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Objectives: In this study, the primary aim was to demonstrate the effect of temperamental traits on psychiatric symptoms. The secondary 
aim was to make the reliability of the 3-factor structure of the Strengths Difficulties Questionnaire (SDQ).

Materials and Methods: 1,563 young adolescents (46.4% female, 53.5% male) were recruited from secondary school in İstanbul. SDQ and 
Early Adolescent Temperament Questionnaires were administered to the participants.

Results: High level of frustration, low level of effortful control and surgency predicted internalizing problems. Externalizing problems were 
predicted by high surgency, frustration and low effortful control and affiliation. Prosocial behaviors were associated with high affiliation, high 
effortful control and low surgency. Total problems were predicted by low levels of effortful control, surgency, affiliation and high frustration. 
The internal consistency reliability of internalizing problems, externalizing problems, and prosocial behaviors subscales of SDQ were found as 
0.63, 0.64, and 0.67, respectively.

Conclusion: Effortful control had more effects on internalizing and externalizing problems compared to temperamental traits and also, it was 
a predictor for prosocial behavior. The internal consistency of internalizing problems, externalizing problems and prosocial behaviors subscales 
of SDQ were found in a moderate range. Three-factor structure of SDQ can be used in low risk samples in early adolescents.
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Mizaç bireyin kişiliğinin köken aldığı, sinir sistemindeki 

farklılıklara dayanan, genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimiyle 

şekillenen bireysel farklılıklar olarak tanımlanabilir.1,2 
Rothbart’a göre mizaç kendini düzenleme ve tepkisellik olmak 
üzere iki katmandan oluşur.3 Tepkisellik katmanı, bireyin 
nöroendokrin, otonom sistem ve affektif sistemlerdeki biyolojik 

Amaç: Bu çalışmada birincil amaç, mizaç özelliklerinin psikiyatrik belirtiler üzerindeki etkisini göstermektir. İkincil amaç ise Güçler ve 
Güçlükler Anketi'nin (GGA) 3 faktörlü yapısının güvenirliğinin yapılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: İstanbul’da farklı devlet okullarında eğitim ve öğretimini sürdüren 1.563 katılımcı (%46,4 kız, %53,5 erkek) çalışmaya 
katılmıştır. Katılımcılara GGA, Erken Ergenlik Mizaç Anketi ve Sosyodemografik Veri Formu verilmiştir.

Bulgular: Yüksek seviyede frustrasyon, düşük düzeyde iradi denetim ve coşkunluk içselleştirme problemlerini yordarken; düşük düzeyde 
iradi denetim ve yakınlık kurabilme, yüksek düzeyde coşkunluk ve frustrasyon dışsallaştırma problemleri için belirleyici olmuştur. Sosyal 
davranışlar yüksek seviyede yakınlık kurabilme ve iradi denetim ve düşük düzeyde coşkunluk tarafından yordanmıştır. Son olarak da toplam 
problemler düşük düzeyde iradi denetim, coşkunluk, yakınlık kurabilme ve yüksek düzeyde frustrasyon tarafından yordanmıştır. GGA 
içselleştirme problemlerinin güvenirliği 0,63, dışsallaştırma probleminin güvenirliği 0,64, sosyal davranışlar ölçeğinin güvenirliği 0,67 olarak 
hesaplanmıştır.

Sonuç: İradi denetim içselleştirme problemleri, dışsallaştırma problemleri üzerinde diğer mizaç özelliklerine göre önemli bir etkiye sahiptir. 
Ayrıca sosyal davranışlar açısından da belirleyicidir. GGA içselleştirme ve dışsallaştırma problemleri ve sosyal davranışlar alt ölçeklerinin 
güvenilirliği kabul edilebilir sınırlardadır. Ölçek 3 alt ölçekli yapısı ile düşük risk grubundaki 11-14 yaş arası ergenlerde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Mizaç, iradi denetim, içselleştirme problemleri, dışsallaştırma problemleri
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uyarılabilirliğini, içsel ve dışsal uyarılmalara karşı verilen 
yanıtlardaki bireysel farklılıkları ifade eder. Uyaranlar karşısında 
verilen tepkinin eşik değerindeki, yoğunluğundaki, tepkinin 
ortaya çıkış süresindeki ve tepkinin sönümlenmesindeki 
farklılıklar bireysel farklılıkları oluşturur. Bireylerin verdiği 
bu tepkiler bireyin içinde bulunduğu gelişim dönemine 
göre, örneğin bir bebeğin olumlu bir uyarana yönelmesi, 
olumsuz uyaran karşısında ağlaması gibi, farklı şekillerde 
gözlemlenebilir.4,5 Birey yaşamın başında davranışlarını ve 
duygularını düzenlemede yetersizken, sonraki dönemlerde 
kendi davranışlarını ve duygularını istemli bir şekilde düzenleme 
becerisini edinir.5 Bu beceri yaşamın ilk yıllarında ve okul öncesi 
dönemde hızla gelişirken ergenlik döneminde daha sabit bir 
yapı haline gelir. 

