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Özet
Bu çalişmanin amaci kişisel bir yaşantinin kişi tarafindan ne derece merkezi algilandiğini ölçen Olaylarin Merkezi-
liği Ölçeği’ni (OMÖ) ve bu ölçeğin kisa versiyonunu Türkçeye uyarlamaktir. Araştirmaya Dokuz Eylül Üniversite-
si’nden 300 lisans öğrencisi katilmiş, ölçeğin psikometrik özellikleri hem olumlu, hem olumsuz duygusal içeriklere 
sahip otobiyografik anilar için test edilmiştir. Olaylarin kişinin benliğinin merkezinde konumlandirilmasi, hayat 
hikayesinde bir dönüm noktasi olarak algilanmasi ve başka olaylari yorumlarken bir referans noktasi olarak kullanil-
masini ölçmek üzere geliştirilen maddelerden oluşan ölçeğin tek faktörden oluştuğu gözlenmiş, böylece orijinal fak-
tör yapisi bu çalişmada tekrarlanmiştir. Ölçeğin iç tutarlilik güvenirlik Cronbach alfa katsayisi olumlu otobiyografik 
anilarda .95, olumsuz otobiyografik anilarda .91 değerindedir. Yedi maddeden oluşan OMÖ Kisa Versiyonu’nun 
güvenirlik değerleri de oldukça yüksek gözlenmiş, olumlu ve olumsuz otobiyografik anilar için Cronbach alfa katsa-
yisi sirasiyla .89 ve .82 olarak hesaplanmiştir. Aşiri stres verici yaşantilarin merkezi algilanmasi travma sonrasi stres 
belirtileri ile pozitif yönde ilişki gösterirken (r = .36, p < .001), olumlu anilarda anlamli bir ilişki gözlenmemiştir.

Anahtar kelimeler: Olaylarin Merkeziliği Ölçeği, otobiyografik bellek, geçerlik, güvenirlik.

Abstract
The purpose of the present study is to adapt the Centrality of Events Scale and its short version that measure how 
central an event to an individual into Turkish. 300 undergraduate students from Dokuz Eylul University participated 
in the study. The psychometric properties of the scale were tested for both positively and negatively valenced autobi-
ographical memories. Items that measure whether the event was perceived as a central component of personal identity, 
whether the event was regarded as a turning point in the life story, and whether the event had become a reference point 
for the attribution of meaning to other experiences in the person’s life were best presented by a one-factor solution. That 
is, the original one-factor structure of the scale was replicated in the present study. The Cronbach’s alpha for internal 
consistency reliability was .95 for positive autobiographical memories and .91 for negative autobiographical memories. 
The short 7-item scale also had high reliability values (.89 for positive autobiographical memories and .82 for negative 
autobiographical memories). The scale was positively correlated with post-traumatic stress symptoms for highly stress-
ful events (r = .36, p < .001), but not for positive events. 

Key words: Centrality of Events Scale, autobiographical memory, validity, reliability.
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Günlük yaşantimizda birçok işlev gören otobiyog-
rafik anilar kişiliğimizin inşasi, hayat hikayemizin yapi-
landirilmasi ve anlamlandirilmasinda da önemli bir rol 
oynar (Bluck, 2003; Bluck, Alea, Habermas ve Rubin, 
2005). Özellikle ulaşilabilirliği yüksek, canli ve detayli 
otobiyografik anilar benlik bütünlüğünün sürdürülme-
sinde, benlik algisinin oluşumunda, geleceğe yönelik 
plan ve davranişlarin şekillenmesinde kritik öneme sa-
hiptir (örn., D’Argembeau ve Van der Linden, 2008; Pil-
lemer, 2003; Rathbone ve Steel, 2015). Söz konusu olan 
travmatik yaşantilarsa, anilar ile benlik arasinda gelişen 
karşilikli ilişkiler akil sağliği üzerinde belirgin bir olum-
suz etki gösterebilmektedir (Bernard, Whittles, Kertz ve 
Burke, 2015; Berntsen ve Rubin, 2007; Berntsen, Willert 
ve Rubin, 2003). Berntsen ve Rubin (2006) aşiri düzeyde 
olumsuz duygu içerikli, ender görülen ve beklenmedik 
bir olayin kişiliğin ve hayat hikayesinin merkezinde al-
gilanmasinin ruminasyona, gerçekdişi kaygilara ve gele-
cekte benzer olaylardan kaçinmak için sürekli ve sağlik-
siz bir çabaya yol açabileceğini öne sürmüştür. Anilarin 
akil sağliği açisindan sahip olduğu bu önemi gözeterek, 
bir yaşantinin kişi tarafindan ne derece merkezi algilan-
diğini ölçmek üzere OMÖ’ni geliştirmişlerdir. Bu uyar-
lama çalişmasinda, OMÖ’nin psikometrik özellikleri 
incelenerek Türkçeye kazandirilmasi amaçlanmaktadir.

Alanyazinda insanlarin hatirlama sürecinde olum-
luluk yanliliği gösterdiğine, buna bağli olarak olumlu 
anilari olumsuzlara nazaran daha kolay ve sik hatirladik-
larina ilişkin sayisiz araştirma bulunurken (bkz. Walker, 
Skowronski ve Thompson, 2003), olumsuz anilar öze-
linde yapilan çalişmalar tutarsiz sonuçlar vermiştir. Bu 
çalişma hatti bütünsel olarak incelendiğinde, travmatik 
veya çok stres verici olaylara ilişkin görgül araştirmalar-
la desteklenen iki farkli görüş olduğu görülmektedir. İlk 
görüş bastirma gibi mekanizmalarin bellekte yol açtiği 
bozulmalara bağli olarak travmatik yaşantilarin diğer 
anilara kiyasla daha zayif ani özelliklerine sahip oldu-
ğunu savunurken, bu tür yaşantilarin derin bellek izleri 
biraktiğini ve ani özelliklerinde belirgin üstünlüklere 
sahip olduğunu gösterir araştirmalar da bulunmaktadir 
(bkz., Moore ve Zoellner, 2007). Örneğin, kimi araştir-
malarda travmatik anilarin, olumlu anilara kiyasla daha 
az anlatim tutarliliğina sahip olduğu, daha az detay içer-
diği, daha seyrek hatirlandiği, aile ile daha az paylaşil-
diği gözlenmiştir (örn., Byrne, Hyman ve Scott, 2001; 
Tromp, Koss, Figueredo ve Tharan, 1995). Öte yandan 
travmatik anilarin daha avantajli olduğu görüşü ile tutarli 
olarak aşiri olumsuz olaylara ilişkin anilarin sik sik, de-
tayli bir şekilde, yeniden yaşarcasina ve yoğun duygular 
eşliğinde hatirlandiğina işaret eden çalişmalar da mev-
cuttur (örn., Fivush, Hazzard, Sales, Sarfati ve Brown, 
2003; Porter ve Birt, 2001; Rubin, Boals ve Berntsen, 
2008; Rubin, Feldman, ve Beckham, 2004). 

Berntsen ve Rubin (2006) travmatik yaşantilarin 
bellek süreçlerinde avantaj sahibi olduğu yönündeki 
ikinci görüşle tutarli olarak aşiri olumsuz duygu içeren 
anilarin, kolay ve canli şekilde hatirlanan çarpici anilar 
gibi (örn., öztanimlayici anilar, yoğun olumlu duygu içe-
ren anilar) birçok farkli işleve sahip olduğunu öne sür-
müş ve bu işlevleri üç temel başlikta tartişmişlardir.

