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ÖZET 

Bu araştırmada, empatik eğilim ile depresif duygudurum arasındaki ilişki incelenmiştir. Yapılan pilot çalışmada, 50 
kişilik bir örneklem grubuna Empatik Eğilim Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği uygulanmış, istatistik veri analizi 
sonuçlarına göre iki değişken arasında pozitif veya negatif yönde anlamlı bir korelasyon bulunmamıştır. 
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THE CORRELATION BETWEEN EMPATHIC TENDECY AND DEPRESSION 

ABSTRACT 

In this research, the correlation between empathic tendecy and depression has been reviewed. İn this pilot 
research, Empathic Tendency Scale and Beck Depression Inventory had been applied in a sample which is 
consisted of 50 people. The results of statistical data analysis, points no correlation between empathy and 
depression. 
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GİRİŞ 

Empati, duygusal zeka ile bağlantılı olduğu 
düşünülen becerilerdendir. Birçok ruhsal bozuk-
lukta, özellikle kişilik bozukluklarında duygusal 
zekanın bu bölümü ile ilgili sıkıntılar olduğu 
görülmektedir. Empati kişinin hem kendisini, 
hem de başkalarını muhakeme edebilmesini 
gerektiren, karmaşık, çok yönlü bir beceridir. 
Empati yoksunluğu çoğu zaman bir sorun 
olarak kabul edilirken, bu araştırma empati 
eğiliminin fazla olmasının depresyona eğilim ile 
bir ilişkisinin olup olmadığı sorusunu soran pilot 

bir çalışmadır. 

      Empati, bir insanın kendisini karşısındakinin 
yerine koyarak onun duygularını ve düşünce-
lerini doğru olarak anlamasıdır.1-3 Dökmen’in 
aktardığına gore, ilk olarak, “bir insanın kendi-
sini karşısındaki nesneye yansıtması, kendini 
içinde hissetmesi” anlamında kullanılan “einfüh-
luhg” kavramı, 1897 yılında Lipps tarafından 
ortaya atılmış, nesneler için kullanılan bu kavra-
mın yine Lipps’in bir makalesinde insanlar için   
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de kullanılabileceği belirtilmiş, 1909 yılında da 
Titchener tarafından ilk kez empati olarak çevril-
miştir.1      

      Araştırmanın bir diğer değişkeni olan 
depresyon ise, kişilerde aşırı uyku, aşırı halsiz- 
lik, güçsüzlük, çabuk incinme, kırgınlıklara karşı 
aşırı duyarlılık, etkinliklerden zevk alamama ve 
hoşa gitmesi beklenen uyaranlara tepkisiz 
kalma gibi özelliklerle baş gösteren bir duygu-
durumu olarak nitelendirilmektedir.4-7 Diğer bir 
deyişle depresyon kısaca, yaşamdan uzun 
süreli zevk alamama, enerjisizlik ve elem hali-
dir.8 Depresyonun, birtakım olumsuz yaşantılar, 
ruhsal yoksunluklar veya rahatsızlıkların sonu-
cunda ortaya çıkabileceği gibi, başka ruhsal 
bozukluklukları tetikleyici bir etkiye sahip olabi-
leceği de düşünülmektedir.    

      Bu araştırmada hafif veya orta düzeyde 
depresyonda olan veya daha önce depresyon 
geçirmiş ve atlatmış bireylerde depresyonun 
yarattığı duygudurum ve içe dönmenin, yaşa-
nılan duygusal deneyimin empatik eğilim için 
temel oluşturabileceği veya yüksek empati 
kurma eğiliminin depresyona eğilimi artırabile-
ceği düşüncesinden yola çıkılarak depresyon ile 
empatik eğilim arasındaki korelasyon incelen-
mekte ve empati ile depresyon arasında karşı-
lıklı, birbirlerini besleyen veya tetikleyen bir ilişki 
olup olmadığı sorusuna yanıt aranmaktadır.   

