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Abstract 

Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) pioneered by Aaron T. Beck, mentions 
about cognitive distortions and negative forms of thinking that cause 
negative emotions and behaviors by emphasizing the structures of thought 
that affect human emotions, bodily reactions and behaviors. These thinking 
mistakes lead to problems in interpersonal relationships, work life and 
societal dimension by mediating difficulties in a fleet ranging from mild 
communication conflicts to serious psychological disorders (as cited in 
Türküm, 2003). When we look at the working life today, the dissatisfaction of 
employees in most enterprises is becoming an increasingly problematic 
issue. The aim of the current study is to examine the cognitive distortion 
levels of working adults in terms of some socio-demographic variables. For 
this purpose, 18 females and 14 males were included in the study. The 
participants are given The Cognitive Distortion Scale-R (CDS-R), a revised 
version of the Non-Rational Thinking Scale developed by Türküm (1996) and 
a Personal Information Form of socio-demographic information, As a result, 
the cognitive distortions in working individuals were found to be 57.03 ± 
7.94 points, which means that they have a "high" level of cognitive distortion. 
When the relationship between cognitive distortion levels and socio-
demographic variables is evaluated, it was understood that there was a 
significant difference in relation only between of the level of education and 
cognitive distortion. In this connection, it is revealed that the highest level of 
cognitive distortion scores exist in "low educated" (elementary degree) 
people and the lowest cognitive distortion scores were obtained in "high 
educated" (associate and bachelor degree) individuals. 
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Özet 

Aaron T. Beck’in öncülüğünü yaptığı Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDT); 
insanın duygu, bedensel tepki ve davranışlarına etki eden düşünce yapılarına 
vurgu yaparak; negatif duygu ve davranışlara sebebiyet veren olumsuz 
düşünme biçimlerinden, bilişsel çarpıtmalardan söz eder. Bu düşünme 
yanlışlıkları, hafif düzeyde iletişim çatışmalarından başlamak üzere ciddi 
ruhsal bozukluklara kadar uzanan bir yelpazede güçlüklere aracılık ederek 
(akt. Türküm, 2003), kişiler arası ilişkilerde, iş yaşamında ve toplumsal 
boyutta sorunlara yol açar. Günümüz çalışma hayatında, çoğu işletmede 
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çalışanların iş tatminsizliği giderek artan bir mesele haline gelmektedir. Bu 
araştırmanın amacı, çalışan yetişkinlerdeki bilişsel çarpıtma düzeylerini bazı 
sosyo-demografik değişkenler açısından incelemektir. Bu amaçla 
araştırmaya 18’i kadın, 14’ü erkek 32 birey dâhil edilmiştir. Katılımcılara on 
beş sorudan oluşan, Türküm (1996) tarafından geliştirilmiş Akılcı Olmayan 
Düşünceler Ölçeği'nin revizyondan geçirilmiş biçimi olan Bilişsel Çarpıtma 
Ölçeği-R (BÇÖ-R) ve sosyo-demografik bilgilerin alındığı Kişisel Bilgi Formu 
(KBF) verilmiştir. Sonuç olarak çalışan bireylerdeki bilişsel çarpıtma 
düzeylerinin 57,03 ±7,94 puan olduğu, bu haliyle “yüksek” düzeyde bilişsel 
çarpıtma düzeyine sahip oldukları görülmüştür. Bilişsel çarpıtma düzeyleri 
ile sosyo-demografik özellikler arasındaki ilişki incelendiğinde; sadece 
eğitim seviyesi değişkeniyle bilişsel çarpıtma düzeyi arasındaki ilişkide 
anlamlı bir farklılaşma olduğu anlaşılmıştır. Bu ilişkide “düşük eğitim” 
düzeyindeki (ilkokul mezunu) kişilerde en yüksek seviyede bilişsel çarpıtma 
puanlarına rastlanıldığı, “yüksek eğitim” düzeyindeki (önlisans ve lisans 
mezunu) bireylerde ise en düşük bilişsel çarpıtma puanlarının olduğu ortaya 
konmuştur. 
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1. Giriş 