Travmatik Anıların Diğer Yaşantılara Kılavuzluk 
İşlevi. Pillemer (1998) kişilere hayattaki gerçeklerin 
doğasini ve süreçlerin gelişimini örneklendiren, anlatan 
ve açiklayan yaşantilar için referans olaylar (anchoring 
events) kavramini kullanmiş ve referans olaylarin bire-
yin var olan inanç ve duygularini doğrulama, düşünce ve 
davranişlarina yön verme gibi işlevlere sahip olduğunu 
öne sürmüştür. Buna göre, travmatik yaşantilar kişinin 
şimdiki benliğinin bir parçasi olarak (Berntsen ve ark., 
2003), uzun süreli belleğin organizasyonunda bir refe-
rans noktasina dönüşebilmekte ve diğer yaşantilara birey 
tarafindan yüklenen anlamlari şekillendirebilmektedir 
(Gauer, Souza, Silveira ve Sediyama, 2013). Bireyler re-
ferans noktasina dönüşmüş bir olayi daha sik hatirladiği 
ve “daha sik ve kolay hatirlanan olaylar daha sik ger-
çekleşir” şeklinde özetlenebilecek bir kestirmeye sahip 
olduğu için, travmatik yaşantilar bireylerde geleceğe yö-
nelik korku dolu beklenti ve kaygilara yol açiyor olabilir 
(Berntsen ve Rubin, 2006).

Travmatik Anıların Hayat Hikayesini Şekillendi-
rici İşlevi. Travmanin geleceğe yönelik amaç ve beklen-
tileri şekillendirmesi (Sutherland ve Bryant, 2005) trav-
matik olaylarin hayat hikayesinde bir dönüm noktasi ola-
rak algilanmasindan da kaynaklaniyor olabilir (Berntsen 
ve Rubin, 2006). Pillemer (1998) kişi tarafindan önem 
atfedilen, çok sik ve keskin bir canlilikta hatirlanan mü-
him olayların (momentous memories) hayat akişini büs-
bütün değiştirdiğini veya bu akişa yeni bir yön verdiğini 
ileri sürmüştür. Travmatik yaşantilar çoğunlukla kişinin 
bakiş açisinda derin değişimler yarattiği (Berntsen ve 
Thomsen, 2005; Janoff-Bulman, 1988; Rubin, Dennis ve 
Beckham, 2011) ve kolayca ulaşilabilir olduğu (Bernt-
sen, 2001; Fivush ve ark., 2003) için kişiler için sonra-
sinda gerçekleşen olaylara nedensel açiklamalar getiri-
yor olabilir (Berntsen ve Rubin, 2006).

Travmatik Anıların Kişiliği Tanımlayıcı İşlevi. 
Çarpici anilar birey tarafindan hayat hikayesinde bir 
dönüm noktasi olarak nitelendirildiğinde kişiliğinin de 
temel unsurlarindan biri olarak algilanmaya başlar (Ber-
ntsen ve Rubin, 2006). Örneğin, kişinin evlenmesi veya 
çocuk sahibi olmasi hayat hikayesinde sadece bir dönüm 
noktasi olmanin ötesinde, geçmiş ve şu anki yaşantilari-
ni yorumlayiş biçimini şekillendirmekte, kendisine dair 
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inanç ve beklentilerini değiştirmekte ve zamanla kimli-
ğinin bir parçasi haline gelmektedir (Boals, 2010). Ber-
ntsen ve Rubin (2006) travmatik bir yaşantidan geçmenin 
kişinin kimliğini veya kişinin hayat hikayesindeki belirli 
temalari temsil eden bir sembole dönüşebileceğine dikkat 
çekmişlerdir. Gerçekten de klinik alanda yapilan çalişma-
lar, travmatik yaşantilarin geçen zamanla birlikte benliğin 
temel unsurlarindan birine dönüştüğüne işaret etmektedir 
(Moore, 2008; Sutherland ve Bryant, 2005). Travma Son-
rasi Stres Bozukluğu (TSSB) tanisi almiş kişilerin de za-
manla travmatik yaşantiyi kimliklerinin bir parçasi olarak 
görmeye başladiklari ve yaşadiklari travmatik olayla şim-
diki yaşamlari arasinda güçlü ilişkiler kurma eğiliminde 
olduklari gözlenmiştir (Berntsen ve ark., 2003). Yapilan 
çok sayida araştirmada, travmatik olaylarin merkezi algi-
lanmasi ile TSSB ve depresyon belirtileri arasinda anlam-
li ilişkiler saptanmiştir (örn., Berntsen ve Rubin, 2004, 
2007; Berntsen, Rubin ve Siegler, 2007; Boals, 2010; Bo-
als ve Schuettler, 2011; Boelen, 2009; Brown, Antonius, 
Kramer, Root ve Hirst, 2010; Gauer ve ark, 2013; Newby 
ve Moulds, 2011; Pinto-Gouveia ve Matos, 2011; Robi-
naugh ve McNally, 2010; Rubin ve ark., 2011; Rubin, Bo-
als ve Hoyle, 2014; Zaragoza Scherman, Salgado, Shao 
ve Berntsen, 2014; Schuettler ve Boals, 2011). Araştirma 
bulgulari, TSSB’nun otobiyografik bellekte oluşan deği-
şikliklerle ilişkili olduğuna, travmatik anilarin kişilikte 
ve hayat hikayesinde merkezi şekilde konumlandirilma-
sinin TTSB’nun gelişiminde ve sürmesinde etkili oldu-
ğuna işaret etmektedir (Boals, 2010; Rubin ve ark., 2008; 
Rubin ve ark., 2011). Özetle, Berntsen ve Rubin (2006) 
travmatik anilarin günlük yaşamda birçok işleve sahip ol-
duğunu savunmuşlar, olaylarin merkeziliği kavramini da 
varsaydiklari işlevler üzerinden şekillendirmişlerdir.

Travmatik anilarin ani özelliklerini TSSB belir-
tileri ile ilişkilendiren çok sayida araştirmayi takiben 
OMÖ’nin kullanimi olumlu içerikli otobiyografik ani-
lar için de yayginlaşmiştir. Olumlu duygu yüklü anilari 
da kapsayan ilk araştirmalarda aşiri düzeyde olumlu ve 
aşiri düzeyde olumsuz olaylarin kişiler tarafindan ne dü-
zeyde merkezi algilandiği karşilaştirilmiştir. Üniversite 
öğrencilerinden oluşan örneklemlerde yakin zamanda 
gerçekleşmiş olumlu ve olumsuz olaylar arasinda fark 
saptanmazken (Boals, 2010; Rasmussen ve Berntsen, 
2009), yaşli örneklemlerle yapilan çalişmalarda eski 
zamanlarda gerçekleşmiş olumlu olaylarin katilimcilar 
tarafindan daha merkezi olarak rapor edildiği gözlen-
miştir (örn., Berntsen ve ark., 2011; Scherman ve ark., 
2014). Büyük olasilikla olumlu ve olumsuz duygu yüklü 
olaylar kişilik ve hayat hikayesiyle farkli şekilde ilişki-
lenmekte; olumlu yaşantilar kültürel yaşam senaryosu-
na (cultural life script) paralel bir işlemleme sürecinden 
geçerken, olumsuz yaşantilar daha bireysel ve duygu 
merkezli süreçlerin bir parçasi olarak işlemlenmektedir 

