt ölçek ortalamalar› aras›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml›d›r. Buna göre, çocu¤unda depresyon olan babalar,
olmayanlara göre, daha fazla depresyon ve çocukla-

r›yla aralar›nda daha fazla çat›flma bildirmektedirler.

Ergen, Anne ve Babalar›n BDE, PARQ
Q ve FO
OTÖ
Ölçekleriindden Eldde Ettiiklerii Puanlar Aras›nddakii Korelasyonlar›n ‹ncelenm
mesii
Araflt›rmada ergenlerin ve ebeveynlerinin depresyonlar›, birbirleri ile olan iliflkilerinde tan›mlad›klar› anlaflmazl›k ve çat›flma düzeyleri, aile iliflkilerine yönelik biliflsel çarp›tmalar› ve fonksiyonel olmayan inançlar› aras›ndaki iliflkiler incelenmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu amaçla, ergenlerin, anne ve babalar›n
BDE, PARQ Genel Çat›flma, Bilifller/‹nançlar ve
FOTÖ’de elde ettikleri toplam puanlar aras›ndaki
Pearson korelasyon katsay›lar› hesaplanm›fl ve Tablo 3’de gösterilmifltir.
Tablo 3’de, ergen, anne ve babalar›n depresyon
puanlar› aras›nda pozitif yönde anlaml› bir korelasyon oldu¤u görülmektedir. Özellikle anne ve babalar›n BDE puanlar› aras›ndaki korelasyon katsay›s›
(r = .64), ergenlerin anneleri (r = .32) ve babalar›
(r = .26) ile aralar›nda elde edilen korelasyon katsay›lar›ndan daha yüksektir.

Tablo 2
Çocu¤unda Depresyon Olan ve Olmayan Anne ve Babalar›n BDE, PARQ ve FOTÖ Alt-Ölçek Ortalamalar›,
Standart Sapmalar› ve ANOVA Sonuçlar›
Anne (N = 109)
Ergende
Annede
Var
Yok
BDE
PARQ
Çat›flma
‹nançlar/Beklentiler
Mahvedilme
Mükemmeliyetçilik
‹taat
Kendini Suçlama
Kötü Niyet
FOTÖ
Toplam

Baba (N = 87)
Ergende
Babada
Var
Yok

X
13.8

S
11.7

X
8.1

S
8.2

F
8.94**

X
10.2

S
8.1

X
6.3

S
5.8

F
6.38*

4.8

3.7

3.4

3.5

3.91*

5.4

3.5

3.2

2.8

9.60**

5.3
5.6
5.2
4.3
2.8

1.7
1.8
1.8
1.5
2.1

4.8
5.8
5.5
3.5
2.1

1.5
1.7
1.5
1.4
1.8

4.9
5.8
5.0
4.2
2.3

1.8
1.6
2.4
1.5
2.2

5.1
5.5
5.3
4.2
2.1

1.4
1.8
2.0
1.4
1.7

148.3

32.1

139.4

26.3

156.6

31.7

149.5

31.9

7.65**

*p < .05 **p < .01
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Tablo 3
Ergen, Anne ve Babalar›n Beck, PARQ ve FOTÖ
Toplam Puanlar› Aras›ndaki Pearson Korelasyon
Katsay›lar›
BDE
PARQ Çat›flma
PARQ ‹nançlar/
Beklentiler
FOTÖ