      Depresyon ve yoğun alkol kullanımı arasın-
daki ilişkiyi inceleyen bir araştırmada, depres-
yonun ardı sıra getirdiği duygudurum kaynaklı, 
kişide duygusal anlamda bir duyarlılık ve eşdu-
yum hissetme özelliği olabileceği belirtilmek-
tedir.9 Bir diğer araştırmada ise, depresyonun 
anksiyete ile ilişkisi ele alınmakta ve depresyo-
nun kişiler üzerinde anksiyetenin olmadığı 
zamanlara göre daha ayrıntı konular üzerinde 
kafa yormaları yönünde bir etkisinin olabildiği 
belirtilmekte ve normalde farketmiyor oldukları 
ayrıntıların farkına varma, bu ayrıntılar üzerinde 
sıkça düşünme, takılı kalma gibi eğilimlere 
sahip olabilecekleri belirtilmektedir.10  

      Empatiyi konu alan bir araştırmaya göre ise, 
kişinin empati kurabilmesi için öncelikle kendi-
siyle haşır neşir olması, kendi beklentileri ve 
istekleri hakkında bilgi edinmesi gerekmektedir. 
Kendi istekleri ve beklentileri hakkında bilgi 
sahibi olan kişinin, bu şekilde başkalarıyla onla-
rın duyguları ve istekleri konusunda özdeşim 
kurabileceği ve başka insanların da istek ve 

gereksinmeleri konusunda gerekli verilere bu 
şekilde  sahip olabilceği düşünülmektedir.11 Bu 
araştırma verileri ile paralel olarak, depresyon 
deneyiminin ve depresyondan kaynaklı içe 
dönüş ve rumine etme etkinliğinin dolaylı bir 
sonucu olarak empati kurabilme becerisine 
hizmet ettiği veya empatik eğilim için kullanı-
labilecek bir kaynak veya veri alanı oluşturduğu 
düşünülmekte, diğer yandan empatik eğilimi 
fazla ve işlevsel boyutu da yüksek olan kişilerde 
bu özelliğin, depresyonu tetikleyebilecek bir 
yüksek duyarlılık ve kırılganlık temeli oluştura-
bileceği ileri sürülmektedir.   

      Depresif belirti düzeyi ve empatik eğilim 
arasında pozitif bir ilişki olabileceği düşüncesi 
ile paralel araştırmaların yanı sıra, bu savı 
desteklemeyen çalışmalar da bulunmaktadır. 
Örneğin, bir çalışmada, depresif duyguduru-
mundaki insanların genel bir keyifsizlik durumu, 
yaşamdan ve özbenlikten duyulan memnuni-
yetsizlik, içe kapanıklık ve isteksizlik gibi duygu-
lara sahip olduklarından söz edilmektedir.7 
Oysa empatiyi konu alan bir çalışmada, empatik 
eğilimi yüksek olan kişilerin genellikle daha 
girişken ve dışa dönük oldukları bulunmuştur.3 
Bununla birlikte kişideki empatik eğilimi ölçmek 
amacıyla geliştirilmiş olan Empatik Eğilim 
Ölçeği (EEÖ) de, “girişken bir insanım”, “genel-
likle yaşamımdan memnunum” ve “genellikle 
keyfim yerindedir” gibi maddelere verilen olumlu 
yanıtların kişiye empatik eğiliminin yüksekliğini 
gösterecek yönde puan kazandırıyor olmasın-
dan empatik eğilimi yüksek olan kişilerin genel-
likle girişken, yaşamlarından memnun ve keyif-
leri yerinde kimseler olduğu çıkarımında bulu-
nulabileceği ve bu durumun da, empatik eğilim-
leri ile  depresif  belirti düzeyleri yüksek olan 
kişiler için yapılan bazı tanımlamaların birbiriyle 
çeliştiğine işaret ettiği düşünülmektedir. Beck 
Depresyon Ölçeğinde (BDÖ) kişinin yaşamın-
dan duyduğu memnuniyet, keyfinin yerinde 
olması ve girişkenliği ile ilgili maddelere verilen 
olumlu yanıtların depresif belirti düzeyinin 
düşüklüğü yönünde puan kazandırıyor olma-
sının da bu görüşü desteklediği düşünülmek-
tedir.  

