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ÖZET 

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AFFETMEYİ YORDAYAN 

DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ 

 

Gündüz, Özlem  

Yüksek Lisans, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı  

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Seher A. Sevim  

Temmuz 2014, xi-96 sayfa 

 

Bu araştırmada cinsiyet, dini yönelim, benlik saygısı ve bilişsel çarpıtmalar 

değişkenlerinin üniversite öğrencilerinin kendini ve başkalarını affetme eğilimlerini 

yordayıp yordamadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 

2012-2013 yılında Dumlupınar Üniversitesi’nin farklı fakültelerine devam eden 459 

(248 kadın, 211 erkek) lisans öğrencisi oluşturmaktadır.  

 

Araştırmada, katılımcıların kendini ve başkalarını affetme eğilimlerini 

belirlemek amacıyla Heartland Affetme Ölçeği, benlik saygısı puanlarını belirlemek 

amacıyla Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, dini yönelim puanlarını belirlemek 

amacıyla Dini Yönelim Ölçeği ve son olarak bilişsel çarpıtma puanlarını belirlemek 

amacıyla Akılcı Olmayan İnanç Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın sorularına yanıt 

vermek amacıyla verilerin analizinde çoklu regresyon analizi ve t-testi kullanılmıştır. 

 

Araştırmada, benlik saygısı ve bilişsel çarpıtmaların kendini affetmeyi 

anlamlı şekilde yordadığı, dini yönelim ve cinsiyetin ise kendini affetme ile ilişkili 

olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Başkalarını affetmenin yordayıcı değişkenlerini 

belirlemek amacıyla yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda, benlik saygısı ve 

dini yönelimin başkalarını affetmeyi anlamlı şekilde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Bilişsel çarpıtmalar ve cinsiyetin, başkalarını affetme ile ilişkili olmadığı 

saptanmıştır. Son olarak, yaşanılan yere göre affetme puanları karşılaştırıldığında 

başkalarını affetmenin, yaşanılan yere göre farklılaştığı gözlenmiştir. Evde 
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arkadaşları ile birlikte yaşayan katılımcıların yurtta yaşayan katılımcılara göre 

başkalarını affetme eğilimlerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
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ABSTRACT 

 

DETERMINING THE VARIABLES THAT PREDICT FORGIVENESS 

AMONG UNIVERSITY STUDENTS 

 

 

Gündüz, Özlem   

Master Thesis, Program of Guidance and Psychological Counseling  

Thesis Advisor: Seher A. SEVİM, Associate Professor  

July, 2014,  xi-95 pages 

 

The main purpose of this study is to investigate if the gender, religious 

tendency, self esteem and cognitive distortions predict dispositional forgiveness of 

self and others among university students. The working group of the research 

consists of 459 undergraduate students (248 female, 211 male), who study at 

different faculties of Dumlupınar University in the 2012-2013. 

 

In study, to determine dispositional forgiveness of self and others, The 

Heartland Forgiveness Scale, to determine the self-esteem scores Rosenberg’s Self-

Esteem Scale, to determine the religious orientation scores Religious Tendency Scale 

and finally to determine the cognitive distortions scores the Irrational Belief Scale 

was used. Multiple regression analysis and t-test was used in order to respond the 

questions of research. 

 

In this study, it was concluded that self-esteem and cognitive distortions 

significantly predict the self forgiveness, it is also reached that religious tendency 

and gender are not associated with that self forgiveness. According to the results of 

The Multiple Regression Analysis, which was used to determine the predictor 

variables of the forgiveness of others, self-esteem and religious tendency 

significantly predict to forgiveness of others. It was concluded that, cognitive 

distortions and gender were not associated with forgiveness of others. Finally when 

the forgiveness scores were compared according to the living place, significant 
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difference in participant’s forgiveness of others was found. It has been identified that 

the participants, who are living with friends at home, have a greater tendency to 

forgive others, when it is compared with living in the dorms. 
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ÖNSÖZ 

 

Affetme kavramının psikolojik danışma alanında kullanılmasında son yıllarda 

artış olduğu görülmüştür.  Özellikle affetmenin olumlu psikolojik özelliklerle 

ilişkisinin araştırmacılarca belirlenmiş olması, kavramın psikolojik danışma 

sürecinde kullanılmasının artmasında önemli rol oynamıştır. Bu araştırmada, 

psikolojik danışma sürecinde affetmenin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği 

düşünülen benlik saygısı, bilişsel çarpıtmalar ve dini yönelim değişkenlerinin 

kendini affetmeyi ve başkalarını affetmeyi yordayıp yordamadığının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulguların psikolojik danışma 

alanında çalışanlara yol göstermesi umulmaktadır. 

 

Araştırma süreci uzun ve zorlu bir süreç. Bu süreçte değerli bilgi ve 

deneyimleriyle, bana sabırla yardım eden değerli hocam ve danışmanım Doç. Dr. 

Seher A. SEVİM’e, jürimdeki değerli katkılarından dolayı değerli hocalarım Yrd. 

Doç. Dr. İlhan Yalçın’a ve Doç. Dr. Müge ERSOY KART’a,  yaşamımda 

desteklerini hep hissettiğim canım anneme, babama ve kardeşlerime, tez yazım 

sürecinde ilgi ve sevgiyle bana destek olan arkadaşlarım Merve TİRE’ye ve Belgin 

ONAY’a, ayrıca araştırma sürecinde beni destekleyen arkadaşlarım Gülçin 

ÇIRAK’a, Zeynep KIZIL’a ve Duygu ÇAVDAR’a çok teşekkür ederim. 
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BÖLÜM 1 

 

GİRİŞ 

 

 Bu bölümde; araştırmanın problemi tartışılarak tanımlanmış, amaçları 

oluşturulmuş, önemi belirtilmiş, sayıltıları, sınırlılıkları ortaya konulmuş ve 

tanımlara yer verilmiştir. 

 

1.1. Problem 

 

Affetme kavramı psikoloji alanında bilimsel olarak son yıllarda dikkat 

çekmeye başlasa da, affetme konusu uzun süredir hem dini hem de felsefi 

sistemlerde incelenmekte ve araştırılmaktadır (McCullough, Exline ve Baumeister, 

1998). Leach ve Lark  (2004) affetme kavramının genellikle dinsel bir yapı olarak 

düşünüldüğünü vurgulayarak, affetmenin deneysel bir çalışma alanı olarak 

görülmesine son zamanlarda başlandığını belirtmektedirler. 

 

 Affetme üzerindeki araştırmaların son 15 yılda arttığı (Strelan, 2007) 

görülürken, affetme kavramıyla pozitif psikolojinin daha çok ilgilendiği dikkat 

çekmektedir. Enright ve Coyle’ye (1998) göre insanın affetmeyi nasıl öğrendiği 

sosyal bilimlerin en önemli sorusudur. Yazarlar“Biz affetme yollarını araştırma ile 

kansere çare yolunu araştırmayı eşit tutuyoruz. Bu bazılarına abartılı gibi 

görünebilirken, bizim için böyle değildir. Kansere çare arayan bu kişiler küresel 

ölçekte insanların acısına son vermeye çalışıyor. Affetme yollarını araştıran kişiler 

ise insanın derin acısına/mutsuzluğuna son vermeye çalışıyor” (s. 139) diyerek 

affetmeye verdikleri önemi belirtmişlerdir (Enright ve Coyle, 1998).  

 

Affetmeye olan ilgi arttıkça, affetmeyi yeterli şekilde tanımlamak giderek 

daha zorunlu hale gelmektedir (Enright ve Coyle, 1998). Affetme kavramını 
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açıklayan pek çok tanım geliştirilmiş olmakla birlikte, bu tanımları geliştiren 

araştırmacılar affetmenin tanımlanmasında güçlükler olduğu konusunda hemfikirler. 

Alanyazında affetme araştırmaları ile ilgili en büyük sınırlılıklardan birinin 

tanımlama konusunda olduğu belirtilmektedir. Üzerinde anlaşılan bir affetme tanımı 

geliştirilemese de araştırmacılar affetmenin farklı öğelerine değinerek affetme 

kavramını tanımlamaya çalışmışlardır.  Enright, Gassin ve Wu (1992) affetmeyi, 

inciten kişiye merhamet, iyilik ve sevgiyle yaklaşarak olumsuz duyguları ve yargıları 

aşmak olarak tanımlarken; McCullough, Pargament ve Thoresen (2000) affetmeyi, 

kişilerarası bağlamda yer alan, inciten kişiye karşı içsel, olumlu sosyal değişim 

olarak tanımlamaktadır. Burada sözü edilen olumlu sosyal değişim duygu, güdü ya 

da davranışlardaki olumlu değişimdir (Frommer, 2005). Bir başka tanıma göre ise 

affetme, kişinin inciten kişi ile ilgili duygularının, bilişsel yargılarının ve güdülerinin 

değişimidir (Denham, Neal, Wilson, Pickering ve Boyatzis, 2005). Yapılan tanımlara 

bakıldığında bazılarının, davranışı affetmenin bir parçası olarak ifade ettiği; 

bazılarının, affetmenin biçimlendirdiği duygusal değişikliklere ve/veya önemli 

güdüsel değişimlere dikkat çektiği; bazılarının ise affetme kararlarında devreye giren 

bilişsel akıl yürütme sürecine yoğunlaştığı görülmektedir (Denham ve diğ., 2005). 

Tanımlara göre affetme bilişsel karar, duygusal değişiklik ve değişmeye güdülenme 

olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler birbiriyle ilişkili, ancak ayrı 

yapılar olarak görülmektedir (Leon, 2008). 

 

Affetme araştırmalarının gelişmeye başlamasıyla affetme kavramının, 

psikolojik danışma alanında kullanıldığı görülmektedir. Rotter’e (2001) göre 

danışma sürecinde affetme, insanlara,  geçmişte yaşadıkları zorlukların üstesinden 

gelebilmelerine ve yaşamlarına devam edebilmelerine yardım etmede 

kullanılabilmektedir. Alanyazında affetmenin hemen hemen her terapötik yönelimin 

parçası olabileceği belirtilmektedir (Rotter, 2001). Affetmenin, danışma sürecinde 

uygulanabilir olduğu deneysel çalışmalarla desteklenmektedir (Al-Mabuk, Enright 

ve Cardis, 1995; Freedman ve Enright, 1996; Kim, 2005; Lin, Mack, Enright, Krahn 

ve Baskin, 2004; Osterndorf, 2000; Phillips ve Osborne,1989; Reed ve Enright, 

2006). Affetme kavramının danışma sürecinde kullanılmasını inceleyen araştırmalar, 

affetmenin gelişmesi ile kaygı ve depresyonun iyileşmesi, benlik saygısının 
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gelişmesi arasında ilişki olduğunu göstermektedir (Reed ve Enright,2006). 

Affetmeyi kolaylaştıran ya da zorlaştıran değişkenlerin belirlenmesi danışma 

sürecinde, danışmana yol gösterici olması bakımından önemlidir. Kullanılacak 

yöntem ve teknikler, bu değişkenler göz önünde bulundurularak belirlenebilir. 

Affetme konusunda geliştirilen tanım ve modellere göre, affetme sürecinde 

bireylerin affetmeye engel oluşturan bilişlerinin yeniden yapılandırılması önemlidir 

(Enright, 1996; Gordon, Baucom ve Snyder, 2000; McCullough, Worthington ve 

Rachal, 1997; Worthington, 1998a). Bu nedenle bilişsel çarpıtmaların affetmeyi 

yordamada önemli bir değişken olduğu düşünülmektedir. Gordon, Baucom ve 

Snyder (2000) tarafından geliştirilen Affetme Bilişsel Modeli’ne göre danışanın 

olumsuz otomatik düşünceleriyle çalışılması affetme sürecinin gerekli bir bileşenidir.  

Bu nedenle bilişsel çarpıtmaların affetme sürecindeki rolünün araştırılması önemli 

görünmektedir. 

 

Affetme sürecine katkı sağlayacak değişkenlerden bir diğerinin ise benlik 

saygısı olduğu düşünülmektedir. Alanyazında benlik saygısı ve affetme arasındaki 

ilişkinin belirlenmesinin danışma sürecinde faydalı olabileceği, benlik saygısının 

affetme sürecini kolaylaştırabileceği belirtilmiştir. Kaplan (1992) araştırmasında 

affetmenin artırılmasının yollarından birinin benlik saygısını koruyan becerilerin 

geliştirilmesi olduğunu belirtmektedir (Akt. Roby, 1997).  Affetme ile ilgili 

araştırmaların bulguları çoğunlukla olumlu psikolojik özelliklerle birlikte anılsa da, 

affetmenin olumsuz sonuçları da olabileceğini söyleyen araştırmacılar 

bulunmaktadır. Worthington’a (1998b) göre affetme her zaman uygun olmayabilir. 

Yalnızca affetme ve affetmeme değil, aynı zamanda affetmenin olası olumsuz 

sonuçlarına da dikkat çekilmelidir. Zira Lewis (1980) ve Lauritzen (1987) 

affetmenin inciten kişinin aynı davranışı yeniden gerçekleştirmesine ve adaletsizliğe 

neden olabileceğini belirtirken, Nietzche (1887) güçsüz insanların affedici olacağını 

söylemiştir (Akt. Enright ve Coyle, 1998). Bu anlamda benlik saygısı düşük 

insanların daha çok affedeceği çıkarımı akla gelmektedir. Alanyazına bakıldığında 

affetme araştırmalarında benlik saygısının affetme sürecindeki rolünü belirlemek 

amacıyla yapılan çalışmalar olduğu görülmektedir.  
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Alanyazındaki çalışmaların bir kısmı benlik saygısı ve affetmenin ilişkili 

olduğunu göstermektedir. Cardi (2011) benlik saygısının affetmenin yordayıcısı 

olduğunu, benlik saygısı yüksek olan katılımcıların affetme eğilimlerinin de yüksek 

olduğunu belirtmiştir. Benzer çalışmalarda affetme ve benlik saygısı arasında olumlu 

yönde ilişki olduğu tespit edilmiştir (Roby, 1997; Strelan, 2007). Miller (2002) ise 

çalışmasında kendini “affeden” olarak tanımlayan katılımcıların, kendilerini 

affetmeyen olarak tanımlayan katılımcılara göre daha yüksek benlik saygısına sahip 

olduklarını saptamıştır. Bu bulguların aksine iki değişken arasında olumsuz yönde 

ilişki olduğunu gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Örneğin Cardi, Milich, Harris 

ve Kearns (2007) çalışmalarında benlik saygısı yüksek kadınların affetme 

eğilimlerinin daha düşük olduğunu bulmuştur.  Bazı araştırmacılar ise, 

çalışmalarında benlik saygısı ve affetme eğilimi arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmadığını belirtmişlerdir (Fu, Watkins ve Hui, 2004; Neto ve Mullet, 2004). 

 

Affetme ile ilişkili olduğu düşünülen değişkenlerden biri de dini yönelimdir. 

Dini yönelim, bireyin, bir dini herhangi bir derecede benimseme ve benimsememe 

şeklinde yapmış olduğu değerlendirmenin ifadesi olan psikolojik yönelime denir. Bir 

başka deyişle dini yönelim insanın dinle ilgili psikolojik yönelimi onun inanç 

dünyasıdır (Onay, 2002). Worthington’a (1998b) göre affetme alanı iyi gelişmediği 

için affetmenin öncülleri anlaşılamamıştır. Affetme konusunda yapılan temel 

araştırmalar ile affetme eğiliminin, dini yönelim, ırk, sınıf ve cinsiyet gibi 

değişkenlerle olan ilişkisi gösterilmelidir. Çünkü dinlerde affetmeden belirgin 

şekilde söz edilmektedir ve dinin affetme üzerindeki etkisi araştırılmayı hak 

etmektedir. Affetmenin dini değişkenlerle ilişkisini inceleyen araştırmacılar dindar 

kişilerin affetmeyi nasıl değerlendirdiklerini, dindar olmanın affetmeyi kolaylaştırıp 

kolaylaştırmadığını araştırmışlardır. 

 

Dindarlığın affetmeyi kolaylaştırdığına işaret eden çalışmalar bulunmaktadır. 

Bu çalışmalarda affetme ve dini bağlılık, dindarlık düzeyleri (inanç, yorumlama, dua 

etme ve katılım), dini inanç gücü gibi değişkenler arasında olumlu yönde ilişki 

olduğu bulunmuştur (Edwards ve diğ., 2002; Fox ve Thomas, 2008; Krause ve 

Hayward, 2013). Krause ve Hayward (2013) yaptıkları çalışmanın sonucunda yüksek 
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düzeyde dini bağlılık belirten kişilerin, başkalarını ve kendilerini daha çok 

affettiklerini, affetmede daha az zorluk yaşadıklarını saptamışlardır. Fox ve 

Thomas’ın (2008) çalışmalarının sonucunda ise dindarlık ve affetme arasında olumlu 

ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Hıristiyan, Müslüman, Yahudi olduğuna 

bakmaksızın, dindar katılımcıların yüksek derecede affedici oldukları görülmüştür. 