(Berntsen ve ark., 2011; Scherman ve ark., 2014).
Aşiri olumlu ve olumsuz olaylarin merkeziliği kül-

türel farkliliklar açisindan incelendiğinde, aşiri olumlu 
olaylarin farkli kültürlerden gelen bireyler tarafindan da 
aşiri olumsuz olaylara kiyasla daha merkezi algilandiği 
gözlenmiştir (Scherman ve ark., 2014). Kültürel olarak 
yapilandirilan kalip yaşam senaryolari kişinin mezuniyet, 
işe girme, evlilik gibi önemli yaşam olaylarini deneyimle-
mesinde kilavuzluk ettiği için kültürel beklentilerle uyum-
lu olumlu yaşantilari daha çok kapsamaktadir (bkz. Bernt-
sen ve Rubin, 2004). Bununla paralel olarak, Scherman ve 
ark. (2014) olumlu olaylarin merkeziliğinde kültürel bir 
farklilik bulmazken, Asya ülkeleri gibi toplulukçu kültür-
lerde aşiri olumsuz olaylarin Batinin bireyci kültürlerine 
kiyasla daha merkezi algilandiğini saptamişlardir. Bu bul-
gu, Doğu kültürlerinde özeleştirinin daha yaygin olduğu-
nu gösteren araştirmalarla tutarlidir (örn., Kitayama, Mar-
kus, Matsumoto ve Norasakkunkit, 1997; Heine, Takata 
ve Lehman, 2000). Türk örnekleminde olaylarin merkezi-
liği öztanimlayici anilar için incelenmiş ve benlikle tutarli 
yaşantilara ait anilarin da olumlu anilar gibi daha merkezi 
algilandiği görülmüştür (Mutlutürk ve Tekcan, 2015).

Otobiyografik bellek, bilişsel, fizyolojik, sosyal ve 
klinik psikoloji gibi psikolojin birçok alt alaninda yoğun 
bir şekilde incelenmeye başlanmiş ve farkli birçok psi-
kolojik kavram ve süreç etrafinda elde edilen bulgulari 
biraraya getiren bir çati işlevine kavuşmuştur. Otobiyog-
rafik anilari çeşitli yönlerden incelemeye olanak veren 
ölçüm araçlari ise gün geçtikçe zenginleşmektedir (örn., 
Bluck ve ark., 2005; Boyacioglu ve Akfirat, 2015; Sutin 
ve Robins, 2007; Talarico, Labar ve Rubin, 2004). Bu 
kavramlar içinde otobiyografik anilarin kişiliğin ve hayat 
hikayesinin merkezinde algilanmasi psikopatoloji, ben-
lik süreçleri, bireysel ve kültürel farkliliklar gibi çeşitli 
bağlam ve düzeylerde incelenmektedir. Bu araştirmada, 
otobiyografik bellek konusunda Türk örneklemlerle ya-
pilacak çalişmalara katki sunacaği düşünülerek OMÖ’nin 
Türkçeye uyarlanmasi amaçlanmaktadir. Bu hedef çerçe-
vesinde, OMÖ’nin psikometrik özellikleri hem olumlu, 
hem de olumsuz otobiyografik anilar için test edilecektir.

Yöntem

Katılımcılar
Çalişma, Dokuz Eylül Üniversitesi lisans öğrenci-

lerinden 300 katilimci ile gerçekleştirilmiş, üç katilimci 
eksik cevaplari nedeniyle araştirmanin ileri aşamalarin-
dan çikarilmiş, analizler 297 katilimci üzerinden yapil-
miştir (186 kadin, 111 erkek). Katilimcilarin yaşlari 18 
ile 29 arasinda değişmektedir (Ort.= 20.99, S = 1.89). 
Örneklem ağirlikli olarak bekar (%96.3) ve yaşamlarinin 
büyük bölümünü metropollerde (%46.5) veya kentlerde 
(%35.7) geçirmiş kişilerden oluşmaktadir.
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Veri Toplama Araçları
Olayların Merkeziliği Ölçeği (OMÖ). OMÖ duy-

gusal olarak olumlu veya olumsuz bir yaşantinin bireyin 
kimliği ve hayat hikayesi için ne derece merkezi oldu-
ğunu ölçen bir ölçüm aracidir (Zaragoza Scherman ve 
ark., 2014). Berntsen ve Rubin (2006) ölçeği geliştirir-
ken 23 madde olarak hazirlamişlar, ancak üç maddeyi 
gerekli psikometrik özellikleri göstermediği için ölçek-
ten çikarmişlardir. Son formunda ölçek 20 maddeden 
oluşmaktadir ve cevap seçenekleri 5’li Likert ile dere-
celendirilmiştir (1 = Hiç katilmiyorum ve 5 = Tamamen 
katiliyorum). Berntsen ve Rubin (2006), ölçek madde-
lerini bir olayin kişiliğin merkezinde algılanması, hayat 
akışı içinde bir dönüm noktası olarak nitelendirilmesi ve 
başka yaşantıları anlamlandırmada bir referans noktası 
olarak konumlandırılması olmak üzere üç ayri kavram 
çerçevesinde geliştirmiş olsalar da ölçeğin tek boyuttan 
oluştuğunu saptamişlardir. Ölçeğin Cronbach alfa değeri 
.94 olarak rapor edilmiştir. 

Ölçeğin Türkçe çevirisi Türkçe ve İngilizce dille-
rine hakim, psikoloji alaninda uzmanliğini yapmiş veya 
yapmakta olan, psikolojik ölçek uyarlama ve geliştirme 
konusunda eğitimli üç kişilik bir çeviri ekibi tarafindan 
birbirlerinden bağimsiz olarak yapilmiştir. Yapilan çevi-
rilerdeki farkliliklar incelenerek çeviriler ortaklaştiril-
miştir. Ölçeğin İngilizceye geri çevirisi her iki dile de 
hakim, birisi dilbilim alaninda diğeri psikoloji alaninda 
öğretim üyesi olan iki kişilik bir çeviri ekibi tarafindan 
birbirinden bağimsiz şekilde yapilmiştir. Çeviri-geri çe-
viri sürecinde saptanan farkliliklar incelenerek, ölçek 
maddeleri kullanilan dilin anlaşilirliği ve orijinal madde-
lerle anlam tutarliliği da gözetilerek düzeltilmiştir. Elde 
edilen Türkçe formun anlaşilirliği ve maddelerin kültürel 
uygunluğu için uzman görüşü alinmiş, bu çerçevede psi-
koloji alaninda iki öğretim üyesinin son değerlendirmesi 
işiğinda ölçeğin öndeneme formu oluşturulmuştur. Ön-
deneme formu 15 kişiden oluşan bir örnekleme dağitil-
miş, katilimcilardan ölçeği biçimsel ve içeriksel olarak 
incelemeleri, varsa önerileri yazmalari istenmiştir. Çevi-
ri-geri çeviri, uzman görüşü ve öndeneme süreçlerinin 
sonucunda maddelere son hali verilerek ölçeğin Türkçe 
versiyonu hazirlanmiştir.

Beck Depresyon Envanteri (BDE). Beck, Ward, 
Mendelson, Mock ve Erbaugh (1961) tarafindan ge-
liştirilen 21 madde ve tek faktörden oluşan ölçek dep-
resyonun duyuşsal, somatik, bilişsel ve motivasyonel 
semptomlarini ölçmektedir. Maddeleri 0 ila 3 arasinda 
puanlanan ölçekten alinan yüksek puanlar ciddi depres-
yona işaret etmektedir. Türkçe uyarlamasi Hisli (1988) 
tarafindan yapilan ölçeğin iki yarim test güvenirliği 
.74’tür.