Ergenliğe geçişle birlikte psikopatoloji riskinin oldukça 
arttığı ve bunda nöropsikolojik birçok faktörün etkili olduğu 
bilinmektedir.6,7 Bebeklik ve çocukluk dönemindeki mizaç 
özellikleri de ergenlikte psikiyatrik problemlerin ortaya çıkışını 
belirleyen risk faktörleri arasında sayılabilir.8-10 Bireyin kendi 
tepkilerini denetleme becerisi Rothbart11 tarafından “iradi 
denetim (effortful control)” olarak isimlendirilmiştir.İradi 
denetim bireyin dikkatini esnek bir şekilde yönlendirebilmesini 
ve dikkatini verebilmesini, davranışlarını inhibe ya da aktive 
edebilme becerilerini yani dikkat sistemindeki bireysel 
farklılıkları içerir.12 Yazında iradi denetim, yürütücü işlevlerin 
mizaci eşleniği olarak karşımıza çıkmaktadır ve bilişsel kendini 
düzenleme işlevine gönderme yapar, baskın bir duygusal 
yanıtı hafifletme ya da emosyon regülasyonu ile yakından 
ilişkilidir.3,13,14-16 İradi kontrolü iyi olan çocukların dikkat 
sürdürme becerileri, sosyal becerileri, uyum ve baş etme 
becerilerinin daha iyi olduğu belirtilmiştir.17 

Mizacın bir başka bileşeni olan coşkunluğun (dışadönüklük) 
orta düzeylerde, çevreyi araştırma, merak duygusu ve ilişkisellik 
açısından gerekli olduğu belirtilse de, yüksek düzeylerde 
agresyon olumsuz durumlar karşısında agresif başa çıkma 
stratejileri ve eyleme geçme ile ilişkilendirilmiştir.17 Bununla 
birlikte coşkunluk ya da dışa dönüklüğün her çocuk için 
risk faktörü olmadığı, çevresel faktörlerle birlikte mizacın 
psikopatoloji açısından belirleyici olabileceği belirtilmiştir.18 

Stifter ve ark.19 coşkunluğun yüksek düzeylerinin sadece 
dışsallaştırma için değil, içselleştirme problemleri için de risk 
faktörü olduğunu belirtmişlerdir. Mizacın coşkunluk bileşeninin 
düşük düzeylerinin yordayıcılığı ise daha çok tartışmalıdır. Bazı 
çalışmalarda düşük coşkunluk düzeyinin koruyucu bir faktör 
olduğu belirtilirken, bazı çalışmalarda içselleştirme problemleri 
(depresyon ve anksiyete) ile ilişkili bulunmuştur.20,21 Mizacın 
tepkisellik katmanının içinde olan olumsuz duygulanımın 
içe ve dışa atım sorunlarıyla ilişkili olduğu belirtilmektedir 
ve olumsuz duygulanımın bir bileşeni olan frustrasyon da 
çocuğun devam eden bir görev karşısında negatif duygulanım 
vermeye eğilimi olarak tanımlanabilir.22 Frustrasyon yazında 
genellikle dışsallaştırma problemleri ile ilişkili bulunmuş ise 
de, içselleştirme problemlerine sosyal uyum becerisi üzerindeki 
etkisi yoluyla dolaylı bir şekilde etkide bulunabildiği gösterilmiş; 

hatta bazı çalışmalarda genel uyum sorunu belirleyicisi olarak 
tanımlanmıştır.17,20,23 Frustrasyonun içe atım zorlukları ile 
de ilişkili olabileceği bildirilse de, dışa atım zorlukları kadar 
kuvvetli bir ilişki olmadığı belirtilmiştir.20,24-26