Ergen-Anne Ergen-Baba Anne-Baba
.32**
.26***
.64**

.48**
.35**

.42**
.31**

.56**
.57**

.06

.15

.48**

*p < .05 **p < .01

Ergen, anne ve babalar›n birbirleri aras›ndaki anlaflmazl›k ve çat›flmaya yönelik de¤erlendirmeleri
pozitif ve anlaml› korelasyonlar göstermektedir. Daha aç›k deyiflle, hem ergenler hem anne-babalar birbirleri aras›nda çat›flma oldu¤u konusunda görüfl birli¤i içinde gözükmektedirler (ergen-anne r = .48, ergen-baba r = .42, anne- baba r = .56). Özellikle anne
ve babalar›n çocuklar›yla yaflad›klar› çat›flma konusunda daha fazla görüfl birli¤i (r = .56) içinde olduklar› söylenebilir.
Aile iliflkileri kapsam›nda ergenlerin ana-babalar›, ana-babalar›n da ergen çocuklar› hakk›nda sahip
olduklar› biliflsel çarp›tmalar aras›nda da istatistiksel
olarak anlaml› korelasyonlar elde edilmifltir. Burada
da, daha önce oldu¤u gibi, anne ve babalar›n çocuklar›na ve ebeveynli¤e dair gerçekçi olmayan inançlar› aras›ndaki Pearson korelasyon katsay›s› (anne-baba r = .57), ergenlerle ebeveynler aras›nda elde edilen katsay›lardan (ergen-anne r = .35, ergen-baba r =
.31) daha yüksektir.
Ergenlerin, anne ve babalar›n bir birey olarak
kendileri için benimsedikleri fonksiyonel olmayan
tutumlar/flemalar aras›ndaki korelasyonlar incelendi¤inde, ergenlerin anneleri (r = .06) ve babalar› (r =
.15) ile aralar›nda bu tür tutumlara ba¤l›l›klar› aç›s›ndan bir iliflkiye rastlanmam›flt›r. Buna karfl›n anne ve
babalar, fonksiyonel olmayan tutumlara ba¤l›l›klar›
aç›s›ndan benzer (r = .48) bildirimlerde bulunmufllard›r.
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Ergenleriin Depresyondda Olup Olm
mam
malar›n› BDE,
PARQ
Q ve FO
OTÖ Alt-Ölçekleriindden Ay›rt Etm
meye
‹liiflkiin Bulgular
Araflt›rmada son olarak, ergenlerin, anne ve babalar›n BDE, PARQ-Çat›flma, PARQ-‹nançlar/Beklentilerle ilgili alt-ölçekleri ile FOTÖ puanlar›n›n ergenlerin depresyonda olup olmad›klar›n› ne kadar
ay›rt edebilece¤i incelenmeye çal›fl›lm›flt›r. Ergenlerin BDE puanlar› hariç ad› geçen ölçekler, ergenler,
anne ve babalar için tek tek, Basamakl› Ay›rt Etme
Analizine sokulmufl (Green, Salkind ve Akey, 2000),
sonuçlar Tablo 4’de bir arada özetlenmifltir.
Aile iliflkilerinde Çat›flma, Mahvedilme, Mükemmeliyetçilik, Haks›zl›k, Özerklik, Onaylanma ile ilgili abart›l› inançlar ve FOTÖ toplam puanlar›ndan
hangilerinin ergenlerin depresyon puanlar›n› ay›rt
edebilece¤i Basamakl› Ay›rt Etme Analizi ile incelenmeye çal›fl›lm›flt›r. Ergenler için elde edilen genel
Wilks’ lambda, L = .713, É’2(3, N = 101) = 33.656,
p <. 001 ile üç de¤iflkenin depresyon puanlar›n› anlaml› bir flekilde ay›rt edebildi¤ini göstermifltir. Tablo 4’de görülece¤i gibi, bu üç de¤iflken, ergenlerin
mahvedilmeye dair abart›l› inançlar›, anne-babalar›yla iliflkilerindeki çat›flma ve fonksiyonel olmayan
tutumlara ba¤l›l›klar› olmufltur. Özellikle mahvedilme ile ilgili abart›l› inançlar›n ay›rt etme fonksiyonu
ile aras›ndaki korelasyon katsay›s› (.57) di¤er iki de¤iflkenden daha yüksektir. Nitekim ay›rt etme fonksiyonu için standardize katsay›lara bak›ld›¤›nda da
mahvedilme ile ilgili inançlar için elde edilen katsay› (.79), ebeveynle çat›flma ve fonksiyonel olmayan
tutumlar için elde edilen katsay›lardan (.75 ve .50)
daha yüksek olup, mahvedilme inanc› depresyonla
daha güçlü bir iliflki göstermektedir.
Basamakl› Ay›rt Etme Analizinde, birini d›flar›da
b›rakma tekni¤i (leave-one-out) yoluyla elde edilen
s›n›flama sonuçlar›na göre, PARQ-Mahvedilme, Çat›flma ve FOTÖ toplam puanlar› örneklemdeki depresyonu olan ergenleri %73, olmayanlar› ise %77
do¤rulukla ay›rt edebilmektedir. Ad› geçen üç ölçek,
yeni bir grubu %75 gibi bir do¤rulukla s›n›flayabilecektir.
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Tablo 4
Ergenlerin Depresyonda Olup Olmamas›n› BDE, PARQ ve FOTÖ’den Ay›rt Eden Alt-Ölçekler
Fonksiyona giren ölçekler
Ergen
PARQ- Mahvedilme
PARQ- Çat›flma
FOTÖ- Toplam
Anne
BDE
PARQ- Kendini Suçlama
PARQ- Mükemmeliyetçilik
Baba
PARQ- Çat›flma

Ay›rt etme fonksiyonu ile
korelasyon katsay›lar›

Ay›rt etme fonksiyonu için
standardize katsay›lar

.57
.47
.41

.79
.75
.50

.63
.55
-.38

.66
.67
-.57

1.00

1.00

Ergenlerin depresyon puanlar›n› ay›rt etme ile ilgili bir di¤er Basamakl› Ay›rt Etme Analizi, anne ve
babalar›n BDE, PARQ-Çat›flma, PARQ-‹çsellefltirilmifl ‹nançlar ve FOTÖ toplam puanlar› ile gerçeklefltirilmifltir. Anneler için elde edilen genel Wilks’
lambda, L = .760, É‘2(3, N = 78) = 21.032, p < .001
ile anlaml›d›r. Buna göre, Tablo-4’de de görülen, annenin Depresyon puan›, Kendini-Suçlama ve Mükemmeliyetçilikle ilgili abart›l› inançlar› depresyonu
olan ve olmayan ergenleri anlaml› bir flekilde ay›rt
edebilmektedir. Ay›rt etme fonksiyonu ile yorday›c›lar aras›nda elde edilen korelasyon katsay›lar›na bak›lacak olursa, annenin depresyonu, ay›rt etme fonksiyonu ile daha yüksek bir iliflki gösterirken (r = .63),
annenin mükemmeliyetçilikle ilgili abart›l› inançlar›
ay›rt etme fonksiyonu ile negatif bir korelasyon (r =.38) göstermektedir. Standardize katsay›lar ise, annelerin kendilerini suçlamalar› (r = .67) ve depresyonlar›n›n (r = .66) ergen çocuklar›n›n depresyon
puanlar›n› yordamada eflit oranda önemli oldu¤unu
göstermektedir.
Basamakl› Ay›rt Etme Analizindeki birini d›flarda b›rakma tekni¤i ile yap›lan s›n›flama sonuçlar›na
göre, anneler için elde edilen bu üç ölçek, araflt›rmada yer alan, depresyonu olan ergenleri %57; depresyonu olmayan ergenleri %70 do¤rulukla ay›rt ede-

