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Özet

Araﬂt›rma, depresif kiﬂilerde depresif biliﬂle ba¤lant›l› otobiyografik an›lar›n bilince istemsiz giriﬂlerini ve bu
an›lar›n depresif içeri¤inin Beck’in biliﬂsel modeli ile olan tutarl›l›¤›n› incelemektedir. Bu amaçla, 2004-2005
ö¤retim y›l›nda çeﬂitli üniversitelerden 493 ö¤renciyle çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Kat›l›mc›lara Biliﬂ Tarama Listesi, An›
‹çeri¤ini De¤erlendirme Formu, Olay Etkisi Ölçe¤i ve Beck Depresyon Envanteri uygulanm›ﬂt›r. Elde edilen
bulgulara göre, depresif kiﬂiler geri getirilen an›da kendilerini ‘de¤ersiz’, ‘sevilmeye lay›k olmayan’ ve
‘yetersiz’ de¤erlendirmiﬂler, baﬂkalar›n› ‘güvenilmez’, ‘reddedici’ ve ‘destek vermez’ görmüﬂler ve olaydaki
durumu ‘de¤iﬂmez’ bulmuﬂlard›r. Depresif olmayan kiﬂiler ise ayn› boyutlarda tam tersi bir özellik
sergilemiﬂlerdir. Bunlara ek olarak, depresif kiﬂilerin depresif biliﬂlerine ba¤l› an›lar›n›n, di¤er kiﬂilerinkine
göre daha ‘araya girici’ olduklar› görülmüﬂtür. Tüm bu özellikler bir arada de¤erlendirildi¤inde, depresif
kiﬂilerin depresif biliﬂlerine ba¤l› an›lar›n›n, bir ‘benli¤i tan›mlayan an›’ olduklar› düﬂünülmektedir. Bu
aç›dan bak›ld›¤›nda, benli¤i tan›mlayan an›lar›n BDT sürecinde önemli bir psikoterapi malzemesi
olabilece¤i düﬂünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Depresyon, benlik, otobiyografik bellek, an›, biliﬂ
Abstract

The research investigates the intrusion and depressive content of the autobiographical memory (AM) that
associated with depressive self cognition. 493 students from different universities in 2004-2005 academic
years participated in the study. Cognition Check List, Depressive Content Evaluation Form, Impact of Event
Scale and Beck Depression Inventory were applied. Results showed that, depressives evaluated their own self
at the event as more ‘worthless’, ‘unlovable’ and ‘inefficient’. They evaluated the others at the event as more
‘distrustful, ‘rejective’ and ‘unsupportive’ and the event as more ‘unchangeable’ in future than
non-depressives. Concerning AM associated with depressive cognition, depressives reported more intrusion
of the AM than non-depressives. It is considered that depressive persons’ AM associated with depressive
cognition may be a self defining memory. As a result, it is suggested that AM is an important material and
context in changing procedure of depressive cognitions in CBT.
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1950’lerde Noam Chomsky, George Miller,
Alan Newell, Herbert Simon vb. kuramc›lar›n davran›ﬂç› gelene¤i y›kmas›, 1967’de Ulrich
Neisser’in “Biliﬂsel Psikoloji” isimli kitab› yazmas›, psikolojide biliﬂsel devrimi baﬂlatm›ﬂt›r. Ayn›
y›llarda, klinik alanda Albert Ellis psikanalitik terapi gelene¤ini y›k›p, biliﬂsel terapilerin temelini atmakta, Albert Bandura, Aaron Beck, Arnold
Lazarus, Donald Meichenbaum vb. kuramc›lar›n
biliﬂsel terapi yaklaﬂ›mlar› klinik uygulama alan›nda paradigma de¤iﬂimi baﬂlatmaktad›r (Bkz. David,
Miclea ve Opre, 2004). Güçlü benzerliklerine ra¤men göründü¤ünün aksine, bu süreç boyunca akademik psikolojideki (biliﬂsel psikoloji) biliﬂsel devrim ile klinik alandaki (biliﬂsel/davran›ﬂç› psikoterapi) biliﬂsel devrim birbiriyle çok az iliﬂki kurmuﬂtur. Bu temass›zl›¤›n klinik alandaki kuramlarda
önemli eksikliklere yol açt›¤› söylenebilir. Bunlardan bir tanesi, ﬂemalara dayal› biliﬂsel terapi yaklaﬂ›m›n›n kendi zihin modelinde semantik bellek yap›s›n› içermesi, buna karﬂ›n epizodik bellek/otobiyografik bellek yap›s›na yer vermemesidir. Biliﬂsel
psikoloji kuramlar›na bakt›¤›m›zda böyle bir zihin
modeli eksik görünmektedir.
Örne¤in Beck’in, depresyon için ortaya att›¤›
biliﬂsel modelinde, kiﬂili¤in ve psikopatolojilerin
temelinde benlik1 ile ilgili soyut ve semantik biliﬂsel ﬂemalar›n yatt›¤›n› ileri sürülür (Beck, 1967,
1976, 1991; Ingram ve Kendall, 1986; Kendall ve
Dobson, 1993). Markus’a (1977) göre benlik ﬂemalar›, benlik hakk›ndaki biliﬂsel genellemelerdir ve
geçmiﬂ yaﬂant›lardan kaynaklan›rlar. Di¤er bir ifadeyle, benlik ﬂemalar›, geçmiﬂ yaﬂant›lara dair birtak›m benzer an›lardan soyutlanarak oluﬂturulan,
benlik ile ilgili genellenmiﬂ biliﬂsel kal›plard›r. Klinik biliﬂsel kuramlarda ﬂemalar ile ilgili yap›lan bu
gibi tan›mlarda an›lar önemli bir yere sahip olmas›na karﬂ›n, biliﬂsel terapi yaklaﬂ›m›n›n zihin çerçevelerinde otobiyografik bellek yer almaz
1

(Bkz. Beck, 1991; Beck, 1995; Kendall ve Dobson,
1993). Bu yaklaﬂ›ma göre depresif benlik ﬂemalar›,
kiﬂinin günlük hayat›nda yaﬂad›¤› olaylar› anlamland›r›p yönlendirirken, kiﬂiler bu ﬂemalar›n› meydana getiren geçmiﬂteki spesifik otobiyografik an›lar›n› hat›rlamazlar. Biliﬂsel Davran›ﬂç› Terapi
(BDT) yaklaﬂ›m› kuramsal düzeyde, ﬂemalar›n alt›nda yatan bu yaﬂant› kay›tlar›n› (an›lar›), art›k iﬂlevini tamamlam›ﬂ yap›lar olarak görür.
Klasik biliﬂsel yaklaﬂ›m›n otobiyografik bellek
ya da an›lar hakk›ndaki bu tutumunu iki aç›dan
eleﬂtirmek mümkündür. Birinci eleﬂtiri kuramsal
düzeydedir ve biliﬂsel psikoloji literatüründen kaynaklanmaktad›r. Brewer’a göre (1986) benli¤in en
önemli parças› otobiyografik bellektir. Brewer,
otobiyografik belle¤i “benlik ile ilgili bilgilerin
belle¤i” olarak tan›mlamaktad›r. Bluck ve Habermas’a (2000) göre, benlikle ba¤lant›l› olan ve insan›n hayat›nda duygusal ve güdüsel (motivational)
bir anlam taﬂ›yan yegane bellek bilgisi, otobiyografik bellek içeri¤idir. Baz› araﬂt›rmac›lara göre otobiyografik bellekteki kiﬂisel an›lar, yo¤un duygularla güçlü bir ﬂekilde ba¤lant›l›d›r. Buna karﬂ›n semantik bellek duygularla göreceli olarak daha düﬂük bir korelasyon gösterir. Otobiyografik bellek
bilgisinin duygularla olan bu güçlü ba¤lant›s›, benlik duygusu için önemli bir kaynak görevi görmektedir (Markowitsch, Vandekerckhove, Lanfermann
ve Russ, 2003; Welzer ve Markowitsch, 2005). Pek
çok araﬂt›rmac›, benlik kimli¤i (ego identity) ile kiﬂisel an›lar›n ba¤lant›l› oldu¤unu ve kiﬂisel an›lar›n
da benlik alg›s›n› etkiledi¤ini göstermiﬂlerdir
(Kenny, 1999; McAdams, 2001; Neimeyer ve Rareshide, 1991; Pasupathi, 2001). Pillemer’a (2003)
göre, otobiyografik bellek; bilgilendirme, yol gösterme, güdüleme ve ilham kayna¤› olma ﬂeklinde
birtak›m temel iﬂlevlere sahiptir. Baz› yazarlar,
gündelik yaﬂant›da otobiyografik belle¤in sosyal
iliﬂkilerdeki düzenleyici rolünü vurgulamaktad›r