Aaron T. Beck’in öncülüğünü yaptığı Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDT)’ye göre; “tüm 
psikolojik bozuklukların altında yatan ortak mekanizma, hastanın ruhsal 
durumunu ve davranışlarını etkileyen çarpıtılmış ya da işlevsel olmayan 
düşüncelerdir (Özdemir, 2016)”. BDT’nin temel kavramlarından olan çarpıtılmış 
düşünceler diğer bir deyişle bilişsel çarpıtmalar; mantıklı ve gözleme dayalı bir 
geçerliliği olmayan, bu duruma rağmen gerçek olarak kabul edilen, dogmatik bir 
içeriğe sahip olup düşünce dünyasında olumsuz bir örüntünün oluşmasına neden 
olan çarpıtmalar olarak tanımlanmaktadır (“Bilişsel çarpıtmalar”, 2018). Bilişsel 
çarpıtmalar bireylerin gerçekliği doğru olmayan biçimde algılamasına neden olan 
düşüncelerdir. Beck, çarpıtılmış düşünceleri depresif hastalar ile yaptığı 
çalışmalarda keşfetmiştir. Bu kişilerde kendiliğinden ortaya çıkmış gibi görünen 
düşünce akışlarını fark ederek, bu bilişleri “otomatik düşünceler” olarak 
adlandırmıştır (“History of cognitive”, 2018). Beck’e göre otomatik düşünceler 
olumlu ve olumsuz formda ortaya çıkmakta; olumsuz otomatik düşünceler de 
bilişsel çarpıtmaları içermektedir. Bilişsel çarpıtmalar engellenme toleransının 
düşüklüğü, olumsuz bir aşırı genelleme yapılması, kişinin kendisini ya da 
diğerlerini suçlayıcı şekilde düşünmesi olarak sıralanabilir (akt. Bilge&Arslan, 
2001). Bu düşünme yanlışlıkları, hafif düzeyde iletişim çatışmalarından başlamak 
üzere ciddi ruhsal bozukluklara kadar uzanan bir yelpazede güçlüklere aracılık 
ederek (akt. Türküm, 2003) duygu, bedensel tepki ve davranışlarımıza yön 
vermektedir (Şekil 1).  
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Şekil 1. Bilişsel Davranışçı Terapi’nin ABC’si (Özdemir, 2016) 

 

Yapılan çalışmalarda bilişsel çarpıtmaların kültür, eğitim düzeyi fark etmeksizin 
hemen hemen bütün insanlarda var olabileceği, ancak bu çarpıtmaların 
yoğunluğunun düşünme biçimine bağlı olarak farklılaşabileceği ortaya 
çıkmaktadır. Bu düşüncelerin tipik uygun olmayan sonuçlarından biri anksiyete, 
depresyon, öfke ve hostilite gibi olumsuz duygu durumlarının yaşanmasıdır (akt. 
Bilge&Arslan, 2001). Beck'in bilişsel modeline göre, bazen negatif şemalar olarak 
da adlandırılan gerçekliğe dair olumsuz bir bakış, duygusal işlev bozukluğu ve 
daha zayıf öznel iyi oluş belirtilerinde bir etkendir (Grohol, 2009). Literatüre 
bakıldığında bilişsel çarpıtmaların anksiyete, öfke, depresyon eğilimleri ve stresle 
ilgili inançlar gibi değişkenlerle (Chan, 1985; Hogg&Deffenbacker, 1986; 
Rich&Bonner, 1987) pozitif yönde ilişkili olduğu gözlemlenmiştir. Coyne ve Gotlib 
(1983) bilişsel çarpıtmalar üzerine yapılan çalışmaların bireylerin stresli 
olduklarını ifade ettikleri olaylara nedensellik atfetmesine izin verdiğini ileri 
sürmektedir. Feather ve Davenport (1981) araştırmalarında depresif kişilerin, 
stresli bir olayla ilgili olarak, depresif olmayanlara göre daha az içsel atıflarda 
bulunduklarını göstermiştir (akt. Coyne&Gotlib, 1983).  