bilmektedir; ad› geçen üç ölçek yeni bir grubu ise
birbirinden %63 gibi bir do¤rulukla ay›rt edebilecektir.
Benzer flekilde babalar için yap›lan Basamakl›
Ay›rt Etme Analizinde Çat›flma alt ölçe¤i tek bir
yorday›c› olarak ortaya ç›km›flt›r. Genel Wilks’
lambda, L = .919, É‘2(1, N = 72) = 6.055, p < .05 ile
anlaml›d›r. Buna göre babalar›n çocuklar›yla aralar›nda çat›flma ifade etmeleri depresyonu olan ve olmayan ergenleri ay›rt etmede yorday›c› bir de¤iflken
olarak düflünülebilir.
Basamakl› Ay›rt etme Analizinde, birini d›flar›da
b›rakma yoluyla elde edilen s›n›flama sonuçlar›na
göre, babalar›n çocuklar›yla aralar›nda ifade ettikleri çat›flma, örneklemdeki ergenlerin depresyonda olmas›n› %50; olmamas›n› ise %74 do¤rulukla ay›rt
edebilmektedir. Babalar›n Çat›flma ölçe¤inden ald›klar› puanlar, yeni bir grubu % 61 do¤rulukla s›n›flayabilecektir.
Tart›flma
Araflt›rmada depresyonda olan gençlerin anlafl›lmas›nda ve onlara sunulacak psikolojik yard›mda
yol gösterici olabilecek bulgular elde edilmifltir. Genel olarak gençlik ça¤›nda karfl›lafl›lan depresyonda,
ana-babalar›n depresyon düzeylerinin, ergen-ana-ba-
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ba aras›ndaki çat›flman›n, baz› biliflsel çarp›tma ve ifllevsel olmayan flemalar›n önemli oldu¤u görülmektedir. Bulgular, yaz›l› kaynaklarla tutarl› olarak,
gençlerin depresyon yaflant›lar›n›n anlafl›lmas›nda,
anne-babalar›n›n ve anne-babalar›yla olan iliflkilerinin önemini ortaya koymaktad›r (Adams ve ark.,
1994; Birmaher ve ark., 1996; McCleary ve Sanford,
2002; Reinherz ve ark., 2000; Robin ve Foster,
1989).
“Anne-babamla ben çok kavga ederiz”, “Annebabamla iliflkimde de¤ifltirmek istedi¤im çok fley
var” gibi ana-baba ve ergen aras›ndaki stresi, olumsuz stres tepkilerini, anlaflmazl›klar› ve genel bir çat›flmay› ifade eden maddelerden oluflan PARQ’›n çat›flma alt-ölçe¤inde depresyonda olan ergenler daha
yüksek puanlar alm›fllard›r. Genel olarak yaz›l› kaynaklarda çeflitli sorunlar› olan gençlerin aile iliflkilerinde, özellikle anne-babalar›yla iliflkilerinde, daha
fazla çat›flma yaflad›klar› bildirilmektedir (Barnes,
Farrell ve Windle, 1990; Brennan, 1980; Eryüksel,
1996a; Fergusson ve Lynskey, 1995; Gullotta, 1978;
Lewinsohn, Gotlib ve Seeley, 1995; Reinherz ve
ark., 2000; Robin, Koepke ve Moye, 1990).
Robin ve ark.’n›n (1989; 1990; Koepke, Hull ve
Robin, 1986; Vincent-Roehling ve Robin, 1986) ileri sürdü¤ü, ana-babalar›n çocuklar› ile, ergenlerinde
ana-babalar› ile iliflkilerinde baz› biliflsel çarp›tmalar›n önemli bir etkisi oldu¤una dair görüflleri çal›flmada desteklenmifltir. Depresyonu olan ergenlerin anababalar› ve ailelerindeki iliflkiler hakk›nda çarp›t›lm›fl biliflleri, depresyonu olmayan ergenlerden daha
fazlad›r. Özellikle depresyonda olan ergenlerin annebabalar›n›n getirdi¤i k›s›tlama ve kurallarla hayatlar›n›n mahvolaca¤›na, ana-babalar›n›n onlara karfl›
daima adil olmalar› ve kolayca haks›zl›k edebileceklerine dair abart›l› inançlara daha fazla sahip olduklar› ortaya ç›km›flt›r. Robin, Koepke ve Moye’nin
(1990) ve Eryüksel’in (1996a) çal›flmalar›nda da, sorunlu ergenlerin anne-babalar›yla olan iliflkilerinde
mahvedilme ve haks›zl›kla ilgili inançlara daha fazla
sahip olduklar› görülmüfltür.
Araflt›rmada bilifller/inançlarla ilgili ilginç bir
bulgu, mükemmeliyetçilik ile ilgili olarak ortaya ç›k-
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m›flt›r. “Gençler anne-babalar›n›n hat›rlatmas›na gerek kalmadan nas›l davranacaklar›n› bilmelidirler”,
“Dokuzdan afla¤› bir not al›rsam, kendime çok k›zar›m” gibi ergenlerin mükemmel bir evlat olma ile ilgili abart›l› inançlar›n› ifade eden alt-ölçekte, depresyonu olan ergenlerin aksine, depresyonu olmayan ergenler daha yüksek puanlar alm›fllard›r.
Araflt›rmada elde edilen bu bulgular bir kaç aç›dan tart›fl›labilir. Robin ve ark.’n›n (1989; 1990; Koepke, Hull ve Robin, 1986; Vincent-Roehling ve Robin, 1986) görüflleri do¤rultusunda, depresyonda
olan ergenlerin aileleriyle, ana-babalar›yla iliflkilerinde mükemmel bir evlat olma gibi daha abart›l›
inançlar ifade etmeleri beklenirdi. Depresyonu olan
ergenlerde olumsuz bilifllerin varl›¤›n› inceleyen
araflt›rmalarda, depresif ergenlerin mükemmelliyetçilikle ilgili inançlara sahip olduklar› ve mükemmelliyetçi düflünme e¤ilimi olan ergenlerin, iyi olmak ile