Yakınlık kurabilme duygusal olarak iletişime geçebilme, yakın 
olabilme, kişiler arası ilişkilerde doğru cevapları verebilme, çift 
olabilme, bakım verebilme gibi davranışları içerir ve psikososyal 
gelişimde önemlidir. Yakınlık kurabilmek ergenlerin devamlı 
bir akran ilişkisine sahip olabilmesini, bu ilişki içinde sosyal 
destek alabilmesini sağlar ve kimlik gelişimi için oldukça 
önemlidir.26 Sosyal desteğin sağlanması da çoğu zaman bireyin 
uyumsuz stratejilerini engeller ve koruyucu bir faktör olur. 
Mizacın yakınlık ile ilgili bileşeni, yakınlık kurma arzusuna 
gönderme yapmaktadır. Yazında yüksek yakınlık kurma 
düzeylerinin sosyal destek sağlaması yoluyla uygunsuz baş etme 
becerilerini engellediği ve koruyucu bir faktör olabileceği de 
belirtilmektedir.27,25

Türk toplumunda çocukluk ve ergenlik döneminde mizaç 
ve psikiyatrik belirti ilişkisini inceleyen az sayıda araştırma 
mevcuttur.28 Özellikle de iradi denetim denilen yapının 
psikiyatrik belirtiler üzerindeki etkisi Türk ergen popülasyonu 
üzerinde hiç gösterilmemiştir. İradi denetim ve psikiyatrik 
belirtiler arasındaki bu ilişkinin belirlenmesi, psikiyatrik 
belirtilerin ortaya çıkmadan önceki süreci daha iyi anlamamız 
ve psikiyatrik belirtiler açısından riskli grupların belirlenmesi 
açısından çok önemlidir.

Bu çalışmanın birincil amacı mizacın duygusal ve davranışsal 
sorunlar ve sosyal davranışlar üzerindeki yordayıcı etkisini 
araştırmak ve özellikle iradi denetim katmanının koruyucu 
etkisini göstermektir. Çalışmamızın ikincil amacı ise Güçler 
Güçlükler Anketi’nin (GGA) 3 faktörlü yapısının güvenirliğinin 
yapılmasıdır.

Gereç ve Yöntem

Araştırmanın Örneklemi

Çalışmaya İstanbul’da devlet okullarının farklı okullarında 
okuyan 5-8. sınıflarda bulunan 1.563 öğrenci katılmıştır. 
Kaynaştırma öğrencileri olan katılımcılar çalışmadan 
dışlanmıştır. Okulların bulunduğu bölgelerde yaşayan insanların 
ortalama gelir düzeyine sahip olduğu bilinmektedir.29

Çalışmanın etik kurul izni İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden alınmıştır. Etik Kurul izin 
numarası 3045809/604.01’dir. Çalışma protokolü Milli Eğitim 
Bakanlığı'na Bağlı Okul ve Kurumlarda Yapılacak Araştırma ve 
Araştırma Desteğine Yönelik İzin ve Uygulama Yönergesi’ne 
göre hazırlanmış ve İstanbul’daki okullarda uygulanması 
için gerekli izin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 
alınmıştır. Çalışmaya öğrenciler gönüllülük esasıyla katılmış, 
bilgilendirilmiş onam formu öğrencilere sınıf içinde öğretmenleri 
tarafından sesli bir şekilde okunmuş ve uygulama öğretmenler 
eşliğinde yapılmıştır. Ayrıca ebeveynlerden onam alınmıştır. 
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Araştırma

Kullanılan Ölçekler

Sosyodemografik Veri Formu

Sosyodemografik Veri Formu, İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün sözlü önerisi ile sadeleştirilmiş ve sadece 
cinsiyet, yaş ve katılımcının hangi sınıfta olduğunu sorgulayan 
ifadeler sorulmuştur. Sosyoekonomik düzeyi sorgulayan sorular 
eklenmemiştir.