Yapılan diğer bir çalışmada ise Edwards ve diğerleri (2002) dini inanç ve affetme 

eğilimi arasında olumlu yönde ilişki olduğunu,  dini inanç ölçeğinden yüksek puan 

alan katılımcıların kendilerini daha affedici olarak gördükleri bulgusuna 

ulaşmışlardır. Barnes ve Brown (2010) bu bulguların aksine gerçek affetme ve 

dindarlık arasında zayıf bir ilişki olduğunu; ancak yine de dindar bireylerin sürekli 

affedici olacaklarını belirttiklerini ifade etmişlerdir. Araştırmacıların bulgularına 

göre geçmiş affetme eğilimlerinden bağımsız olarak dindarlık ile varsayımsal 

durumlara ilişkin affetme tahminleri arasındaki ilişkiye affetme öncesi değerlerin 

aracılık ettiği görülmüştür. Diğer bir deyişle dindar kişiler, değer sistemleri 

affediciliğin üzerinde önemle durduğu için özellikle varsayımsal durumlarda daha 

affedici olacaklarını belirtmişlerdir. 

 

Türkiye’de yapılan çalışmalarda ruminasyon, kontrol odağı, utanç ve 

suçluluk, benlik saygısı, iyi oluş, öz duyarlılık vb gibi değişkenlerin affetme ile olan 

ilişkisi incelenmiştir. Bu araştırmalar kuramsal bölümde ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır. Affetme kavramının özelliklerinin bilinmesi açısından farklı 

değişkenlerin rolünün anlaşılması amacıyla affetme ile ilişkili olduğu düşünülen 

bilişsel çarpıtma, dini yönelim ve benlik saygısı bu çalışmaya dahil edilmiştir. Bu 

araştırmanın problemini cinsiyet, dini yönelim, benlik saygısı ve bilişsel çarpıtmalar 

değişkenlerinin üniversite öğrencilerinin kendini ve başkalarını affetme eğilimlerini 

yordayıp yordamadığının belirlenmesi oluşturmaktadır. 

 

1.2. Amaç 

 

 Araştırmanın genel amacı, üniversite öğrencilerinde cinsiyet, dini yönelim, 

benlik saygısı ve bilişsel çarpıtmalar değişkenlerinin kendini ve başkalarını affetme 
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eğilimlerini anlamlı şekilde yordayıp yordamadığının belirlenmesidir. Bu genel amaç 

doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır: 

 

1. Üniversite öğrencilerinin cinsiyeti, bilişsel çarpıtma, dini yönelim, benlik 

saygısı puanları kendini affetme eğilimlerini anlamlı şekilde yordamakta 

mıdır? 

 

2. Üniversite öğrencilerinin cinsiyeti, bilişsel çarpıtma, dini yönelim, benlik 

saygısı puanları başkalarını affetme eğilimlerini anlamlı şekilde yordamakta 

mıdır? 

 

3. Üniversite öğrencilerinin kendini affetme ve başkalarını affetme eğilimleri 

yaşadıkları yere göre farklılaşmakta mıdır? 

 

1.3.  Önem 

 

 Alanyazın incelendiğinde affetme ile ilgili yapılan çalışmaların son yıllarda 

artış gösterdiği görülmektedir. Yurt dışında affetmenin pek çok değişkenle ilişkisi 

incelenmiş, affetmenin yapısı açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak Türkiye’de affetme 

konusunda az sayıda araştırma olduğu görülmüştür. Affetme konusunun Türk 

kültüründe çalışılması alanyazına katkı sağlaması açısından önemlidir. Kendini 

affetmenin ya da başkalarını affetmenin bireylerin psikolojik iyilik halleri ile 

yakından ilişkili olması nedeniyle affetme konusunun anlaşılması yararlı olacaktır. 

Alanyazında affetme kavramının psikolojik danışma sürecinde kullanılmasını 

destekleyen çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Psikolojik danışma sürecinde de 

affetmenin ele alınabilmesi, affetme müdahale programlarının planlanabilmesi, 

kavramın hangi değişkenlerle ilgili olduğunun bilinmesine bağlıdır. Bu araştırma 

kapsamında ele alınan değişkenler olan benlik saygısı, bilişsel çarpıtmalar ve dini 

yönelimin affetme ile ilişkisinin incelenmesinin bireysel psikolojik danışma ya da 

grupla psikolojik danışma sürecinde affetmenin daha etkili kullanılmasına katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Bu anlamda benlik saygısı, bilişsel çarpıtmalar ve dini 

yönelimin affetme ile olan ilişkisinin incelenmesi önemli görülmektedir.  
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1.4.  Sayıltılar 

 

 Araştırmaya katılan öğrenciler, ölçeklerde yer alan maddeleri içtenlikle, 

kendi durumlarını yansıtacak şekilde cevaplamışlardır.  

 

1.5.  Sınırlılıklar 

 

1. Araştırma, Dumlupınar Üniversitesinde lisans eğitimi gören üniversite 

öğrencileriyle sınırlıdır. 

2. Araştırma Heartland Affetme Ölçeğinin ölçtüğü niteliklerle sınırlıdır. 

3. Araştırma Akılcı Olmayan İnanç Ölçeğinin ölçtüğü niteliklerle sınırlıdır. 

4. Araştırma Benlik Saygısı Ölçeğinin ölçtüğü niteliklerle sınırlıdır. 

5. Araştırma Dini Yönelim Ölçeğinin ölçtüğü niteliklerle sınırlıdır. 

 

1.6.  Tanımlar 

 

Affetme: Kendini, başkalarını ve durumları affetme boyutları olan affetme, 

kişinin inciten kişiye, incitici olaya ve incitici olayın sonuçlarına ilişkin tepkilerinin 

olumsuzdan nötre ya da olumluya doğru değişmesi olarak tanımlanmaktadır 

(Thompson ve diğ., 2005). Araştırmada kendini ve başkalarını affetme eğilimini 

ölçmek için Heartland affetme ölçeği kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen puanların 

yüksekliği kendini ve başkalarını affetme eğiliminin yüksekliğini göstermektedir. 

 

Bilişsel Çarpıtmalar: Keyfi çıkarımlar, seçici soyutlama, aşırı genelleme, 

abartma, küçümseme, kişiselleştirme, etiketleme ve yanlış etiketleme, kutuplaşmış 

düşünce şeklinde ortaya çıkan, bireylerin işlevsel olmayan, yanlı, hatalı 

düşüncelerdir (Corey, 2008). Bu araştırmada bilişsel çarpıtmaları ölçmek için Akılcı 

Olmayan İnanç Ölçeği kullanılmıştır. Akılcı Olmayan İnanç Ölçeğinden alınan 

puanların yüksekliği, bilişsel çarpıtma düzeyinin yüksekliğine işaret etmektedir. 
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Dini yönelim: Dini yönelim duygu, düşünce ve davranış boyutlarından oluşan 

insanın bir dini herhangi bir derecede benimseme ve benimsememesini gösteren 

psikolojik yönelimine denir (Onay, 2002). Araştırmada dini yönelimi ölçmek için, 

Dini Yönelim Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen puanların yüksekliği 

dindarlık düzeyinin yüksekliğini göstermektedir. 
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BÖLÜM 2 

 

KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 

Bu bölümde, araştırmanın değişkenleri olan affetme, bilişsel çarpıtmalar, 

benlik saygısı ve dini yönelim kavramları kuramsal çerçevede açıklanmış ve 

araştırma konusuyla ilişkili olarak alanyazında bulunan çalışmalara yer verilmiştir. 

 

2.1.  Affetmenin kavramsallaştırılması 

 

North’a (1987) göre affetme incinen birey, kendi haklarından gönüllü olarak 

vazgeçtiğinde ve inciten bireye şefkat, yardımseverlik, sevgi gibi olumlu duygularla 

yaklaşabildiğinde gerçekleşmektedir. Affetme ile ilgili ilk kapsamlı tanımı 

yapanlardan biri Enright ve diğerleri (2001), North’un (1987) bu tanımını temel 

almışlar ve tanımı genişletmişlerdir. North, affedici kişinin, inciten kişiye karşı olan 

duygularındaki değişiklikleri vurgularken, Enright affetme sürecine, affedicinin 

inciten kişi hakkında ne düşündüğünü ifade eden “biliş” ve affedicinin inciten kişiye 

karşı nasıl davrandığını ifade eden “davranış”  boyutlarını ilave etmiştir (Akt. Miller, 

2002). Enright’a göre, affetme olumsuz düşünce, davranış ve duyguların; olumlu 

düşünce, davranış ve duygularla yer değiştirmesidir (Akt. Worthington, 2005a). O 

affetmeyi duygu, biliş ve davranışın bütününden oluşan karmaşık bir süreç olarak 

tanımlamıştır.  McCullough, Worthington ve Rachal (1997) ise affetmeyi, “inciten 

kişiden intikam alma güdüsünün azalması, inciten kişiden uzak durma güdüsünün 

azalması ve inciten kişinin yaptığı incitici eylemlere rağmen, inciten kişiyle barışma 

ve inciten kişiye iyi niyet gösterme güdüsünün artması” (s.321-322) olarak 

tanımlamıştır.  

 

Tanımların çoğu kişilerarası ilişkilerde affetmeyi tanımlasa da, son 

zamanlarda kendini affetme konusunda da tanımlar geliştirilmeye çalışılmaktadır. 
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Enright ve diğerlerinin (1996) söz ettiği üç affetme (kişilerarası affetme, kendini 

affetme ve affedilme) türünden biri kendini affetmedir. Enright ve diğerleri (1996) 

kendini affetmeyi “kişinin yaptığı hatayı kabul etmesinin ardından, kişinin kendini 

kabulünün ve olumlu duygularının artması ve kendine kızma gibi olumsuz 

duygularının azalması” (s.116) olarak tanımlamışlardır. Hall ve Fincham (2005) ise 

kendini affetmeyi “hata ile ilgili olan uyarıcılardan kaçınma, kendini cezalandırma, 

kendi kendine zarar veren davranışlarda bulunma isteğinin azalması ve kendine karşı 

olumlu şekilde davranma güdüsünün artması” (s. 622) olarak tanımlamışlardır. 

 

Baumeister, Exline ve Sommer’e (1998) göre affetme iki farklı düzeyde 

kavramsallaştırılabilir. Yazarlara göre, birinci düzey affedenin duygusal durumunu 

içeren içsel boyuttur. Affedenin zihnindeki durum ve süreçleri içeren bu boyutta, 

içsel olarak bireyin olumsuz duygu ve düşünceleri son bulur. İkinci düzey ise içsel 

olarak affetmenin olduğu ya da olmadığı ilişkiyi içeren kişilerarası boyuttur. Diğer 

bir deyişle bu boyutta birey içsel olarak affetse de affetmese de kendisini inciten 

kişiye onu affettiğini söyleyerek, ilişkisine devam etmektedir. Baumeister ve 

diğerleri (1998) affetmeyi iki boyutun farklı birleşimlerinden oluşan sahte affetme, 

sessiz affetme ve tam affetme olarak adlandırmışlardır. Sahte affetme, içsel durum 

olmadan kişilerarası davranışın ortaya çıkması olarak tanımlanmıştır. İçsel durumun 

olup kişilerarası davranışın olmadığı affetme,  sessiz affetme olarak, hem içsel 

durumun hem de kişilerarası davranışın olduğu affetme ise tam affetme olarak 

tanımlanmıştır. Affetmenin içsel bir süreç mi olduğu yoksa kişilerarası bir süreç mi 

olduğu affetme tanımlamalarında tartışılan bir konudur. Baumeister ve diğerlerinin 

(1998) tanımına göre “tam affetme” ne içsel bir süreç ne de kişilerarası süreçtir. 

Benzer olarak McCullough ve diğerleri  (2000) affetmeyi duygu, güdü ve 

davranıştaki olumlu değişimler olarak tanımlayarak, affetmenin hem içsel hem de 

kişilerarası süreç oluşuna değinmişlerdir. Bu tanımlara göre affetme ne sadece içsel 

ne de sadece kişilerarası bir süreçtir. Affetmeyi, yalnızca içsel olarak düşünmek 

hatadır. Affetme içsel süreç ve kişilerarası davranışın etkileşimidir (Frommer, 2005). 

 

Affetme ile ilgili tanımlar oluşturulurken, affetme ve sahte affetme arasındaki 

ayrıma dikkat çekilmiştir. Affetme mazur görme,  göz yumma, inkâr etme, unutma 
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ve uzlaşma gibi kavramlardan farklıdır (Enright ve Coyle, 1998; Wade ve 

Worthington, 2005). Enright’a (2001) göre göz yumma, incitilen kişilerin sessizce 

acı çekerek istismara tahammül etmeleri ya da bu kişilerin kendilerini incitilmeyi 

hak ettikleri konusunda ikna etmeleridir. Mazur görme ise incitilen bireyin 

tartışmanın önemsiz olduğunu söylemesi, incitilmemiş ya da inciten kişi kendisini 

gerçekten incitmek istememiş gibi davranmasıdır. Affetme unutmaktan da farklıdır. 

Affetmenin amacı kişinin unutmasını sağlamak değildir. Kişi affetse bile incitildiğini 

ve acıyı hatırlayabilir. Affetme yalnızca hatırlama şeklini değiştirmektir (Enright, 

2001). Affetme ile karıştırılan kavramlardan bir diğeri uzlaşmadır. Affetme uzlaşma 

için yalnızca bir adımdır. Affetme tamamen affeden kişinin gücü dâhilindeyken 

uzlaşma, yalnızca iki tarafın ilişkiye yeniden başlamayı kabul etmesiyle ortaya 

çıkmaktadır (Dorff, 1998).  

 

Gerçek affetmede incinmenin kabul edilmesi ve incinen kişinin affetmeye 

gönüllü olarak karar vermesi önemli görülmektedir. Fitzgibbons’a (1986) göre kişi 

acıyı ve incinmenin sonuçlarını kabul etmeden gerçek affetme ortaya çıkmaz. 

Baumeister ve diğerlerine (1998) göre eğer hata yoksa affetmeye de gerek yoktur. 

 

Daha önce de belirtildiği gibi alanyazında affetme ile ilgili açıklamalara 

bakıldığında ortak bir affetme tanımının olmadığı görülmektedir. Araştırmacıların 

çoğu, affetmenin daha çok ne olmadığı konusunda ortak görüşler paylaşmaktadırlar. 

Ancak yine de oluşturulan tanımlarda birkaç ortak nokta bulunmaktadır. Bu 

tanımlarda, affetme sürecinde, gerçek acının kabul edilmesinin, incinmeye neden 

olan olayın tam anlaşılmasının gerektiği belirtilmektedir. Bununla birlikte affetme 

sadece durumun anlaşılması ve kabul edilmesi değildir. Affedenin intikam almaktan 

uzaklaşması, olumsuz duyguların yerine olumlu duyguların gelmesi affetmenin 

ortaya çıkmasında gerekli ve önemlidir. 

 

2.2. Affetme ile İlgili Geliştirilen Modeller 

 

Alanyazına bakıldığında, affetme konusunda geliştirilen pek çok model 

olduğu görülmüştür. Ancak bu bölümde en çok atıfta bulunulan üç model olan 
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Enright (1996) tarafından geliştirilen Affetme Süreç Modeli, Worthington (1998a) 

tarafından geliştirilen Affetme Piramit Modeli ve McCullough ve diğerleri (1997) 

tarafından geliştirilen Affetmenin Sosyal Psikolojik Belirleyicileri modeli hakkında 

ayrıntılı bilgi verilmiştir. 

 

2.2.1. Affetme Süreç Modeli 

 

Enright ve diğerleri “İnsanlar affetmeyi nasıl öğrenir?” sorusuna yanıt 

aramışlar ve geliştirdikleri modelle affetme kavramının anlaşılmasına büyük oranda 

katkı sağlamışlardır. Araştırmacılar, affetmeyi bilişsel çerçeveden araştırarak, 

affetme sürecini anlamayı amaçlayan kuramsal çalışmaların gövdesini 

oluşturmuşlardır (Anderson, 2006). Modelde affetme, ana hatları Piaget ve Kohlberg 

tarafından çizilmiş olan bilişsel ve ahlaki yapılarla yakından ilgili, gelişimsel bir 

süreç olarak görülmektedir. Buna göre, affetme zihnin gelişimi ile bağlantılı olarak 

gerçekleşmektedir (Musekura, 2010).  

 

Enright (1996) tarafından geliştirilen model, bir müdahale modeli olarak 

ortaya konulmuştur. Enright ve diğerleri (1996) affetmeyi süreç olarak tanımlayıp 

evrelere ayırarak, affetmenin daha anlaşılır olmasına katkıda bulunmuşlardır. 