mükemmellik aras›nda ayr›m yapamad›klar› bildirilmektedir (Bkz. White, 1989).
Buna karfl›n gerek Robin ve ark.’n›n (1990) gerekse Eryüksel’in (1996a) çal›flmas›nda, sorunlu ve
sorunsuz ergenler, mükemmeliyetçilik ve onaylanma
ile ilgili ailesel inançlar aç›s›ndan farkl›laflm›fl gözükmemifllerdir. Ancak her iki çal›flmada da sorunlu
grup, içsellefltirilmifl ve d›flsallaflt›r›lm›fl davran›fl
problemleri olan heterojen bir gruptur. Buna karfl›n,
PARQ kullan›larak yürütülen Kahraman’n›n (2000)
çal›flmas›nda, SCL-R ile belirlenen yüksek depresyon puanlar›n›n yordanmas›nda, bir evlat olarak mükemmel olma ile ilgili abart›l› inançlar depresyonu
yordayan de¤iflkenlerden biri olmufltur. Ancak Kahraman’›n çal›flmas›nda ailelerinde fliddet olan ergenler ele al›nm›flt›r. Dolay›s›yla, flimdiki araflt›rmada
görüldü¤ü gibi, mükemmeliyetçilik gibi inançlara
ba¤l›l›k, ele al›nan psikolojik soruna veya farkl› aile
ve ana-baba özelliklerine göre de¤iflebilir. Kahraman’›n çal›flmas›nda görüldü¤ü gibi, ana-baban›n
e¤itim düzeyinin düflük oldu¤u, baban›n alkol kullan›p, efline fliddet uygulad›¤› ailelerde yetiflen ergenler
için mükemmellikle ilgili inançlara ba¤l›l›¤›n depresyonu art›r›c› bir etkisi olabilir.
Elde edilen bulgular, mükemmel bir evlat olma,
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di¤erleri taraf›ndan onay ve kabul görme konusundaki abart›l› inançlar›n ergenin içinde yer ald›¤› kültür ve aile özellikleri kapsam›nda aç›klanabilece¤ini
düflündürmektedir. Nitekim Ka¤›tç›bafl› (1970;
1991) kültürümüzde, ana-babalar›n çocuklar›nda
ba¤l›l›k, ba¤›ml›l›k ve itaat gibi özelliklere de¤er
verdiklerini belirtmektedir. Bu nedenle mükemmel
bir evlat olmas› gerekti¤ine inanan, di¤erlerinin görüfllerini daha fazla dikkate alan gençler için bu özellikler, kültürümüzde uyum sa¤lay›c› bir iflleve sahip
olabilir. Bu görüflü destekleyen bir baflka bulgu da,
Eryüksel’in (1996a) çal›flmas›nda görülmüfltür. Psikiyatrik örneklemdeki ergenlerin mükemmel bir evlat ve genç olmak de¤il, tam tersi, olmamaya iliflkin
inançlar›n›n aile iliflkilerindeki çat›flmay› art›r›c› bir
unsur oldu¤u görülmüfltür.
Buna ek olarak, araflt›rmada Ay›rt Etme analizinde, ergenlerin depresyonu ile annelerinin mükemmeliyetçi beklentileri aras›nda negatif bir korelasyon
oldu¤u görülmüfltür. Daha aç›k bir deyiflle, annelerin
çocuklar› için abart›l› olmayan mükemmeliyetçi
inançlara sahip olmalar›, ergenin depresyon düzeyini ay›rt eden yorday›c›lardan birisi olmufltur. Bu konuda yürütülen araflt›rma kapsam›nda bir yan›t bulunmamakla birlikte ileride yürütülecek çal›flmalarda, depresyonda olan ergenler ve annelerinin özellikle mükemmeliyetçi inançlar›n›n bizim kültürümüzde
ne tür bir ifllevi olabilece¤i daha ayr›nt›l› incelenmelidir.
Yürütülen çal›flmada, depresyonu olan ergenlerin
fonksiyonel olmayan tutumlara daha fazla sahip olduklar› ortaya ç›km›flt›r. Beck’in Biliflsel Kuram›
kapsam›nda, belli baz› psikiyatrik bozukluklara yatk›nl›k ile fonksiyonel olmayan flemalara ba¤l›l›k aras›ndaki iliflkileri inceleyen çal›flmalarda da benzer
sonuçlar elde edilmektedir (Hisli, 1990; fiahin ve fiahin, 1992; Weisman, 1979; Weisman ve Beck,
1978). Ergenlik döneminde ortaya ç›kan depresyon
ile biliflsel süreçler aras›ndaki iliflkileri ele alan çal›flmalarda, depresyonu olan ergenlerin daha düflük bir
kendilik-sayg›s›na sahip oldu¤u, olumsuz olaylar›
kontrol edebilme konusunda kendilerini yetersiz alg›lad›klar› ve olumsuz yüklemelere sahip olduklar›
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(Gladstone, ve ark., 1997; Overholser ve ark., 1995)
ortaya konmufltur.
Çocu¤unda depresyon olan ve olmayan anne-babalar›n depresyon puanlar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda, depresyonda çocu¤u olan anne-babalar›n daha fazla
depresif yak›nma ifade ettikleri görülmüfltür. Son
y›llarda depresyonun genetik kaynaklar› konusunda
tart›flmalar bulunmaktad›r (Spence ve ark., 2002;
Steinberg ve Morris, 2001). Depresyonun ailesel ve
genetik geçiflini araflt›ran “yukar›dan-afla¤›ya” desenlerde, ebeveynlerinde depresyon olan çocuklar
aras›nda psikiyatrik bozukluklara daha fazla rastlanm›flt›r (Kramer ve ark., 1998; Weissman ve ark,
1997). “Afla¤›dan-yukar›ya” desenlerde ise, depresif