Erken Ergenlik Mizaç Anketi

Erken Ergenlik Mizaç Anketi Rothbart tarafından 
geliştirilmiştir.30 Ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik 
çalışması sonucunda 53 soru, 10 alt ölçekten oluştuğu 
gösterilmiştir. Ancak aynı çalışmada alt ölçek seviyesinde faktör 
analizi yapılmış ve iradi denetim, yakınlık kurabilme, coşkunluk 
ana faktörlerinin ve frustrasyon alt ölçeğinin araştırmalarda 
tek başına kullanılması önerilmiştir.31 İradi denetim ölçeğinin 
altında dikkat, durdurmaya ilişkin denetim, harekete geçirmeye 
ilişkin denetim alt ölçekleri; coşkunluk ölçeğinin altında yüksek 
memnuniyet duyarlılığı, korku ve utangaçlık; ve yakınlık 
kurabilme ölçeğinin altında yakınlık kurabilme, algısal hassasiyet 
ve memnuniyet hassasiyeti alt ölçekleri bulunmaktadır. 
İradi denetim faktörünün geçerlilik katsayısı .74, coşkunluk 
faktörünün .66, yakınlık kurabilme faktörünün .76, frustrasyon 
alt ölçeğinin güvenilirlik katsayısı .64 bulunmuştur. Ölçekte her 
zaman yanlış, genellikle yanlış, bazen yanlış, genellikle doğru ve 
her zaman doğru olmak üzere 5 seçenek bulunmaktadır. 

Güçler ve Güçlükler Anketi

GGA içinde olumlu ve olumsuz maddelerin yer aldığı, 25 
maddeden oluşan ve ergenler tarafından doldurulan bir 
ölçektir.32 Ölçek dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik, davranış 
sorunları, duygusal sorunlar, akran sorunları ve sosyal 
davranışlar olmak üzere 5 faktörden oluşmaktadır. Ancak 
düşük riskli örneklemde ölçeğin içselleştirme problemleri, 
dışsallaştırma problemleri ve sosyal davranışlar olmak üzere 3 
faktörlü bir yapıda kullanılabileceği belirtilmiştir.33 Duygusal 
sorunları ve akran sorunlarını içeren maddeler içselleştirme 
problemlerinin altında, dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik 
sorunlar ve davranış sorunlarını içeren maddeler dışsallaştırma 
problemlerinin altında yer almıştır. Ölçeğin 5 faktörlü halinin 
Türkçe güvenilirlik ve geçerlilik çalışması sonucunda dikkat 
eksikliği ve aşırı hareketlilik faktörünün güvenilirlik katsayısı 
0,49, davranışsal sorunları faktörlerinin güvenilirlik katsayısı 
0,55, duygusal sorunlar faktörünün güvenilirliği 0,62, akran 
sorunlarının güvenilirlik katsayısı 0,23, sosyal davranışlar 
faktörünün güvenilirlik katsayısı 0,66 bulunmuştur.34 Bu 
faktörlerin güvenirlik katsayısının düşük olması sebebiyle, 
çalışmanın ilk basamağında 3 alt ölçekten oluşan GGA’yı 
kullanmaya yönelik güvenilirlik çalışması yapılmıştır. 

İstatistiksel Analiz

İstatiksel analiz SPSS 20 ile yapılmıştır. Örneklemin merkez 
limit teoremine göre normal dağılıma uygun kabul edilmiştir. 
Bu nedenle tanımlayıcı istatistik sonuçlarında ortalama ve 

standart sapma değerleri kullanılmıştır. Çalışmada eksik veriler 
tamamlanırken tek imputasyon yöntemi kullanılmış; ortalama 
yerine koyma yöntemi seçilmiştir.

GGA’nın güvenilirlik analizi tekrar yapılmıştır. GGA’nın 
güvenilirlik çalışmasında Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 
ve toplam-madde korelasyonları incelenmiştir. Çocukların 
davranış problemleri ve mizaç faktörleri arasındaki ilişki 
regresyon analizi ile gösterilmiştir. Çalışmamızda kullanılan 
çoklu regresyon analiz modellerinde mizaç faktörlerinin hepsi 
analize alınmıştır. İradi denetimin diğer mizaç faktörlerine göre 
daha güçlü bir şekilde içselleştirme, dışsallaştırma ve toplam 
problemleri yordadığı hipotezi kurulmuştur. Cinsiyet ve yaş 
değişkenleri birinci adıma, mizaç değişkenleri ikinci adıma 
bağımsız değişkenler olarak girilmiş ve GGA alt ölçekleri de 
bağımlı değişken olarak modellenmiştir. 

Bulgular

Beşinci-8. sınıflarda okuyan 11-14 yaş arasındaki 1.563 katılımcı 
katılmıştır. Katılımcıların 836’sı erkek (%53,5), 726’sı kızdır 
(%46,4). Yaş aralığı 11-14 yıl ve yaş ortalaması 12,58±1,54 
yıldır. Katılımcıların %21,8’i 11 yaşında, %24,1’i 12 yaşında, 
%29’u 13 yaşında, %25,2’si 14 yaşındadır.