Travma Sonrası Stres Belirtileri Ölçeği (TSSBÖ). 
TSSBÖ, Şahin, Batigün ve Yilmaz (2001) tarafindan 
alanyazinda siklikla kullanilan travma belirtileri ölçek-
lerinden yararlanilarak geliştirilmiştir. Ölçeğin geliştiril-
mesinde, Milli Eğitim Bakanliği ve UNICEF tarafindan 
1999 Marmara depremini takiben yürütülen Psikososyal 
Okul Projesi’nde görev alan öğretmenlerden toplanan 
veriler kullanilmiştir. 36 maddelik ölçeğin, alt ölçek-
leri için Cronbach alfa iç tutarlik katsayilari .89 ve .91 
arasinda değişmektedir. Ölçekten alinan yüksek puan, 
yaşanan olaya ilişkin travmatik stres belirtilerinin daha 
yoğun olduğuna işaret etmektedir.

İşlem
Veri toplama araçlari katilimcilara Dokuz Eylül 

Üniversitesi’nde lisans derslerini aldiklari siniflarda 
araştirmacilar tarafindan gruplar halinde uygulanmiştir. 
Araştirmaya katilim tamamen gönüllü olup, herhangi 
bir ödül uygulamasi yapilmamiştir. Katilimcilar katilim 
onay formunu ve kişisel bilgi formunu doldurduktan 
sonra kendilerinden hayatlari boyunca başlarina gelmiş 
en olumsuz olaylardan birini yeniden hatirlamalari ve 
kendilerine verilen boşluğa bu olayi birkaç cümle ile 
yazmalari istenmiştir. Katilimcilarin yazdiklari bu kisa 
metinler otobiyografik ani kriterleri açisindan incelene-
rek, otobiyografik ani görevinde bir konu hakkinda ge-
nel düşüncelerin ifade edildiği kompozisyon niteliğinde 
metinler yazan veya bir yaşam dönemine ilişkin genel 
değerlendirmeleri içeren aktarimlarda bulunan kişilerin 
tespit edilerek analizlerden çikarilmasi hedeflenmiştir. 
Araştirmacilarin yaptiği incelemelerde katilimcilarin 
ani aktarimlarinda bu tür anlatimlara rastlanmamiştir. 
Olumsuz ani görevi sonrasinda katilimcilardan anlattik-
lari aniyi düşünerek OMÖ’ni doldurmalari istenmiştir. 
Yine ayni olay temelinde TSSBÖ’nin sorularini cevap-
lamalari istenmiştir. Daha sonra katilimcilar BDE’ni 
doldurmuşlardir. Katilimcilarda istenmeyen bir olumsuz 
duygudurumu engellemek için alandaki uygulamalar 
örnek alinarak olumlu ani görevi hep en son verilmiştir 
(Talarico ve ark., 2004). Olumlu ani görevinde katilim-
cilardan hayatlari boyunca başlarina gelmiş en olumlu 
olaylardan birini hatirlamalari ve ilgili boşluğa bu olayi 
kisaca yazmalari istenmiştir. Katilimcilar son olarak, bu 
anilarina ilişkin OMÖ’ni doldurmuşlardir.

Bulgular

Olayların Merkeziliği Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik 
Çalışmaları

Madde-Toplam Korelasyonları. Ölçeğin madde-top-
lam korelasyonlari incelendiğinde son üç maddenin Ber-
ntsen ve Rubin’in (2006) orijinal çalişmasinda olduğu 
gibi diğer maddelere kiyasla düşük korelasyonlar göster-
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diği gözlenmiştir (.34 ≤ r ≤ .55). Araştirmacilarin bu üç 
maddeyi kavramsal olarak da yeterli görmeyerek ölçekten 
çikardiklari göz önüne alinarak, bu araştirmanin ilerle-
yen aşamalarinda ilgili maddeler analizlere alinmamiştir. 
Tablo 1’de de görülebileceği gibi, geri kalan maddelerin 

madde-toplam korelasyonlari olumlu otobiyografik anilar 
için .58 ile .78, olumsuz otobiyografik anilar için .41 ile 
.73 arasinda gözlenmiştir. Madde-toplam korelasyonlari 
arzu edildiği şekilde .30’un üzerinde bulunmuştur (Kline, 
2000).

Tablo 1. Olaylarin Merkeziliği Ölçeği’nin Olumlu ve Olumsuz Duygu Yüklü Otobiyografik Anilar İçin Madde-Toplam Korelasyonlari

Ölçek Maddeleri Olumlu Anilar Olumsuz Anilar

Madde-
Toplam

r
Ort. S

Madde-
Toplam

r
Ort. S

1.   Bu olay yeni deneyimleri anlamlandirmamda bir rehber, bir 
referans noktasi haline geldi. .69*** 3.96 1.16 .51*** 3.87 1.15

2.   Bu olay ve şimdiki yaşantilarim arasindaki bağlantilari ve 
benzerlikleri kendiliğinden fark ederim. .72*** 3.91 1.08 .44*** 3.74 .99

3.   Bu olayin kimliğimin bir parçasi haline geldiğini hissediyorum. (KV) .74*** 3.81 1.19 .67*** 3.34 1.29

4.   Bu olay hayatimdaki önemli konularin sembolü ya da işareti 
olarak görülebilir. .75*** 3.84 1.17 .64*** 3.37 1.22

5.   Bu olay benim hayatimi çoğu insanin hayatindan farkli kiliyor. .65*** 3.62 1.28 .60*** 2.88 1.37

6.   Bu olay kendimi ve dünyayi anlamamda bir rehber, bir referans 
noktasi haline geldi. (KV) .77*** 3.69 1.19 .59*** 3.47 1.14

7.   Bu tür bir olay yaşamamiş insanlarin benden farkli 
düşündüklerine inaniyorum. .60*** 3.67 1.24 .44*** 3.64 1.27

8.   Bu olay benim kim olduğuma dair çok şey anlatiyor. .67*** 3.66 1.20 .54*** 3.02 1.32

9.   Çoğu zaman, bu olay ve insanlarla şu anki ilişkilerim arasinda 
bağlantilar ve benzerlikler görürüm. .57*** 3.48 1.14 .41*** 3.21 1.18

10. Bu olayin, hayat hikayemin ana unsurlarindan biri haline geldiğini 
hissediyorum. (KV) .77*** 3.83 1.14 .68*** 3.34 1.33

11. Bu tür bir olay yaşamamiş insanlarin kendilerine bakişlarinin, 
benimkinden farkli olduğuna inaniyorum. .74*** 3.69 1.18 .57*** 3.68 1.17

12. Bu olay benim başka yaşantilara dair hislerimi ve düşüncelerimi 
etkiledi. (KV) .66*** 3.82 1.15 .46*** 3.97 1.04

13. Bu olay geleceğime nasil bakacağima ilişkin bir rehber, bir 
referans noktasi haline geldi. .72*** 3.93 1.17 .62*** 3.69 1.17

14. Eğer hayatimin bir halisini dokusaydim, bu olay başka pek çok 
olaya bağlanan ilmekleriyle halinin tam ortasinda olurdu. .75*** 3.72 1.24 .69*** 3.15 1.28

15. Hayat hikayem iki ana bölüme ayrilabilir: Bu olaydan öncesi ve 
bu olaydan sonrasi. .75*** 3.57 1.34 .70*** 2.90 1.41