2. Araştırmanın Amacı  

Bu araştırmanın amacı, örneklem grubu olarak seçilen yetişkinlerdeki bilişsel 
çarpıtma düzeyinin bazı sosyo-demografik değişkenler (yaş, cinsiyet, medeni 
durum, çocuk sayısı, çalışma ve gelir durumu vb.) açısından incelemektir. 

3. Araştırmanın Önemi 

Bir işletmenin başarısının, bünyesindeki personelin motivasyonunun ve iş 
tatmininin yüksek olmasıyla yakından ilişkili olduğu bilinmektedir. Motivasyonu 
yüksek olan bireyler kurum içerisindeki sorumluluklarını zamanında ve eksiksiz 
olarak yerine getirerek daha etkin ve verimli olurken, motivasyonu düşük olan 
çalışanların performanslarının da düşük olduğu gözlemlenmektedir.  Günümüzde, 
çoğu işletmede çalışanların iş tatminsizliği giderek artan bir mesele haline 
gelmektedir. İş hayatındaki stres, çalışma yaşamında etkisi ve sonuçları itibarıyla 
önemli bir konu olarak durmaktadır. BDT kuramı, insanın duygu, bedensel tepki ve 
davranışlarına etki eden düşünce yapılarına vurgu yaparak, negatif duygu ve 
davranışlara sebebiyet veren olumsuz düşünme biçimlerinden, bilişsel 
çarpıtmalardan söz eder. BDT yaklaşımı esas alınarak, araştırmanın kurumlardaki 
bu önemli meselenin nedenlerine ilişkin bir veri sağlaması hedeflenmektedir. 
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4. Metodoloji  

4.1. Araştırmanın Modeli  

Bu çalışmada nicel veri toplamaya yönelik, alan araştırması (tarama-survey) 
niteliğinde betimsel bir araştırma deseni kullanılmıştır. Betimsel araştırmalar var 
olan durumu değerlendirmek, olaylar arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak için 
yapılan araştırmalardır. Tarama (survey) yöntemi de, sosyal bilimlerde yaygın 
olarak kullanılan veri toplama yöntemlerinden biri olup; birçok değişkeni aynı 
anda ölçebilmektedir.   

4.2. Evren ve Örneklem  

Araştırmanın “amaçlı” örneklemini, Bartın İl Özel İdaresi’nde çalışan 18’i kadın 
(%56,3), 14’ü erkek (%43,8) 32 yetişkin birey oluşturmuştur. Çalışmaya katılan 33 
kişiden bir kişi (erkek) anketin yarısını doldurulduğu için, bu kişinin anketi 
değerlendirme dışı bırakılmıştır. Araştırma, etik kurallar çerçevesinde, 
katılımcılara araştırmanın amaç ve kapsamı açıklanarak, katılımcıların sözlü ve 
yazılı onamları alınarak yürütülmüştür. Katılımcılar; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
2017 yılı yaş dilimi gruplamasına göre 18-65 yaş arası genç bireylerden 
oluşmaktadır. Örneklemin yaş ortalaması 34.1’dir. Araştırma evreni Bartın İl Özel 
İdaresi’nde çalışan yetişkin bireylerin tamamıdır. 

4.3. Veri Toplama Araçları  

Araştırmaya dâhil olan yetişkin grup için “Kişisel Bilgi Formu” ve “Bilişsel Çarpıtma 
Ölçeği-R” kullanılmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu (KBF): Araştırmaya katılan bireylerin sosyo-demografik 
özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Formda; 
yaş, cinsiyet, medeni durum, çocuk bilgisi, gelir durumunu, iş ve meslek bilgilerini 
belirlemeye yönelik kısa ve kapalı uçlu sorular yer almaktadır.  