Çalışmanın ilk basamağında GGA’yı düşük riskli örneklemde 
kullanmak üzere güvenilirlik analizi yapılmıştır. Güvenilirlik 
analizinde, madde-toplam korelasyonu düşük çıkan içselleştirme 
alt ölçeğinin altındaki 3 maddenin güvenirliği azalttığı 
saptanmıştır. Alt ölçeklerde içselleştirme alt ölçeğindeki bu 3 
madde dışındaki diğer maddelerin madde toplam korelasyonu 
0,30’un üstünde bulunmuştur. Ancak ölçeğin orijinaline 
sadık kalmak adına bu maddeler korunmuştur. İçselleştirme 
problemlerinin güvenilirliği 0,63, dışsallaştırma probleminin 
0,64, sosyal davranışlar ölçeğinin güvenirliği 0,67 olarak 
hesaplanmıştır.

Çalışmanın ikinci basamağında mizaç faktörleri cinsiyet 
açısından karşılaştırılmıştır. İradi denetim [t(1560)=1,314, 
p=0,190] dışında frustrasyon ve yakinlik faktörleri kızlarda 
daha yüksek çıkarken [t(1560)=2,347, p=0,019; t(1560)=8,909, 
p<0,001], coşkunluk faktörü erkeklerde daha yüksek çıkmıştır 
(t(1585)=5,091, p<0,001). Çalışmanın ikinci basamağında Tablo 
1’de görülen 4 tane çoklu regresyon analizi yürütülmüştür. 
Çalışmada içselleştirme, dışsallaştırma problemleri ve toplam 
problemler ve sosyal davranışlar üzerinde mizaç özelliklerin 
belirleyiciliği araştırılmıştır. Negatif beta değeri bağımsız 
faktörle bağımlı faktör arasında negatif bir ilişki olduğunu, 
pozitif beta değeri ise pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

Erken Ergenlik Mizaç Ölçeği’ndeki frustrasyon, iradi denetim, 
coşkunluk, yakınlık kurabilme faktörlerinin hepsi bağımsız 
değişkenler olarak dört analize de dahil edilmiştir. Dört analizde 
de yaş ve cinsiyet faktörleri istatistiksel olarak önemli derecede 
içselleştirme, dışsallaştırma ve toplam problemleri ve sosyal 
davranışları yordamıştır. Ancak yaş ve cinsiyet faktörleri dört 
analizde de mizaç faktörlerine göre varyansın çok küçük bir 
kısmını açıklamıştır. 
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İlk analizde, mizaç faktörleri varyansın %14’ünü açıklamıştır 
ve düşük seviyede iradi denetim ve coşkunluk, yüksek düzeyde 
frustrasyon içselleştirme problemlerini yordamıştır. İkinci 
analizde mizaç faktörleri varyansın %38’ini açıklamaktadır. 
Düşük seviyede iradi denetim, yakınlık ve yüksek seviyede 
frustrasyon ve coşkunluk dışsallaştırma problemleri için 
belirleyicidir. Üçüncü analizde ise mizaç faktörleri varyansın 
%27’sini açıklamaktadır. Yüksek seviyede iradi denetim, yakınlık 
ve düşük seviyede coşkunluk sosyal davranışları öngörmektedir.

Total problemlerin bağımlı faktör, mizaç faktörlerin bağımsız 
faktör olduğu dördüncü analizde, mizaç faktörleri varyansın 
%31’ini açıklamaktadır. Düşük seviyede iradi denetim, 
coşkunluk, yakınlık kurabilme ve yüksek seviyede frustrasyon 
toplam problemler için belirleyici olmuştur.

Tartışma

Çalışmanın ilk basamağında GGA’nın üç faktörlü formunun 
güvenirlik analizi yapılmış ve üç faktörün güvenirliği ortalama 
değer olan 0,60 ile 0,80 arasında çıkmıştır.35 GGA’daki 3 
madde dışında diğer maddeler kabul edilebilir değer olan 
0,30’un üstünde çıkmıştır.36 Bu 3 maddenin madde-toplam 
korelasyonunun düşük çıkmasının nedeni, ölçekteki madde 
toplam korelasyonunun, soru sayısı arttıkça azalmasıyla ile 
açıklanabilir.36 Ayrıca bu maddelerden ikisi ters hesaplanan 
maddelerdir. Ters hesaplanan maddeler kullanılmadığında 
ölçeklerin hassasiyetinin arttığı ve ters maddelerin güvenirliği 
azaltabileceği gösterilmiştir.37 Ancak, ölçeğin orijinaline sadık 
kalmak adına bu maddeler korunmuştur.