16. Bu olay hayatimi kalici olarak değiştirdi. (KV) .76*** 3.63 1.26 .70*** 2.97 1.33

17. Bu olayin geleceğim üzerindeki etkilerini sik sik düşünürüm. (KV) .77*** 3.87 1.20 .71*** 3.28 1.30

18. Bu olay hayatimda bir dönüm noktasiydi. (KV) .78*** 3.66 1.28 .73*** 3.08 1.31

19. Eğer bu olay başima gelmeseydi, bugün başka bir insan olurdum. .69*** 3.57 1.30 .60*** 3.19 1.34

20. Geleceğim hakkinda kafa yorarken sik sik geriye dönüp bu olayi 
düşünürüm. .70*** 3.48 1.26 .66*** 3.22 1.31

Not 1. KV = OMÖ Kisa Versiyon maddeleri.
Not 2. *** p < .001
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Faktör Yapısı. Ölçeğin faktör yapisini incelemek 
için yürütülen Temel Bileşenler Analizlerinde Kai-
ser-Meyer-Olkin (KMO) katsayisi hem olumlu (.94), 
hem de olumsuz otobiyografik anilar (.90) için .60’dan 
yüksek, Barlett testleri de anlamli bulunmuştur (p < 
.001). Bu değerler, faktör analizinin yapilmasinda bir 
sakinca olmadiğina işaret etmektedir (Pallant, 2006). 
Yamaç eğrisi grafiği Berntsen ve Rubin’in çalişmasi ile 
tutarli olarak, bir ve ikinci faktörler arasinda keskin bir 
düşüş göstererek tek faktörlü bir yapiya işaret etmiştir. 
Varimaks rotasyonu ile yapilan faktör analizinde ölçek 
üç faktöre zorlandiğinda da, ölçek maddelerinin istenen 
faktörlere yüklenmediği, birçok maddenin birden fazla 
faktöre yüklendiği gözlenmiştir. Üç faktörlü yapi için 
yapilan faktör analizinde ilk faktör, olumlu otobiyog-
rafik anilar için toplam varyansin %51.01’ni, olumsuz 
otobiyografik anilar için %36.81’ni açiklamiş, diğer iki 
faktörün açikladiği toplam varyanslar ise %15’in altinda 
gözlenmiştir. 

Tek faktörlü yapi için açiklanan toplam varyans 
olumlu anilarda %51.01, olumsuz anilarda %36.81 
olarak gözlenmiştir. Bileşen matirisinde faktör yükleri 
olumlu anilarda .78 ile .56, olumsuz anilarda .75 ile .38 
arasinda elde edilmiştir. Yedi maddeden oluşan OMÖ 
kisa versiyonunun açikladiği toplam varyans olumlu 
anilarda %60.32, olumsuz anilarda %47.84 olarak sap-
tanmiştir. Kisa versiyon için, bileşen matirisinde faktör 
yükleri olumlu anilarda .84 ile .68, olumsuz anilarda .80 
ile .43 arasinda elde edilmiştir.

Ölçüt Geçerliği. Alanyazinda çok sayida araştirma, 
aşiri olumsuz otobiyografik anilarin kişi tarafindan merke-
zi algilanmasi ile travma sonrasi stres belirtileri arasinda 
pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir (bkz., Rubin, Bernt-
sen ve Johansen, 2008). Bu çalişmada da olumsuz anilarin 
kişi tarafindan merkezi algilanma düzeyi arttikça travma 
sonrasi stres belirtilerinin de güçlendiği gözlenmiştir (r = 
.36, p < .001). Olumlu anilarin merkeziliği beklendiği gibi 

travmatik belirtiler ile anlamli bir ilişki göstermemiştir.
Berntsen ve Rubin’in (2006) ölçek geliştirme ça-

lişmasi ile tutarli olarak, olumsuz anilarin merkeziliği ile 
depresyon arasinda pozitif yönde anlamli bir korelasyon 
gözlenmiştir (r = .21, p < .001). Ayrica, olumlu anilarin 
daha merkezi algilanmasi depresyon ile negatif yönde 
anlamli bir korelasyon göstermiştir (r = -.12, p < .05). 
Tablo 2’de test değişkenlerine ilişkin betimleyici istatis-
tikler ve korelasyon katsayilari incelenebilir.

Son olarak, alanyazinda olumsuz olaylarin merke-
zi algilanmasinda cinsiyet farki saptandiği düşünülerek 
(Boals, 2010), kadin ve erkeklerin test değişkenlerinde 
aldiklari puanlar karşilaştirilmiştir. Beklendiği gibi ka-
dinlar olumlu olaylarin merkezi algilanmasi (Ort. = 3.71, 
S = .84), travma sonrasi stres belirtileri (Ort. = 1.92, S = 
.54) ve depresyon (Ort. = .61, S = .41) değişkenlerinde 
erkeklerden (sirasiyla Ort. = 3.74, S = .89; Ort. = 1.88, 
S = .59; Ort. = .58, S = .46) anlamli bir farklilik göster-
mezken, kadinlarin (Ort. = 3.42, S = .74) olumsuz duygu 
yüklü olaylari erkeklere kiyasla (Ort. = 3.23, S = .77) 
benliklerinin ve hayatlarinin daha merkezinde algiladik-
lari saptanmiştir (t = 2.064, p < .05). 

Güvenirlik. Cronbach alfa değeri olumlu otobiyog-
rafik anilar için .95, olumsuz otobiyografik anilar için 
.91 olarak elde edilmiş, böylece ölçeğin yüksek düzeyde 
iç tutarliğa sahip olduğu bulgulanmiştir. Ölçeğin iki ya-
rim güvenirliği için Cronbach alfa değerleri ise olumlu 
otobiyografik anilar için .91 ile .93, olumsuz otobiyogra-
fik anilar için .81 ile .88 olarak elde edilmiştir. Berntsen 
ve Rubin (2006) ölçeğin yüksek düzeyde geçerlik ve gü-
venirlik değerleri göstermesi üzerine, ölçeğin en yüksek 
madde-toplam korelasyonu gösteren 7 maddesinden olu-
şan kisa versiyonunu da incelemişlerdir. Bu çalişmada 
da OMÖ Kisa Versiyonu’nun güvenirlik değerleri ince-
lenmiş, hem olumlu (Cronbach alfa = .89), hem olumsuz 
duygu yüklü otobiyografik anilar (Cronbach alfa = .82) 
için yüksek iç tutarlilik değerlerine ulaşilmiştir.

Tablo 2. Olaylarin Merkeziliği, Travma Sonrasi Stres Belirtileri ve Depresyon İçin Ortalamalar, Standart Sapmalar ve 
Aralarindaki Korelasyon Katsayilari

Ort. S Olumsuz 
OMÖ TSSB BDE

Olumlu OMÖ 3.72 .86 .29*** .08 -.12*

Olumsuz OMÖ 3.35 .75 - .36*** .21***

TSSB 1.90 .56 - - .65***

BDE .60 .43 - - -

Not 1. Olumlu OMÖ = Olumlu Otobiyografik Anilarin Merkeziliği, Olumsuz OMÖ = Olumsuz Otobiyografik Anilarin 
Merkeziliği, TSSBÖ = Travma Sonrasi Stres Belirtileri Ölçeği, BDE = Beck Depresyon Envanteri.
Not 2. *p < .05, **p < .01 ve ***p < .001
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Tartışma