çocuk ve ergenlerin birinci derece yak›nlar›nda depresyon görülme s›kl›¤›, %20 ile %46 aras›nda de¤iflmektedir (Williamson ve ark., 1995). Araflt›rmada
bu yönde aç›klay›c› bir baflka bulgu daha elde edilmifl, ay›rt etme analizinde özellikle annelerin depresyon düzeylerinin önemli olabilece¤i görülmüfltür.
Özellikle depresyonun yayg›nl›¤›n›n kad›n erkek
oran›n›n 2:1 kad›nlar lehine, (Weissman ve Klerman, 1977) herhangi bir zamanda al›nan ölçümlerde
anneler aras›nda depresyon oran›n›n %8 oldu¤una
(Weissman, Leaf ve Bruce, 1987) ve 20 ile 40 yafllar› aras›ndaki annelerde ise depresyonun en üst düzeye ulaflt›¤›na (Paykel, 1991) dair araflt›rma sonuçlar
bulunmaktad›r. Bu aç›dan da depresyonda olan ergenlerle ilgili çal›flmalarda annelerinin de de¤erlendirilmesi ve tedavi program›na dahil edilmesi önemli görülebilir.
Çocu¤unda depresyon olan anne ve babalar “Çocu¤umla aramda sürtüflme var”, “San›r›m hem benim hem çocu¤umun yard›ma ihtiyac› var” gibi
maddelerden oluflan PARQ’›n Genel Çat›flma alt-ölçe¤inde daha fazla yak›nma ve anlaflmazl›k ifade etmifllerdir. Di¤er çal›flmalarla tutarl› olarak, herhangi
bir sorunu olan çocuklara sahip olan ana-babalar›n
çocuklar›yla iliflkilerinde daha fazla çat›flma yaflad›klar› (Eryüksel, 1996a; Robin, Koepke ve Moye,
1990) görülmektedir. Benzer do¤rultuda depresyonu
olan ergenler de anne-babalar›yla aralar›nda daha
fazla çat›flma ve anlaflmazl›k ifade etmifllerdir.
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Çocu¤unda depresyon olan annelerin kendini
suçlama ile ilgili abart›l› inançlara daha fazla sahip
oldu¤u görülmüfltür. Daha önce Eryüksel (1996a)
çocu¤unun davran›fl ve sorunlar›ndan dolay› kendini
suçlama türündeki abart›l› inançlara Türk annelerde
daha fazla rastland›¤›n› belirtmifltir. ‹çsellefltirilmifl
inançlar ve fonksiyonel olmayan tutumlar aç›s›ndan,
depresyonda çocu¤u olan ve olmayan anne-babalar
aras›nda kendini suçlama alt-ölçe¤i d›fl›nda, herhangi bir farkl›laflmaya rastlanmam›flt›r.
Di¤er pek çok çal›flmada da, anne-babalarla ilgili
olarak benzer bulgular ortaya ç›kmaktad›r. Ana-babalar›n kendilerini, ailelerini ideale yak›n tan›mlad›klar›ndan (Callan ve Noller, 1986; Eryüksel,
1996a; Jessop, 1981; Kandel ve ark.,1968; Niemi,
1968); ailedeki güç, problem çözme, cinsiyet rolleri
farkl›laflmas› gibi konularda uç noktadaki tepkileri
seçmeme e¤iliminlerinden (Larson, 1974) söz edilmektedir. Biliflsel çarp›tmalar aç›s›ndan ise, say›lar›
az olmakla birlikte, bugüne kadar yürütülen çal›flmalarda, sorunlu çocu¤u olan anne-babalarda mahvetme, itaat, kötü niyet ve mükemmeliyetçilik ile ilgili
abart›l› inançlara daha fazla rastland›¤› görülmüfltür
(Eryüksel, 1996a; Robin, Koepke ve Moye, 1990).
Yürütülen çal›flmada elde edilen bu sonuçlar depresyonda çocu¤u olan anne-babalar›n aile iliflkilerine ve
kendilerine yönelik biliflsel çarp›tmalar›n›n daha ayr›nt›l› incelenmesi gerekti¤ini düflündürmektedir.
Çocu¤unda depresyon olan anne ve babalara özgü
olabilecek aile iliflkilerine yönelik abart›l› inanç veya
çarp›tmalar, ifllevsel olmayan düflünme biçimleri ve
bunlar›n ergenler üzerindeki etkileri ileri araflt›rmalarda ele al›nabilir.
Korelasyon analizi sonuçlar›, ergen ve ana-babalar›n depresyon düzeylerinin (Kramer ve ark., 1998;
Warner, Mulfson ve Weissman, 1995; Weissman ve
ark., 1997; Williamson ve ark., 1995), iliflkilerindeki
çat›flma ve biliflsel çarp›tmalar›n›n birbirleriyle yak›ndan iliflkili oldu¤unu ortaya koymufltur (Robin ve
Foster, 1989; Robin, Koepke ve Moye, 1990). Duygu durum bozukluklar›n›n geçiflinde varyans›n
%50’sini genetik geçifl di¤er yar›s›n› ise çocukluk
dönemi boyunca anne-baban›n çocu¤a yaratt›¤› aile
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ortam›n›n aç›klad›¤› belirtilmektedir (Parker ve Roy,
2001). Buna göre, hem ebeveynlerin hem ergenlerin
depresyon, biliflsel çarp›tma ve iliflkilerinde yaflad›klar› çat›flman›n karfl›l›kl› bir etkileflim içinde oldu¤u
aç›kt›r. Araflt›rmadan bu etkileflimin yönü hakk›nda
bir sonuç ileri sürülemezse de, ileride yap›lacak çal›flmalarda ele al›nmas› önemli görünmektedir.
Ayr›ca korelasyon analizi sonuçlar›nda ergen-anne, ergen-baba aras›nda elde edilen korelasyon katsay›lar›, anne-babalar aras›nda elde edilen katsay›lardan daha düflük bulunmufltur. Son olarak da, ergenlerin fonksiyonel olmayan tutumlara ba¤l›l›klar›, annebabalar›n›n bu konudaki tutumlar›yla iliflkili ç›kmam›flt›r.