Ulaﬂ›lan Türkçe yay›nlarda “self” kavram› karﬂ›l›¤› olarak “benlik” ya da “kendilik” terimleri kullan›ld›¤› görülmektedir. Psikodinamik
ekolden yay›nlarda daha çok “kendilik” terimi tercih edilmektedir. Bununla birlikte “ego” kavram› karﬂ›l›¤› olarak da “benlik” terimi
kullan›labilmekte, bu durumda “self” ve “ego” kavramlar› birbirine kar›ﬂmaktad›r. Bu yaz›da “self” kavram›n›n Türkçe karﬂ›l›¤› olarak
“benlik” terimi tercih edilmiﬂtir. Ancak okuyucunun di¤er kullan›mlar› hat›rda tutmas›nda yarar vard›r.
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(Alea ve Bluck, 2003; Bluck, 2003; Bluck, Alea,
Habermas ve Rubin, 2005).
‹kinci eleﬂtiri klinik uygulama düzeyindedir ve
BDT müdahalelerinden kaynaklanmaktad›r. BDT
uygulamalar›nda biliﬂlerin ele al›nmas› süreci, hemen hemen daima o biliﬂle ba¤lant›l› “yaﬂant› örnekleri” üzerinde yap›lmaktad›r (Beck, 1995,
s.184-192). Otomatik düﬂüncelerle ve inançlarla
çal›ﬂ›rken genellikle yap›lan uygulama, ele al›nan
biliﬂle ilgili yaﬂanm›ﬂ olay örnekleri istemek ve geri getirilen bu yaﬂant› örne¤indeki duygu bileﬂenini
ve varolan biliﬂsel yap›larla iliﬂkisini bu otobiyografik bellek ba¤lam› içerisinde çal›ﬂmakt›r (Beck,
1995). Biliﬂlerin otobiyografik kökenlerinden kopar›larak ele al›nmas› durumunda, BDT iﬂlemlerinin görüﬂene mekanik ve soyut gelmesi, iliﬂki kopmalar›n›n (rupture) yaﬂanmas›, iﬂbirli¤inin bozulmas› (Safran, 1998) ya da yap›lan BDT iﬂlemlerinin yüzeysel alg›lanmas› gibi olas›l›klar söz konusu olabilmektedir (Beck, 1995).
Yukar›da belirtilen nedenlerle, biliﬂler ile otobiyografik an›lar›n iliﬂkisi ve tutarl›l›¤› önemli görülmektedir. Araﬂt›rma, buradan yola ç›karak depresif
biliﬂlerin öncülü¤ünde geri getirilen bir an›n›n depresif özelliklerini incelemektedir. Araﬂt›rman›n,
depresyonda otobiyografik an›lar ba¤lam›nda
odakland›¤› di¤er bir olgu ise, bu an›lar›n araya
girici2 (intrusion) özellikleridir. Nitekim son y›llarda biliﬂsel klinik psikoloji alan›nda, özellikle Travma Sonras› Stres Bozuklu¤u’na (TSSB) iliﬂkin çal›ﬂmalar, hastalar›n yüksek düzeyde araya girici
otobiyografik an› yaﬂad›klar›n› ortaya koymaktad›r
(Bkz. Harvey ve di¤er., 1998; Hellawell ve Brewin,
2002; Kangas, Henry ve Bryant, 2005; Wessel,
Merckelbach ve Dekkers, 2002). Bununla birlikte,
araya girici tarzda canlanm›ﬂ an›lar sadece
TSSB’ye özgü görülmemekte, bu tepkilerin önemli yaﬂam stresörlerine verilen normal tepkiler olduklar› düﬂünülmektedir (Brewin, Dalgleish ve Jo-
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seph, 1996; Levy ve Mineka, 1998). Depresif hastalarda sadece biliﬂsel depresif ﬂemalar›n ya da
inançlar›n de¤il, otobiyografik an›lar›n da yüksek
oranda araya girici olduklar› rapor edilmektedir
(Brewin, 1998; Brewin, Hunter, Carroll, ve Tata,
1996; Brewin, Reynolds ve Tata, 1999; Kuyken ve
Brewin, 1994; 1995; 1999; Reynolds ve Brewin,
1998; 1999; Wessel, Merckelbach ve Dekkers,
2002; Willebrand ve di¤er., 2002). Örne¤in;
Brewin, Watson, Mccarthy, Hyman ve Dayson’n›n
(1998) kanser hastalar›yla yapt›klar› çal›ﬂmada,
hastalar son bir hafta içerisinde spontan araya girici görsel an›lar yaﬂad›klar›n› bildirmektedirler. Bu
çal›ﬂmada araya girici an›lar›n büyük bir bölümünün yanl›ﬂ uyuma yönelik baﬂa ç›kmalarla ba¤lant›l› olduklar› ve otobiyografik an›lardan kaç›nmalara yol açt›klar› görülmüﬂtür. Kuyken ve Brewin’nin
(1994) çal›ﬂmalar›nda depresyon hastalar›n›n
%86’s› araya girici tarzda an› bildirmiﬂtir. Brewin,
Reynolds ve Tata (1999), çal›ﬂmalar›nda depresyon
hastalar›n›n %75’nin araya girici an› bildirdiklerini
ve depresyon hastalar› ile TSSB hastalar›n›n araya
girici an›lar›n›n eﬂde¤er düzeyde oldu¤unu bulmuﬂlard›r. Ayr›ca 6 ay arayla yapt›klar› izleme çal›ﬂmas›nda, depresyonun gidiﬂat›n› en iyi yordayan de¤iﬂkenin araya giriﬂ ve kaç›nma düzeyleri oldu¤unu göstermiﬂlerdir. Bu çal›ﬂmada, araya girici an›lar depresyonun önemli bir özelli¤i olarak tan›mlanm›ﬂ ve depresif biliﬂler ile depresif araya girici
an›lar›n iliﬂkisine dikkat çekilmiﬂtir.
Buraya kadar özetlenenlerden yola ç›karak,
araﬂt›rmada depresif kiﬂilerin otobiyografik an›lar›n›n depresif biliﬂsel içeri¤i ve araya girici özelli¤i
incelenmektedir. Bu sayede araﬂt›rmada, klasik
BDT’nin biliﬂler üzerine odaklanm›ﬂ zihin modelinde Otobiyografik Bellek Sistemine yer verilmesi
fikrini destekleyecek veri elde etmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Ayn› zamanda, a¤›rl›kl› olarak akademik biliﬂsel psikoloji çal›ﬂmalar›ndan elde edilen bulgular›n, otobiyografik belle¤in klinik psikoloji için ben-

2

Bu yaz›da, Türkçe karﬂ›l›¤› henüz olmayan “intrusion” kelimesi için “araya giriﬂ”, “intrusive” kelimesi için “araya girici” terimleri
tercih edilmiﬂtir. Bu kavramlar iki temel anlam bar›nd›r›r: Düﬂünce veya an›n›n a) istemsiz olarak bilinç alan›na girmesi ve b) o andaki
zihinsel sürecin ak›ﬂ›n› kesip engellemesi.
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lik, biliﬂler ve duygular için bütünleﬂtirici bir çerçeve önerdi¤i düﬂünülmektedir. Depresif kiﬂilerde
depresif biliﬂlerle ba¤lant›l› otobiyografik an›lar›n
özelliklerinin incelenmesinin, akademik biliﬂsel
psikoloji ile biliﬂsel klinik uygulamalar›n› birbirlerine yaklaﬂt›racak bir destek sa¤layaca¤› beklenmektedir.
Yöntem