      Araştırmalarda sonuçlarının ve gözlemlerin 
ışığında, depresif belirti düzeyi ve empatik 
eğilim arasında bir ilişki olabileceği, kesişim 
kümelerinin olduğu ve ortak bir paydada buluş-
tukları düşünülmekte ve iki etken arasındaki 
ilişki incelenmektedir. 
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YÖNTEM 

Katılımcılar  
Kişilerin depresif belirti düzeyi ve empatik 
eğilimlerini ölçmek amacıyla kullanılmış olan 
Beck Depresyon Ölçeği ve Empatik Eğilim 
Ölçeği, Okan Üniversitesi’nde işletme, turizm ve 
otelcilik, mütercim-tercümanlık, psikoloji, ulusla-
rarası ilişkiler veya herhangi bir mühendislik 
bölümünde okumakta olan 25 kız, 25 erkek 
olmak üzere toplam 50 gönüllü öğrencinin rast-
lantısal olarak seçilmesiyle oluşturulmuş olan 
örneklem üzerinde uygulanmıştır. Örneklemdeki 
katılımcıların yarısı psikoloji bölümünde, yarısı 
da yukarıda belirtilmiş olan diğer bölümlerde 
okumaktadırlar. Cinsiyetin dengelenmiş olduğu 
bu örneklemde yaş aralığı, pratik nedenlerden 
ötürü 18-25 yaş arasındadır. Kızların yaş orta-
laması 20.52, erkeklerin yaş ortalaması 21.92, 
örneklemin yaş ortalaması 21.92 olarak bulun-
muştur. 

Veri Toplama Araçları 
 
Katılımcılara, depresyon düzeyini ölçmek ama-
cıyla Beck Depresyon Ölçeği, empati kurma 
eğilimini ölçmek amacıyla Empatik Eğilim Ölçe-
ği uygulanmıştır. 

      Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ): Kişideki 
depresyon düzeyini belirlemek ve depresyon ile 
diğer psikopatolojik durumların ayırt edilmesini 
sağlamak amacıyla kullanılan bir ölçektir. AT 
Beck tarafından geliştirilen bu ölçek, Teğin tara-
fından Türkçeye uyarlanmıştır.12 Bu 21 madde-
lik kağıt-kalem testi, bireysel veya grup olarak 
uygulanabilmektedir. Ölçekten alınabilecek en 
düşük puan 0, en yüksek puan 63’tür ve alınan 
puanların derecesi kendisiyle doğru orantılı ola-
cak ş ekilde depresyon düzeyine işaret etmek-
tedir.12  

      Ölçeği Miller ve Seligman üç ay ara ile iki 
kez uygulamış ve Pearson Momentler Çarpımı 
tekniği ile hesaplanan değişmezlik katsayısını 
0.74 olarak bulmuşlardır.12 Teğin, Beck’in çalış-
masında bu güvenilirlik katsayısının 0.86 olarak 
saptandığını belirtmektedir. BDÖ, Hamilton 
Depresyon Derecelendirme Ölçeği ile karşılaş-
tırılarak aralarındaki ilişkiye bakılmış, geçerlilik 
katsayısının 0.75 olduğu bulunmuştur. Ayrıca iki 