Bilişsel Çarpıtma Ölçeği-R (BÇÖ-R): Araştırmada, örneklemin bilişsel çarpıtma 
düzeylerini tespit etmek için Türküm (1996) tarafından daha önce geliştirilmiş 28 
maddelik Akılcı Olmayan Düşünceler Ölçeği'nin revizyondan geçirilmiş biçimi olan 
Bilişsel Çarpıtma Ölçeği-R (BÇÖ-R) kullanılmıştır. BÇÖ-R, 15 maddeden oluşan bir 
ölçek olup maddeler 1 ile 5 arasında Likert tipi dereceleme (Tamamen uygun (5), 
oldukça uygun (4), kararsızım (3), biraz uygun (2), hiç uygun değil (1) ile 
işaretlenmektedir. Ölçekten 15-75 arasında bir puan alınmakta olup, ölçekten 
alınan puanın yüksekliği, bilişsel çarpıtmanın yüksekliğine işaret etmektedir. 
Ölçeğin puan aralığı üç eşit dilime ayrılarak; 15-35 puan aralığı düşük, 35-55 puan 
aralığı orta, 55-75 puan aralığı yüksek düzeyde bilişsel çarpıtma olarak 
yorumlanmıştır. Ölçeğin güvenilirliği, iç tutarlılık katsayısı (. 75) ve test-tekrar test 
yöntemi (.81) kullanılarak incelenmiş olup, ölçeğin bütünü için bulunan iç tutarlılık 
katsayısı .84'tür (Türküm, 2003).  

4.4. Veri Toplama Süreci ve Verilerin Analizi  

Araştırma 2018 yılı Temmuz ayında Bartın İl Özel İdaresi personeli ile yapılmıştır. 
KBF ve BÇÖ-R’den elde edilen sonuçlar, Windows için SPSS-22 paket programına 
girilerek analiz edilmiştir. Analizler için öncelikle tüm kategorilere ait değerlerin 
normal dağılımına bakılmış, basıklık-çarpıklık (Skewness-Kurtosis) değerlerinin 
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kabul gören (George ve Mallery’e (2010) göre -2 ve +2 aralığı; Tabachnick ve Fidell’e 
(2013) göre ise -1.5 ve +1.5 aralığı kabul görmektedir (akt. Duman, 2018) değer 
aralıklarında olduğu görülmüştür. Bu nedenle analizler için parametrik analiz 
yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada betimsel istatistikler, frekans değerleri,  tek 
yönlü varyans analizi (ANOVA), izleme testlerinden Tukey post-hoc analizleri 
yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasında .05 anlamlılık düzeyi 
kullanılmıştır. 

5. Bulgular 

Çalışmada öncelikle kişisel bilgi formundaki sosyo-demografik bilgilerin frekans 
yüzdelerine bakılacak olursa; 18’i kadın (%56,3), 14’ü erkek (%43,8) olmak üzere 
toplam 32 katılımcının %21,9’unun ilkokul mezunu, %3,1’inin ortaokul mezunu, 
%28,1’inin lise, %9,4’ünün ön lisans ve %37,5’inin lisans mezunu olduğu 
görülmüştür. Gelir düzeyleri incelendiğinde %15,6’sının düşük gelirli, %78,1’inin 
orta gelirli ve %6,3’ünün ise yüksek gelirli olduğu; medeni durum 
değerlendirildiğinde 21 kişinin (%65,6) evli, 10 kişinin (%31,3) bekâr, 1 kişinin 
(%3,1) boşanmış olduğu, katılımcıların %53,1’inin çocuk sahibi olduğu, 
%46,9’unun ise çocuklarının olmadığı görülmüştür. Katılımcıların kendilerinde 
algıladıkları stres düzeyine ilişkin görüşleri incelendiğinde %53,1’inin yüksek, 
%46,9’unun ise orta stres seviyesine sahip oldukları anlaşılmıştır. Katılımcıların 
BÇÖ-R sorularına verdikleri yanıtlar puanlandığında; 15-75 puan aralığında 
gözlemlenir olan ölçek toplam puanlarının, katılımcı grupta ortalama 57,03 ±7,94 
puan (M=57,03, SS=7,94) olduğu, bu haliyle yüksek düzeyde bilişsel çarpıtma 
düzeyinin olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların ölçekten aldıkları toplam puanlar 
41-70 puan arasında değişmiş olup, yığılma 57-60 puan aralığında gözlemlenmiştir 
(Tablo 1). 