Affetme Süreç Modeli ortaya çıkarma, karar, çalışma ve derinleştirme evrelerinden 

oluşmaktadır.  Bu dört evre, 20 birimden oluşmaktadır. Birimlerin her birinde 

bireylerin affedebilmeleri için gerekli olan duygu, düşünce ve davranış 

değişikliklerinin oluşmasını sağlayacak “görevler” tanımlanmıştır. Enright ve 

Fitzgibbons’a (2000) göre bu görevler, kendisine haksızca ve hatta acımasızca 

davranıldığında bireyde ortaya çıkan gücenme, acı ve hatta nefret duygularının 

üstesinden gelinmesine yardım eder (Akt. Rotter, 2001). Affetmenin evreleri ve bu 

evreleri oluşturan birimler sırayla izlenmesi gereken basamaklar değildir, yalnızca 

yol gösterici niteliğindedirler.  

 

Çizelge 1’de gösterildiği gibi affetme süreç modelinde ortaya çıkarma, karar, 

çalışma ve derinleştirme olmak üzere dört evre tanımlanmıştır. “Ortaya çıkarma” 

evresi, bilişsel ve duygusal tepkilerin anlaşıldığı evredir. Bu evrede amaç bireyin 
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yaşadığı duygusal durumun farkında olmasını sağlamaktır (Nathan, 2009). İlk olarak 

bireyin kendini acı ve incinmeden korumak için kullandığı savunma mekanizmaları 

incelenir. Savunma mekanizmalarının incelenmesi, bireyin öfkeyle yüzleşmesine ve 

utanç ve/veya suçluluk gibi duygularını fark etmesine yol açabilir. Böylelikle incinen 

birey, incinmeden dolayı ne kadar çok enerji harcadığını ve olayı bilişsel olarak 

tekrarladığını fark ederek, incinmeden dolayı yaşadığı değişimin kalıcı ve olumsuz 

etkisini fark eder (Enright ve Coyle, 1998). Bu sayede birey affetmeyi, yaşadığı 

olumsuz duygulardan kurtulmanın bir yolu olarak değerlendirebilir. Sonraki evre 

olan Karar evresinde, birey affetmenin doğasını tam olarak anlar ve bu anlayış 

içerisinde affetmeye karar verir (Musekura, 2010). Birey bu evrede daha önce 

incinme ile baş etmede kullandığı stratejilerin yetersiz olduğunu kabul ederek, 

affetmeyi yeni bir yol olarak kabul eder. Üçüncü evre olan çalışma evresinde 

danışan, inciten kişiye ilişkin bilişsel anlayış kazanır (Musekura, 2010). Anderson’a 

(2006) göre bu evrede, incinen kişi, inciten kişiyi yalnızca kendisinin incinmesine 

sebep olan kişi olarak değil, daha karmaşık bir bağlamda görmesi konusunda 

cesaretlendirilir. Bu stratejiyi kolaylaştırmak için incinen kişiden bazı bilişsel 

değerlendirmeler yapması istenir (Enright ve Coyle, 1998). 

 

1. İnciten kişi nasıl bir çocukluk geçirmiş? Bu kişi çatışmaların, hatta 

istismarın olduğu bir evden mi geliyor? 

 2. Seni incittiği zaman inciten kişinin hayatında olanları değerlendirme 

3. İnciten kişiyi insan olarak değerli görebilme  

 

Bu değerlendirmelerin amacı inciten kişinin kusurlarını bulmak değil, inciten 

kişinin de incinebilir bir insan olduğunun bireye fark ettirilmesini sağlamaktır.  

Kişide oluşan bu yeni duygusal durum incinen kişinin inciten kişiye ilişkin empati, 

şefkat vb gibi olumlu duygularının artmasına katkıda bulunabilir (Enright ve Coyle, 

1998). Bu süreçte birey aynı zamanda affetme için acının kabul edilmesi ve 

özümsenmesi gerektiğini fark ederek, acıyı kabullenmeye çalışır. 

 

Son olarak "derinleşme" evresinde birey affetmeye başladığında acı veren 

olayı başka bir şekilde yorumlayarak, yeni boyutlar fark edebilir. İncinen kişi 
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kendisiyle benzer biçimde incitilmiş kişilere karşı daha olumlu duygular geliştirir. 

Ayrıca affedilmeye ihtiyaç duyduğu zamanları anımsayabilir (Enright ve Coyle, 

1998). Bu farkındalıklar bireyin inciten kişi ile ilgili olumsuz duygularının 

azalmasına ve olumlu duygularının artmasına neden olur. Böylelikle affetmenin 

ortaya çıkması ve daha kalıcı olması sağlanmaya çalışılır. Özetle Affetme Süreç 

Modelinde bireyin, incinmenin doğası ile ilgili içgörü kazanarak, aktif şekilde 

affetmeye karar vermesine, inciten kişiyle ilgili yeni bir bakış açısı kazanarak, 

inciten kişiye karşı tutumunun değişmesine yardım edilir. Böylelikle incinen kişinin 

olumlu duyguları artarken olumsuz duyguları azalır ve affetme ortaya çıkmaya 

başlar. 

 

Çizelge 1 

Affetme Süreç Müdahalesindeki Psikolojik Değişkenler 

Birimler, Bilişsel, Davranışsal, Duyuşsal Evreler 

Ortaya Çıkarma Evresi 

1. Psikolojik savunmaları inceleme (Kiel, 1986) 

2. Öfke ile yüzleşme; bu öfkeden kurtulmak içindir, saklamak için değil 

(Trainer, 1981) 

3. Uygun olduğunda utancın kabul edilmesi (Patton, 1985) 

4. Enerji yükleniminin farkına varma (Droll, 1984) 

5. Karşıdaki kişinin hatasını tekrar tekrar düşünmenin farkına varma (Droll, 

1984) 

6. İncinen tarafın benliğini inciten ile karşılaştırıyor olabileceği konusunda 

içgörü (Kiel, 1986) 

7. Kişinin incinme sonucu kalıcı ve olumsuz olarak değişebileceğinin farkına 

varma (Close, 1970) 

8. Olası değişmiş “adil dünya” görüşü ile ilgili iç görü kazanma (Flanigan, 1987) 

Karar Evresi 

9. Eski stratejilerin işe yarar olmadığına ilişkin bir görüş değişikliği, dönüşüm ve 

içgörü (North, 1987)  

10. Affetmenin bir seçenek olarak ele alınması (Enright, 2001)  

11. Kişinin affetmeye karar vermesi (Neblett, 1974) 
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Çalışma Evresi 

12. Affedilecek kişinin rolünü üstlenerek hatalı olanın kim olduğu konusuna farklı 

bir açıdan bakmak (Smith, 1981) 

13. Affedilecek kişiye yönelik empati kurma (Cunningham, 1985) 

14. Affedilecek kişiye karşı oluşan merhametin farkına varma (Droll, 1984) 

15. Acının kabullenilmesi, özümsenmesi (Bergin, 1988) 

Derinleştirme Evresi 

16. Affetme ve acı çekme sürecinde kendi ve diğerleri için bir anlam bulma 

(Frankl, 1959) 

17. Geçmişte diğerlerinin affetmesine ihtiyaç duyduğunu fark etme (Cunningham, 

1985) 

18. Kişinin yalnız olmadığı ile ilgili içgörü ( evrensellik, destek) (Enright, 2001) 

19. İncinme yüzünden bir kişinin hayatta yeni bir amacının olabileceğini fark 

etme (Enright, 2001) 

20. Olumsuz etkinin azaldığının ve belki de olumlu etkinin artığının farkındalığı, 

eğer inciten kişiye karşı bu artarsa; içsel ve duygusal rahatlamanın farkına 

varma (Smedes, 1984) 

Bu çizelge Baskin ve Enright (2004) makalesinden alınmıştır (s. 80). Parantez 

içindeki referanslar makaledeki tablodan aktarılmıştır, bu araştırmadaki kaynaklara 

dahil değildir. 

 

2.2.2. Affetme Piramit Modeli 

 

Worthington (1998a) tarafından geliştirilen Affetme Piramit Modeli 

affetmenin geliştirilmesini sağlanmak için bir müdahale modeli olarak önerilmiştir. 

Modelde belli evreler tanımlanmıştır. Affetmenin Piramit Modelinde affetme, korku 

koşullamasına bağlı olarak açıklanmakta ve korku koşullanmasının affetmemeye 

neden olduğuna dikkat çekilmektedir. Affetme Piramit Modelinde, affetmenin üç 

önemli bileşeni olduğu belirtilir. Bu üç bileşen empati, alçakgönüllülük (humility) ve 

affettiğinin sözel olarak ifade edilmesidir (Gordon, Baucom ve Snyder, 2005).  

Modelde bu bileşenlerin affetmenin gerçekleşmesinde temel olduğu üzerinde önemle 
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durulur. Affetme, empati ve alçakgönüllülüğe verilen doğal bir tepki olarak 

görülmektedir (Worthington, 1998c). 

 

Modelde iki tip affetme olduğu belirtilmektedir. Kararsal affetme, 

(Decisional forgiveness) incinen kişinin, inciten kişiye ilişkin davranışsal niyetindeki 

değişmedir (Worthington, 2005a). Bu değişimler incinen kişinin, inciten kişiden 

intikam almaktan, kaçınmaktan, inciten kişiye zarar vermekten vazgeçmesini hatta 

bazı durumlarda ilişkiyi düzeltme ya da güçlendirme yönünde girişimlerde 

bulunmasını içerir (Worthington, 2005b). Kararsal affetme sadece zihinsel bir 

kabuldür (Musekura, 2010). Worthington bu nedenle kararsal affetmenin yeterli 

olmadığına, duygusal değişikliklerin de önemli olduğuna değinerek duygusal 

affetme kavramını ortaya koymuştur. Duygusal affetme (Emotional forgiveness) 

olumsuz duyguların olumlu duygularla yer değiştirmesi süreci olarak 

tanımlanmaktadır (Worthington, Lin ve Ho, 2012). Worthington ‘duygusal affetme’ 

şeklinde adlandırdığı affetmenin kalbi de değiştirdiğini belirtmiştir (Musekura, 

2010). Tanımdan da anlaşılacağı üzere duygulardaki değişim önemli görülmektedir. 

Modelde özellikle affetmemeye neden olan duygular üzerinde durularak, bu 

duyguların affetme ile ilişkilendirilen olumlu duygularla yer değiştirmesi gerektiği 

belirtilmiştir. Çünkü Worthington’a (1998a) göre affetmemeye sebep olan duygular 

vardır ve bu duyguların yerine olumlu duyguların gelmesi gereklidir. 

 

Affetme Piramit Modelinde olumsuz duyguların olumlu duygularla yer 

değiştirmesi yoluyla affetmenin sağlandığı beş adım belirlenmiştir. Her bir adım 

REACH kelimesindeki bir harf tarafından temsil edilir (Wade, 2002). Geliştirilen 

müdahale kişinin duygusal deneyimini değiştiren adımlardan meydana gelmektedir. 

Bu adımlar Şekil 1’de gösterildiği gibi sırasıyla acının hatırlanması, inciten kişiyle 

empati, inciten kişiye özgeci davranma, affetmenin ifade edilmesi ve affetmeyi 

sürdürmedir (Worthington,1998a). 
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Bu Şekil Worthington (2001) kitabından alınmıştır (s. 38). 

 

Birinci adımda danışanın yaşadığı acıyı ve inciten bireyin hatasını 

anımsamasına yardım edilir. Hatanın anımsanması, danışanın hatayı mümkün 

olduğunca tam hatırlaması için cesaretlendirildiği,  yargılayıcı olmayan, destekleyici 

bir ortamda yürütülür (Wade, 2002). Gordon ve diğerlerine (2005) göre bu aşamada 

incinmiş kişiler incinmeyi kabul ederek ve incinmenin doğasını inceleyerek 

yaşadıkları acı ve üzüntüyü yeniden anımsamalıdır. Müdahaledeki ikinci aşama 

bireyin empati kurmasıdır. Worthington’a (1998c) göre empati bu modelin 

merkezindeki temel kavramdır. Modelde empatinin affetmeye aracılık ettiği ve 

bireyin inciten kişiyle empati kurmadan affetmesinin mümkün olmadığı belirtilir. 

Süreçte acıya sebep olan durumsal faktörlerin ve inciten kişinin duygu ve 

düşüncelerinin danışan tarafından fark edilmesi önemlidir. Alıştırmalar ve 

tartışmalar yoluyla danışanın bunları fark etmesi, böylelikle inciten kişiyle empati 

kurması sağlanır (Wade, 2002).  Modelde, empati ile ilişkili olumlu duyguların 

korku, öfke gibi affetmeme ile ilişkili olumsuz duygularla yer değiştirmesinin önemli 

olduğu belirtilmiştir (Musekura, 2010). Üçüncü aşama ise özgecil davranmadır. Bu 

aşamada bireyler affetmeye ihtiyaç duydukları ve affedildikleri zamanları hatırlarlar. 

Şekil 1. Affetme Piramit Modeli (REACH) 

. 

Affetmenin İfade edilmesi 

(make Commitment) 

Özgecil Davranma  

(Altruistic gift…) 

Empati kurma   

(Emphatize) 

Acının anımsanması 
 (Recall….)  

 

Affetmenin 

sürdürülmesi 

(Hold onto) 
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Affedildiklerinde bunun kendileri üzerindeki etkisinin ne olduğunu keşfederler. 

Bireyler bu tecrübe ile hiç kimsenin mükemmel olmadığının farkına varırlar (Gordon 

ve diğ., 2005).  

 

Olumlu duygularla olumsuz duyguların yer değiştirmesini sağlayan en 

önemli faktörlerden biri empatidir. Ancak kişinin yüksek düzeyde empati 

kurabilmesi, affetmenin gelişmesinde gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. 

Worthington’a (1998c) göre birey bilişsel olarak, hata yapan kişinin bakış açısını 

anlayabilir, hatta duygusal olarak kendini onunla özdeşleştirebilir; ancak yine de 

kişinin günahkâr, kötü ve ihmalkâr olduğunu düşünebilir. Birey yüksek düzeyde 

empati kursa bile, affetme gerçekleşmeyebilir. Affetmenin ortaya çıkmasında 

alçakgönüllülük (humility) çok önemlidir. Bu bağlamda incinen kişi şu şekilde 

mantık yürütebilir: Hata yapan kişiyi ve gerekçelerini anlayabiliyorum. Ben de beni 

inciten kişinin yaptığı kadar rahatsız edici birçok şey yaptım veya yapmayı istedim. 

Benim zayıflığımı gösteren bu tür durumlarda ben de affedilmeyi isterdim. Bireyler 

böyle mantık yürütebildiklerinde insanların hata yapabileceğini görür ve öfke odaklı 

talepler yerine alçakgönüllü bir şekilde karşılık verebilirler. Modelin dördüncü 

aşaması ise başkalarına kendisini inciten kişiyi affettiğini ifade etmektir. Affetmenin 

ifadelendirilmesi sözlü ya da yazılı ifade ile iletilebilmektedir (Townsend, 2012). 

Son aşamada bireyler, affetmeyi sürdürebilmeleri için kendilerine yardımcı olacak 

yöntemler bulma konusunda cesaretlendirilir. Danışanlar affetmeyi sözlü ya da yazılı 

olarak ifade ederek, affetmenin gelecekte kendilerinde pişmanlık oluşturabilecek 

yönlerini fark ederek, inciten kişiyi affetmeye çalışırlar ve müdahale boyunca 

edindikleri değişimleri devam ettirirler. Bu aşamada affetmeye devam etmek, 

affetmenin kızgınlık veya kırgınlığa dönüşmesine izin vermemek önemlidir (Wade, 

2002). 

 

Son olarak Worthington affetmenin çeşitli faktörlerle ilişkili olabileceğini 

belirtmiştir. Modelde bireyin affedip affetmemesinin bireyin kişiliğine, ilişkinin 

incitici yaşantıdan önceki özelliklerine, acı veren yaşantı sürecinde ve sonrasındaki 

özelliklere (itiraf, özür dileme, sevgi), empati ve alçakgönüllülükle ilgili olabilecek 

psikolojik süreçlere göre değişebileceğini belirtmiştir (Worthington, 1998a). 
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2.2.3. Affetmenin Sosyal Psikolojik Belirleyicileri Modeli 

 

McCullough ve diğerleri (1997) geliştirdikleri modelde affetmeyi etkileyen 

güdüleri ele almışlardır. Yazarlara göre affetme süreci karmaşık güdüsel 

değişiklikleri içermektedir (McCullough, Bellah, Kilpatrick ve Johnson 2001). 

Modelde sözü edilen bu güdüler intikam alma ve kaçınma güdüleridir. Kişilerarası 

incinme sonrasında incinen kişi, inciten kişiden kaçınır ya da ondan intikam almaya 

çalışır. Bireyin bu iki güdüsünün azalması affetmekle ilişkilendirilmiştir. Kişi 

affettiğinde intikam alma ve inciten kişi ile iletişimini kesme gibi temel güdüleri 

azalır, olumlu bir ilişkiyi devam ettirme gibi güdüsü artar (Akt. McCullough ve diğ., 

2001). Modelde affetme ile ilgili güdüsel değişikliklere sık sık değinilmekle birlikte, 

affetmenin bir güdü olmadığı da belirtilmiştir. McCullough ve diğerlerine (1997) 

göre affetme başlı başına bir güdü değildir. Ancak güdü, intikam alma ve kaçınma 

isteği azaldığında ve iyi niyet yönünde bir dönüşümün olduğunda bu dönüşüm 

altında yatan temel kavramdır (Akt. Taysi, 2007). Başka bir deyişle, affetme kendi 

başına bir güdü olmamasına karşın affetme sürecinde oluşan değişimler güdüsel 

değişiklikler aracılığıyla ortaya çıkmaktadır. 