hafta ara ile üniversite öğrencilerine iki kez 
uygulanan ölçeğin güvenilirlik katsayısı, Pear-
son Momentler Çarpımı Korelasyon tekniğiyle 
hesaplanarak 0.65 olarak bulunmuştur. Ölçeğin, 
iki-yarım test güvenilirlik katsayısı ise öğrenci 
grubu için 0.78, depresif hastalar için 0.61 
olarak saptanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğine 
bakacak olursak, depresyon ve şizofreni hasta-
larından oluşan iki ayrı grup ile normallerden 
oluşan bir gruba Beck Depresyon Ölçeği ile 
Depresyonda Bilişsel Tepkiler Ölçeği uygulan-
mış, Pearson Momentler Çarpımı katsayısı 
normal grup için 0.20, depresif grup için 0.52 ve 
şizofreni grubu için -0.33 olarak  bulunmuştur. 
Depresif grubun iki ölçek puanları arasında 0.01 
düzeyinde, şizofreni grubunun puanları ara-
sında ise 0.05 düzeyinde anlamlı ilişki saptan-
mıştır.12  

      Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ): Kişilerin 
günlük yaşamdaki empati kurma düzeylerini 
ölçmeyi amaçlayan Likert tipi bir kişilik testi ve 
20 maddeden oluşan bir özbildirim ölçeğidir.1 
Dereboy ve arkadaşlarının aktardığına gore, 
Dökmen’in geliştirmiş olduğu 20 maddelik kağıt-
kalem testinde her madde için, “tamamen 
aykırı”, “oldukça aykırı”, “kararsızım”, “oldukça 
uygun” ve “tamamen uygun” anlatımlarından 
biri seçilerek 1 ile 5 arasında puanlanmak-
tadır.13 Kişilerin evet deme eğilimini denetlemek 
amacıyla negatif yazılan 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 
ve 15. maddeler, toplam ölçek puanı hesap-
lanırken tersten puanlanmaktadır ve ölçekten 
alınabilecek en düşük puan 20, en yüksek puan 
100’dür.13 Ölçekten elde edilen puanın yüksek-
liği veya düşüklüğü kendisiyle paralel olarak 
empatik eğilimin düzeyini göstermektedir.13     

İşlem  
Ölçekler, öğrencilere bireysel olarak uygulan-
mıştır. Kalem-kağıt test özelliği taşıyan bu 
ölçekleri uygulamada zaman sınırlaması konul-
mamakla birlikte, iki ayrı ölçek de, uygulanan 
kişi tarafından aynı zaman diliminde doldurul-
muştur. BDÖ ve EEÖ’nün sunum sıralaması 
dengelenmiş, kişilerin empati ve depresyon 
düzeyleri aldıkları puana göre belirlenmiştir. 

BULGULAR 

Çalışmanın amacıyla paralel olarak kişilerin depresif belirti düzeyi ile empatik eğilimleri 
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arasındaki ilişkiler incelenmiş, cinsiyetin anlamlı 
bir fark oluşturup oluşturmadığı da depresif 
durum ve empatik eğilim açısından göz önüne 
alınmıştır. Cinsiyet ile depresif belirti düzeyi 
arasındaki ilişkiye, bağımsız gruplar için t-test 
istatistiksel analizi kullanılarak bakılmıştır. Bu 
analiz sonucunda kızların depresif belirti düzeyi 
ortalaması (11.52±10.44) ile erkeklerin depresif 
belirti düzeyi ortalaması (15.12±10.74) arasında 
anlamlı bir fark bulunmamıştır (t(48)=-1.20, 
p>0.05). Cinsiyet ile empatik eğilim arasındaki 

ilişkiye, bağımsız gruplar için t-testi istatistiksel 
analizi kullanılarak bakılmıştır. Bu analiz sonu-
cunda kızların empatik eğilim ortalaması 
(70.00±11.95) ile erkeklerin empatik eğilim orta-
laması (70.16±5.89) arasında anlamlı bir fark 
bulunamamıştır (t(48)=-0.06, p>0.05). Kişilerin 
depresif belirti düzeyi ve empatik eğilimleri ara-
sındaki ilişki Pearson Momentler Çarpımı Kore-
lasyon analiziyle incelenmiş ve iki değişken ara-
sında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

TARTIŞMA 

Depresyon ve empati arasındaki ilişkiyi ölçen 
bu pilot çalışmanın bulguları ışığında depresyon 
ve empatik eğilim arasında herhangi bir kore-
lasyon görülmemiştir. Bir sonraki daha kapsamlı 
çalışma açısından bu araştırmanın kısıtlılıklarını 
anlamak önemlidir.  