Örneklem
Araﬂt›rmaya 2004-2005 ö¤retim y›l›nda 5 üniversitenin çeﬂitli bölümlerinden 493 ö¤renci (315
k›z, 178 erkek) kat›lm›ﬂt›r. Kat›l›mc›lar›n yaﬂ ortalamas› 20.37’dir (S = 2.23). Gruplar, Beck Depresyon Envanterinden al›nan puanlara göre, geriye dönük atama ile oluﬂturulmuﬂtur. Buna göre,
BDE’den 10 puan›n alt›nda alanlar depresif olmayan grubu; 10 – 16 puan aral›¤› hafif depresif grubu; 17 ve üstü depresif grubu oluﬂturmuﬂtur. Depresif olmayan grubun (130 k›z, 67 erkek, toplam
197), yaﬂ ortalamas› 20.36 (S = 2.17), BDE puan
ortalamas› 5.71 (S = 2.60); hafif depresif grubun
(97 k›z, 69 erkek, toplam 166) yaﬂ ortalamas› 20.28
(S = 2.28), BDE ortalamas› 12.72 (S = 1.93); depresif grubun (88 k›z, 42 erkek, toplam 130) yaﬂ ortalamas› 20.14 (S = 2.24), BDE ortalamas›
23.10’dur (S = 6.71).

Veri Toplama Araçlar›
Biliﬂ Tarama Listesi-Depresyon (BTL-D):
Beck, Brown, Steer, Eidelson ve Riskind’in (1987)
ölçe¤i, kiﬂilerin her bir maddedeki biliﬂi “son bir
haftal›k süre içerisinde ne s›kl›kta yaﬂad›klar›n›”
de¤erlendirir. Depresif biliﬂler (BTL-D) ve kayg›
biliﬂleri (BTL-K) olarak iki altölçe¤i vard›r. Bu çal›ﬂmada 14 maddelik BTL-D kullan›lm›ﬂt›r. Ölçe¤in Türkiye için uyarlama çal›ﬂmas›nda, Temel Bileﬂenler Analizinde (Principal Component Analysis) tüm maddeler iki faktörde toplanm›ﬂ, BTL-D
için Alfa katsay›s› .91, ortalamas› düzeltilmiﬂ madde-toplam korelasyonu .62 bulunmuﬂ, BDE ile
BTL-D aras›nda .74’lük anlaml› ve yüksek bir korelasyon oldu¤u görülmüﬂtür (Dürü, 1998).
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Araﬂt›rman›n amac› aç›s›ndan, BTL’nin en
önemli iﬂlevi, daha sonra geri getirilecek otobiyografik an› için depresif zihinsel malzemeyi haz›r hale getirmek (priming) ve bellek ipucu (mnemonic)
görevi görecek depresif biliﬂi sunmakt›r.

An› ‹çeri¤ini De¤erlendirme Formu (A‹DF):
Araﬂt›rmac› taraf›ndan betimsel ölçüm almak için
geliﬂtirilen 10 maddelik ölçek, kiﬂinin geri getirdi¤i otobiyografik an›s›n› Beck’in “depresyonda biliﬂsel üçlü” kuram› temelinde de¤erlendirmesini
sa¤lar. Beck’in üç boyutu; kiﬂinin “kendine”, “di¤er insanlara” ve “gelece¤e” dair olumsuz bak›ﬂ›d›r
(Beck, Rush, Shaw ve Emery, 1979: 11-12; Beck,
1976: 105-106).
Birinci maddede, kiﬂinin hat›rlad›¤› an›da kendisine yönelik nas›l bir benlik tan›m› yapt›¤›n› soruﬂturur (Bkz. Tablo 1). ‹kinci maddede, kiﬂinin bu
tan›mlamay›, kendisi için ne derece temsil edici
buldu¤unu, 5 derece (Hiç = 0 ile Çok s›k = 4) üzerinde de¤erlendirmesi istenir. Üçüncü, 4. ve 5.
maddeler, kiﬂinin hat›rlad›¤› an›da kendisiyle ilgili
depresif de¤erlendirmesini üç boyut üzerinde yans›t›r (Bkz Tablo 1). Alt›nc›, 7. ve 8. maddeler kiﬂinin hat›rlad›¤› an›da di¤er insanlara dair depresif
inançlar›n› yine üç boyut üzerinde de¤erlendirir.
Dokuzuncu madde kiﬂinin gelece¤e dair depresif
inançlar›n› de¤erlendirir. Burada her madde için,
-3 ile +3 aras›nda de¤iﬂen iki kutuplu bir derecelendirme ölçe¤i kullan›lm›ﬂt›r. Puanlamada, ölçek
üzerindeki “-3” derecesi en olumsuz (depresif) de¤erlendirmeyi iﬂaret etmekte ve 6 puan almaktad›r;
“+3” derecesi ise en olumlu de¤erlendirilmeyi iﬂaret etmekte ve 0 puan almaktad›r. Yan›tlay›c› için
kesim noktas› olan “0” derecesi 3 puana denk gelir
ve 3 puan›n üstü olan de¤erlendirme depresif e¤ilimi, 3 puan›n alt›nda olan de¤erlendirme ise olumlu
de¤erlendirme e¤ilimini gösterir.
Bir kontrol niteli¤inde olan 10. maddede ise, kiﬂinin bu an›y› hat›rlamas›na neden olan baﬂlang›çtaki biliﬂ ile bu an›n›n iliﬂki düzeyini de¤erlendirmesi istenir.
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Tablo 1
An› ‹çeri¤ini De¤erlendirme Formu (A‹DF)

Bu olaya dair en çarp›c› görüntüyü bir foto¤raf
olarak gözünüzde canland›r›n. Bu foto¤raf›n alt›na
bir manﬂet atmak gerekse, “Ben ....” ile baﬂlayan ve
kendinizi tan›mlayan nas›l bir “manﬂet” atard›n›z ?

“Ben ..................................................................
..........................................................................”

Kendinizle ilgili bu “manﬂet” sizi ne kadar iyi
tan›mlar?

Hiç
0

Biraz
1

Orta
2

‹yi
3

Çok iyi
4

Bu olayda;
kendinizi de¤ersiz görme

-3

-2

-1

0

1

2

3

kendinizi de¤erli görme

kendinizi sevilmeye
/onaylanmaya /
be¤enilmeye lay›k
görmeme

-3

-2

-1

0

1

2

3

kendinizi sevilmeye
/onaylanmaya / be¤enilmeye
lay›k görme

kendinizi olaydaki
sorunu veya durumu
çözmek için yetersiz
görme

-3

-2

-1

0

1

2

3

kendinizi olaydaki sorunu veya
durumu çözmeye yeterli görme

insanlar hiç güvenilmez

-3

-2

-1

0

1

2

3

insanlar hep güvenilir

insanlar reddedici

-3

-2

-1

0

1

2

3

insanlar kabul edici

insanlar size hiç destek
olmuyorlar

-3

-2

-1

0

1

2

3

insanlar size hep destek
oluyorlar

-3

-2

-1

0

1

2

3

zamanla de¤iﬂti veya gelecekte
tamamen de¤iﬂecek

Bu olayda;

Bu olaydaki durum;
her zaman öyleydi ve hiç
bir zaman de¤iﬂmeyecek

Bu olay›, 3. sayfada seçti¤iniz düﬂünceyle ne derece
alakadar buluyorsunuz

Olay Etkisi Ölçe¤i-Araya Giriﬂ (OEÖ-A): Bu
araﬂt›rmada, Horowitz, Wilner ve Alvarez’in
(1979) geliﬂtirdi¤i, araya giriﬂ (OEÖ-A) ve kaç›nma (OEÖ-K) altölçeklerinden oluﬂan Olay Etkisi