 

Modelde bireyin affetmesini kolaylaştıran ya da zorlaştıran belirli psikolojik 

süreçlerden bahsedilmiştir. Empati kurma, hataya ve hata yapan kişiye ilişkin 

yükleme ve değerlendirmeler, hata yapanın niyetine ilişkin değerlendirme, hatanın 

kasıtlı olup olmadığı ve hatanın şiddeti affetme sürecini etkilemektedir (Musekura, 

2010). İncitilen kişi, incitene karşı empati ve/ veya merhamet hissedebilir, inciten 

kişinin hatadaki sorumluluğu ile ilgili bilişsel yargılamalarda bulunabilir, inciten 

kişinin niyeti, kastı ve hatanın şiddetiyle ilgili bakış açılarına sahip olabilir, hata ve 

inciten kişi hakkında strese neden olacak, kendisini kaçınmaya ya da intikam almaya 

güdüleyecek şekilde düşünmeyi seçebilir (Anderson, 2006). Modelde bu faktörlerin 

kişinin affetmesinde önemli rol oynadığı belirtilmiştir. İncitilen kişinin bu faktörler 

bağlamındaki bilişsel değerlendirmelerinin, kişinin empati kurmasını 

zorlaştırabileceği ve böylelikle kişiyi kaçınmaya ya da intikam almaya güdüleyerek 

affetmesine engel olabileceği belirtilmiştir. 
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McCullough ve diğerlerine (1997) göre empati, affetmeyi kolaylaştıran bir 

öğedir. Empati diğer kişinin bakış açısını anlamayı kolaylaştırmaktadır (Anderson, 

2006). Affetme için bireyin, ona zarar veren kişinin bakış açısını anlayabilmesi ve 

böylelikle empati kurabilmesi gerekmektedir. Araştırmalar bu iki değişkenin ilişkili 

olduğuna işaret etmektedir. Affeden bireyler kendilerini inciten kişilerle daha yüksek 

düzeyde empati kurma eğilimindedir. Daha yüksek empati puanına sahip kişiler ise 

daha yüksek affetme eğilimi göstermektedirler (Akt. Bono ve McCullough, 2006). 

 

Hatayı takiben ortaya çıkan, hatayı ve hata yapan kişiyi tekrar tekrar 

düşünmenin (ruminasyonun), affetmenin önemli sosyal bilişsel belirleyicilerden biri 

olduğu düşünülmektedir (Leon, 2008). Araştırmalar insanların hata ve hata yapan 

kişi hakkında çok fazla düşündüğü durumlarda, daha çok intikam ve kaçınma 

güdüsüne sahip olma eğiliminde olduklarını göstermektedir (Bono ve McCullough, 

2006). McCullough ve diğerlerine (1997) göre son zamanlarda kuramcılar 

ruminasyonun intikam isteğini sürdüren ve affetmeyi engelleyen önemli bilişsel 

faktörlerden biri olduğunu düşünmektedirler. Modelde affetme sürecindeki diğer 

önemli bir belirleyicinin ise kişinin hataya ve hata yapan kişiye ilişkin yükleme ve 

değerlendirmelerinin olduğu söylenmektedir. Weiner’e (1986) göre kişi, hata yapanı 

davranışlarının kontrolüne sahip biri olarak gördüğünde ona karşı öfke duymaktadır. 

Araştırmalar birinin inciten kişinin davranışına ilişkin sorumluluğuyla ilgili yüksek 

düzeyde yükleme yapmasının, affetme için önemli bir engel olarak algılandığını 

göstermektedir (Bono ve McCullough, 2006).  

 

2.2.4. Affetme Modellerinin Değerlendirilmesi 

 

Affetme konusunda pek çok model geliştirilmiştir. Ancak araştırmacılar 

özellikle 1994’e kadar geliştirilen affetme modellerinin deneysel çalışma ve klinik 

uygulamalar açısından yeterli olmadığı görüşündedirler (Musekura, 2010).  1994 

sonrasında geliştirilen “Affetme Piramit Modeli”, “Affetme Sosyal Bilişsel 

Değişkenleri Modeli” ve “Affetme Süreç Modeli” affetmenin anlaşılmasına çok 

önemli katkılarda bulunmuştur. Musekura’ya (2010) göre Enright, McCullough ve 

Worthington affetmenin bilimsel olarak çalışılmasına fayda sağlamışlar ve affetme 
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ile ilgili görüşleriyle affetme alanında çalışan araştırmacıları büyük ölçüde 

etkilemişlerdir.  

 

 Affetme kavramını tanımlama ve ölçme konusundaki güçlükler affetmeyi 

yeterli şekilde açıklayan bir model geliştirilmesine engel oluşturmaktadır. Newberg, 

d’Aquili, Newberg ve deMarici’ye (2000) göre affetme oldukça karışık bir 

kavramdır ve bu nedenle affetmeyi kapsamlı şekilde açıklayan bir model asla 

geliştirilemeyebilir. Ancak yine de mevcut modeller affetmeye önemli açıklamalar 

getirmiştir. Bu modellerin, çoğunun kişilerarası affetmeye odaklandığı 

görülmektedir. Affetme modelleri kişilerarası affetmeye odaklanmıştır; fakat 

affetmenin tek amacının ilişkileri düzeltmek olmadığı da belirtilmiştir. Affetme 

modellerinin amacı kişilerin bozulan ilişkileri düzeltmekten ziyade, kişilerin 

yaşamlarına devam etmelerini sağlamaktır (Musekura, 2010). Ayrıca Modeller 

affetmeyi kavramsallaştırmaları açısından da farklılaşmaktadırlar. Enright 

affetmenin akla dayandığını söyleyen bilişsel affetmeyi savunurken, Worthington ise 

affetmenin duygusal tepki olduğunu söyleyen duygusal affetmeyi vurgulamıştır. 

McCullough ise diğer araştırmacılardan farklı olarak özellikle affetme ile ilişkili 

güdüsel değişikliklere odaklanmıştır. Diğer taraftan üç model de affetmeye 

“gönüllü” olarak karar verildiği ve affetmenin zamanla oluşan bir “süreç” olduğu 

konusunda hem fikirdir. Enright (1996) Affetme Süreç Modelinde ve Worthington 

(1998) Affetme Piramit Modelinde affetme sürecini aşamalar şeklinde açıklamıştır. 

Müdahale modeli olarak önerilen bu modellerde, danışanların affetmelerini 

kolaylaştıracak belirli aşamalar ve bu aşamalarda kişilerin affetmeleri için gerekli 

olan değişimlerin nasıl sağlanacağını anlatan görevler tanımlanmıştır. McCullough 

ise modelinde affetmeyi güdüsel bir sistem olarak ele alarak affetme ile ilişkili sosyal 

bilişsel değişkenleri tanımlamıştır. Kısaca burada anlatılan üç model benzer 

özellikler taşımakla birlikte, affetmenin sağlanmasında farklı değişkenlerin rolünü 

ele almış, konunun anlaşılmasına, affetme kavramı ile ilgili deneysel çalışmaların ve 

danışma uygulamalarında affetmenin bir araç olarak kullanılmasının artmasına katkı 

sağlamıştır. 
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2.3. Affetme ve Bilişsel Çarpıtmalar, Benlik Saygısı, Dini Yönelim 

 

Bu bölümde affetme ile olan ilişkileri göz önünde bulundurularak 

araştırmanın bağımsız değişkenleri olan bilişsel çarpıtmalar, benlik saygısı ve dini 

yönelim hakkında bilgi verilmiştir. 

 

2.3.1. Affetme ve Bilişsel Çarpıtmalar 

 

Psikolojik Danışma alanında affetme müdahalelerinin bilimsel olarak 

araştırılması 1990’larda başlamıştır (Baskin ve Enright, 2004). Araştırmalar 

affetmenin fiziksel sağlık, genel sağlık, kısa süreli ve uzun süreli mutluluk gibi farklı 

değişkenlerle olumlu yönde ilişkili olduğunu göstermiştir (Maltby, Macaskill ve 

Day, 2001; Wilson, Milosevic, Carroll, Hart ve Hibbard, 2008). Bu bulgular 

psikolojik danışma sürecinde affetmeye olan ilginin artmasına yol açmıştır. Affetme 

özellikle kişilerarası çatışmaların çözümünde bir başa çıkma yolu olarak 

görülmektedir. Green, Decourville ve Sadava (2012) affetmeyi başa çıkma 

mekanizması olarak kullanan kişilerin, kullanmayanlara göre günlük yaşamlarında 

daha az stres yaşadıklarını belirtmektedirler. Affetmeyi geliştirmek için uygulanan 

müdahale programlarından elde edilen bulgular da bu görüşü desteklemektedir. 

Yapılan çok sayıda deneysel çalışma, kendini ve başkalarını affetmenin iyilik hali, 

benlik saygısı, umut gibi olumlu psikolojik özelliklerin artmasına; depresyon, öfke, 

kaygı, utanç, suçluluk gibi olumsuz psikolojik özelliklerin ise azalmasına katkı 

sağladığını göstermektedir (Al-Mabuk ve diğ., 1995; Freedman ve Enright, 1996; 

Kim, 2005; Lee, 2011; Lin ve diğ., 2004; Osterndorf, 2000; Phillips ve 

Osborne,1989; Reed ve Enright, 2006; Stuntzner, 2007).  

 

Psikolojik danışma sürecinde affetme kavramına yapılan vurgunun artması, 

insanların öfke ve acı gibi duygularının üstesinden gelmelerine yardım etmeye yeni 

bir boyut kazandırmıştır (Rotter, 2001). Affetmenin danışmada kullanımına ilişkin 

ise değişik görüş ve uygulamalar bulunmaktadır. Bunlardan biri bilişsel terapi 

yaklaşımına dayalı yöntem ve tekniklerin kullanılmasıdır.  
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Affetme eğitiminin bilişsel yönünün çoğunlukla Albert Ellis ve Aaron Beck 

gibi bilinen araştırmacıların araştırma ve klinik uygulamalarına dayandığı 

belirtilmiştir (Harris ve diğ., 2006). Bilişsel modele dayalı olarak Beck tarafından 

1960larda geliştirilen Bilişsel Terapide yanlış bilgi işlemelerinin düzeltilmesine ve 

danışanları uyumsuz davranış ve duygulara iten varsayımların değiştirilmesine 

yardım edilmektedir (Corsini ve Wedding, 2012). Aynı yaklaşım içinde yer alan bir 

diğer terapi yaklaşımı olan Akılcı Duygusal Davranış Terapisi ise Ellis (1967) 

tarafından geliştirilmiştir. Bu modelde ise merkezi kavram akılcı olmayan 

inançlardır. Akılcı olmayan inançlar katıdır, kesinlikle olması gerekenleri ve talepleri 

içerir (Akt. Murdock, 2012). Epiktetos’un “İnsanlara rahatsızlık veren, olayların 

kendisi değil, bu olaylara getirdikleri bakış açılarıdır” anlayışına dayalı bu 

modellerde, kişilerin işlevsel olmayan düşüncelerinin değiştirilmesine 

odaklanılmaktadır.  

 

Gordon ve diğerleri (2000) evlilik terapileri için bilişsel-davranışçı yaklaşıma 

dayalı Bilişsel Affetme Modelini geliştirmişledir. Üç aşamadan oluşan modelde, 

affetmenin sağlanması için bozulan ve zarar gören, bilişsel yapıların düzeltilmesine 

odaklanılmaktadır (Worthington, 2006). Özellikle varsayımları ve standartları içeren 

temel inançların affetmenin anlaşılmasında çok önemli olduğu belirtilmiştir (Gordon 

ve diğ., 2000). Varsayımlar bireylerin karı koca rolündeki kişinin özellikleri 

hakkındaki ve eşlerin bir diğeri ile ilişkisinin nasıl olduğu hakkındaki düşüncelerini 

içerir. Örneğin eşlerin evlilikle ilgili “evlilik bireyin güvende hissedebileceği, 

diğerine tam anlamıyla güvenebileceği bir yerdir” gibi varsayımlarının olabileceği 

belirtilmektedir. “Standartlar” ise bireylerin eşin ve ilişkinin nasıl olması gerektiğine 

ilişkin inançlardır. Örneğin “evliliğin gerekliliklerini kendi kişisel ihtiyaçlarımın 

önüne koymalıyım” düşüncesi bir standarttır. Modelde Ellis’in  “akılcı olmayan 

inançlar” olarak tanımladığı düşünceler “aşırı standartlar” olarak tanımlanmıştır 

(Baucom, Epstein, Sayers ve Sher, 1989). Danışma sürecinde bunların 

tanımlanmasının önemli olduğu belirtilir. Çünkü bu varsayımlar/inançlar davranışa 

kaynak oluşturmaktadırlar (Gordon ve diğ., 2000). 
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 Gordon, Baucom ve Snyder (2004) çalışmalarında anlattıkları bir vakada, 

danışanın siyah-beyaz şeklindeki bilişsel çarpıtmalarının eşi ile empati kurmasını 

engellediğini tespit etmişlerdir. Vakada danışanın “Eğer onu anlarsam, bu kötü bir 

insan olduğum anlamına gelir” biçiminde düşündüğü belirlenmiş, bu konuda içgörü 

kazanması desteklenerek, danışanın affetmesine yardım edilmiştir. Bugay ve Demir 

(2012) ise affetme müdahalesinin katılımcıların affetme eğilimleri üzerindeki 

etkililiğini test etmeyi amaçladıkları araştırmalarında, otomatik düşüncelerle ilgili 

çalışmışlardır. Affetme geliştirme programının üçüncü oturumunda, olumsuz 

duygulara yol açabilecek otomatik düşünceler ve olumsuz düşünce yapısı hakkında 

katılımcılara bilgi verilmiş, affetmenin kalıcı olmasını sağlamak için katılımcılara 

olumsuz düşünceleri (otomatik düşünce) fark etme (olayları daha az kişisel algılama, 

ya hep ya hiç, olumsuzlukları büyütme, felaketleştirme vb. gibi) becerisi 

kazandırılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda ise katılımcıların, başkalarını 

affetme ve genel affetme eğilimlerinde artış olduğu saptanmıştır.   

 

Alanyazına bakıldığında bireylerin affetmesine odaklanan psikolojik danışma 

oturumlarında bilişsel yapının bir parçası olarak bilişsel çarpıtmaların, bilişsel 

çarpıtmalardan kaynaklanan otomatik düşüncelerin anlaşılmasının ve düzeltilmesinin 

süreçte rolü olduğu anlaşılmaktadır. Thoresen, Luskin ve Haris (1998) bireylere 

“otomatik düşünceler” gibi bilişlerinin farkına varmayı, otomatik düşüncelerini 

değiştirmeyi ve inançlarını yeniden düzenlemeyi öğretmeye odaklanan Bilişsel 

Affetme Modelinin, affetmenin geliştirilmesine önemli açıklamalar getirebileceğini 

belirtmişlerdir. 

 

2.3.2. Affetme ve Benlik Saygısı 

 

Psikolojide en yaygın araştırılan kavramlardan birisi benlik saygısıdır (Cardi, 

2011). Baumeister, Campbell, Krueger ve Vohs’a  (2003) göre benlik saygısı genel 

anlamıyla kişinin kendine ne kadar değer verdiğiyle tanımlanmaktadır. Benlik 

saygısı, benliğin duygusal boyutudur. Birey, kim olduğuyla ilgili belirli fikirlere 

sahip olmasının yanı sıra, kim olduğuyla ilgili belirli duygulara da sahiptir. 

Böylelikle benlik saygısı, bireyin kendi benliğini beğenme ve değerli bulma derecesi 
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anlamına gelmektedir (Adams,1995). Bireyler yüksek ya da düşük olarak tanımlanan 

benlik saygısına sahip olabilirler. Baumeister ve diğerlerine (2003) göre yüksek 

benlik saygısı kişinin kendisiyle ilgili olumlu değerlendirmelerini, düşük benlik 

saygısı ise kişinin kendisiyle ilgili olumsuz değerlendirmelerini içermektedir. 

Alanyazında düşük ya da yüksek benlik saygısına sahip olmanın çeşitli sonuçları 

değerlendirilmiştir. Benlik saygısının olumlu etkileri olduğunu gösteren pek çok 

çalışma bulunmaktadır (Pyszczynski, Greenberg, Solomon, Arndt ve Schimel, 2004). 