Kişisel yaşantilara ilişkin anilarin benlik süreçleri, 
geleceğin planlanmasi, kişilerarasi ilişkilerin kurulmasi 
ve sürdürülmesi gibi birçok farkli işlevi vardir (Alea ve 
Bluck, 2007; Bluck, 2003; Bluck ve ark., 2005). Güçlü bir 
benliğin inşasi ve psikolojik iyilik halinin korunmasi için 
otobiyografik belleğin sağlikli bir işleyişe sahip olmasi 
gerekir (Conway, Singer ve Tagini, 2004). Aşiri olum-
suz bir otobiyografik aninin kişi için bir dönüm noktasi 
olarak algilandiği, başka yaşantilari anlamlandirmada bir 
referans noktasina dönüştüğü ve benliğin tanimlanmasi, 
kurgulanmasi ve yönetilmesinde merkezi rol üstlendiği 
kimi durumlar depresyon ve TSSB gibi önemli psikolojik 
sorunlara kapi aralamaktadir (bkz., Rubin, Berntsen ve 
ark, 2008). Kişilerin aşiri olumsuz duygu yüklü olaylari 
nasil algiladiği sadece psikolojik sorunlarin ortaya çikişi-
ni değil, seyrini de etkileyebilmektedir. Her ne kadar aşi-
ri stres verici olaylarin kişi tarafindan merkezi algilanişi 
psikolojik sorunlarin ortaya çikişini kolaylaştirsa da, bu 
kişilerde travma sonrasi büyüme yaşantisini da olumlu 
yönde etkilemektedir (Boals ve Schuettler, 2011; Boelen, 
2012; Roland, Currier, Rojas-Flores ve Herrera, 2014; 
Schuettler ve Boals, 2011). Bu çerçevede, Berntsen ve 
Rubin (2006) tarafindan geliştirilen OMÖ bellek, benlik 
ve akil sağliği arasindaki ilişkileri irdelemeye yönelik 
araştirmalara değerli katkilar sağlayabilecek güncel bir 
veri toplama aracidir. Ölçeğin Türkçeye kazandirilmasi-
nin ulusal psikoloji çalişmalarinda da faydali olacaği dü-
şünülerek, bu çalişmada ölçeğin psikometrik özellikleri 
Türkiye’den bir örneklem üzerinde incelenmiştir. Araş-
tirma bulgulari, ölçeğin Türkçe formunun hem olumlu, 
hem olumsuz duygu içeriklerine sahip otobiyografik ani-
lar için yeterli geçerlik ve güvenirlik değerlerine sahip 
olduğuna işaret etmektedir.

Berntsen ve Rubin (2006) ölçek maddelerini ola-
yin kişiliğin merkezinde algilanmasi, olayin hayat hika-
yesinde bir dönüm noktasi olarak algilanmasi ve olayin 
diğer yaşantilarin yorumlanmasinda bir referans noktasi 
olarak algilanmasi olmak üzere üç farkli kavram çerçe-
vesinde geliştirseler de hem ölçeğin geliştirilme, hem de 
ölçeğin farkli kültürlere uyarlama çalişmalarinda ölçek 
maddelerinin bir bütün olarak “olaylari merkezi algila-
ma” kavramini ölçtüğü görülmüştür. Yine de kültürel 
farkliliklara bağli olarak Türkiye örnekleminde bu üç 
kavramin ayrişabileceği düşünülerek, kapsam ve yapi 
geçerliğine ilişkin yürütülen faktör analizlerinde üç fak-
törlü yapi da sinanmiştir. Ancak üç-faktörlü çözümleme-
de, ölçek geliştirme çalişmasi ile tutarli olarak maddeler 
kuramsal açidan anlamli ve istatiksel olarak sağlikli bir 
dağilim göstermemiştir. Yapilan faktör incelemelerinde, 
ölçeğin özgün çalişmada olduğu gibi tek faktörlü bir ya-
piya sahip olduğu görülmüştür. Bu araştirmada, ölçeğin 

psikometrik özellikleri sadece olumsuz duygu yüklü 
otobiyografik anilar için değil, olumlu yaşantilar için de 
sinanmiş, elde edilen sonuçlar ölçek maddelerinin farkli 
duygu tonlarina sahip otobiyografik anilarin tümünde ça-
liştiğini göstermiştir. Ayrica, ölçeğin güçlü psikometrik 
özelliklerini göz önüne alarak, Berntsen ve Rubin (2006) 
ölçeğin bir kisa versiyonu da ayni makale içerisinde in-
celemişlerdir. Uygulama açisindan daha ekonomik olan 
OMÖ’nün kisa versiyonu bu uyarlama çalişmasinda da 
oldukça yüksek değerler göstermiş, tek faktörlü yapinin 
toplam varyansin olumlu anilarda %60.32’sini ve olum-
suz anilarda %47.84’ünü açikladiği tespit edilmiştir. 

Ölçeğin ölçüt geçerliğini incelemek amaciyla trav-
ma belirtileri ile ilişkisi incelenmiş ve alanyazinla tutarli 
olarak aşiri stres verici olaylarin merkezi algilanmasinin 
travma sonrasi stres belirtileriyle pozitif yönde bir iliş-
ki gösterdiği saptanmiştir. Berntsen ve Rubin’in (2006, 
2007) ifade ettiği gibi, travmatik bir yaşantinin kişi ta-
rafindan merkezi algilanma düzeyi TSSB, depresyon 
gibi psikolojik sorunlarin öngörülmesinde anahtar bir rol 
üstlenebilir. Hatta Rubin, Berntsen ve arkadaşlari (2008) 
elde ettikleri bulgulardan yola çikarak TSSB’nun tani-
lanmasinda DSM-IV kriterlerine alternatif olarak bel-
leksel model (mnemonic model) olarak isimlendirdikleri 
travmatik anilari temel alan yeni bir tanilama süreci tarif 
etmişlerdir. Ayrica, alanyazindaki tüm çalişmalar birlikte 
düşünüldüğünde, ayni travmatik yaşantidan geçen birey-
lerin bir kisminin yoğun psikolojik sorunlarla boğuşur-
ken, bir kisminin bu yaşantilardan daha az etkilenerek 
çikmasi ile sonuçlanan bireysel farkliliklar, bu kişilerin 
olaylari merkezi görme düzeyleri arasindaki farklilikla 
açiklanabilir (Berntsen ve Rubin, 2007; Rubin ve ark., 
2008). Aşiri olumlu olaylarin merkezi algilanmasi ise 
beklentiler doğrultusunda travma sonrasi stres belirtile-
riyle anlamli bir ilişki göstermemiştir. 

Olumsuz duygu yüklü olaylarin merkezi algilanma-
si beklentilerle uyumlu olarak depresyon ile pozitif yönde 
bir ilişki göstermiştir. Güncel alanyazinda olumsuz otobi-
yografik anilar ile depresyon ilişkisi oldukça ilgi çekici bir 
araştirma konusudur (örn., Anderson, Goddard ve Powell, 
2010; Kuyken, Howell ve Dalgleish, 2006; Rottenberg, 
Joorman, Brozovich ve Gotlib, 2005; Werner-Seidler ve 
Moulds, 2012). İlgili araştirmalar, olumsuz olaylarin ki-
şiliğin ve hayat hikayesinin merkezinde algilanmasinin 
depresyon ile tutarli bir ilişkiye sahip olduğunu göstermiş 
(Berntsen ve Rubin, 2007; Boals, 2010; Boals ve Shuett-
ler, 2011), hatta aşiri stres verici yaşantilarin merkezi al-
gilanmasinin depresyon gibi psikolojik rahatsizliklar için 
bir yordayici olduğu görüşü alanyazinda güç kazanmiştir 
(Boelen, 2012). Bu araştirmada, olumlu anilarin merke-
ziliği ile depresyon arasinda görece düşük ama anlamli 
korelasyon ise, kişiliğin merkezinde duran olumlu anila-
rin depresyona karşi bir tampon işlevi görmesi veya dep-
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resyonda düşük puan alan bireylerin yaşantilarini olumlu 
bir yanlilikla görme eğilimi göstermesi ile ilişkili olabilir. 
Özetle, duygu yüklü kişisel yaşantilarin, özellikle aşiri 
stres verici olaylarin merkezi algilanmasi psikolojik sağ-
lik açisindan kritik bir öneme sahip görünmektedir.