Tablo 1. Bilişsel çarpıtma düzeyi puan dağılımı 

 

Sosyo-demografik değişkenlere ve algılanan stres seviyesine göre bilişsel çarpıtma 
düzeyi toplam puanı arasında anlamlı farklılaşma olup olmadığını değerlendirmek 
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amacıyla parametrik testlerden tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır 
(Tablo 2).  

Tablo 2. Sosyo-demografik değişkenler ve algılanan stres düzeyi ile bilişsel çarpıtma 
toplam puanları arası tek yönlü varyans (ANOVA) analizi 

Değişken  KT Sd KO F p< 

Cinsiyet 
Gruplar arası 3,754 1 3,754 ,058 ,812 

Grup içi 1953,214 30 65,107   
Toplam 1956,969 31    

Medeni Hal 
Gruplar arası 86,131 2 43,065 ,668 ,521 

Grup içi 1870,838 29 64,512   
Toplam 1956,969 31    

Çocuk sayısı 
Gruplar arası 11,251 1 11,251 ,173 ,680 

Grup içi 1945,718 30 64,857   
Toplam 1956,969 31    

Eğitim düzeyi 
Gruplar arası 721,385 4 180,346 3,941 ,012 

Grup içi 1235,583 27 45,762   
Toplam 1956,969 31    

Gelir düzeyi 
Gruplar arası 18,229 2 9,114 ,136 ,873 

Grup içi 1938,740 29 66,853   
Toplam 1956,969 31    

Tablo 2’de görüleceği üzere eğitim düzeyi ile bilişsel çarpıtma toplam puanları 
arasındaki ilişkinin anlamlı biçimde farklılaştığı tespit edilmiştir [F(4,27)=3,941, 
p<.05]. Farklılaşmanın yönünü incelemek için izleme testlerinden Tukey HSD 
sonuçlarına bakıldığında; ilkokul mezunlarının (M=65, SS=5,16) ön lisans 
mezunlarına (M=51,33, SS=5,13) göre ve ilkokul mezunlarının lisans mezunlarına 
(M=53,58, SS=6,94) göre daha yüksek bilişsel çarpıtma puanına sahip olduğu 
görülmüştür [sırasıyla p=.028, p<.05;  p=.005, p<.05]. Diğer sosyo-demografik 
değişkenlere bakıldığında cinsiyet, medeni hal, çocuk sayısı ve gelir düzeyi ile 
bilişsel çarpıtma puanları arasındaki ilişkide anlamlı farklılık olmadığı 
görülmüştür [sırasıyla F(1,30)=0,058, p>.05; F(2,29)=0,668, p>.05; F(1,30)=0,173, 
p>.05; F(2,29)=0,136, p>.05]. Katılımcıların tamamı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
2017 yılı yaş dilimi gruplamasına göre 18-65 yaş arası genç bireylerden oluşması 
(tek grup) nedeniyle ayrıca bir karşılaştırma analizi yapılamamıştır. 

6. Tartışma ve Sonuç  

Bu araştırmanın amacı, örneklem grubu olarak seçilen yetişkinlerdeki bilişsel 
çarpıtma düzeyinin bazı sosyo-demografik değişkenler (yaş, cinsiyet, medeni 
durum, çocuk sayısı, çalışma ve gelir durumu) açısından incelemektir. Araştırmada 
katılımcıların BÇÖ-R uygulamasından aldıkları ortalama 57,03 ±7,94 puan ile 
“yüksek” düzeyde bilişsel çarpıtmaya sahip oldukları görülmüştür.  