Hiç
0

Biraz
1

Orta
2

Çok
3

Tamam
en
4

Ölçe¤i’nin, araya giriﬂ altölçe¤i kullan›lm›ﬂt›r.
OEÖ-A, 7 gün içerisinde düﬂünceler üzerinde istemli kontrolün azalmas›, araya girici an›lar, kabuslar, duygular ve imgeler ﬂeklindeki an›lar›n araya
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giriﬂ düzeylerini ölçer. Türkiye’ye uyarlama
çal›ﬂmas›nda OEÖ-A’n›n Alfa katsay›s› .78,
OEÖ-K’n›n Alfa katsay›s› .82 bulunmuﬂtur
(Güneﬂ, 2001). Ayn› çal›ﬂmada Cronbach Alfa geçerlik katsay›s› OEÖ-A için .78, OEÖ-K için .68;
ölçe¤in bütün olarak iç tutarl›l›¤› .75, bütün olarak
SCL-40 ile olan yap› geçerli¤i r = .51 (p < .01),
OEÖ-A’n›n SCL-40 ile olan yap› geçerli¤i r = .58
(p < .01) bulunmuﬂtur.
Beck Depresyon Envanteri (BDE): Beck, Rush,
Shaw ve Emery’nin (1979) ölçe¤i depresif belirti
tablosunun (symptomatology) ﬂiddetini iﬂaret eder.
Genel olarak 17 puan›n üstü, depresyon belirtileri
olarak kabul edilir. Türkiye için uyarlama çal›ﬂmalar›nda, ölçe¤in iki-yar›m güvenirli¤i .74, MMPI’›n
depresyon altölçe¤i ile ölçüt geçerli¤i psikiyatrik
örneklem için .63, üniversite örneklemi için .50 ve
Otomatik Düﬂünce Ölçe¤i’yle ölçüt geçerli¤i .74
bulunmuﬂ, alfa katsay›s› .88 olarak hesaplanm›ﬂt›r
(Hisli, 1988; 1989).
‹ﬂlem
Araﬂt›rman›n ölçek bataryas›, kiﬂinin kendi
kendine takip edebilece¤i 3 ad›mdan oluﬂmaktad›r.
‹lk ad›mda, kat›l›mc› BTL’de depresif biliﬂlerini
de¤erlendirir. ‹kinci ad›mda, bataryas›n›n 3. sayfas›na gelir. Bu sayfada bulunan yönergede, önceki
sayfada yer alan biliﬂ listesinde ‘geçen hafta en s›k
akl›ndan geçen biliﬂ’ olarak de¤erlendirdi¤i biliﬂi
bulup, boﬂ yere yazmas› istenmektedir. Seçilen
depresif biliﬂ, sonraki aﬂamada geri getirilecek otobiyografik an› için “hat›rlama ipucu” olarak kullan›l›r. Yönergenin devam›nda, seçilen biliﬂle ilgili,
yaﬂad›¤› bir olay› hat›rlamas› istenir. Kiﬂi bu olay›
yeteri kadar iyi hat›rlad›¤›na karar verdi¤inde, di¤er sayfaya geçmesi istenir. Bu ad›mda, tek bir ölçek haline getirilmiﬂ OEÖ-A ve A‹DF ölçekleri
üzerinde geri getirdi¤i an›s›n› de¤erlendirir. Son
olarak kat›l›mc› 6. sayfada BDE ile karﬂ›laﬂ›r ve
uygulamay› tamamlar.
Bu basit bellek paradigmas›, ayn› zamanda klasik bir BDT seans›nda depresif biliﬂle ilgili bir olay
örne¤i hat›rlama ve bu olay örne¤i üzerinde biliﬂin
de¤erlendirilmesi iﬂleminin basit bir modelidir.
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Bulgular

Kiﬂinin Otobiyografik An›da Kendisini Tan›mlama
ﬁekli
Kiﬂi geri getirdi¤i an›da kendisini nas›l alg›lad›¤›n›, A‹DF’nin 1. maddesi üzerinde de¤erlendirmektedir. Bu maddeye verilen yan›tlar, (araﬂt›rmac› haricinde) 2 uzman klinik psikolog yarg›c› taraf›ndan “depresif”, “belirsiz” ve “olumlu” olmak
üzere üç gruba ayr›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. Depresif, hafif depresif ve depresif olmayan gruplar›n, geri getirdikleri an›lar›nda kendilerini tan›mlama ﬂekilleri aras›nda fark olup olmad›¤›na Kruskal-Wallis H Testiyle
bak›lm›ﬂ, gruplar aras›nda anlaml› fark oldu¤u görülmüﬂtür (χ2 = 6.462, p < .05). Gruplararas› farklar›n kayna¤›n› bulmak için yap›lan Tek Gruplu
Ki-Kare Testlerine göre; olumlu ve belirsiz tan›mlamalarda gruplararas› anlaml› fark bulunmas›na
ra¤men, depresif tan›mlama aç›s›ndan gruplar aras›nda bir fark bulunamam›ﬂt›r. Olumlu tan›mlamalar aç›s›ndan bak›ld›¤›nda depresif grup, hafif depresif gruba göre (χ2 = 7.538, p < .05) ve depresif olmayan gruba göre (χ2 = 10.800, p < .05) kendileri
hakk›nda anlaml› düzeyde daha az olumlu tan›mlama yapm›ﬂlard›r. Belirsiz tan›mlamalar aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda ise depresif olmayan grup, hafif depresyonlu gruba göre (χ2 = 5.769, p < .05) ve depresif gruba göre (χ2 = 12.250, p < .05) kendileri hakk›nda daha fazla belirsiz tan›mlamalar yapm›ﬂlard›r.
Gruplar›n kendi içlerinde hangi tan›mlamay›
daha çok kulland›klar›na bak›ld›¤›nda, üç grubun
da kendilerini daha çok depresif ve belirsiz tan›mlamalarla tan›mlad›klar› görülmüﬂtür. Depresif gruba bak›ld›¤›nda, depresif tan›mlamalardan (χ2 =
55.846, p < .05) ve belirsiz tan›mlamalardan (χ2 =
35.526, p < .05) anlaml› derecede daha az olumlu
tan›mlama yapt›klar› görülmüﬂtür. Hafif depresif
gruba bak›ld›¤›nda ise, bu grubun da kendileri hakk›nda hem olumsuz tan›mlamalardan (χ2 = 31.021,
p < .05) hem de belirsiz tan›mlamalardan (χ2 =
22.277, p < .05) anlaml› derecede daha az olumlu
tan›mlama yapt›klar› görülmüﬂtür. Depresif olma-
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yan grubun da benzer bir ﬂekilde kendileri hakk›nda hem olumsuz tan›mlamalardan (χ2 = 25.510,
p < .05) hem de belirsiz tan›mlamalardan (χ2 =
40.692, p < .05) anlaml› derecede daha az olumlu
tan›mlama yapt›klar› bulunmuﬂtur.

Kiﬂinin Otobiyografik An›da Kendini Tan›mlama
ﬁeklini Kendisi ‹çin Ne Derece Temsil Edici
Buldu¤u
Kiﬂinin, geri getirilen an›da kendisini tan›mlama ﬂeklini kendisi için ne derece temsil edici buldu¤una dair puanlar A‹DF’deki 2. maddeden elde
edilmiﬂ ve gruplar›n ortalamalar› aras›ndaki farklar
istatistiksel olarak anlaml› bulunmuﬂtur (F2,466 =
16.15, p < .05). Scheffe Çoklu Karﬂ›laﬂt›rma Testine göre, depresif grubun ‘geri getirilen an›da kendileri için yapt›klar› tan›mlamay› kendileri için
temsil edici bulma’ derecesi (Ort. = 3.12, S = .96)
hem hafif depresyonlu grubun ortalamas›ndan (Ort.
= 2.62, S = 1.18) (FS = 30.569, p < .05), hem de
depresif olmayan grubun ortalamas›ndan (Ort. =
2.36, S = 1.23) anlaml› olarak daha yüksek bulunmuﬂtur (FS = 13.157, p < .05).