Cinsiyet farklari açisindan, kadinlarin erkeklerle 
karşilaştirildiklarinda, olumsuz yaşantilarini benlikleri-
nin ve hayat hikayelerinin daha merkezinde gördükleri 
gözlenmiştir. Geçmiş araştirmalarda da benzer şekilde 
kadinlarin negatif yaşantilari kimlikleri açisindan daha 
merkezi olarak algiladiklari (Boals, 2010) ve negatif 
duygulari daha yoğun hissettikleri (Pasupathi, 2003) 
saptanmiştir. Ancak, Boyacioğlu (2015) öztanimlayici 
anilar konusunda yürüttüğü çalişmada kadinlarin olum-
lu duygusal değer boyutunda erkeklerden daha yüksek 
puan alirken, olumsuz duygusal değer boyutunda daha 
düşük puanlar aldiklarini rapor etmiştir. Boyacioglu, Ak-
firat ve Yilmaz (2016) cinsiyet farklarindaki bu tür tutar-
sizliklarin, anilara hakim olan temalardan kaynakladiği-
na işaret etmiş ve romantik ilişki anilari, öztanimlayici 
anilar ve çocukluk anilarinda duyuşsal ani özelliklerini 
kadin ve erkekler için karşilaştirmişlardir. Bu araştirma 
sonucunda da, kadinlarin romantik ilişki ve çocukluk 
anilarinin hatirlanmasi esnasinda erkeklere kiyasla daha 
az olumlu duygular hissettikleri, ancak öztanimlayici 
anilarda tersi şekilde daha olumlu duygular bildirdikleri 
görülmüştür. Dolayisiyla, gelecek çalişmalarda olaylarin 
merkeziliğinde cinsiyet farklarinin farkli ani türleri ve 
farkli tematik bağlamlar çerçevesinde incelenmesi konu-
ya ilişkin anlayişimizi derinleştirecektir. 

Ölçeğin iç tutarliliğina ilişkin analizler, Berntsen 
ve Rubin’in (2006) çalişmasi ile benzer sonuçlar ver-
miştir. Olumlu anilar için .95 ve olumsuz anilar için .91 
düzeyinde elde edilen Cronbach alfa değerleri oldukça 
yüksektir. Ayrica bakilan iki yarim güvenirlik değerleri 
de yine ölçeğin hem olumlu (.91 ile .93), hem olumsuz 
duygu yüklü otobiyografik anilar için (.81 ile .88) güçlü 
psikometrik özelliklere sahip olduğuna işaret etmekte-
dir. OMÖ Kisa Versiyonu da yüksek düzeyde güvenirlik 
değerleri göstermiştir (olumlu otobiyografik anilar için 
Cronbach alfa = .89, olumsuz otobiyografik anilar için 
Cronbach alfa = .82). Madde-toplam korelasyonlari öl-
çek maddelerinin her birinin birbirleriyle uyumlu şekil-
de tek bir kavrami ölçtüğüne işaret etmektedir. Özetle, 
güvenirlik testleri ile ölçeğin tutarli ve kararli sonuçlar 
verdiği, dolayisiyla duyarli bir ölçüm araci olduğu bul-
gulanmiştir. 

Ancak bu çalişmanin bir kisitliliği olarak, ölçek 
öğrenci örneklemi dişinda sinanmamiş, klinik tani almiş 
popülasyon için ayrica kontrol edilmemiştir. Berntsen 
ve Rubin de (2006) OMÖ’ni lisans öğrencilerinden top-
ladiklari verileri kullanarak geliştirmiş olsalar da, takip 
eden çalişmalarda ölçeği çok çeşitli örneklemlerde sina-

mişlardir. Dolayisiyla, ölçeğin Türkçe formunun psiko-
metrik özelliklerini farkli örneklemler üzerinde irdele-
yecek yeni çalişmalara ihtiyaç duyulmaktadir. Özellikle, 
ölçeğin klinik psikoloji alaninda yapilacak çalişmalarda 
kullanilabilmesi için ölçeğin TSSB, kaygi bozukluklari 
ve depresyon gibi tanilara sahip kişilerden oluşan örnek-
lemlerde sinanmasi gerekmektedir. 

Sonuç olarak, OMÖ’nin hem uzun, hem kisa ver-
siyonunun Türkçe formunun üniversite öğrencilerinden 
oluşan bir örneklemde yeterli geçerlik ve güvenirlik de-
ğerlerine sahip olduğu görülmüştür. OMÖ’nin kullanim 
alani sadece olumsuz duygu yüklü anilarla sinirli değil-
dir. Olumlu duygu yüklü anilar için de güçlü psikometrik 
özellikler gösteren ölçeğin, öztanimlayici anilar, roman-
tik ilişki anilari, çocukluk anilari gibi çeşitli ani türlerine 
yönelik araştirmalarda da değerli bulgular ortaya koya-
caği düşünülmektedir.
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Autobiographical memories which have many 
functions in our daily lives have a great role in restruc-
turing and perception of life narratives (Bluck, 2003; 
Bluck, Alea, Habermas and Rubin, 2005). Berntsen and 
Rubin (2006) claimed that taking a memory; which is 
excessively negative, rare and unexpected, as a refer-
ence point for personal identity and the life story leads 
to ruminations, unrealistic worries and continuous and 
unhealthy effort to avoid similar events in the future. 
They developed a new scale, the Centrality of Events 
Scale (CES) to measure the extent to which a memory 
for stressful event represents a reference point for per-
sonality and person’s life story. 

A number of studies have consistently showed that 
individuals tend to remember positive memories easier 
and more often than negative ones (see Walker, Skow-
ronski and Thompson, 2003), however research on neg-
ative memories has given contradictory results. Consid-
ering traumatic memories, one line of research suggests 
that highly negative experiences have poorer memory 
characteristics in comparison to other memories because 
of the disruptions in memory led by suppressing mech-
anisms. On the other hand there is also strong evidence 
for that negative affect enhances memory traces and 
leads to superior memory characteristics (see Moore and 
Zoellner, 2007). In consistent with the view of superior 
traumatic memories, it was found that excessively neg-
ative memories are recalled more often, more detailed 
and with intensive emotions (e.g., Fivush, Hazzard, 
Sales, Sarfati and Brown, 2003; Porter and Birt, 2001; 
Rubin, Boals and Berntsen, 2008; Rubin, Feldman, and 
Beckham, 2004). 

Berntsen and Rubin (2006) discussed functions of 
excessively negative memories under three main head-
lines: 

Traumatic Memories as Reference Points. As 
a part of current self (Berntsen et al., 2003), traumatic 
experiences can become a reference point for organiz-

ing the long term memory and influencing the meaning 
which is attributed to other experiences (Gauer, Souza, 
Silveira and Sediyama, 2013). Individuals have a ten-
dency to remember reference points easily and more 
frequently. Connected to availability heuristic as “events 
that easily and frequently remembered have the potential 
to re-occur more often”, traumatic experiences may lead 
to precautions and unnecessary worries for the future 
(Berntsen and Rubin, 2006).

Traumatic Memories as Turning Points in Life 
Stories. Probably because traumatic events form turning 
points or landmarks in the life story of the person (Ber-
ntsen and Rubin, 2006), they generate expectations for 
future events (Sutherland and Bryant, 2005). Traumatic 
events often cause profound changes in a person’s view-
point (Berntsen and Thomsen, 2005; Janoff-Bulman, 
1988; Rubin, Dennis and Beckham, 2011) and stay high-
ly accessible for years (Berntsen, 2001; Fivush et. al., 
2003). Thus, they can serve as a major causal agent for 
ongoing events (Berntsen and Rubin, 2006).