Tablo 1. Mizaç özelliklerinin içselleştirme ve dışsallaştırma problemleri üzerine etkisinin çoklu regresyon analizi ile test 
edilmesi

Bağımlı değişkenler Bağımsız değişkenler B SE R2 B F

İçselleştirme 
problemleri

Basamak 1:
Yaş
Cinsiyet

 
-0,36
-0,20

 
0,08
0,17

0,01
 

 
-0,12**
-0,03

 12,04

Basamak 2:
Yaş
Cinsiyet
İradi denetim
Frustrasyon
Coşkunluk
Yakınlık

 
-0,40
-0,26
-1,64
0,27
-1.38
-0,16

 
0,07
0,16
0,16
0,12
0,17
0,15

0,15

 
-0,13**
-0,04
-0,20*
0,06**
-0,20*
-0,03

 49,28

Basamak 1:
Yaş
Cinsiyet

 
0,16
-0,50

 
0,07
0,16

0,01
 
0,05**
-0,08*

 6,88

Dışsallaştırma 
problemleri

Basamak 2:
Yaş
Cinsiyet
İradi denetim
Frustrasyon
Coşkunluk
Yakınlık

 
-0,12
-0,25
-2,96
0,96
0,53
-0,49

 
0,06
0,13
0,13
-0,09
0,14
0,13

0,39

 
-0,04**
-0,04
-0,52*
0,22*
0,08*
-0,09*

 171,67

Sosyal 
davranışlar

Basamak 1:
Yaş
Cinsiyet

 
-0,16
0,56

 
0,04
0,09

 
0,03

 
-0,09*
0,15*

 24,19

Basamak 2:
Yaş
Cinsiyet
İradi denetim
Frustrasyon
Yakınlık
Coşkunluk

 
1,10
0,20
1,01
-0,04
1,11
-0,39

.
0,04
0,08
0,08
0,06
0,08
0,09

0,30

 
0,00*
0,05*
0,30*
-0,02
0,34*
-0,10*

 111,63

Toplam 
problemler

Basamak 1
Yaş
Cinsiyet

 
-0,20
-0,69

 
0,13
0,28

0,00
 
-0,04
-0,06*

 4,400

Yaş
Cinsiyet
İradi denetim
Coşkunluk
Yakınlık kurabilme
 Frustrasyon

-0,52
-0,52
-4,60
-0,85
-0,65
1,23

0,11
0,24
0,24
0,26
0,23
0,17

0,31

-0,10*
-0,05**
-0,46*
-0,07*
-0,07*
0,16*

 119,65

Çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. *p<0,01,**p<0,05
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Çalışmamızda elde ettiğimiz ilk bulgu tüm mizaç faktörlerinin, 
içselleştirme, dışsallaştırma, tüm problemler ve sosyal 
davranışları belirlemek açısından yordayıcılığının anlamlı 
olmasıdır. Regresyon analiz sonuçlarına bakıldığında mizaç 
faktörlerinin yaş, cinsiyete göre varyansın daha büyük bir 
kısmını açıkladığı; mizaç faktörleri içinde de en önemli 
açıklayıcının iradi denetim olduğu gösterilmiştir. 

Cinsiyetin mizaç üzerindeki etkisine bakıldığında bunun göz 
ardı edilebilir nitelikte olduğu ancak gonadal hormonlardaki 
değişikliklerin ve cinsiyetle ilgili toplumsal beklentilerin 
farklılıklar yaratabileceği de öne sürülmüştür.38-40 Bizim 
çalışmamızda coşkunluk düzeyinin erkek ergenlerde, frustrasyon 
ve yakınlığın kız ergenlerde yüksek olduğu görülmüştür. 
Coşkunluğun erkek ergenlerde yüksek çıkması nörobiyolojik 
olarak erkeklerde testesteron ve dopamin aktivasyonun daha 
fazla olması ile açıklanabilirken frustrasyonun kız çocuklarında 
daha yüksek çıkması gonadal hormonlardaki artışa bağlı 
olarak olumsuz duygularının artışı ile açıklanabilir41 ve yine 
gonadal hormon artışının kız çocuklarında yakınlık arayışını ve 
bağlanma davranışını güçlendirmesi kız çocuklarında yakınlık 
kurabilmenin daha yüksek çıkmasını açıklayabilir.39,40,42 Gonadal 
hormonlardaki farklılıklara ilave olarak, Türk toplumunda 
erkek çocukların, kız çocuklara göre daha aktif olmaya, kız 
çocuklarının daha kontrollü olmaya teşvik edilmesinin ve erkek 
çocukların taşkınlık ve saldırganlığına daha çok izin verilmesi, 
kız çocukların duygularını daha rahat ifade edebilmesine olanak 
sağlanması cinsiyetler arasındaki mizaç farklılığının bir kısmını 
açıklayabilir. 