Cardi (2011) düşük benlik saygısına sahip kişilerin, yüksek benlik saygısına sahip 

kişilere göre duygusal olarak, fiziksel olarak ya da ilişkileri konusunda sorun yaşama 

olasılıklarının daha yüksek olduğunu belirtmiştir. Benlik saygısı yüksek olan bireyler 

kendileri hakkında iyi hissetmekte ve zorluklarla etkili şekilde baş edebilmektedirler. 

Benlik saygısı düşük olan bireyler ise dünyayı daha olumsuz olarak görürler ve bu 

kişiler kendilerinden hoşnut değillerdir. Düşük benlik saygısı ile depresyon, 

utangaçlık, yalnızlık ve yabancılaşma arasında ilişki olduğunu gösteren çalışmalar 

çoğunluktadır (Heatherton ve Wyland, 2003).  

 

Neto ve Mullet’e (2004) göre affetme ve benlik saygısı arasındaki ilişkiyi 

incelemek önemli bir konudur. Bazı felsefecilere; örneğin Nietcszhe’e (1887) göre 

“affetme zayıflığın bir ifadesidir” (Akt. Enright ve Coyle, 1998). Affetmenin 

olumsuz psikolojik süreçlerle ilişkilendirilmesi ile ilgili çeşitli görüşler 

bulunmaktadır. Worthington’a (2001) göre affetme zordur. Affetme korkaklar ve 

iradesi zayıflar için değildir. Benzer şekilde North (1987) affetmenin korkaklık ve 

ahlaki güçsüzlükle karıştırılmaması gerektiğini belirtmiştir. Gerçek affetme güç ve 

cesaret gerektirmektedir. Kendisine üzüntü ve acı veren incinmeyi tanımlamak ve 

ona sebep olan kişiye sevgiyle yanıt vermek korkaklık değildir. Affetme bir zayıflık 

ifadesi değildir ve affedebilmek için affetme kapasitesine sahip olmak gerekmektedir 

(Enright ve Coyle, 1998).   

 

Alanyazında affetmenin gelişmesinde benlik saygısının rolü olduğuna 

değinilmiştir. Pyszczynski ve diğerlerine (2004) göre benlik saygısı kendini tehdide 

karşı tampon olarak işlev görmektedir. Böylelikle yüksek benlik saygısına sahip 

bireyler affetmeye engel olan savunucu davranışları göstermeye daha az ihtiyaç 
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duymaktadırlar (Johnson, 2010). Diğer bir deyişle benlik saygısı yüksek bireylerin 

savunucu davranışlar sergilemeye daha az ihtiyaç duymaları ve böylelikle daha çok 

affetmeleri beklenir. Genellikle incinme durumunda bireyin benlik saygısı zarar 

görebilmektedir. Bu nedenle affetme sürecinde benlik saygısının geliştirilmesi 

gerektiği araştırmacılar tarafından belirtilmiştir. Rosenak ve Harnden (1992) 

affetmenin mümkün olabilmesi için benlik saygısının güçlendirilmesinin gerekli 

olduğuna dikkat çekmişlerdir. Benzer olarak Worthington ve Diblasio (1990) egonun 

güçlü olmasının bireylerin yeterli düzeyde empati kurabilmesinde gerekli olduğunu 

belirtmişlerdir (Akt. Roby,1997).  

 

Benlik saygısının affetme eğilimini yordayıp yordamadığını tespit etmeyi 

amaçlayan çalışmalarda, katılımcıların affetme eğilimlerinin benlik saygısı 

tarafından güçlü şekilde yordandığı saptanmıştır (Coates, 1997; Johnson, 2010). 

Benzer araştırmalarda benlik saygısı ve affetme arasında olumlu yönde ilişki 

bulunmuştur (Ball, 2009; Buechsel, 2010; Crawley, 2005; Mauger, Perry, Freeman 

ve Grove, 1992). Bu çalışmalarda benlik saygısı yüksek olan katılımcıların affetme 

eğilimlerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca benlik saygısının affetme 

tepkisini kolaylaştırdığı ve benlik saygısı yüksek olanların affetmeye daha istekli 

oldukları görülmüştür. Eaton, Struthers ve Santelli (2007) yaptıkları araştırmada 

benlik saygısını daha kapsamlı şekilde değerlendirerek açık ve örtük benlik 

saygısının affetme sürecindeki rolünü incelemişlerdir. Çalışma sonucunda savunucu 

benlik saygısına sahip olan bireylerin kendilerinden özür dilendiğinde daha az 

affedici oldukları gözlenmiştir.  

 

Affetme ve benlik saygısı arasında olumlu ilişki olduğunu gösteren 

çalışmaların yanında iki değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı olmayan zayıf 

bir ilişki olduğunu gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Fu ve diğerleri (2008) Çin 

Halk Cumhuriyeti’nden alınan örneklem üzerinde yaptıkları araştırmalarında; benlik 

saygısı ve kişilerarası ilişkilerde affetme arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmadığını belirtmişlerdir. Wernli (2006) ise çalışmasında akran ilişkilerinde 

kendine saygının ergenlerin affetmeleriyle ilişkili olmadığını tespit etmiştir. Neto ve 
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Mullet (2004) yaptıkları araştırmada genel affetme eğilimi ve benlik saygısı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı olmayan olumsuz yönde ilişki bulduklarını belirtmişlerdir. 

 

Affetme ve benlik saygısı arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmaların bulguları 

karmaşıktır. Araştırmalara bakıldığında benlik saygısı yüksek kişilerin affedeceğini 

gösteren çalışmalar olmakla birlikte, benlik saygısı düşük kişilerin daha affedici 

olacağını söyleyen araştırmacılar bulunmaktadır. Benlik saygısı yüksek kişilerin 

affedici olacağını belirten araştırmacılar, benlik saygısının kişileri olumsuz olaylara 

karşı daha dirençli kılarak affetmeyi kolaylaştırdığını öne sürmektedirler (Droll, 

1984; Johnson, 2010). Benlik saygısı düşük kişilerin daha affedici olabileceğini 

söyleyen araştırmacılar ise bu kişilerin olumsuz yaşantılara karşı direncinin az 

olabileceğini, bu nedenle ilişkilerini sürdürmek için affetmeyi tercih edebileceklerini 

belirtmektedirler. Örneğin Katz, Street ve Arias (1997) özellikle düşük benlik 

saygısına sahip kadınların kendilerini daha çok diğerleri ile olan ilişkileriyle 

tanımladığını, bu nedenle ilişkilerinden feragat etme konusunda daha az istekli 

olacaklarını söylemişlerdir (Akt. Cardi ve diğ., 2007). Böylelikle kişi affederek 

ilişkisine devam edebilecektir.  

 

2.3.3. Affetme ve Dini Yönelim 

 

Affetme dinlerdeki önemli kavramlardan birisidir. Ancak sosyal bilimcilerin 

affetme kavramını dini değişkenlerle birlikte incelemeye başlamasının tarihi çok 

uzun değildir. O nedenle içinde yaşadığı toplumun, kültürün özelliklerini kendinde 

barındıran bir varlık olarak insanın affetmeye ilişkin görüş ve davranışlarının din 

bağlamında değerlendirilmesi söz konusudur. McCullough ve diğerlerine (2000) 

göre dini, kültürel ve durumsal farklılıklara değinmeden, affetmenin bilimsel olarak 

incelenmesi, insanın yaşantısından kopuk olmasına yol açabilir. 

 

Pek çok kültür ve toplum, erdemli bir yaşamı tanımlamak, erdemleri 

öğretmek ve erdemli kişi olma yolunda insanlara destek olmak için dinden 

yararlanmaktadır (Davis, Hook ve Worthington, 2008). Sosyal bilimciler din ve 

stresli zamanlar arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, insanların stresli oldukları 
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zamanlarda dini inançlarını, problem durumla baş etmek, affedebilmek için 

kullandıklarını belirtmişlerdir. Pargament ve Rye’e (1998) göre din affetmeye rol 

model, yöntem ve kaynaklar sağlayarak katkıda bulunmaktadır.  

 

Din alanyazını kendi acılarıyla baş eden ve acılarını sürdürmekten ziyade 

kendisini incitenlere sabır ile davranan bireylerin örnekleriyle doludur. Bu kişiler 

sabırlı, merhametli, hoşgörülü ve affedici davranışlarıyla izleyicileri için rol model 

olmuşlardır. İsa ölmeden hemen önce son sözlerinde, “Baba onları affet, onlar ne 

yaptıklarını bilmiyorlar.” (Luke 23:34)  diyerek Tanrı’dan hatalarını affetmesini 

istemiştir. Dinler rol model sağlamalarının yanı sıra, kutsal kitaplardaki ve diğer dini 

metinlerdeki affetme ile ilgili öğretileri ile kişiler arası ilişkilerinde affedici olmaları 

konusunda insanlara rehberlik etmektedir. Ayrıca dinlerin sağladığı dünya görüşü 

insanların affetmelerini kolaylaştırabilir. Din, bireylere onları incitenlerin de insan 

olduklarını ya da birlikte büyük bir ailenin üyeleri olduklarını düşünmelerine yardım 

eden bir dünya görüşü sunmaktadır (Mullet ve diğ., 2003). Bu görüşte zarar veren 

kişinin de insan olduğu, insanın yanılabileceği ve hiç kimsenin kusursuz olmadığı 

öğretilmektedir. Bu bakış açısını içselleştirdiğinde bireyin daha kolay affedebileceği 

düşünülmektedir.  

 

 İslam dininde de affedici olmaya açıkça değer verilmektedir. Allah’ın 99 

isminden biri affedici anlamındaki Gaffâr’dır. İslam öğretisinde Allah’ın affedici ve 

merhametli oluşuna vurgu yapılarak insanların da affedici olmaları gerektiği 

söylenmektedir. “Sizin ilahınız tek bir ilahtır; O'ndan başka ilah yoktur; O, 

Rahman'dır, Rahim'dir (affeden ve esirgeyendir)” (Bakara Suresi, 163). Hz. 

Muhammed de affetmeye değer vermiş ve yaşamında uygulamıştır (Rye, 2005). 

Haksız şekilde kendini inciten kişileri bile koşulsuz olarak affetmiştir. İnsanların 

affedici davranışları Allah’ın affetmesi, merhameti ve şefkati ile 

ödüllendirilmektedir. “Allah, muhakkak surette kötülüğü affeden kişiyi aziz/şerefli 

ve güçlü kılar” (Müsned, 2/235, 238). Buradan insanların affedici olmalarının 

ödüllendirileceği anlaşılmaktadır. İslam dininde Allah tarafından affedilmek için 

bireylerin tövbe etmesi gerekmektedir. Gazali’ye göre tövbe üç boyutlu bir süreçtir: 

Birincisi bilme, ikincisi pişmanlık, üçüncüsü gereğini yerine getirmedir. Dolayısıyla 
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tövbede önce zihinsel bir değişim yaşanır (Peker, 2010).  Bu değişim şimdiki 

zamanda ve gelecekte hataları terk etme ve geçmişte yapılan hatayı telafi etme 

kararına yol açmaktadır (Gazali, 2013). Buradan İslam dininde Allah tarafından 

affedilmek için pişman olmak, günah olan davranışı terk etmek ve günaha 

dönmemeye karar vermek gerekli ve önemli olduğu anlaşılmaktadır. İslam 

affedilmeye ve affetmeye çokça değer verse de affedilmeyecek hataları da 

tanımlanmıştır. “Hiç şüphesiz, Allah, kendisine şirk koşanları affetmez. Bunun 

dışında kalanlar ise, (onlardan) dilediğini affeder” (Nisa Suresi, 116). 

 

En eski dinlerden biri olan Budizm’de affetme kelimesinin tam karşılığı 

bulunmasa da affetmeyi kapsayan “şefkat” ve “merhamet” kavramları önemli 

görülmektedir. Enright, Eastin, Golden, Sarinopoulos ve Freedman’a (1992) göre 

Budizm’de affetmeye açıkça vurgu yapılmamakla birlikte “şefkat” ve “merhamet” 

kavramları affetme ile iç içe değerlendirilmiştir. Aralarındaki ayrıma değinilmeden 

affetme ile iç içe değerlendirilen hoşgörü kavramı ise hem kötülüğe/haksızlığa 

dayanmayı ve hem de kişinin kendisine karşı hata işleyen kişiye olan öfkesini terk 

etmesi anlamına gelmektedir (Rye ve diğ., 2000). Budizmde affetmenin gerekçesi 

acıya son vermek ve aydınlanmaya ulaşmaktır (Rye ve diğ., 2000).  

 

Eski felsefi sistemlerde affetmeye ilişkin açıklamalar bulunsa da bunlar 

affetmeye çok kapsamlı açıklamalar getirmemektedir. Kişilerarası affetme ile ilgili 

en gelişmiş fikirlere sahip en eski iki sistem Yahudi ve Hıristiyan yaklaşımlarıdır. 

Tevrat ve sonra Yahudi geleneği ilahi ve kişilerarası affetme ile ilgili ilk kapsamlı 

açıklamaları sunmuşlardır (Enright ve diğ., 1992).Yahudi insanların birkaç farklı 

sebeple affedici olmaları beklenmektedir. Newman’a (1987) göre Yahudi inancında 

insanların, doğası gereği affedici olan Tanrı’yı taklit etmeleri gerekmektedir. 

Bununla birlikte Yahudiler yalnızca Tanrı’yı taklit etmek için affetmezler, Tanrı’nın 

emirleri de bunu gerektirmektedir. “Öç almayacaksın. Halkından birine kin 

beslemeyeceksin. Komşunu kendin gibi seveceksin. RAB benim” (Levililer 19:18) 

(Rye ve diğ., 2000). Yahudilikte affetme koşulsuz değildir. Tanrının affetmesi için 

hata yapanın tövbe etmesi ve yolundan dönmesi şarttır. “Belki… kötü yolundan 

döner; Ben de suçlarını, günahlarını bağışlarım” (Yeremya, 36:3).Kurbanın affetmesi 
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için de açıkça kurallar tanımlanmıştır. Yahudi geleneğine göre affedilmeden önce 

yanlışı yapan kişi tövbe etmeli ve yanlışının bedelini ödemelidir (Ransley, 2004). 

 

Hıristiyanlıkta da affetme merkezde yer almaktadır (Rye, 2005). Tüm semavi 

dinlerde olduğu gibi Hıristiyanlıkta da Tanrı sevgi dolu, merhametli ve affedici 

olarak görülmektedir. Ransley’e (2004) göre Hıristiyanlıkta Tanrı sevgisi ve affetme 

esas olmakla birlikte, affetme aynı zamanda bir sorumluluk ve Tanrı sevgisine açık 

olmanın, ona erişmenin yolu olarak görülmektedir. Tanrı tarafından affedilmek için 

affedici olmaları öğütlenmiştir. “Başkalarının suçlarını affederseniz, göksel Babanız 

da sizin suçlarınızı affeder. Ama siz başkalarının suçlarını affetmezseniz, Babanız da 

sizin suçlarınızı affetmez” (Mat.6: 14-15). Yahudilikten farklı olarak Hıristiyanlıkta 

tövbe koşul değildir. Hıristiyanlık öğretisine göre pişmanlık ve zararın ödenmesine 

bakılmaksızın kişi başkalarını koşulsuz olarak affetmeli, kötülüğe kötülükle karşılık 

vermemelidir (Rye ve diğ., 2000).  

 

Genel olarak değerlendirildiğinde beklendik şekilde benzer kökenli dinler 

affetme için benzer gerekçeler sunduğu görülmektedir. Semavi dinler (Yahudilik, 

Hıristiyanlık ve İslam) insanlardan doğası gereği affedici olan Tanrı’yı taklit 

etmelerini istemektedir.  Aslında affetmenin dünyada ve ölümden sonraki yaşamda 

ödüle götüreceği belirtilmektedir (Rye ve diğ., 2000). Bununla birlikte affetme, 

kişinin Tanrı tarafından affedilmesinin, Tanrı ile olan ilişkisini artırmasının ve 

Tanrı’nın sevgisine erişmesinin yolu olarak değerlendirilmektedir. Affetmeye ilişkin 

benzer ve farklı noktaları bulunsa da neredeyse tüm dinlerde bir erdem olarak 

affetmenin üzerinde önemle durulmuştur. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda 

dindar insanların daha affedici olacağına ilişkin inanç mantıksız değildir. Ancak 

affetme pek çok dünya dini için son derece değerli olmasına rağmen, dindarlık ve 

affetme arasındaki ilişkiyi inceleyen deneysel çalışmaların bulguları karışıktır 

(Barnes ve Brown, 2010). McCullough ve Worthington’a (1999) göre dindarlık ve 

affetme arasında ilişki olduğunu gösteren veriler bulunmakla birlikte, durum 

göründüğünden karmaşıktır. 
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Çalışmaların pek çoğu özellikle kişilerarası ilişkilerde affetme ile dini 

değişkenler arasında olumlu yönde ilişki olduğunu göstermektedir (Jose ve Alfons, 

2007; Lutjen, Silton ve Flannelly, 2011; Mullet ve diğ., 2003; Sheldon ve Honeycutt, 

2011; Wuthnow, 2000). Lutjen ve diğerleri 2011’de yayınlanan çalışmalarında 

kendini ve başkalarını affetmenin, dindarlık, dua ve törenlere katılım ile olumlu 

yönde ilişkili olduğunu saptamışlardır. Çalışmada dindarlığın aracı değişkenler olan 

artan affetme ve azalan düşmanlığın aracılığıyla dolaylı olarak öznel sağlığı 

etkilediği belirlenmiştir. Sheldon ve Honeycutt (2011) dindarlığın affedici iletişim 

ile ilişkisini incelemeyi amaçladıkları araştırmalarında, dindarlık ve affetmeden 

sonra gerçekleşen normalleşmiş ya da düzelmiş ilişkiler arasında olumlu ilişki 

olduğunu bulmuşlardır. Jose ve Alfons’un (2007) araştırma bulgularına göre ise evli 

bireylerin affetmeleri ve dindarlık düzeyleri arasında olumlu yönde bir ilişki olduğu 

tespit edilmiştir.  Mullet ve diğerleri (2003) yaptıkları araştırmanın sonucunda yaş ve 

dini etkinliklere katılımın affetme istekliliğini birlikte etkilediğini bulmuşlardır. 