Geri Getirilen An› ile BTL’den Seçilen Depresif
Biliﬂ Aras›ndaki ‹liﬂki
Geri getirilen an› ile baﬂlang›çta BTL’den seçilen biliﬂ aras›ndaki iliﬂki derecesi ile ilgili puanlar
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A‹DF’deki 10. maddeden elde edilmiﬂtir. Yap›lan
Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA)
sonuçlar›na göre, gruplar›n, geri getirilen an› ile
baﬂlang›çta BTL’den seçilen biliﬂi iliﬂkili bulma
derecesine dair ortalamalar aras›ndaki farklar istatistiksel olarak anlaml› bulunmuﬂtur (F2,490 = 9.104,

p < .05). Scheffe Çoklu Karﬂ›laﬂt›rma Testine göre,
depresif grubun geri getirdi¤i an›s›n› baﬂlang›çta
BTL’den seçtikleri biliﬂ ile iliﬂkili bulma derecesi
(Ort. = 2.78, S = 1.80) hem hafif depresyonlu grubun ortalamas›ndan (Ort. = 2.38, S = 1.09) (FS =
7.269, p < .05), hem de depresif olmayan grubun
ortalamas›ndan (Ort. = 2.15, S = 1.08) anlaml› olarak daha yüksek bulunmuﬂtur (FS = 17.5, p < .05).

Otobiyografik An›n›n Depresif ‹çeri¤i
Depresif biliﬂle ba¤lant›l› olarak hat›rlanan otobiyografik an›n›n depresif içeri¤ine iliﬂkin veriler,
A‹DF elde edilmiﬂtir. An›n›n depresif içeri¤i, 3 boyutta toplam 7 bileﬂen üzerinde de¤erlendirilmektedir.
Gruplararas› farklar, Tek Yönlü Çoklu Varyans
Analizi (One Way MANOVA) ile analiz edilmiﬂtir.
MANOVA öncesinde Wilks’ Lambda (.846) de¤eri anlaml› bulunmuﬂtur (F1,489 = 5.991, p < .05,

η2 = .08).

Tablo 2
Gruplar›n An› ‹çeri¤ini De¤erlendirme Puanlar›n›n Ortalama ve Standart Sapmalar›
Depresif ‹çeri¤i De¤erlendirme Maddeleri

Depresif Olmayan
(n = 176)

Hafif Depresif
(n = 149)

Depresif
(n = 122)

1. Olayda kendini de¤ersiz görme

2.15 (1.94)

2.67 (2.05)

3.40 (2.11)

2. Olayda kendini sevilmeye lay›k görmeme

1.97 (1.90)

2.37 (1.95)

3.18 (2.10)

3. Olayda kendini yetersiz görme

2.57 (2.06)

3.15 (2.12)

4.07 (2.18)

4. Olayda di¤er insanlar› güvenilmez bulma

3.33 (1.71)

3.75 (1.71)

4.19 (1.61)

5. Olayda di¤er insanlar› reddedici bulma

2.99 (1.76)

3.55 (1.81)

4.08 (1.62)

6. Olayda di¤er insanlar› destek vermez bulma

2.48 (2.87)

2.82 (1.92)

3.51 (1.94)

7. Olaydaki durumu de¤iﬂmez bulma

1.78 (1.76)

2.45 (2.12)

3.16 (2.13)
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Beck’in biliﬂsel üçlü boyutlar›nda gruplararas›
farklar Tablo 3’de özetlenmektedir. Buna göre, geri getirilen an›daki olayda kendini de¤ersiz görme
(F2,488 = 14.492, p < .05), kendini sevilmeye lay›k

görmeme (F2,488 = 14.611, p < .05), kendini yetersiz
görme (F2,488 = 19.617; p < .05), baﬂkalar›n› güvenilmez bulma (F2,488 = 10.235, p < .05), baﬂkalar›n›
reddedici bulma (F2,488 = 15.390, p < .05), baﬂkalar›n› destek vermez bulma (F2,488 = 7.591, p < .05),
olaydaki durumu de¤iﬂmez bulma (F2,488 = 19.057,
p < .05) boyutlar›nda gruplararas› anlaml› farklar
bulunmuﬂtur. Gruplararas› farklar›n kaynaklar›na
Scheffe Çoklu Karﬂ›laﬂt›rma Testi ile bak›lm›ﬂt›r.
Bu iﬂlemde yer alan ortalamalar Tablo 2’de sunulmuﬂtur.
Kendine Olumsuz Bak›ﬂ boyutunun, hat›rlanan
olayda kendini de¤ersiz görme bileﬂeninde, depresif grubun ortalamas›, hem depresif olmayan grubun ortalamas›ndan (FS = 31.428, p < .05) hem de
hafif depresif grubun ortalamas›ndan anlaml› olarak daha yüksek bulunmuﬂtur (FS = 11.803,

p < .05). Hat›rlanan olayda kendini sevilmeye lay›k
görmeme bileﬂeninde, depresif grubun ortalamas›
hem depresif olmayan grubun ortalamas›ndan

(FS = 8.131, p < .05), hem de hafif depresif grubun
ortalamas›ndan anlaml› olarak daha yüksek bulunmuﬂtur (FS = 17.5, p < .05). Hat›rlanan olayda ken-

dini yetersiz görme bileﬂeninde ise, depresif grubun ortalamas› hem depresif olmayan grubun ortalamas›ndan (FS = 38.5, p < .05), hem de hafif depresif grubun ortalamas›ndan anlaml› olarak daha
yüksek bulunmuﬂtur (FS = 14.461, p < .05).
Di¤er ‹nsanlara Olumsuz Bak›ﬂ boyutunun, hat›rlanan olayda di¤er insanlar› güvenilmez bulma
bileﬂeninde, depresif grubun ortalamas›, depresif
olmayan grubun ortalamas›ndan anlaml› olarak daha yüksek bulunmuﬂtur (FS = 17.142, p < .05). Hat›rlanan olayda di¤er insanlar› reddedici bulma bileﬂeninde, depresif grubun ortalamas› hem depresif
olmayan grubun ortalamas›ndan (FS = 32.195,

p < .05), hem de hafif depresif grubun ortalamas›ndan anlaml› olarak daha yüksek bulunmuﬂtur
(FS = 6.863, p < .05). Ayn› zamanda hafif depresif
grubun ortalamas› da depresif olmayan grubun ortalamas›ndan anlaml› olarak daha yüksek bulunmuﬂtur (FS = 9.729, p < .05). Hat›rlanan olayda di¤er insanlar› destek vermez bulma bileﬂeninde,
depresif grubun ortalamas›, depresif olmayan

Tablo 3
Gruplar›n Geri Getirdikleri An›lar›n›n Depresif ‹çeri¤ini De¤erlendiren 7 Boyutta Ald›klar› Puan
Ortalamalar›n›n Karﬂ›laﬂt›r›lmas›na ‹liﬂkin Tek-Yönlü MANOVA Sonuçlar›
Ba¤›ml› De¤iﬂkenler
Hata Kareler Ortalama Hata Ortalama
F
p
Toplam›
Kare
Kare
Olayda kendini de¤ersiz görme

1992.79

61.01

4.08

14.94

.000

Olayda kendini sevilmeye lay›k görmeme

1898.22

56.83

3.89

14.61

.000

Olayda kendini yetersiz görme

2171.06

87.27

4.44

19.61

.000

Olayda di¤er insanlar› güvenilmez bulma

1379.90

28.94

2.82

10.23

.000

Olayda di¤er insanlar› reddedici bulma

1477.03

46.58

3.02

15.39

.000

Olayda di¤er insanlar› destek vermez bulma

2697.92

41.96

5.52

7.59

.001

Olaydaki durumu de¤iﬂmez bulma

1924.00

75.13

3.94

19.05

.000

De¤iﬂim Kayna¤›: Gruplar (2,488) s.d.

ARALIK 2006, C‹LT 21, SAYI 58

DEPRESYON VE OTOB‹YOGRAF‹K BELLEK

grubun ortalamas›ndan anlaml› olarak daha yüksek
bulunmuﬂtur (FS = 13.346, p < .05).
Gelece¤e Olumsuz Bak›ﬂ boyutuyla ile ilgili
olarak, hat›rlanan olaydaki durumu de¤iﬂmez bulma boyutunda, depresif grubun ortalamas›, depresif
olmayan grubun ortalamas›ndan anlaml› olarak daha yüksek bulunmuﬂtur (FS = 30.366, p < .05). Depresif grubun ortalamas›, ayn› zamanda hafif depresif grubun ortalamas›ndan da anlaml› olarak daha
yüksek bulunmuﬂtur (FS = 9.001, p < .05). Buna ek
olarak, hafif depresif grubun ortalamas› depresif
olmayan grubun ortalamas›ndan anlaml› olarak daha yüksek bulunmuﬂtur (FS = 6.148, p < .05).