      Çalışmanın örneklemi ile ilgili kısıtlılıklar söz 
konusudur. Örneklemin 50 kişiden oluşması ve 
örneklemin BDÖ’de kesme puanı olan 17 
puanın altında kalan kişilerden oluşması ve 
örneklemin depresyon puan ortalamasının 
11.22 olması, depresif kişilerin empatik eğilimi 
daha yüksek olabilir düşüncesini test etmede 
engel oluşturmuş olabilir. Bu yüzden, bu riski 
ortadan kaldırmak için yapılacak benzer çalış-
malarda örneklemin depresif belirti düzeyi 
yüksek katılımcılardan oluşturulmasının gerek-
tiği düşünülmektedir. 

      Daha sonra yapılacak araştırmalarda örnek-
lemi oluşturan kişilerde araştırmanın sonucunu 
etkileyebilecek ve karıştırıcı değişken olabilecek 
kişisel unsurların da kontrol altında tutulması 
gerekmektedir. 

      Araştırmada öne sürülen empatik eğilimin 
“daha önce depresyon geçirmiş bireyler veya 
yaşamakta olan bireyler”de daha yüksek ola-
cağı düşüncesinin ayrıntılandırılması gerekmek-
tedir. Bu çalışmada örneklemdeki kişilerin daha 
önce depresyon geçirip geçirmedikleri sorgu-
lanmamıştır. Bir sonraki çalışmada kişilerin 
daha önce depresyon geçirip geçirmedikleri, 
kaç kez ve hangi şiddette yaşadıklarının belir-
lenmesi gerekmektedir. Şu anda depresyonda 
olan bireylerin ise istatistik sonuçları hafif, orta 
ve ağır depresyonda olan kişilerin empatik 
eğilim ile ilişkisi olarak ayrı kategorilerde değer-
lendirilmeli, bu ayrı kategorileri oluşturan kişi-
lerin sayı ve grup özellikleri eşitlenmelidir. 