Başka bir deyişle dini etkinliklere katılımın affetme üzerindeki etkisi daha yaşlı grup 

için daha güçlüdür. Araştırmada kiliseye düzenli olarak katılan kişilerin, düzenli 

olarak katılmayan ve Tanrı’ya inanmayan kişilere göre affetmeye daha istekli 

oldukları görülmüştür. Affetme istekliliğinde sadece kişisel inançların değil temel 

olarak dine sosyal bağlılığın farklılık oluşturduğu (kiliseye katılım) görülmüştür. 

Wuthnow 2000’de yayınlanan araştırmasında dini gruplara üye kişiler gruplarının 

başkalarını affetmelerine yardımcı olduğunu ve ilişkilerini iyileştirmelerine yardım 

ettiğini belirtmişlerdir. Affedici davranış,  affetme hakkında öğrenmeye, paylaşmaya 

ve dua etmeye vurgu yapan gruplar tarafından kolaylaştırılmaktadır.  Özellikle 

affetme hakkında konuşmayı içeren grup aktivitelerini önemseyen gruplar, daha 

genel dini aktivitelere odaklanan gruplara göre kişilerin affetmesine daha çok yardım 

etmektedir.  

 

Dindarlık, dini katılım, dini inanç gibi değişkenlerin yanında dini daha geniş 

bağlamda ele alan çalışmalar, kişilerin Tanrı’nın affetmesine ilişkin 

kavramsallaştırmalarını ve değerlendirmelerini içeren, Tanrı’yı işbirlikçi olarak 

görme, Tanrı’nın affettiğine inanma, Tanrı’ya bağlanma stilleri gibi değişkenlerin, 

kişilerin affetmeleri ile olan ilişkisini ele almışlardır. Davis ve diğerleri (2013) 
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araştırmalarında “Tanrı’ya kızgın olma”, “Hatayı saygısızlık olarak görme”, ve 

“Hata yapan kişiyi şeytan olarak görme” gibi değişkenler ile affetmeme arasında 

anlamlı ilişki olduğunu ve bu değerlendirmelerin affetmeyi güçleştirdiğini 

saptamışlardır. Escher 2013’te yayınlanan çalışmasında Tanrı’yı işbirlikçi olarak 

görmenin, Tanrı’nın affettiğine inanarak, ilahi olanı taklit etmenin ve dini inançları 

diğer ilişkilere taşımanın affetmeyi güçlü şekilde yordadıklarını saptamışlardır. 

McConnell ve Dixon (2012) ise çalışmasında kişilerin genel olarak Tanrı’nın 

affettiğine inansa bile, kişisel olarak kendilerini affetmeyebileceğini düşündüklerini 

ve bu durumun affetme eğilimleri ile ilişkili olduğunu saptamışlardır. Akl ve Mullet 

(2010) affetme ve Tanrı’nın affetmesinin kavramsallaştırılması arasındaki ilişkiyi 

incelenmek amacıyla yaptıkları araştırmada içsel dini motivasyon ve koşulsuz 

şekilde affeden tanrı imgesinin, katılımcıların koşulsuz affetmelerini anlamlı şekilde 

yordadığını tespit etmişlerdir. Ayrıca Tanrı tarafından affedildiğini daha çok 

hisseden kişilerin koşulsuz affetme puanlarının da yüksek olduğu gözlenmiştir. 

Gorsuch ve Hao (1993) çalışmalarında kişisel dindarlık ölçeğinden yüksek alan 

katılımcıların affedici güdü, dini tepki, affetme yanlısı eylem faktörlerinden yüksek 

puan aldıklarını gözlemişlerdir. Diğer bir deyişle dindar kişiler affetmeye ilişkin 

daha güçlü güdüye sahip oldukları ve dindar kişilerin, dindar olmayan kişilere göre 

daha çok affetmeye çalıştıkları tespit edilmiştir.  

 

2.4. Türkiye’de Affetme Konusunda Yapılmış Çalışmalar 

 

 Affetme bilimsel bir çalışma alanı olarak oldukça yeni olduğundan ülkemizde 

konu ile ilgili çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Ülkemizde konu ile ilgili ilk 

çalışma Taysi (2007) tarafından yapılmıştır. Taysi (2007) yaptığı araştırmada evli 

kadınların ve evli erkeklerin evlilik uyumlarının, nedensellik ve sorumluluk 

yüklemelerinin evlilikteki affetmeyi ne düzeyde yordadığını incelemiş, affetme 

üzerinde, evlilik uyumunun ve yüklemelerin yordayıcı etkisi olduğunu bulmuştur. 

Buna göre evlilik uyumu daha yüksek olan katılımcıların daha affedici oldukları 

görülmüştür. Tüm çiftlerde ve evli kadınlarda yüklemelerin, ilişki uyumuna göre 

affetmeyi daha iyi yordadığı, evli erkeklerde ise ilişki uyumunun yüklemelere göre 

affetmeyi daha iyi yordadığı bulunmuştur. Evli kadınların, evli erkeklere göre eşin 
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verdiği zararı daha fazla incitici bulduğu görülmüş, ancak affetme, yükleme ve 

evlilik uyumu yönünden cinsiyetler arasında bir farklılık görülmemiştir. 

 

 Daha sonra Alpay (2009) araştırmasında evli bireylerin, evliliklerine ilişkin 

doyumlarının, benlik saygısı düzeylerinin, bağlanma stillerinin, romantik kıskançlık 

düzeylerinin, empatik eğilimlerinin ve incinme düzeylerinin affetmeyi ne ölçüde 

yordadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda eşin bir başkası ile 

cinsel birlikteliği olan ikinci tür kıskançlık tetikleyicisi, empati, incinme derecesi ve 

benlik saygısı değişkenlerinin, affetmenin alt boyutlarını (kaçınma, intikam ve 

ilişkiyi sonlandırma) yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre eşin bir başkası ile 

cinsel birlikteliği ile ilgili kıskançlığın, affetmenin kaçınma alt boyutunu olumsuz 

yönde, intikam alt boyutunu olumlu yönde yordadığı belirlenmiştir. Buna göre eşi 

cinsel olarak kıskanma arttıkça kaçınmanın azaldığı ve intikam alma düzeyinin 

arttığı belirlenmiştir.  Empatinin ise affetmenin kaçınma, intikam ve ilişki 

sonlandırma boyutlarını olumsuz yönde yordadığı, empati arttıkça, kaçınmanın, 

intikam almanın ve ilişkiyi sonlandırmanın azaldığı, dolayısıyla affetmenin arttığı 

bulunmuştur. Ayrıca incinme düzeyinin kaçınma, intikam alma ve ilişkiyi 

sonlandırma alt boyutunu olumlu yönde yordadığı, incinme arttıkça kaçınmanın, 

intikam almanın ve ilişkiyi sonlandırmanın arttığı, böylelikle affetmenin azaldığı 

bulunmuştur. Benlik saygısı ise affetmenin alt boyutu olan kaçınma davranışını, 

intikam alma ve ilişkiyi sonlandırma alt boyutunu olumsuz yönde yordamaktadır. 

Kısaca yüksek düzeyde kurulan empatinin ve yüksek benlik saygısının affetmeyi 

kolaylaştırabileceği, algılanan incinme derecesinin çok olmasının affetmeyi 

güçleştirebileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Yıldırım (2009) ise araştırmasında bağlanma stillerinin sorumluluk 

yüklemelerinin aracı rolüyle affetmeyi ve alt boyutlarını ne ölçüde yordadığını 

incelemiştir. Yapılan analizler sonucunda, bağlanma stillerinin sorumluluk 

yüklemelerinin kısmi aracı rolüyle affetmeyi ve alt boyutlarını yordadığı 

görülmüştür. Güvenli bağlanma, güvenli olmayan gruplarla karşılaştırıldığında, daha 

az sorumluluk yüklemelerinin kısmi aracılığıyla daha fazla affetmeyi yordadığı 

bulunmuştur. Güvenli bağlanma stiline sahip olanların, olmayanlara göre daha az 
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sorumluluk yüklemesi yaptığı, daha az sorumluluk yüklemelerinin kısmi aracılığıyla 

daha çok affetme eğilimine sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada güvenli 

bağlanma ile karşılaştırıldığında özellikle korkulu bağlanma stilinin, bireylerin 

karşılaştıkları olumsuz olaylara ilişkin daha fazla sorumluluk yüklemelerinde 

bulunmalarına yol açarak ve sorumluluk yüklemelerinin kısmi aracılığıyla daha az 

affetmeyi yordadığı belirlenmiştir. Kısaca güvenli olmayan bağlanma stillerine 

sahip, yüksek düzeyde sorumluluk yüklemesi yapan bireylerin daha az affetme 

eğilimine sahip oldukları belirlenmiştir.  

 

Bugay (2010) Hall ve Fincham’ın kuramsal modeline dayanarak bireyin 

kendini affetmesinde sosyo-bilişsel (kontrol odağı, ruminasyon ve başkalarınca 

belirlenen mükemmeliyetçilik), duygusal (utanç ve suçluluk) ve davranışsal (telafi 

edici davranışlar) değişkenler arasındaki yapısal ilişkiyi ve bu değişkenlerin kendini 

affetmedeki katkılarını incelemiştir. Araştırma sonucunda sosyo-bilişsel (kontrol 

odağı, ruminasyon ve başkalarınca belirlenen mükemmeliyetçilik), duygusal (utanç 

ve suçluluk) ve davranışsal (telafi edici davranışlar) değişkenlerin, kendini affetmeyi 

yordadığı bulunmuştur. Buna göre ruminasyon, başkaları tarafından belirlenen 

mükemmeliyetçilik, utanç ve suçluluk değişkenlerinin kendini affetme ile olumsuz 

yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte telafi edici davranışlar ile 

kendini affetme arasında olumlu yönde ilişki olduğu anlaşılmıştır. 

 

Çardak (2012) araştırmasında araştırmacı tarafından hazırlanmış olan 

affedicilik eğilimini arttırmaya yönelik psiko-eğitim programının, üniversite 

öğrencilerinin belirsizliğe tahammülsüzlük, psikolojik iyi oluş, öfke kontrolü, sürekli 

kaygı üzerindeki etkisini incelemiştir. Araştırmada psiko-eğitim programına 

katılacak bireyler affedicilik eğilimleri, belirsizliğe tahammülsüzlükleri, psikolojik 

iyi oluşları ve öfke kontrolü düzeyleri düşük olarak; sürekli kaygı düzeyleri ise 

yüksek olarak belirlenen kişilerden oluşmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen 

bulgular Çok Değişkenli Varyans Analizi yöntemiyle incelenmiş ve belirsizliğe 

tahammülsüzlük, psikolojik iyi oluş, öfke kontrolü ve sürekli kaygı değişkenlerinin 

bileşkesi bakımından deney ve kontrol grupları arasında ölçümlerde istatistiksel 

olarak deney grubu lehine bir gelişme olduğu tespit edilmiştir.  
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Halisdemir 2013 yılında gerçekleştirdiği araştırmasında üniversite 

öğrencilerinde, geçmişe yönelik anne kabul red algısı, kendini affetme düzeyleri ve 

demografik değişkenlerinin (cinsiyet, öğrenim görülen fakülte, sınıf düzeyi ve 

algılanan akademik başarı) psikolojik iyi oluş düzeylerini yordayıp yordamadığını 

incelemeyi amaçlamıştır. Araştırma sonucunda kendini affetme, geçmişe yönelik 

anne kabul red algısı, algılanan akademik başarı ve öğrenim görülen fakülte 

değişkenlerinin psikolojik iyi oluşu anlamlı düzeyde yordadığı tespit edilmiştir. 

Araştırmada kendini affetmenin psikolojik iyi oluşu olumlu yönde yordadığı 

psikolojik iyi oluş ile kendini affetme arasında olumlu yönde ilişki olduğu 

bulunmuştur. 

 

Şamatacı’nın (2013) araştırmasında genç yetişkinlerin romantik ilişkilerinde 

karşılaştıkları incinme durumuna verdikleri affetme tepkileri ile bireyin ve 

partnerinin TA Ego durumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma sonucunda, partnerini Koruyucu Ebeveyn ve Yetişkin ego durumunda 

algılama eğilimi arttıkça, bireylerin partnerlerini affetme düzeyinin arttığı, Eleştirel 

Ebeveyn ve Doğal Çocuk olarak algılama eğilimi arttıkça affetme düzeylerinin 

azaldığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte katılımcıların kendilerini Eleştirel 

Ebeveyn ego durumunda algılama eğilimleri artıkça, intikam tepkileri verme 

eğilimlerinin arttığı; Koruyucu Ebeveyn ve Yetişkin ego durumunda algılama 

eğilimleri arttıkça, intikamcı tepkiler verme eğilimlerinin azaldığı görülmüştür.  

Bireylerin partnerlerini Eleştirel Ebeveyn ve Doğal Çocuk ego durumunda algılama 

eğilimleri arttıkça intikam, kaçınma ve ilişkiyi sonlandırma tepkileri verme 

eğilimlerinin arttığı; Koruyucu Ebeveyn ve Yetişkin ego durumunda algılama 

eğilimleri arttıkça intikam, kaçınma ve ilişkiyi sonlandırma tepkileri verme 

eğilimlerinin azaldığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

 

Son olarak Asıcı (2013) araştırmasında öğretmen adaylarının sosyo 

demografik özelliklerine göre farklılaşan affetme özelliklerini, öz-duyarlılık ve 

benlik saygısı düzeylerini incelenmiş ve bu değişkenler arasında ilişki olup 

olmadığını tespit etmeyi amaçlamıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının 

affetme özellikleri ile öz-duyarlık ve benlik saygısı arasında olumlu yönde anlamlı 
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ilişkiler olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte genel affetme puan ortalamalarının 

yaş, eğitim alanı, mutluluk durumu, duygusal ilişki durumu, algıladığı baba tutumu 

ve psikolojik sorun yaşama durumu değişkenlerine göre farklılaştığı, ancak cinsiyet, 

sınıf, yaşamın büyük bölümünün geçtiği yerleşim yeri, kardeş sayısı, anne baba 

eğitim düzeyi, anne baba meslek durumu, algıladığı anne tutumu, ailenin aylık geliri, 

algıladığı ekonomik durum ve sorunu olduğunda başkalarından yardım isteme 

değişkenlerine göre ise farklılaşmadığı belirlenmiştir. 

 

Türkiye’de affetme konusunda yapılan çalışmalarda yakın ilişkiler 

bağlamında, affetmenin, sorumluluk yüklemeleri, kıskançlık, empati, incinme 

derecesi, bağlanma stilleri ve benlik saygısı gibi değişkenlerle ilişkili olduğu 

belirlenmiştir. Kendini affetme, başkalarını affetme ve genel affetme eğilimi 

değişkenlerinin ise ruminasyon, utanç ve suçluluk, kontrol odağı, öz duyarlılık, anne 

tutumu, benlik saygısı vb gibi değişkenlerle ilişkili olduğu görülmüştür. Çalışmalara 

bakıldığında, affetme konusunda yapılan çalışmaların hızla arttığı görülmüştür. 

Affetme konusundaki çalışmaların artması affetme kavramının Türk kültüründe daha 

anlaşılır olmasına fayda sağlamaktadır. 
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BÖLÜM 3 

 

YÖNTEM 

 

Araştırmanın bu bölümünde, araştırmanın modeline, çalışma grubuna, veri 

toplama araç ve tekniklerine, verilerin toplanmasına ve verilerin analizine ilişkin 

açıklamalara yer verilmiştir. 