Mizacın tepkisellik ve iradi denetim katmanlarının psikiyatrik 
belirtilerin oluşumunda ve psikososyal uyumda koruyucu ve 
yatkınlaştırıcı olarak rol oynadığı belirtilirken;20,43 bu rolde 
iradi denetimin etkisinin büyük bir payı olduğu gösterilmiştir. 
İradi denetim daha önce de değinildiği üzere aktivasyon 
kontrolü, inhibisyon kontrolü ve dikkat bileşenlerinden gelen 
bir yapıdır. İradi denetim aktivasyon kontrolü ile negatif bir 
duygulanımın eyleme dönüşmesini engelleyerek dışsallaştırma 
problemleri üzerinde; hissedilen negatif duygunun olumlu bir 
duyguya dönüşmesini de dikkatin kaydırılmasıyla ve olumsuz 
duygunun inhibe edilip olumlu duygunun aktive edilmesiyle 
içselleştirme problemleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olur. 
Yazında frustrasyon ve öfke duygularının üzerindeki etkisiyle 
dışsallaştırma problemlerini azalttığı, korku duygusunun 
üzerindeki etkisiyle anksiyete bozukluğunu ve depresif duygular 
üzerinden de depresyonu azalttığı belirtilmiştir.8 Yazında iradi 
denetimin dışsallaştırma problemlerine olan etkisini gösteren 
çok sayıda çalışma mevcutken,26 içselleştirme problemleri 
üzerindeki etkisi ile ilgili çalışmalar çelişkili kalmıştır.44,45 Ancak 
bizim çalışmamızda sonuçlarda görüldüğü üzere içselleştirme 
problemlerinde en büyük payı mizaç faktörlerinden iradi 
denetim almaktadır. 

İradi denetimden sonra ise frustrasyonun yordayıcılığı önemli 
bir yer tutmaktadır. Yüksek düzeyde coşkunluk/dışadönüklük 
faktörünün de uyaran arayışı, agresif stratejiler ile ilişkili olduğu 
belirtilmiştir.30,46 Yüksek düzeyde dışadönük olan çocuk bir 
engellenme durumu ile karşılaştığında çok hızlı frustre olacak 

ve eğer regülasyon becerisi, yani iradi denetimi de iyi değilse 
agresif stratejiler kullanarak dışsallaştırma problemlerinin 
ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Daha ilginç olan coşkunluk faktörünün içselleştirme ile ilişkisi 
olabilir. Çalışmamızda coşkunluk içselleştirme problemlerini 
azaltan bir faktör olarak görülmüştür. Belli bir düzeyde 
coşkunluk/dışa dönüklük ilişki kurmayı ve dolayısı ile gerekli 
hallerde sosyal destek almayı kolaylaştıran bir faktör olarak 
düşünülebilir. 

Mizaç özelliklerinden frustrasyona bakıldığında yazında 
frustrasyonun bireyin uyumsuzluk derecesi ile en ilişkili mizaç 
özelliklerinden olduğu gösterilmiştir.23 Frustrasyon hem 
içselleştirme hem de dışsallaştırma problemleri için belirleyici 
rol oynamaktadır.46 Yazında frustrasyonun dışsallaştırma ile 
ilişkisi daha açık tarif edilmektedir.18,30 Frustrasyon her ne 
kadar başta dışsallaştırma zorluklarını daha çok yordasa da, 
hem nörobiyolojik olarak depresyon ve kaygı ile ilişkisi, hem de 
ileriki yaşlarda tepkiselliğin doğurduğu sürekli reddedilmişlik 
ve kayıp duygusu ya da bu tepkiselliğin okul ve ailede yarattığı 
ikincil zorluklar içselleştirme problemlerinin ortaya çıkmasına 
neden olabilir.47,48