Özellikle kültürümüzde, anne-baba aras›nda duygusal bir yak›nl›¤›n olmad›¤› (Fiflek, 1982; Ka¤›tç›bafl›, 1991) Türk ailesinde, merkezi rolde bir anne ve
daha periferal rolde bir baban›n yer ald›¤› (Hortaçsu,
1989), anne-baban›n bir alt-sistem olmad›¤› (Gülerce, 1996) konusunda görüfller ileri sürülmektedir.
Ancak korelasyon analizinde elde edilen bulgular,
anne-babalar›n daha bütün bir alt-sistem olabilece¤ini düflündürmektedir. Ancak bu durum, belki de üyelerinin veya ergen çocuklar›n›n daha fazla depresif
semptom yaflad›¤› ailelere özgü olabilir. Örne¤in, anne ve babalar›n depresif özellikleri nedeniyle karars›zl›k, çaresizlik veya de¤ersizlik duygular› yaflamaya daha yatk›n oldu¤u, depresif semptomotoloji gösteren ailelerde anne-baba aras›nda daha yap›fl›k
(enmeshed) iliflkiler olabilece¤i düflünülebilir.
Araflt›rmada elde edilen di¤er bulgular› destekleyen son veriler, ay›rt etme analizinde elde edilmifltir.
Buna göre, bir gencin depresyonda olup olmayaca¤›
temelde anne-baban›n k›s›tlama ve kurallar›n›n hayat›n› mahvedebilece¤ine inanmas›, anne-babas›yla
iliflkisinden flikayet etmesi ve fonksiyonel olmayan
flemalara ba¤l›l›¤› aç›s›ndan de¤erlendirilebilir. fiayet anne depresyondan ve çocu¤unun problemleri
hakk›nda kendini suçlamaktan, çocu¤unun mükemmel olmas›na iliflkin düflük düzeyde beklentilerden;
baba ise ergen çocu¤u ile iliflkilerinde bir çat›flmadan
söz ediyorsa bu tür ailelerdeki gençlerin depresyonda olma riskleri önemle düflünülmelidir.
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Sonuç olarak, yürütülen araflt›rmadan elde edilen
bulgular depresyonda olan gençlerin anlafl›lmas› ve
onlara sunulacak yard›mda, anne ve babalar›n›n da
bu süreçlere dahil edilmesinin önemini ortaya koymaktad›r. ‹leride yürütülecek araflt›rmalarda, flimdiki
araflt›rman›n k›s›tl›l›klar›n›n da ele al›nmas› önerilebilir. Özellikle denek say›lar›n›n yetersiz oluflu, cinsiyete özgü olabilecek farkl›l›klar›n ele al›nmas›n›
k›s›tlam›flt›r. Anne ve babalar›n k›z veya erkek çocuklar›na özgü farkl›laflabilecek biliflsel çarp›tmalar›
olabilir (Eryüksel, 1996a). Özellikle babalar›n araflt›rmalara kat›l›m oranlar› azd›r. ‹leri araflt›rmalarda
ergen ve ebeveyn say›lar›n›n art›r›ld›¤›, farkl› psikolojik sorunlar›n depresyonla karfl›laflt›r›ld›¤›, ergenlerin ve ana-babalar›n›n duygusal, biliflsel ve davran›flsal özelliklerinin daha ayr›nt›l› ele al›nd›¤› çal›flmalar önerilebilir.
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Summary
Family Relations and Cognitive Distortions in Depressive
Adolescents and Their Parents
Gül N. Eryüksel*
Ebru Akün
Ege Üniversitesi
Recent studies on adolescence have been
increasingly focusing on family relations (Adams et
al., 1994; Barber, 1992; Gecas & Seff, 1990; Robin
& Foster, 1989). Several studies on depression and
suicide in adolescence have illuminated important
familial factors such as clinically significant conflict
in family, non-supportive & chaotic family relations,
and general dissatisfaction (Birmaher et al., 1996;
Fergusson & Lynskey, 1995; Reinherz et al., 2000;
Warner et al., 1995).
Family therapy models have been employed in
assessing, intervening, and treating psychological
problems in adolescence. Robin and his colleagues
(Robin & Foster, 1984; 1989; Robin, Koepke &
Moye 1990; Robin, Koepke & Nayar, 1985; Robin
et al., 1999), who adapted Behavioral-Family
Systems model for examining and treating
parent-adolescent conflict, also focused on distorted
cognitions or irrational beliefs in their studies of
family relations. These authors argued that rigid
beliefs, unreasonable expectations can trigger
conflict by bringing out angry affect that distances
the individual from rational problem solving and
positive communication (Robin & Foster, 1989;
Robin, Koepke & Moye, 1990).
Robin et al. (1986; 1989; 1990) described five
cognitive distortions/ irrational beliefs for parents
and adolescents: Parental beliefs concerning
obedience, malicious intent, self-blame, ruination,
and perfectionism and adolescent’s beliefs
concerning unfairness, autonomy, approval,
ruination, and perfectionism. Studies based on