 

3.1. Araştırmanın Modeli 

 

 Araştırmada iki değişken arasındaki ilişkiyi betimlemeyi amaçlayan 

ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modelleri iki ya da daha çok 

değişkenin aralarında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi 

amaçlayan araştırma modelleridir (Karasar, 2013). Araştırmanın değişkenlerini 

cinsiyet, bilişsel çarpıtma, kendini affetme, başkalarını affetme, benlik saygısı ve 

dini yönelim oluşturmaktadır. Araştırmada üniversite öğrencilerinde cinsiyet, 

bilişsel çarpıtma, benlik saygısı ve dini yönelim değişkenlerinin, kendini ve 

başkalarını affetme eğilimlerini ne ölçüde yordadığı incelenmiştir. 

 

3.2. Çalışma Grubu 

 

Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Dumlupınar 

Üniversitesinde Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim 

Fakültesi ve Mühendislik Fakültesinde öğrenim gören 459 (248 kadın, 211 erkek) 

gönüllü öğrenciler oluşturmuştur. Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin kişisel 

özelliklerine ait betimsel istatistikler Çizelge 2’de sunulmuştur. 
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Çizelge 2 

Çalışma Grubunu Oluşturan Öğrencilerin Kişisel Özelliklerine İlişkin Frekans 

ve Yüzde Dağılımları 

Değişken  Frekans Yüzde 

Cinsiyet    

            Kadın 248 54 

            Erkek 211 46 

Toplam 459 100 

Yaş    

            17-20 220 47,9 

            20-29 239 52,1 

Toplam 459 100 

Öğrenim Görülen Fakülte   

            Eğitim Fakültesi 19 4,1 

            Fen Edebiyat Fakültesi 147 32,0 

            İdari İktisadi Bilimler Fakültesi 233 50,8 

            Mühendislik Fakültesi 60 13,1 

Toplam 459 100 

Kaldıkları Yer   

            Yurt 227 49,5 

            Aileyle Birlikte Evde 30 6,5 

            Arkadaşla Birlikte Evde 174 37,9 

            Akrabalarla 5 1,1 

            Diğer 23 5 

Toplam 459 100 

Anne Eğitim Düzeyi   

            Okuryazar Değil 44 9,5 

            Okuryazar 25 5,4 

            İlkokul Mezunu 234 51,0 

            Ortaokul Mezunu 57 12,4 

            Lise Mezunu 83 18,1 

            Üniversite Mezunu 14 3,1 

            Lisansüstü Okul Mezunu 2 0,4 

Toplam 459 100 

Baba Eğitim Düzeyi   

Okuryazar değil 4 9 

            Okuryazar 16 3,5 

            İlkokul Mezunu 168 36,6 

            Ortaokul Mezunu 90 19,6 

            Lise Mezunu 122 26,6 

            Üniversite Mezunu 56 12,2 

            Lisansüstü Okul Mezunu 3 0,7 

Toplam 459 100 

 

Katılımcıların cinsiyete göre dağılımları incelendiğinde 248 kişinin kadın 

(%54), 211 kişinin erkek (%46) olduğu, kadın katılımcıların erkek katılımcılardan 

daha çok olduğu görülmüştür. Katılımcıların yaşlarına göre dağılımları 
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incelendiğinde ise 17-20 yaş aralığında 220 kişi (%47,9), 20-29 yaş aralığında 239 

(%52,1) kişi olduğu, yaş ortalamasının ise 20.61 olduğu görülmüştür. Katılımcıların 

okudukları fakültelere göre dağılımlarına bakıldığında ise katılımcıların 233 kişinin 

İdari İktisadi Bilimler Fakültesinde (%50,8), 147 kişinin Fen Edebiyat Fakültesinde 

(%32), 60 kişinin Mühendislik Fakültesinde (%13,1) ve 19 kişinin Eğitim 

Fakültesinde (%4,1) öğrenim gördükleri anlaşılmaktadır. Katılımcıların kaldıkları 

yere göre dağılımlarına bakıldığında çoğunun yurtta (%49) ve evde (%37) 

arkadaşlarıyla birlikte kaldıkları görülmüştür. Çizelge incelendiğinde katılımcıların 

çoğunluğunun anne-babalarının eğitim düzeylerinin ilkokul mezunu olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 

3.3. Veri Toplama Araç ve Teknikleri 

 

 Bu araştırmada veri toplama araçları olarak Kişisel Bilgi Formu, Akılcı 

Olmayan İnanç Ölçeği, Heartland Affetme Ölçeği, Dini Yönelim Ölçeği ve 

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. 

 

3.3.1. Kişisel Bilgi Formu 

 

 Araştırmada katılımcıların öğrenim gördükleri fakülte ve bölüm, sınıf, yaş, 

cinsiyet, kardeş sayısı, aile yapısı, yaşanılan yer, anne-baba eğitim düzeyi, anne baba 

çalışma durumu gibi bilgilerine erişmek için kişisel bilgi formu kullanılmıştır 

 

3.3.2. Heartland Affetme Ölçeği (HAÖ) 

 

 Heartland Affetme Ölçeği Thompson ve diğerleri (2005) tarafından 

bireylerin affetme eğilimlerini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek 18 maddeden 

oluşan 7’li Likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin özgün formunun kendini, başkalarını ve 

durumu affetmek olmak üzere üç alt boyutu bulunmaktadır. Ölçeğin alt 

ölçeklerinden alınabilecek puan 6 ile 42 arasında, ölçeğin toplamından alınabilecek 

puan ise 18 ile 126 arasında değişmektedir. Ayrıca ölçeğin ölçüt bağlantılı 

geçerliğini hesaplamak için kullanılan ölçeklerle arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
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görülmüştür. Buna göre affetmenin ruminasyon, düşmanlık ve öç alma ile olumsuz 

olarak ilişkili olduğu bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliği için yapılan çalışmalar 

sonucunda, test tekrar test katsayısı kendini affetme alt ölçeği için .83, başkasını 

affetme için .72, durumu affetme alt boyutu için .73 ve toplam puan için .77 olarak 

hesaplanmıştır. Cronbach α katsayıları da sırasıyla .75, .78, .79 ve toplam puan için 

.86 olarak rapor edilmiştir (Akt. Bugay, 2010). 

 

 Ölçeğin Türk kültürü için çeviri ve uyarlama çalışması Bugay ve Demir 

(2010) tarafından yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum iyiliği 

indeksi (GFI) .92; karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI) .90; kök ortalama kare 

yaklaşım hatası (RMSEA)= .06 olarak bulunmuş, ölçeğin yapı geçerliliğinin yeterli 

düzeyde olduğu bulunmuştur. Ölçeğin geçerlilik çalışması kapsamında ölçüt bağımlı 

geçerliliği hesaplanmış, affetme ölçeğinin tüm boyutlarının yaşam doyumu ölçeği ile 

(kendini affetme boyutu için r=.205, p=.00, başkalarını affetme boyutu için r = .145, 

p=.00; durumları affetme boyutu için r = .381, p=.00, ve genel affetme için r = .324 

p=.00) olumlu yönde ilişkili olduğu görülmüştür. Affetmenin ruminasyon ölçeği ile  

(kendini affetme boyutu için r = -.353, p =.00; durumları affetme boyutu için r = -

.351, p=.00, ve toplam affetme için r = -.333 p =.00) olumsuz yönde ilişkili olduğu 

saptanmıştır. Başkalarını affetme boyutu ve Ruminasyon ölçeği arasında anlamlı bir 

ilişki olmadığı (r = -.085, p =.102) görülmüştür. Ölçeğin Türkçe formunun Cronbach 

α iç tutarlılık katsayısı kendini affetme alt ölçeği için .64, başkalarını affetme alt 

ölçeği için .79 ve durumu affetmek alt ölçeği için .76 olarak bulunmuştur. Ölçeğin 

tümü için Cronbach α değeri ise .81 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin bu araştırmada 

Cronbach α değeri kendini affetme alt ölçeği için .41, başkalarını affetme alt ölçeği 

için .64, durumu affetmek alt ölçeği için .60 ve ölçeğin tümü için.71 olarak 

bulunmuştur. Daha sonra daha büyük bir örneklemde ölçeğin psikometrik özellikleri 

Bugay, Demir ve Delevi  (2011) tarafından incelenerek ölçeğin orijinal 3 faktörlü 

yapısının Türk örneklemi için uygunluğu test edilmiş ve Doğrulayıcı Faktör Analizi 

uyum değerleri yeterli düzeyde bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 

kök ortalama kare yaklaşım hatası (RMSEA) .04; standardize edilmiş kök ortalama 

kare artık (SRMR) .03; uyum iyiliği indeksi (GFI) .96; karşılaştırmalı uyum indeksi 

(CFI) 0.97 olarak belirlenmiştir. Ayrıca bütün faktör yüklerinin .42 ve .76 arasında 
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değiştiği ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca her bir faktör 

için hesaplanan bağıntı katsayıları, üç faktörün birbirleriyle olumlu yönde ilişkili 

olduğunu göstermiştir (kendini affetme ve başkalarını affetme r = .33, kendini 

affetme ve durumu affetme r = .75, başkalarını affetme ve durumu affetme r = .50).  

 

3.3.3. Dini Yönelim Ölçeği (DYÖ) 

 

Bu araştırmada, Onay (2002) tarafından geliştirilen ölçek kişilerin dini 

yönelimlerini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. 18 madde, 3 alt boyuttan  (Düşünce, 

Davranış, Duygu) oluşan dörtlü likert tipi bir ölçektir. Ölçekten alınabilecek en 

düşük puan 18 en yüksek puan 72’dir. Ölçekten alınan puanın 72’ye doğru çıkması, 

yükselen dinî yönelim düzeyini gösterirken, 18’e doğru düşmesi de azalan dinî 

yönelim düzeyini göstermektedir. Ölçeğin geçerlik çalışmaları kapsamında yapılan 

faktör analizi sonucunda ölçekte bulunan maddelerin faktör yüklerinin .50’nin 

üstünde olduğu ve üç boyutta dağıldığı görülmüştür.  DYÖ’nün güvenilirliği için ilk 

olarak, Cronbach α ve Guttman iç tutarlılık değerlerine bakılmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda DYÖ’nin Cronbach α değerinin Erciyes Üniversitesi örneklemi için .94’e, 

Ankara Üniversitesi örneklemi için .95’e ulaştığı görülmüştür. Guttmaan değerinin 

Erciyes Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi örnekleminde .95 olduğu görülmüştür. 

Ölçeğin bu araştırmada Cronbach α iç tutarlılık katsayısı .87 olarak bulunmuştur 

 

3.3.4. Akılcı Olmayan İnanç Ölçeği (GDÖ) 

 

 Türküm (2003) tarafından geliştirilen ölçek, 15 maddeden oluşmakta olup 

beşli likert formatındadır. Ölçeğin Kişilerarası İlişkiler, Onaylanma İhtiyacı ve Ben 

olmak üzere 3 alt boyutu bulunmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 15, en 

yüksek puan ise 75’dir. Ölçekten alınan yüksek puan akılcı olmayan inanç düzeyinin 

yüksek olduğuna işaret etmektedir. Ölçeğin geçerliliğini sınamak için faktör 

analiziyle yapı geçerliliği ve değişik ölçekler kullanılarak halihazır geçerlilik 

çalışması yapılmıştır. Faktör analizinde elde edilen sonuçlara göre tüm faktörlerin 

toplam varyansın % 42.9’unu açıkladığı ve üç faktörde dağıldığı görülmüştür. 

Halihazır geçerlilik çalışmasında Akılcı Olmayan İnanç Ölçeği ve Fonksiyonel 
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Olmayan Tutumlar Ölçeği arasında olumlu yönde (.40) anlamlı ilişki bulunmuştur. 

Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeğinin Sınav Kaygısı Envanteri ve Beck Depresyon 

Envanteri ile ise ilişkili olmadığı (-.03 ve .16) bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliği; iç 

tutarlılık katsayısı ve test- tekrar test güvenirlik katsayısı hesaplanarak incelenmiştir. 

Ölçeğin madde toplam korelasyonları .50 ile .52 arasında olup, ölçek bütünü için 

bulunan iç tutarlılık katsayısı .75’ dir. Bu araştırmada ölçeğin tümü için Cronbach α 

iç tutarlılık katsayısı .62 hesaplanmıştır. On hafta arayla testin tekrarı yöntemiyle 

elde edilen güvenirlik katsayısı ise. 81 olarak tespit edilmiştir (Türküm, 2003). 

 

3.3.5. Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) 

 

Rosenberg Self-Esteem Scale (Benlik Saygısı Ölçeği) 1965 yılında Morris 

Rosenberg tarafından ergenlere yönelik benlik saygısı ölçüm aracı olarak 

geliştirilmiştir (Rosenberg, 1965). Çuhadaroğlu 1985 yılında ölçeği Türkçe’ye 

çevirmiş, geri çevirisi ve lise öğrencilerinde geçerlik güvenirlik çalışmalarını 

yaparak Türkiye’deki ergenlerde de kullanılabilecek hale getirmiştir (Çuhadaroğlu, 

1986). Toplam 10 maddeden oluşan ölçek 4’lü Likert tipindedir. Ölçekteki maddeler 

Guttman değerlendirme yöntemiyle puanlanmaktadır. Ölçekte 0-1 puan yüksek, 2-4 

puan orta ve 5-6 puan düşük benlik saygısı düzeyini göstermektedir. Geçerlilik 

çalışmasında benlik saygısı alt boyutu için psikiyatrik görüşmeler kullanılmış ve 

ölçeğin geçerlilik oranı .71 olarak saptanmıştır. Ölçeğin bu araştırmada Cronbach α 

iç tutarlılık katsayısı ise .78 olarak bulunmuştur. Güvenilirlik çalışmasında ise test 

tekrar test güvenilirliği ise 0.89 olarak saptanmıştır.  

 

3.4. Verilerin Analizi 

 

Araştırmanın genel amacı doğrultusunda, benlik saygısı, dini yönelim, 

bilişsel çarpıtmalar ve cinsiyet değişkenlerinin başkalarını affetme ve kendini 

affetme eğilimlerini yordayıp yordamadığını test etmek amacıyla çoklu doğrusal 

regresyon analizi yapılmıştır. Büyüköztürk’e (2007) göre çoklu regresyon analizi 

bağımlı değişkenle ilişkili olan iki ya da daha çok bağımsız değişkene dayalı olarak 

bağımlı değişkenin tahmin edilmesine yönelik bir analizdir. 
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Araştırmada kendini affetme ve başkalarını affetme eğilimlerinin 

yordayıcılarını göstermeyi amaçlayan iki regresyon modeli oluşturulmuştur. Çoklu 

doğrusal regresyon analizi en az aralık ölçeğinde ölçülen sürekli değişkenleri 

gerektirir. Nitel değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkileri araştırılacaksa, bu 

tür değişkenler “göstermelik” değişken olarak tanımlandıktan sonra analize alınabilir 

(Büyüköztürk, 2007). Araştırmanın yordayıcı değişkenlerinden olan cinsiyet süreksiz 

değişken olduğundan, regresyon analizine “göstermelik değişken” olarak kodlanarak 

dahil edilmiştir. Cinsiyet değişkeninde erkekler kategorisi “0” olarak kodlanarak 

göstermelik değişkene dönüştürülmüştür. Sürekli değişkenler olan benlik saygısı, 

dini yönelim ve bilişsel çarpıtmalar değişkenleri ise orijinal değerleri ile analize 

alınmıştır.  

 

3.4.1. Kendini Affetmenin Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi 

Varsayımlarının Sınanması 

 

Çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmadan önce araştırma verilerinin çoklu 

doğrusal regresyon modelinin varsayımlarını karşılayıp karşılamadığı sınanmıştır. 

Kalaycı’ya (2010) göre çoklu doğrusal regresyon modelinin varsayımları aşağıdaki 

gibidir: 

a. Normal dağılım 

b. Doğrusallık 

c. Hata terimlerinin ortalaması sıfırdır 

d. Sabit varyans 

e. Otokorelasyonun olmaması 

f. Bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı olmaması 

 

Öncelikle yordanan değişkenin yordayıcı değişkenlerle ilişkili olup 

olmadığını saptamak için pearson bağıntı katsayıları incelenmiştir. Pearson bağıntı 

katsayıları incelendiğinde kendini affetme eğilimi ile dini yönelim ve cinsiyet 

arasında anlamlı bir ilişki olmadığı (dini yönelim için r=.027 p>.05; cinsiyet için r= 

.015 p>.05) görüldüğünden cinsiyet ve dini yönelim değişkenleri regresyon analizine 
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dâhil edilmemiştir. Sonuç olarak kendini affetmenin yordayıcılarını belirlemek için 

yapılan regresyon analizine yordayıcı değişkenler olarak benlik saygısı ve bilişsel 

çarpıtma değişkenlerinin alınmasına karar verilmiştir. 