Otobiyografik An›n›n Araya Giriﬂ Düzeyi
Gruplar›n araya giriﬂ puan ortalamalar› aras›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml› bulunmuﬂtur
(F2,489 = 73.40, p < .05). Scheffe Çoklu Karﬂ›laﬂt›rma Testinin sonuçlar›na göre, depresif grupta geri
getirilen an›n›n araya giriﬂ ortalamas› (Ort. = 12.06,
S = 6.29, n = 130), hem depresif olmayan grubun
ortalamas›ndan (Ort. = 4.55, S = 4.86, n = 196) anlaml› olarak daha yüksektir (FS = 146.94, p < .05),
hem de hafif depresif grubun ortalamas›ndan
(Ort. = 7.78, S = 6.24, n = 166) daha yüksektir
(FS = 10.376, p < .05). Ayn› zamanda, hafif depresif grupta geri getirilen an›n›n araya giriﬂ düzeyi ortalamas›, depresif olmayan grubun ortalamas›ndan
anlaml› olarak daha yüksektir (FS = 31.256,
p < .05).
Tart›ﬂma
Bulgular, baﬂlang›çtaki depresif biliﬂ ile onun
arac›l›¤›yla geri getirilen otobiyografik an›lar›n,
ayn› temaya sahip olduklar›n› göstermektedir. Bu
bulgu, araﬂt›rmada üzerinde çal›ﬂan an›lar›n depresif tema içeren an›lar olduklar›n› destelemektedir.
Ayn› zamanda kiﬂiler depresif olsunlar ya da olmas›nlar depresif temal› an›lar›nda kendilerini olumsuz nitelikte tan›mlamaktad›rlar. Ancak depresifler
di¤erlerinden anlaml› düzeyde daha depresif tan›mlama yapm›ﬂlard›r. Ayn› zamanda, depresif kiﬂiler
kendileri için yapt›klar› bu tan›mlamalar›, di¤er ki-
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ﬂilere göre kendileri için daha temsil edici bulmaktad›rlar. Baﬂka bir ifadeyle, depresif olmayan kiﬂiler depresif an›lar›nda kendilerini olumsuz olarak
de¤erlendirmiﬂler, ancak bu de¤erlendirmeyi o an›ya özgü olarak görmüﬂler ve benliklerini temsil
edici bulmam›ﬂlard›r. Bu bulgulara göre depresif
kiﬂiler hat›rlad›klar› an›lar›nda kendileri için yapt›klar› tan›mlama benliklerini tan›mlay›c› bir özellik göstermektedir.
Geri getirilen depresif an›lardaki depresif bileﬂenlere daha ayr›nt›l› olarak bakmak için, Beck’in
depresif biliﬂsel üçlü kavram›ndaki boyutlar kullan›lm›ﬂt›r (Beck ve di¤er., 1979; Beck, 1967; 1976;
1991; Beck, 1995). Sonuçlar depresif kiﬂilerin hat›rlad›klar› depresif an›da kendilerini de¤ersiz, sevilmeye de¤mez ve yetersiz olarak gördüklerine,
oysa depresif olmayan kiﬂilerin kendilerini de¤erli,
sevilmeye de¤er ve yeterli kiﬂiler olarak gördüklerine iﬂaret etmektedir. Araﬂt›rmac›lar, bu bulgularla tutarl› olarak otobiyografik belle¤in benlik duygusu için önemli bir kaynak görevi gördü¤ünü vurgulamaktad›r (Brewer, 1986; Markowitsch ve di¤er., 2003; Welzer ve Markowitsch, 2005). Bluck
ve Habermas’a (2000) göre otobiyografik an›lar,
benlikle ilgili olarak insan›n hayat›nda güdüsel ve
duygusal bir role sahiptir. Di¤er insanlara olumsuz
bak›ﬂ boyutunun, hat›rlanan olayda di¤er insanlar›
güvenilmez bulma bileﬂeninde, üç grubun ortalama
de¤erlerinin de iki kutuplu de¤erlendirmede orta
de¤eri aﬂt›¤› görülmektedir. Buna göre kiﬂiler depresif olsun ya da olmas›nlar, hat›rlad›klar› depresif
temal› an›lar›nda di¤er insanlar› güvenilmez olarak
de¤erlendirmiﬂlerdir. Depresyon artt›kça bu alg›n›n
ﬂiddeti de artm›ﬂt›r. Depresif olmayan kiﬂilerin, hat›rlad›klar› depresif an›lar›na dair yapt›klar› tek
olumsuz de¤erlendirmenin bu boyut olmas› da dikkat çekicidir.
Di¤er taraftan depresif kiﬂiler hat›rlad›klar›
olumsuz olaylarda di¤er insanlar› reddedici ve destek vermez bulma e¤ilimi sergilemiﬂlerdir. Depresif olmayan kiﬂiler ise, hat›rlad›klar› olumsuz olayda insanlar› ne reddedici ne de kabul edici olarak
alg›lama e¤ilimi göstermiﬂlerdir. Ayn› zamanda
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depresif olmayan kiﬂilerin hat›rlad›klar› olaydaki
insanlar› destekleyici olarak alg›lama e¤iliminde
olduklar› gözlenmiﬂtir.
Son olarak, depresifler hat›rlad›klar› olumsuz
olaydaki durumu gelecekte de¤iﬂmez olarak de¤erlendirmiﬂler, di¤er gruptaki kiﬂiler ise de¤iﬂebilir
olarak de¤erlendirmiﬂlerdir. Baz› yazarlara göre
süre giden sosyal iliﬂkilerde, otobiyografik bellek
bir kaynak deposu olarak kullan›lmakta ve uyuma
yönelik davran›ﬂlar için referans iﬂlevi görmektedir
(Alea ve Bluck, 2003; Bluck, 2003; Bluck ve di¤er., 2005).
Bu bulgularda, depresif kiﬂilerin hat›rlad›klar›
otobiyografik an›lar›n içeri¤inin, Beck’in depresif
biliﬂsel üç temas›na uygun özellik sergiledi¤i görülmektedir (Beck, 1995, Beck ve di¤er., 1976).
Di¤er bir deyiﬂle, geri getirilen otobiyografik an›lar›n, Beck’in depresyon kuram›nda önerdi¤i “depresif benlik” ile ba¤lant›l› oldu¤u ve depresif kiﬂilerin (depresif benlik) benliklerini tan›mlay›c› an›lara sahip olduklar› bulgular›yla tutarl› oldu¤u görülmektedir (Kenny, 1999; Markowitsch ve di¤er.
2003; McAdams, 2001; Neimeyer ve Rareshide,
1991; Pasupathi, 2001; Welzer ve Markowitsch,
2005).
Kiﬂi için benli¤ini tan›mlay›c› oldu¤u düﬂünülen bu an›lar›n kiﬂinin zihnini meﬂgul etmesi beklentisiyle, bu an›lar›n ne derece araya girici olduklar›na bak›lm›ﬂt›r. Depresif kiﬂilerin ilgili anlar›n›n,
depresif olmayan kiﬂilerinkinden yaklaﬂ›k 3 kat daha araya giriﬂ gösterdikleri ve bunun istatistiksel
olarak anlaml› bir fark oldu¤u görülmüﬂtür. Bu bulgu, di¤er araﬂt›rmalarla tutarl› olarak depresyonda
otobiyografik an› araya giriﬂlerinin oldu¤unu desteklemektedir (Brewin ve di¤er., 1996; Brewin,
Reynolds ve Tata, 1999; Kuyken ve Brewin, 1994;
1995; Reynolds ve Brewin, 1998; 1999; Wessel ve
di¤er., 2002; Willebrand ve di¤er., 2002). Brewin,
Reynolds ve Tata (1999), araya girici an›lar› depresyonun önemli bir özelli¤i olarak tan›mlanm›ﬂlar
ve depresif biliﬂler ile depresif araya girici an›lar›n
iliﬂkisine dikkat çekmiﬂlerdir. Reynolds ve Brewin