Behavioral-Family Systems model showed that both
adolescents and
parents in distressed families
express more conflict, skill deficits in problem
solving, communication problems in family
structure and sibling & school conflict (Eryüksel,
1996a; Kahraman, 2000; Robin, Koepke & Moye,
1990). These studies have also revealed that families
referred to Child & Adolescent Psychiatry clinics
harbour distorted cognitions/irrational beliefs about
being a parent or a child. (Eryüksel, 1996a; Robin &
Foster, 1989; Robin, Koepke & Moye, 1990; Robin,
Koepke & Nayar, 1985).
In this study, parent-adolescent conflict and
cognitive distortions / unrealistic beliefs among
family members were investigated in terms of
adolescent depression. In previous studies on
cognitive distortions, various psychological
disorders were all grouped under the general heading
of “distressed group” (Eryüksel, 1996a; Robin,
Koepke & Moye, 1990; Vincent-Rohling & Robin,
1986;). The present study aimed at investigating
cognitive distortions concerning family relations,
adolescent-parent conflicts, and dysfunctional
attitudes in depressed and non-depressed adolescents
and their parents.
Method

Subjects
The sample of the study consisted of 123
adolescents and 196 parents. The adolescent subjects
were grouped into two groups according to their
Beck Depression Inventory (BDI) score as
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“depressed” and “non-depressed” adolescents. The
mean BDI score was 25.3 (sd = 8.1) for the
depressed group and 8 (sd = 4.7) for the
non-depressed group. The depressed group’s mean
BDI score was significantly higher than that of the
non-depressed group (t = 14.4; p < .001).
The “depressed group” consisted of 61 junior or
senior high school students (45 females and 16
males) who scored above the cut of point of 17 on the
Beck Depression Inventory (BDI) and their 98
parents (53 mothers and 45 fathers). The mean age
for the depressed group was 16.58 (sd = 1.06; age
range = 13-19) for the adolescent subjects, 41.51 (sd
= 4.14; age range = 33-54) for their mothers and
48.09 (sd = 6.19; age range = 32-67) for their fathers.
The “non-depressed group” consisted of 62
adolescents (29 females and 33 males) who scored
less than 17 on the BDI and their 98 parents (56
mothers and 42 fathers). The mean age for the
non-depressed group was 16.40 (sd = 1.14; age range
= 15-18) for the adolescent subjects, 42.42 (sd =
5.30; age range = 33-54) for their mothers and 46.25
(sd = 6.53; age range = 32-67) for their fathers.
The majority of both the depressed and the
non-depressed adolescent subjects (89% and 75%,
respectively) came from the middle socio-economiclevel families.