Traumatic Memories as Components of Personal 
Identity. If a traumatic memory is defined as a turning 
point for one’s life story it is most likely to be regard-
ed as one of the main components of the person’s self. 
According to Berntsen and Rubin (2006), having a trau-
matic experience may become a symbol representing the 
identity of a person or specific themes of the person’s life 
story. As a matter of fact, clinical case studies indicated 
that traumatic memories become one of the main com-
ponents of the personality in time (Moore, 2008; Suther-
land and Bryant, 2005). Individuals with Post-Traumatic 
Stress Disorder (PTSD) tend to regard traumatic expe-
riences as a part of their identity and to perceive more 
connections and similarities between the traumatic and 
current experiences (Berntsen et al., 2003). Research 
findings indicate that integration of a traumatic memory 
into self-schema and the overall life story is critically as-
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sociated with the PTSD symptoms (Boals, 2010; Rubin 
et al., 2008; Rubin et al., 2011). 

Following the studies on traumatic events, the 
centrality of positively valenced memories has also be-
come an intriguing subject of current research. Firstly, 
the centrality of negative and positive events has been 
compared in these studies. There was found no signif-
icant difference between positive and negative events 
for university students (Boals, 2010; Rasmussen and 
Berntsen, 2009). Another study, however, showed that 
older adults had higher scores in the CES for positive 
events experienced a long time ago (e.g., Berntsen et al., 
2011; Scherman et al., 2014). Probably, positively and 
negatively valenced memories are associated in a differ-
ent way with identity and the life story; while positive 
events may be processed in accordance with the cultural 
life scripts, negative events may gain centrality through 
more individual and emotion-driven processes (Berntsen 
et al., 2011; Scherman et al., 2014). 

Regarding cultural differences, some research has 
focused on the centrality of positive and negative events. 
It is found that excessively positive events are perceived 
more central than excessively negative events across 
cultures (Sherman et al., 2014). Scherman et al. (2014) 
detected that excessively negative events are perceived 
more central for the collective cultures such as Asian 
countries compared to the more individual cultures from 
the West. In a research in Turkey, centrality of events 
is examined for self-defining memories and it was ob-
served that experiences consistent with the self-concept 
are regarded more central just like positive memories 
(Mutlutürk and Tekcan, 2015). 

Autobiographical memory is a central issue for dif-
ferent subfields of psychology including cognitive, so-
cial, developmental, and clinical psychology. Measures 
for different aspects of autobiographical memory make 
valuable contributions to research in the field by provid-
ing new concepts and research questions. The aim of the 
present study is to adapt the CES into Turkish and to test 
psychometric properties of the CES for both positive and 
negative autobiographical memories. 

Method

Participants 
The sample of the study consists of 297 college stu-

dents (186 females, 111 males) from Dokuz Eylul Uni-
versity. The age participants is ranged between 18 and 29 
(M = 20.99, SD = 1.89). 

Measures
The Centrality of Events Scale (CES). CES mea-

sures the centrality of positive or negative memory of a 

person’s identity and life story (Zaragoza Scherman et 
al., 2014). Berntsen and Rubin (2006) produced 23 items 
in order to measure the extent to which a memory for an 
emotional event represents a core component in the self, 
a reference point for current experiences and a landmark 
for person’s life story, but eliminated three items due to 
low psychometric values. Last form contains 20 items 
and has 5 point Likert scale (1 = Strongly Disagree and 
5 = Strongly Agree). Cronbach alpha for CES is reported 
as .94.

The Beck Depression Inventory (BDE). BDE de-
veloped by Beck, Ward, Mendelson, Mock and Erbaugh 
(1961) has 21 items and one factor. It measures the af-
fective, somatic, cognitive and motivational symptoms 
of depression. Items are scored between 0 to 3 and high 
scores indicate serious depression levels. Hisli (1988) 
adapted the BDE into Turkish and reported that half-split 
reliability of the scale is .74. 

The Post-Traumatic Stress Disorder Symptoms 
Scale (PTSDSS). The PTSDSS developed by Şahin, 
Batigün and Yilmaz (2001) has 36 items. High scores 
indicate relatively more intensive stressful symptoms re-
lated to traumatic experience. Internal consistency coef-
ficients are ranged between .89 and .91 for its subscales. 

Procedure
All questionnaires were administered in groups. 

The undergraduates of Dokuz Eylul University were 
asked to recall a highly negative personal memory from 
their lives and write it with few sentences. Then, they 
completed the CES and the measures for depression and 
posttraumatic stress disorder symptoms. Lastly, they re-
called a highly positive autobiographical memory and 
completed the CES. Participants signed an informed 
consent form to indicate their willingness to participate 
in study and did not receive any reward for it.

Results

Psychometric Properties of the Centrality of Events 
Scale

Item-Total Correlations. Consistent with the orig-
inal study, it was found that the last three items of the 
scale had low item-total correlations compared to other 
items (.34 ≤ r ≤ .55). Therefore these three items were 
eliminated from the further analyses. Item-total correla-
tions of the rest of the items are between .58 and .78 for 
positive autobiographical memories and between .41 and 
.73 for the negative autobiographical memories. Item-to-
tal correlations have been found above .30 as intended 
(Kline, 2000).

Factor Structure. To examine the factor structure 
of the Turkish version of the CES, a principle component 
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analysis was performed. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
was found higher than .60 both for positive memories 
(.94) and negative memories (.90) and Barlett tests were 
also significant (p < .001). The clearest break in the Scree 
Plot between the first and second factor suggested one 
factor. Single factor solution is accounted for 51.01% 
of the total variance for positive memories and 36.81% 
for negative memories. Findings related to the short ver-
sion of the CES indicated that total explained variance 
is 60.32% for positive autobiographical memories and 
47.84% for negative autobiographical memories.

Criterion-Related Validity. The centrality of neg-
ative events was found positively correlated with the 
symptoms of PTSD (r = .36, p < .001). As expected, there 
was no significant correlation between the centrality of 
positive autobiographical memories and the symptoms 
of PTSD. Consistent with Berntsen and Rubin (2006), 
there was also found a positive correlation between the 
centrality of negative autobiographical memories and 
depression (r = .21, p < .001). Moreover, the CES scores 
for positive autobiographical memories were negatively 
correlated with depression (r = -.12, p < .05). 

Regarding gender differences, women (M = 3.42, S 
= .74) regarded negative events more central to their self 
and life stories (t = 2.064, p < .05) compared to men (M 
= 3.23, S = .77). There was found no gender difference 
in the CES for positively valenced memories, the PTSD 
symptoms, and depression.

Reliability. The internal consistency coefficients 
were .95 for positive autobiographical memories and 
.91 for negative autobiographical memories. Regarding 
7-item version of the CES, the internal consistency coef-
ficients for were .89 for both positive and .82 for nega-
tive autobiographical memories.

Discussion

Consistent with Berntsen and Rubin (2006), the 
Turkish version of CES showed sufficiently high re-
liability and good validity for both positive and nega-
tive autobiographical memories. The CES of negative-
ly valenced memories found positively correlated with 
and the PTSD symptoms and depression. The CES for 
highly positive memories was not associated with the 
PTSD symptoms, as expected. But, as an intriguing find-
ing, perceiving positive events more central seems to 
function as a shield against depression or persons with 
low depression showed a positivity bias to perceive the 
past events more central, since there was found a nega-
tive correlation between the CES for positive memories 
and depression. Consistent with previous research (e.g., 
Boals, 2010), women had higher scores in the CES for 
negative autobiographical memories than men. 

As a result, the present study indicated that both 
short and long version of CES have strong psychomet-
ric properties for Turkish samples. In future studies, the 
validity and reliability of the Turkish version of CES 
need be tested for clinically diagnosed samples, since 
the centrality of excessively negative events is a robust 
predictor of the PTSD symptoms (Berntsen & Rubin, 
2006, 2007).