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(1999), depresyonda ço¤unlukla stresli veya travmatik bir yaﬂam olay› bildirildi¤i için an› araya giriﬂlerinin ﬂaﬂ›rt›c› olmad›¤›n› söylemektedirler.
Depresyon hastalar›n›n öykülerine bak›ld›¤›nda,
çocuklukta fiziksel ve cinsel istismar (Brewin,
Andrews ve Gotlip, 1993; Hermans ve di¤er.,
2004; Kuyken ve Brewin, 1995; 1999), aile içi çat›ﬂma ve evlilik problemleri (Andrews ve Brown,
1988) ve kay›p yaﬂant›lar›n›n s›kl›kla görüldü¤ü
(Brewin, Hunter, Carroll ve Tata, 1996) bildirilmektedir. Bu durumlarda travma yaratan olaya dair otobiyografik an›lar›n, kendi baﬂ›na sorunun kayna¤› olabilece¤i düﬂünülmektedir (Brewin, Andrews ve Gotlip, 1993; Hermans ve di¤er., 2004;
Kuyken ve Brewin, 1994; 1995; Pyszczynski ve
Greenberg, 1987; Rehm ve Tyndall, 1993).
Tüm bulgular› bir araya getirdi¤imizde, depresif kiﬂilerin geri getirdikleri depresif an›lardaki
kendilerini, benlikleriyle tutarl› olarak de¤erlendirdikleri, bunu kendileri için hala temsil edici bulduklar› ve bu an›lar› araya girici olarak yaﬂad›klar›
görülmektedir. Buna karﬂ›n depresif olmayan kiﬂiler, bunun tam tersi bir örüntü sergilemektedirler.
Bu özellikleriyle araﬂt›rman›n inceledi¤i an›lar›n
depresif içerikleri, depresif benli¤i tan›mlay›c› olmalar› ve araya girici tarzda hala canl› olmalar›, bu
an›lar›n Conway, Singer ve Tagini’nin (2004)
önerdikleri benli¤i tan›mlayan belle¤e/an›ya karﬂ›l›k gelebilece¤ine iﬂaret etmektedir. Araﬂt›rmac›lara göre, benli¤i tan›mlayan an›n›n temel özellikleri;
(1) yo¤un duygu bileﬂenlerinin olmas›, (2) canl› olmalar› (hat›rland›¤›nda yeniden yaﬂan›rlar), (3) kiﬂi
için önemli olmalar› ve (4) benlik tan›mlar› içermeleridir (Conway, Singer ve Tagini, 2004; Blagov ve
Singer, 2004).
Araﬂt›rmada elde edilen an›lar›n benli¤i tan›mlayan an› olmalar› durumunda, bunun önemli klinik
do¤urgular› olaca¤› düﬂünülmektedir. Örne¤in;
Conway, Singer ve Tagini (2004), duygusal yo¤unluklar› ﬂiddetli olan, canl›, güçlü, yüksek düzeyde
zihinsel olarak tekrarlanan (rehearsal), benzer temalara sahip di¤er kiﬂisel an›larla ba¤lant›lar› olan,
ulaﬂ›lamam›ﬂ hedeflerle ya da çözümlenmemiﬂ ça-
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t›ﬂmalarla iliﬂkili olan bu gibi otobiyografik an›lar›
di¤er otobiyografik an›lardan farkl› görmektedirler.
Yazarlara göre, benli¤i tan›mlayan bellek, benlik
için yönlendirici ve duygu düzenleyici iﬂleve sahiptir (Markowitsch, Vandekerckhove, Lanfermann ve
Russ, 2003; Welzer ve Markowitsch, 2005). Di¤er
kiﬂisel an›larla karﬂ›laﬂt›r›ld›klar›nda, bu an›lar içgörü ve hayat dersi sa¤layan gerilim ve hedef çat›ﬂmas› öyküleri içerirler. Otobiyografik bellek ile
benlik aras›ndaki iliﬂki hakk›nda pek çok kuramc›
benzer tan›mlamalar önermiﬂlerdir. Markus (1977)
ﬂemalar›n kökenlerinin otobiyografik an›larda ve
bu an›lara ba¤l› duygularda yatt›¤›n› önermiﬂtir.
Pek çok araﬂt›rmac›, otobiyografik belle¤in bir bütün olarak benlik duygusunun temel kayna¤› oldu¤unu düﬂünmektedir (Brewer, 1986; Conway ve
Holmes, 2005; Conway ve Pleydell-Pearce, 2000;
Kernberg, 1975; Markowitsch, ve di¤er., 2003;
Markus, 1977; Robinson, 1986; Ross, 1991; Safran
ve Segal, 1996; Stern, 1985; Welzer ve Markowitsch, 2005). Habermas ve Bluck (2000), hayat
hikayesi ve sosyal-güdüsel otobiyografik kay›tlar›n
kimlik ve benlik duygusu zemini yaratt›¤›n› ve bu
yüzden baﬂa ç›kma, ba¤lanma, psikoterapatik süreçler gibi konularla yak›ndan iliﬂkili oldu¤unu
vurgulamaktad›rlar. Araﬂt›rmac›lar, araya girici
tarzdaki bu an›lar›n, benlikle olan iliﬂkileri ve duygu yükleri vas›tas›yla depresyonun sürmesine neden olan bir sürdürücü faktör olduklar›n› düﬂünmektedirler (Brewin ve di¤er., 1996; Brewin, Reynolds ve Tata, 1999; Kuyken ve Brewin, 1994;
1995; Reynolds ve Brewin, 1998; 1999). Brewin,
Reynolds ve Tata’ya (1999) göre, bu bulgular iki
ﬂeye dikkat çekmektedir: Birincisi, olumsuz biliﬂlerin kayna¤›n›n araya girici olumsuz an›lar olabilece¤i; ikincisi ise, araya girici an›lar›n ayn›
TSSB’de oldu¤u gibi iﬂlemden geçirilmemiﬂ yaﬂant›lara ait olabilece¤idir. Bu durumda, ayn›
TSSB’de oldu¤u gibi bu spesifik geçmiﬂ yaﬂant›lar›n terapi süreci içerisinde duygusal yeniden iﬂlemden geçirme teknikleriyle çal›ﬂ›lmas› gerekebilir.
Tüm bu özellikleri düﬂüldü¤ünde otobiyografik
bellek biliﬂsel psikoterapiler için önemli bir çal›ﬂ-
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ma malzemesi olarak görülmektedir. Dolay›s›yla,
BDT’nin insan modelinde otobiyografik belle¤e ve
özelde benli¤i tan›mlayan belle¤e yer vermesinin
gerekli oldu¤u düﬂünülmektedir. Benli¤i tan›mlayan belle¤in duygularla olan yak›n ba¤lant›lar›,
BDT’de biliﬂler ile duygular aras›ndaki ba¤lant›y›
kurmada arac›l›k edebilir. Benli¤i tan›mlayan bellekteki an›lar›n canl› ve güncel olmalar›n›n, benlik
biliﬂlerinin çal›ﬂ›lmas› için yine önemli bir malzeme sunabilir. Benli¤i tan›mlayan bellekteki an›lar›n
kiﬂi için anlaml› ve önemli olmalar›, benlikle iliﬂkili an›lar olmalar›, bu an›lar›n BDT’de benlik biliﬂlerine ulaﬂmada zengin bir kaynak görevi görece¤i
düﬂünülebilir.
Özetle BDT’nin zihin modelinde semantik yap›lar ve süreçler kadar, bunlarla iliﬂkileri ve etkileﬂimleriyle otobiyografik belle¤e de yer verilmesi
gerekti¤i düﬂünülmektedir. Böyle bir zihin modelinin, psikoloji biliminin deneysel psikoloji ve biliﬂsel psikoloji literatüründeki zengin bilgi birikimini
klinik konulara uyarlamay› kolaylaﬂt›racak bir çerçeve sunaca¤› da düﬂünülmektedir.
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Summary
Intrusive Autobiographical Memory and Its Depressive
Theme on High Depressive Symptomatology
Ahmet Tosun*
Okan Üniversitesi