Measures
Subjects were administered a demographic
questionnaire, Beck Depression Inventory (BDI),
Parent-Adolescent Relationship Questionnaire
(PARQ), and Dysfunctional Attitude Scales (DAS).
The BDI, adapted by Hisli (1988; 1989), was
employed to measure the depression level of the adolescent subjects. Parent-adolescent relations were
assessed by six scales of the PARQ which was
adapted by Eryüksel (1996a; 1996b). The Global
Distress Scale of the PARQ was used to assess the
overt conflict between the parent and the adolescent.
The subjects’ irrational beliefs about their family
relationships were assessed by the five subscales of
the Beliefs / Expectations Scale. Finally, DAS,
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adapted by fiahin and fiahin (1992), was used to
examine subjects’ rigid and extreme attitudes
concerning themselves and the world.

Proceddure
Inventories were presented in an envelope to the
adolescent students. They were informed about the
goal of the investigation and the forms. They were
asked to take the forms to their parents to be
completed them at home. The completed forms were
returned to the school counsellors.
Results
Depressed and non-depressed groups were
compared by one-way ANOVA in order to see
effects of depression on both the global distress and
cognitive distortions/irrational beliefs about family
relations and the subjects’ dysfunctional attitudes
regarding themselves. The results of ANOVA
indicated that depressed adolescents reported more
global distress and more cognitive distortions
concerning ruination, unfairness and dysfunctional
attitudes than did the non-depressed group.
Non-depressed adolescents, on the other hand,
expressed more perfectionistic beliefs concerning
with family relationships
ANOVA comparisons of mothers’ scores
between two groups revealed that mothers in the
depressed group reported higher depression and
more global distress than the mothers in the
comparison group. Depressed mothers expressed
more irrational beliefs regarding self-blame. The
comparison results demonstrated that fathers in the
depressed group reported more global distress than
did the non-depressed fathers. No significant
differences were found between depressed and
non-depressed adolescents’ parents on the other
scales.
The inter-correlations between the adolescents’,
mothers’ and fathers’ BDI, Global Distress and
Cognitions/Beliefs scales of the PARQ and DAS
scores were examined by Pearson Correlation
Analyses. “Adolescent-mother”, “adolescent-father”
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and “mother-father” correlations ranged between .26
and .64 for the BDI scores, between .42 and.56 for
the Global Distress scores and between .31 and .57
for the Cognitions/Beliefs scores and all were
statistically significant. While the “adolescentmother” and “adolescent-father” DAS scores were
not
significantly correlated, the correlation
between the parents’ DAS scores was significant (r
= .48). One interesting finding with regard to the
correlations was that the correlations between
mothers and fathers were consistently higher as
compared to the correlations between adolescents
and their parents on all four scales.
The discriminant analysis revealed that
adolescents’ depression was best discriminated by
the PARQ’s Ruination, Global Distress scores and
the DAS. Adolescents’ depression was best
discriminated by the mothers’ depression score, her
irrational beliefs concerning self-blame and low
level perfecitonistic expectation from their children,
and the fathers’ Global Distress score.
Discussion
The results showed that depression in
adolescence should be examined in terms of both
the adolescents’ and the parents’ depression level,
conflict between parents and adolescents, and
internalized beliefs/cognitive distortions concerning
family relations.
Depressed adolescents reported more conflict
and disagreement in family relations. This finding is
consistent with the results of the previous studies
that investigated distressed and non-distressed
families. (Barnes, Farrell & Windle, 1990; Brennan,
1980; Eryüksel, 1996; Fergusson & Lynskey, 1995;
Gullotta, 1978; Lewinsohn, Gotlib & Seeley, 1995;
Reinherz et al., 2000; Robin, Koepke & Moye,
1990). Depressed adolescents also displayed more
unrealistic beliefs regarding
ruination and
unfairness than did the non-depressed group, as also
reported by the previous studies (Eryüksel, 1996a;
Robin, Koepke & Moye, 1990). In other words,
depressed adolescents believe that it is catastrophic
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when parents treat them unfairly, and that parental
rules and restrictions will ruin their teenage years.
Another
interesting
result
concerning
cognitions/beliefs is that non-depressed adolescents
stated more perfectionist beliefs regarding family
relations. These findings may be explained in terms
of parental and familial characteristics,
psychopathology and the cultural context.
Considering the fact that obedience, adherence,
perfectionist standarts and taking note of others’
opinions are strengthened by parents in our culture
(Ka¤›tç›bafl›, 1970; 1991), this attitude can serve to
reduce conflict between adolescent and his/her
parents. As Eryüksel (1996a; 1996b) had reported,
non-perfectionist beliefs of the distressed
adolescents increase conflict in family relations, and
adolescents who need to be approved by their
parents form coalitions in the family.
The ANOVA results of the parents showed that
both the mothers & the fathers in the depressed
group expressed more depression than the parents in
the non-depressed group, consistent with the results
of some genetic studies (Kramer et al., 1998;
Weissman et al., 1997; Williamson et al., 1995). As
seen in previous studies (Eryüksel, 1996a; Robin,
Koepke & Moye, 1990), parents of the depressed
adolescents report more conflict and dissatisfaction
among family members.
Mothers of depressed children displayed more
extreme beliefs concerning self-blame, consistent
with the findings of Eryüksel’s previous study
(1996a). However, no significant differences were
found between depressed and non-depressed parents
on the other scales. This could partly be explained by
the fact that parents are inclined to define their
families in favorable light (Callan & Noller, 1986;
Eryüksel, 1996a; Jessop, 1981; Kandel et al.,1968;
Niemi, 1968).
Considering the lack of emotional ties between
the Turkish parents (Fiflek, 1982; Ka¤›tç›bafl›, 1991),
the Turkish mother’s central and the father’s more
peripheral role (Hortaçsu, 1989), and the view that
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mother-father unit does not appear as a sub-system in
Turkish families (Gülerce, 1996), the relatively
higher correlations found between the parents in this
study appear as an interesting finding. These
relatively higher correlations found between the
parents on all four assessements suggest that the
mother-father unit does appear as a sub-system in the
families studied.
The results of discriminant analysis revealed that
the variables that best discriminated depressed
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adolescents from the non-depressed controls were
their beliefs concerning ruination and disregard for
approval, mother’s depression and self-blame and
father’s reports of conflict and dissatisfaction with
his adolescent child. These findings were in
aggrement with the other findings of the study.
In summary, the findings of this study suggest
that depression in adolescents will be best understood in the light of accompanying cognitive and
familial variables.