      Empati ve depresyon ilişkisini araştıran 

çalışmaların olmaması, bu çalışmanın kaynak 
alanı olarak sınırlılıkları arasındadır. Bu iki 
değişken arasındaki ilişki hakkında fikir vere-
bilecek dolaylı çalışmalar bulunmuştur. Daha 
kapsamlı bir kaynak araştırması yapılmalı, özel-
likle empatinin operasyonel tanımı genişletilmeli 
ve netleştirilmelidir. Araştırmada ölçülen empa-
tik eğilim karmaşık bir kavramdır ve alt başlık-
ları ayrıntılandırılmalı, depresyon ile ilişkisi 
ölçülürken bu alt başlıklar ile ilişkiler ayrı ayrı 
bulgulanmalıdır. Örneğin, niyet, empatik eğili-
min bir alt başlığı olabilir ve bu alt başlığın 
depresif düzey ile ilişkisi pozitif çıkarken, diğer 
alt başlıklar farklı ilişkilerde görülebilir. Bu 
durumda depresyon ile empati arasındaki ilişki-
den çok, depresyon ile empatinin bazı parçaları 
arasındaki ilişkilerden söz etmek olası olabilir. 
Benlik saygısını ve sosyal fobiyi ele almış olan 
bir çalışmada yetersizlik duygu ve düşünce-
lerine sahip olan ve benlik saygısı düşük insan-
ların kendilerini kanıtlama, karşı tarafa Kabul-
lendirme çabasında olabildikleri ve bu çabanın 
zaman zaman onların iyi ve anlayışlı dinleyiciler 
olmalarına neden olabildiğinden söz edilmekte 
ve benlik saygısı düşük olan bu kişilerde genel-
likle depresyona rastlandığı belirtilmektedir. Bu 
noktada “iyi ve anlayışlı dinleyiciler olma” duru-
mu, niyet onaylanma gereksinmesi mi, yoksa 
duygusal zekanın bir parçası olan empati kurma 
isteği midir? Bu durumda empati ile empatik 
davranış biçimini birbirinden ayırmak gerek-
mektedir. Her empatik davranış biçiminin empa-
ti olmadığı düşünülebilir ve bu ayrımı yapan 
ölçekler geliştirilmelidir. Bu durumda, niyet alt 
başlığındaki bu farklılık, bulguların işaret ettiği 
sonucu değiştirebilir. Bu açıdan bakıldığında, 
araştırmada kullanılan ölçekte empatik davranış 
biçimi mi ölçüldü, yoksa araştırmanın amacı 
olan empatik eğilim mi ölçüldü, sorusu araştır-
manın güvenilirliği ile ilgili üzerinde durulması 
gereken bir noktadır.  
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      Ele alınacak bir başka durum da, empatik 
eğilimle depresif belirtinin farklı düzeyleri ara-
sında farklı türden ilişkiler olabileceğidir. Düşük 
düzeyde olan depresif durum empatik eğilim 
üzerinde artırıcı bir etkiye sahipken, yüksek 
düzeyinin geriletici olabileceği veya bunun tam 
tersi veya benzer bir durumla karşılaşılabileceği 
olasılıklar arasında görülmektedir. Kısaca varlı-
ğından şüphe edilen şey, depresif düzey ile 
empatik eğilim arasında sabit olmayan bir eğri- 
nin olduğundan söz edilebileceğidir. Bu durum-
da işlevsel olan empati düzeyi aralığı belir-
lenmelidir. Duygusal zekada iyiye işaret eden 
empatik eğilim aralığı bu araştırmada göz önün-
de bulundurulmamıştır. Empatik eğilim düzeyi 
artıkça işlevsellik ve olumluluk artmakta mıdır, 
yoksa empatik eğilimin bir yerden sonraki artı-
şında işlevselliğin bir düşme mi göstermektedir? 
Bu anlamda empati ile ilgili bu soruları yanıt-
layan bir araştırma yapılabilir. Depresyon ile 
empati arasındaki ilişkiyi ölçerken, empatide 
olduğu gibi depresyonda da depresif durum 
bazı alt başlıklarda ayrıntılandırılarak değerlen-
dirilmelidir. Depresyon ile birlikte görülen içe 
dönüklük, duyarlılık veya ruminasyon gibi 

etkenlerin ayrı ayrı ele alınması, depresyon ile 
empatinin ilişkisinden çok, içe dönüklük ile 
empati arasındaki ilişkiye işaret edebilir. Bu 
anlamda başka patalojilerde de olabilcek dep-
resyonun bazı belirtileri karıştırıcı değişken 
olmaktan çıkar ve bu alt belirti ile var olan ilişki 
depresyona genellenmemiş olur. 

      Özetle, yapılan pilot çalışmada kullanılan 
örneklem özellikleri, literatür ve operasyonel 
tanım açısından sınırlılıklar bulunmaktadır. 
Araştırmanın geçerlilik ve güvenilirliği açısından 
bu sınırlılıkların giderilmesi ve “ölçülmek istenen 
şeyin ölçülmüş olması” netleştirilmelidir. Dep-
resyon ve empati arasındaki ilişki ölçülürken iki 
değişkenin de alt başlıklarının ayrılması öneril-
mektedir. Empatik eğilimin alt ölçekleri ve dep-
resyonun farklı düzeyleri arasında daha geniş 
örneklemde yapılan çalışmalar bu iki değişken 
ile ilgili daha sağlıklı bulgular verebililir. Sonraki 
araştırmalar için, empatinin alt başlıkları, işlev-
sel empatik eğilimin aralığı, empatik davranış 
biçimi ile empatinin ayrımını araştıran çalış-
malar yapılabilir.      
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