The construction of mind in Cognitive
Behavioral Therapy (CBT) is based on the schema
concept and related theories. Thus, all frameworks
of mind in CBT consist of semantic memory
structure but not of episodic or autobiographical
memory structure (e.g., Beck, 1991; Beck, 1995;
Kendall, & Dobson, 1993). This situation can be
criticized in two ways: First of all, according to
memory theories of cognitive psychology, long
term memory is composed of the semantic and
episodic parts. Secondly, clinical practices show
that memories of past experiences are as important
as schemas for the etiology of clinical problems
and intervention procedures.
The aim of this study is to show the relationship
between cognitions and autobiographical
memories, drawing attention to the importance of
autobiographical memories in clinical cognitive
models. Hence, the present study examines
depressive characteristics and intrusions of
autobiographical memories which are related to
depressive cognitions.
Studies on depressive memories of depressed
people reveal that depressive people experienced
intrusions of depressive autobiographical
memories as well as depressive cognitions
(Brewin, 1998; Brewin, Hunter, Carroll, & Tata,
1996; Brewin, Reynolds, & Tata, 1999; Kuyken, &
Brewin, 1994; 1995; 1999; Reynolds, & Brewin,
1998; 1999; Wessel, Merckelbach, & Dekkers,

2002; Willebrand et.al., 2002). Showing the
intrusive and depressive characteristics of such
memories which are related to depressive
cognitions, this study will provide evidence for
paying much attention to the use of autobiographical
memory in CBT. The present study will also
examine the depressive part of the memory
retrieved on the basis of Beck’s theory of
depression.
Method

Participants
493 students from 5 different universities were
participated in this study. The mean age for the
participants were 20.37 (S = 2.23). The groups
were formed based on retrospective assignment
carried out according to the scores from Beck
Depression Inventory (BDI). Scores below 10
points from BDI were identified as “nondepressive group”, and scores ranged 10-16 points
as “mild depressive group”, and scores of 17 points
or above as “depressive group”. The mean age of
non-depressive group (130 females, 67 males) was
20.36 (S = 2.17), the BDI mean score was 5.71 (S
= 2.60); the mean age of mild depressive group (97
females, 69 males) was 20.28 (S = 2.28), the BDI
mean score was 12.72 (S = 1.93); and the mean age
of depressive group (88 females, 42 males) was
20.14 (S = 2.24), the BDI mean score was 23.10
(S = 6.71).
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Measures
Cognition Check List-Depressive (CCL-D): In
the CCL (Beck, Brown, Steer, Eidelson, &
Riskind, 1987), participants rate the cognition in
each items according to the question of “how often
they experienced it for the last week”. CCL
involves both depressive (CCL-D) and anxiety
cognitions (CCL-A) subscales. CCL-D was used in
the study. In the study of Turkish adaptation,
results were also obtained as confirming those of
the original form.
Depressive Content Evaluation Form (DCEF):
This was designed by the researcher to obtain
descriptive data concerning person’s autobiographical
memory in connection with Beck’s notion of
“cognitive triad” in his theory of depression.
Beck’s three components consist of negative views
of persons about themselves, others and the future
(Beck, et.al., 1979; Beck, 1976: 105-106). The first
item of DCEF inquired about the persons’ self
definition related to their memories retrieved. In
the second item, participants were asked to rate
their definitions for themselves on a 5-point Likert
scale (from 0 = not at all to 4 = very much). In the
3rd, 4th and 5th items, persons evaluated their
autobiographical memories based on the negative
view of themselves. In the 6th, 7th and 8th items, they
assessed their autobiographical memories based on
the negative view of others. In the 9th item, they
evaluated person’s depressive beliefs about the
future. Here, -3 to +3 bipolar rating scale is used
for each item. The score “-3” indicates the most
negative (depressive) evaluation and scored 6
points; the score “+3” shows the most positive
evaluation and scored 0 points. Finally, at the 10th
item, participants were asked to evaluate the degree
of relatedness of the autobiographical memory with
depressive cognition which cued memory recall as
a control procedure.
Impact of Event Scale- Intrusion (IES-I): IES
was developed to evaluate the level of discomfort
experienced by person after a negative event
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(Horowitz, Wilner, & Alvarez, 1979). IES has
intrusion (IES-I) and avoidance (IES-A) subscales.
In the study of Turkish adaptation, Alfa coefficient
was found .78 for IES-I, and .82 for IES-A, and the
full-scale internal validity was .75, and the
construct validity of IES with SCL-40 was found
.51 (p < .01), and IES-I with SCL-40 was found .58
(p < .01) (Güneﬂ, 2001).

Beck Depression Inventory (BDI): This was
developed by Beck, Rush, Shaw, and Emery
(1979) and pointed out the severity of depressive
symptomatology. In the study of Turkish
adaptation, suitable statistical results with original
form were obtained.
Procedure
The application form of the study consists of
three steps which participants can follow by
themselves. At the first step, each participant
evaluates his/her depressive cognitions by CCL. At
the second step, they were asked to find “their most
frequent cognition at the last week”from the
cognition list, which will be used as a cue to
retrieve their autobiographical memory. At the
third step, they were asked to remember an event
related to that selected cognition and also to
evaluate their memory by the scale which consists
of IES-I and DCEF. Finally, participants responded
to BDI. This memory paradigm is a simple model
of “remembering and evaluating depressive
cognition procedures” in the classical CBT session.
Results
In order to evaluate the groups’ differences of
depressive theme of autobiographical memories,
MANOVA was conducted. The results of the study
showed that three groups differed significantly
according to participants’ way of seeing
themselves as worthless (F2,488 = 14.492, p < .05),
unlovable (F2,488 = 14.611, p < .05), inadequate
(F2,488 = 19.617, p < .05), on the seeing others as
distrustful (F2,488 = 10.235, p < .05), rejective
(F2,488 = 15.390, p < .05), unsupportive
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(F2,488 = 7.591, p < .05), and of seeing the future as
unchangeable (F2,488 = 19.057, p < .05) in their
autobiographical memories retrieved by depressive
cognitions. Scheffe test also revealed that
depressive persons in comparison with those of
non-depressives perceived themselves as more
worthless, unlovable and insufficient, and also the
others as more distrustful, rejective and unsupportive,
and finally the future as more unchangeable in their
autobiographical memories.
In order to reveal the differences between
groups on the intrusions of autobiographical
memories, MANOVA was conducted, and the
findings pointed to the presence of significant
differences (F2,489 = 73.40, p < .05). Scheffe test
demonstrated that depressive persons experienced
more intrusion of their autobiographical memories
which were retrieved by depressive cognitions than
non-depressives and mild-depressives. In addition,
mild-depressives reported more intrusions than
non-depressives.
Discussion
The results of this study show that the
depressive theme of autobiographical memory fits
Beck’s cognitive triad of depression (Beck, 1995;
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Beck, et.al., 1976). Depressive persons evaluate
their autobiographical memory in agreement with
their self, defining themselves through depressive
themes and also finding this definition as the
representative of their self. Also results show that
the intrusion of the autobiographical memory 3
times frequent than non-depressive persons, and
this difference is statistically significant. These
results verify the finding that intrusive
autobiographical memory is experienced by
depressive persons (Brewin, et.al., 1996; Brewin,
Reynolds, & Tata, 1999; Kuyken, & Brewin, 1994;
1995; Reynolds, & Brewin, 1998; 1999; Wessel,
et.al., 2002; Willebrand, et.al., 2002). All these
results indicate that the intrusive autobiographical
memory which consists of depressive theme may a
self defining memory. According to Conway,
Singer and Tagini (2004), self defining memory
related to self and emotion, it is important for
person, and it is active. With these characteristics,
autobiographical memory which retrieved by
means of depressive cognitions may rich and
important clinical material for CBT sessions.
Therefore, it is considered that CBT have to give
place to autobiographical memory construct in
mental models. This revolution has opportunity
and implications for CBT.
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