Sosyo-demografik değişkenler açısından bilişsel çarpıtma puanları 
değerlendirildiğinde; yaş, cinsiyet, medeni hal, çocuk sayısı ile bilişsel çarpıtma 
toplam puanları arasındaki ilişkide anlamlı farklılık görülmemiş olması dikkat 
çekmiştir. Türküm (1999) çalışmasında cinsiyet ile bilişsel çarpıtma düzeyi 
arasında anlamlı farka rastlamamış olup, araştırma sonuçları literatürdeki bu 
bulgu ile paralellik göstermektedir. Bilge ve Arslan (2001) araştırmalarında akılcı 
olmayan düşüncelerin (diğer bir deyişle bilişsel çarpıtmaların) medeni duruma 
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göre farklılaşmadığını göstermiştir. Çalışma, Bilge ve Arslan (2001)’ın sonuçlarını 
destekler niteliktedir. Araştırmada sadece eğitim seviyesi ile bilişsel çarpıtma 
düzeyi arasındaki ilişkide anlamlı farklılaşma görülmüştür. Farklılaşmanın yönüne 
bakıldığında eğitim seviyesi düşük olan ilkokul mezunu grupta (ort.65±5,16), 
eğitim seviyesi yüksek olan ön lisans (ort.51,33±5,13) mezunu ve lisans 
(ort.53,58±6,94) mezunu gruba göre daha yüksek bilişsel çarpıtma düzeyine 
rastlanmıştır. En düşük ortalama puan ön lisans mezunu grupta tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak katılımcıların bilişsel çarpıtma düzeyleri sosyo-demografik 
değişkenler ve algılanan stres düzeyi açısından incelendiğinde; araştırma 
sonucunda bireylerin bilişsel çarpıtma düzeylerinin yüksek olduğu 
söylenebilmektedir. Bilişsel çarpıtma düzeyi ile sosyo-demografik değişkenler 
arasındaki ilişki değerlendirildiğinde; bilişsel çarpıtma puanları ile sadece eğitim 
düzeyleri arasındaki ilişkide anlamlı bir farklılaşma olduğu görülmüştür. Bu 
ilişkide “düşük eğitim” düzeyindeki (ilkokul mezunu) kişilerde en yüksek seviyede 
bilişsel çarpıtma puanlarına rastlanıldığı, “yüksek eğitim” düzeyindeki (ön lisans 
ve lisans mezunu) bireylerde ise en düşük bilişsel çarpıtma puanlarının görüldüğü, 
ilkokul mezunu-önlisans mezunu ve ilkokul mezunu-lisans mezunu grupları 
arasında anlamlı farklılaşmanın olduğu araştırma sonuçlarında ortaya 
konulmuştur.  

7. Öneriler 

 Çalışmanın farklı kamu kurumlarında ve daha kapsamlı olarak yapılması ve 
sonuçların farklılaşıp farklılaşmadığının araştırılması, 

 Deal ve Williams (1988) çalışmalarında bilişsel çarpıtmaların yaşam 
olaylarını stresli oluşuna dair algıları etkilediğini ileri sürmektedir. 
Araştırma, günümüzde çoğu işletmede artan bir mesele haline gelmiş olan 
çalışanlardaki iş tatminsizliği ve stres gibi olgulara BDT bakış açısından bir 
veri ortaya koymuştur. Bu bakış açısından yeni araştırmaların yapılmasına 
ihtiyaç vardır. 

 Ellis (1979), insanlardaki sorunların ancak sahip oldukları akılcı olmayan 
düşüncenin (bilişsel çarpıtmaların) azaltılıp, yerine akılcı düşüncelerin 
yerleştirilmesiyle mümkün olabileceğini savunmaktadır. İşyerlerindeki 
sorun teşkil eden durumların çözümünde, dünya genelinde başarısı 
kanıtlanmış BDT yöntemlerinin kullanıldığı eğitim ve destek  
programlarının uygulanması yararlı olacaktır. 

8. Sınırlılıklar 

 Çalışma, araştırmaya katılan 32 kişi ile sınırlıdır. 
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