Yazında yakınlık kurma ile psikopatoloji arasındaki ilişkiye dair 
karmaşık sonuçlar mevcuttur. Bazı çalışmalarda yüksek düzeyde 
yakınlık kurma davranışının içe atım, düşük düzeyde yakınlık 
kurma davranışının dışa atım bozuklukları ile ilişkili olabileceği 
belirtilse de bazılarında yakınlık kurmanın koruyucu olabileceği 
vurgulanmıştır.23,25 Bizim çalışmamızda, düşük düzeyde yakınlık 
kurma dışsallaştırma problemleri ile ilişkili bulunmuştur. 
Yakınlık kurabilme aynı zamanda ilişki kurma, çift olabilmeye 
de gönderme yapan bir terimdir. Agresif tutumları olan çocuk 
ve ergenlerin grup uyumunda zorluk yaşadıkları, sosyal biliş 
ve ilişki kurmadaki zorlukları da bilinmektedir.49,50 Yazında 
akran zorluklarının dışsallaştırmanın belirleyicisi olabileceği 
belirtilmiştir.50 Bu anlamda bu çocuklarda yakınlık kurma 
faktörünün düşüklüğü ikincil bir sonuç da olabilir. Başka bir 
açıdan ise yakınlık kurma stres karşısında baş etme stratejileri 
geliştirmek için koruyucu bir faktör olarak düşünülebilir. 

Yüksek düzeyde iradi denetim, düşük düzeyde coşkunluk, yüksek 
düzeyde yakınlık kurabilmenin sosyal davranışlar için belirleyici 
olduğu gösterilmiştir. Daha önceki çalışmalarda iradi denetim ile 
sosyal uyum arasında pozitif bir ilişki olduğu gösterilmiştir.51,52 
Kendi duygularını ve davranışlarını kontrol edebilen ve aynı 
zamanda diğer çocuklarla yakın olabilen çocuklar kendi 
bulundukları sosyal grup içinde daha uyumlu olmaktadır. Tutarlı 
şekilde yakınlık kurma ve destek alma da psikososyal uyumu 
artıran bir özellik olarak görülmektedir.25,30 Ayrıca daha önce de 
belirtildiği gibi moderate düzeyde dışadönük olan çocuklar cana 
yakın ve çevreye kısa sürede alışan çocuklar olarak kabul edilse 
de yüksek düzeyde coşkunluk/dışa dönüklüğün sürekli çevreyi 
araştırma, uyaran arayışı nedeniyle kurallara uymayan uyumsuz 
çocukların özelliği olabileceğini belirtmişlerdir.17

Çalışmanın Kısıtlılıkları

Çalışmamızın birinci kısıtlılığı çalışma örnekleminin klinik 
olmayan örneklemden oluşmasıdır. İleriki çalışmalarda 
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klinik örneklemden katılımcı seçilmesi, mizacın psikopatoloji 
oluşumundaki rolünü daha iyi gösterecektir. Bir diğer kısıtlılık 
ise, içselleştirme ve dışsallaştırma problemlerinin öz bildirim 
ölçeği ile saptanmış olmasıdır, yarı yapılandırılmış ya da 
yapılandırılmış ölçeklendirme ile çalışmanın yenilenerek 
güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Sonuç
Bu çalışmada, Türk ergenlerde ergenlik döneminde psikiyatrik 
belirti oluşumunda mizacın önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. 
Psikiyatrik belirtiler üzerinde yaş, cinsiyet ve mizacın birlikte 
etkili olduğu çalışmamızda bulunmuştur. Ancak regresyon 
analizi sonucunda, mizaç faktörlerinin, değişkenliğin daha 
büyük bir kısmını açıkladığı görülmüştür. Bu da mizaç 
faktörlerinin, psikiyatrik belirti oluşumunda oldukça önemli 
olduğunu göstermektedir. Diğer çalışmalara paralel bir şekilde, 
duyguların ve davranışların dikkat sistemiyle düzenlenmesinde 
temel alan iradi denetimin içselleştirme ve dışsallaştırma 
problemlerinin oluşumunda belirleyici olduğu gösterilmiştir. Bu 
nedenle çocukluk döneminden sonra daha sabit bir yapı haline 
gelen iradi denetim, içselleştirme ve dışsallaştırma problemleri 
gelişimi açısından risk altında olan grubun belirlenmesinde 
yardımcı bir araç olarak kullanılabilir.
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