 

Normallik ve doğrusallık varsayımlarının incelenmesine ilişkin grafikler 

Şekil 2 ve 3’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 2. Bağımlı Değişkene İlişkin Puanların Histogram Grafiği 

 

 

 

Şekil 3. Bağımlı Değişkene İlişkin Puanların Doğrusallık Grafiği 

 

Sırasıyla Şekil 2 ve Şekil 3’de verilen grafikler incelendiğinde Histogram ve 

normal dağılım eğrisinin normale yaklaşık bir dağılım gösterdiği,  saçılma 
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diyagramının doğrusal bir ilişkiyi tanımladığı, noktaların bir eksen etrafında 

toplanma eğiliminde olduğu söylenebilir. Bu bilgiler doğrultusunda verilerin çoklu 

normal dağılıma uyduğu ve ilişkinin doğrusal olduğu görülmektedir.  

 

Sınanması gereken bir diğer varsayım çoklu bağlantı olmamasıdır. Çoklu 

bağlantı olmaması varsayımının incelenmesinde Pearson bağıntı katsayıları, Tolerans 

ve varyans şişme değerleri incelenmektedir. Bu varsayımı sınamak amacıyla ilk 

olarak Pearson bağıntı katsayıları incelenmiştir. Büyüköztürk’e (2007) göre bağımsız 

değişkenler arasında yüksek bağıntı katsayısı (r>0,8) varsa çoklu bağıntı olmasından 

şüphe edilir. Sonuçlar incelendiğinde değişkenlere ilişkin Pearson bağıntı 

katsayılarından hiç birinin .80 den büyük olmadığı belirlenmiştir. Çoklu bağlantının 

incelenmesinde bağımsız değişkenler arasındaki bağıntı katsayılarından başka, 

“Tolerans” ve varyans şişme değeri “VIF” de incelenmektedir. Hair, Anderson, 

Tatham ve Black (1998) Tolerance ve VIF değerinin çoklu bağlantı ile doğrudan 

ilişkili olduğunu, çoklu bağlantı olmaması için varyans şişme değerinin 10' dan 

küçük; "Tolerans" değerlerinin ise .10' dan büyük olması gerektiğini belirtmişlerdir. 

bu değerler incelendiğinde “VIF” değerinin 1,003, Tolerance değerinin .997 olduğu 

görülmüştür. Böylelikle yordayıcı değişkenler arasında çoklu bağlantı olmadığı 

söylenebilir. 

 

Son olarak ardışık bağımlılık (otokorelasyon) olmaması varsayımı 

incelenmiştir. Kalaycı (2010) "Durbin Watson Testi" değerlerinin 1.5 - 2.5 arasında 

olmasının istendiğini belirtmiştir. Durbin Watson testinin sonucunun 1,921 olması 

ardışık bağımlılık olmadığına işaret etmektedir. Sonuç olarak verilerin çoklu 

regresyon modelinin varsayımlarını karşıladığı ve verilerin regresyon analizi için 

uygun olduğu söylenebilir.  

 

3.4.2. Başkalarını Affetmenin Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi 

Varsayımlarının Sınanması 

 

İlk olarak yordanan değişkenin yordayıcı değişkenlerle ilişkili olup 

olmadığına bakılmıştır. Pearson bağıntı katsayıları incelendiğinde başkalarını 



46 

 

 

 

affetme eğilimi ile bilişsel çarpıtmalar ve cinsiyet arasında anlamlı ilişki olmadığı 

belirlendiğinden  (bilişsel çarpıtmalar için r= -.008 p.>05, cinsiyet için r=-.035 

p>.05) cinsiyet ve bilişsel çarpıtmalar değişkenleri regresyon analizine dahil 

edilmemiştir. Sonuç olarak başkalarını affetmenin yordayıcılarını belirlemek için 

yapılan regresyon analizine, yordayıcı değişkenler olarak dini yönelim ve benlik 

saygısı alınmıştır.  

 

Başkalarını affetmenin yordanmasına ilişkin çoklu regresyon modeli 

oluşturulmadan önce normallik, doğrusallık, bağımsız değişkenler arasında çoklu 

bağlantının olmaması ve ardışık bağımlılık olmaması gibi varsayımların sağlanıp 

sağlanmadığı sırasıyla incelenmiştir.  

 

Normallik ve doğrusallık varsayımlarının incelenmesine ilişkin grafikler 

Şekil 4 ve 5’te gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4.  Bağımlı Değişkene İlişkin Puanların Histogram Grafiği 
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Şekil 5. Bağımlı Değişkene İlişkin Puanların Doğrusallık Grafiği 

 

Sırasıyla Şekil 4 ve Şekil 5’de verilen grafiklere bakıldığında Histogram ve 

normal dağılım eğrisinin normale yaklaşık bir dağılım gösterdiği,  saçılma 

diyagramının doğrusal bir ilişkiyi tanımladığı, noktaların bir eksen etrafında 

toplanma eğilimi olduğu söylenebilir. Bu bilgiler doğrultusunda verilerin çoklu 

normal dağılıma uyduğu ve ilişkinin doğrusal olduğu görülmektedir.  

 

İncelenmesi gereken diğer varsayım ise çoklu bağlantı olmaması 

varsayımıdır. Bu varsayımının sınanmasında Pearson bağıntı katsayıları, Tolerans ve 

VIF değerleri incelenmiştir. Bağıntı katsayıları incelendiğinde .80’den büyük bağıntı 

katsayısı olmadığı görülmektedir. Tolerans ve VIF değerleri incelendiğinde VIF 

değerinin 1,010 ve Tolerans değerinin ise .990 olduğu görülmüştür. Bu bilgilere göre 

bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı olmadığı sonucuna varılabilir. Son 

olarak Durbin Watson değerine bakılarak ardışık bağımlılık olup olmadığı 

incelenmiştir. Durbin Watson değerinin 1,956 olması ise ardışık bağımlılık 

olmadığına işaret etmektedir. Böylelikle verilerin çoklu regresyon modelinin 

varsayımlarını karşıladığı ve verilerin regresyon analizi için uygun olduğu 

söylenebilir.  

 

Araştırmanın son alt amacı doğrultusunda, çalışma grubunu oluşturan 

katılımcıların; kendini affetme puanları ile başkalarını affetme puanlarının yaşanılan 
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yere göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek amacıyla ilişkisiz örneklemler için 

t-testi kullanılmıştır. Veriler, bilgisayar ortamında SPSS 16.0 (Statistical Package for 

Social Sciences) paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. İstatistiksel analizler, 

manidarlık düzeyi .05 olarak belirlenerek yapılmıştır. 
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BÖLÜM 4 

 

BULGULAR 

 

Bu bölümde araştırmanın genel ve alt amaçları doğrultusunda verilerin analiz 

edilmesi sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmektedir.  

 

Bulgular üç temel başlık altında ele alınmıştır. İlk olarak birinci bölümde  

“Üniversite öğrencilerinin cinsiyeti, bilişsel çarpıtma, dini yönelim ve benlik saygısı 

puanları kendini affetme eğilimlerini anlamlı şekilde yordamakta mıdır?” sorusuna 

ilişkin bulgulara yer verilmiştir. İkinci bölümde “Üniversite öğrencilerinin cinsiyeti, 

bilişsel çarpıtma, dini yönelim ve benlik saygısı puanları başkalarını affetme 

eğilimlerini anlamlı şekilde yordamakta mıdır?” sorusuna ilişkin bulgulara, üçüncü 

bölümde ise “Üniversite öğrencilerinin kendini affetme ve başkalarını affetme 

eğilimleri yaşadıkları yere göre farklılaşmakta mıdır?” sorusuna ilişkin bulgulara yer 

verilmiştir. 

 

4.1. Kendini Affetmenin Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon 

Analizinden Edilen Bulgular 

 

Kendini affetme ve yordayıcı değişkenler arasındaki ilişkileri gösteren 

Pearson bağıntı katsayıları ile kendini affetmenin yordanmasına ilişkin çoklu 

regresyon analizi sonuçları aşağıdaki çizelgelerde gösterilmiştir. 
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Çizelge 3  

Değişkenlere İlişkin, Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve Pearson Bağıntı 

Katsayısı Değerleri 

 

 Ss 
Kendini 

Affetme 

Bilişsel 

Çarpıtmalar 

Benlik 

Saygısı 

Dini 

Yönelim 
Cinsiyet 

Kendini Affetme 27,55 5,23 - 
    

Bilişsel 

Çarpıtmalar 
56,48 6,7 -.14* - 

   

Benlik Saygısı 1,44 1,36 .27* -.058 - 
  

Dini Yönelim 58,09 8,03 .027 .27* .10* - 
 

Cinsiyet - - .015 -.041 -.050 .075 - 

*p<.05 

 

Çizelge 3 incelendiğinde, kendini affetmenin, bilişsel çarpıtmalar ile olumsuz 

yönde r=-.14, p<.05 ilişkili olduğu belirlenmiştir. Başka bir deyişle bilişsel 

çarpıtmalar arttıkça, kendini affetme eğilimi azalmaktadır. Kendini affetme 

eğiliminin benlik saygısı ile olumlu yönde r=.27, p<.05 ilişkili olduğu görülmektedir. 

Buna göre yüksek benlik saygısına sahip bireylerin kendini affetme eğilimleri 

puanlarının daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Çizelge 4 

Kendini Affetmenin Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Model 1 

Değişken 
B 

Standart 

Hata B 
Β t p 

İkili 

Bağıntı 

Kısmi 

Bağıntı 

(Sabit) 34,271 1,989  17,232 ,000   

Benlik 

Saygısı  
1,020 ,172 .266 5,937 ,000 .273 .268 

Bilişsel 

çarpıtmalar -,093 ,035 
-,119 

 
-2,660 ,008 -.135 -.124 

R=.298 R
2
=.089       

F=22,149 p=.000       
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Kendini affetmenin yordanmasına ilişkin çoklu regresyon modelinin anlamlı 

olup olmadığına ilişkin F değerinin anlamlılığı incelendiğinde modelin anlamlı 

olduğu görülmektedir. Benlik saygısı değişkeni, bilişsel çarpıtmalar ile birlikte 

kendini affetmeyi anlamlı şekilde yordamaktadır, R=.298 R
2
=0,089 p<.05. İki 

değişken birlikte kendini affetme değişkeninin varyansının %09’unu açıklamaktadır. 

Analiz sonucunda bağımsız değişkenlerin birlikte, kendini affetmeyi anlamlı şekilde 

yordadığı ancak açıklanan varyans oranının çok düşük olduğu görülmüştür. 

Standardize edilmiş regresyon katsayılarına (β) göre yordayıcı değişkenlerin kendini 

affetme değişkeni üzerindeki etkisi, önem sırası açısından benlik saygısı (β=.226), 

bilişsel çarpıtmalar (β=-.119), olarak sıralanabilir.  Hangi değişkenlerin kendini 

affetmeyi anlamlı olarak açıkladığı t değerlerinin anlamlılık düzeylerine bakılarak 

incelenmiştir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları 

incelendiğinde benlik saygısı ve bilişsel çarpıtmaların (benlik saygısı, t= 5,937 

p<.05, bilişsel çarpıtmalar t=-2,660, p<.05) kendini affetmenin anlamlı bir 

yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benlik saygısının kendini affetme eğilimini 

olumlu yönde yordadığı, bilişsel çarpıtmaların kendini affetme eğilimini olumsuz 

yönde yordadığı görülmüştür. 

 

4.2. Başkalarını Affetmenin Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon 

Analizinden Edilen Bulgular 

 

Başkalarını affetme ve yordayıcı değişkenler arasındaki ilişkileri gösteren 

pearson bağıntı katsayıları ile başkalarını affetmenin yordanmasına ilişkin çoklu 

regresyon analizi sonuçları aşağıdaki çizelgelerde gösterilmiştir. 
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Çizelge 5 

Değişkenlere İlişkin, Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve Pearson Bağıntı 

Katsayısı Değerleri 

 

 ss 
Başkalarını  

Affetme 

Benlik 

Saygısı 

Dini 

Yönelim 

Bilişsel 

Çarpıtmalar 
Cinsiyet 

Başkalarını 

Affetme 
26,85 6,39 - 

    

Benlik Saygısı 1,44 1,36 .17* - 
   

Dini Yönelim 58,09 8,03 .16* .10* - 
  

Bilişsel 

Çarpıtmalar 
56,48 6,7 -.008 -.058 .27* - 

 

Cinsiyet - - -.035 -.050 .075 -.041 - 

*p<.05  

 

Çizelge 5 incelendiğinde, başkalarını affetmenin, benlik saygısı ve dini 

yönelim ile olumlu yönde (benlik saygısı için r=.17, p<.05; dini yönelim için r=.16, 

p<.05;) ilişkili olduğu saptanmıştır. Buna göre benlik saygısı ve dini yönelim 

puanları yüksek olan bireylerin başkalarını affetme eğilimlerinin de yüksek olduğu 

belirlenmiştir.  

 

Çizelge 6  

Başkalarını Affetmenin Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Model 2 

Değişken B 
Standart 

Hata B 
Β t p 

İkili 

Bağıntı 

Kısmi 

Bağıntı 

(Sabit) 21,372 2,195 - 9,735 .000   

Benlik 

Saygısı 
.738 .215 .157 3,431 .001 .172 .159 

Dini 

Yönelim 
.112 .037 .141 3,078 .002 .157 .143 

R=.222 R
2
=.049       

F=11,810 p=.000       
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Başkalarını affetmenin yordanmasına ilişkin çoklu regresyon modelinin 

anlamlı olup olmadığına ilişkin F değerinin anlamlılığı incelendiğinde modelin 

anlamlı olduğu görülmektedir. Benlik saygısı ve dini yönelim başkalarını affetme 

eğilimini anlamlı şekilde yordamaktadır, R=0,222, R
2
=0,049, p<.05. İki değişken 

birlikte başkalarını affetme değişkenindeki toplam varyansın %05’ini 

açıklamaktadır. Analiz sonucunda regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu, ancak açıklanan varyans oranının çok düşük olduğu görülmüştür. 

Standardize edilmiş regresyon katsayılarına (β) göre yordayıcı değişkenlerin 

başkalarını affetme değişkeni üzerindeki etkisi önem sırası açısından benlik saygısı 

(β=.157), dini yönelim (β=.141) olarak tespit edilmiştir. Regresyon katsayılarının 

anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde başkalarını affetme üzerinde 

benlik saygısı ve dini yönelimin anlamlı bir yordayıcı olduğu bulunmuştur.  

 

4.3. Katılımcıların Yaşadıkları Yere Göre Başkalarını ve Kendini 

Affetme Puanlarına İlişkin t-Testinden Elde Edilen Bulgular 

 

Katılımcıların, başkalarını affetme ve kendini affetme puanlarının yaşanılan 

yere göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek amacıyla yapılan bağımsız 

örneklemler için t-testi sonuçları Çizelge 7’ de sunulmuştur. Katılımcıların büyük 

çoğunluğu arkadaşlarıyla birlikte evde (174 kişi) ya da yurtta (227) kaldığı için 

karşılaştırma yapılırken yaşanılan yer değişkeninden sadece yurtta kalma ve 

arkadaşlarıyla birlikte evde kalma değişkenleri ele alınmıştır.  

 

Çizelge 7 

Katılımcıların Yaşadıkları Yere Göre Kendini Affetme ve Başkalarını Affetme 

Puanlarına İlişkin t-Testi Sonuçları 

Ölçekler Yaşanılan yer N 
 

S sd t p 

Kendini 

affetme 

Yurtta  227 27,38 5,50 399 ,328 ,743 

 Arkadaşlarımla 

birlikte evde 

174 27,20 

 

5,03 

 

   

Başkalarını 

affetme 

Yurtta  227 

 

25,99 

 

6,42 

 

399 -2,451 

 

,015 

 

 Arkadaşlarımla 

birlikte evde 

174 27,56 6,24    
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Katılımcıların yaşadıkları yere göre başkalarını affetme puanları 

incelendiğinde, yurtta kalan ve arkadaşlarıyla birlikte evde kalan kişilerin başkalarını 

affetme puanları arasında arkadaşlarıyla birlikte evde kalan kişilerin lehine anlamlı 

bir fark olduğu görülmektedir, t(401)=-2.452 p<.05. Grupların puan ortalamaları 

incelendiğinde, arkadaşlarıyla birlikte evde kalanların başkalarını affetme puan 

ortalamalarının ( =27,56), yurtta kalanların başkalarını affetme puan 

ortalamalarından ( =25,99) yüksek olduğu görülmektedir. 

 

Katılımcıların yaşadıkları yere göre kendini affetme puanları incelendiğinde, 

yurtta kalan ve arkadaşlarıyla birlikte evde kalan kişilerin kendini affetme puanları 

arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir, t(401)=.328 p>.05. Grupların puan 

ortalamaları incelendiğinde, yurtta kalanların kendini affetme puan ortalamalarının 

( =27,38), arkadaşlarıyla birlikte evde kalanların kendini affetme puan 

ortalamalarıyla ( =27,29) hemen hemen aynı olduğu söylenebilir. 
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BÖLÜM 5 

 

TARTIŞMA VE YORUM 

 

Bu bölümde; araştırma bulguları, alanyazında konuyla ilişkili çalışmaların 

bulgularıyla karşılaştırılarak yorumlanmıştır. 

 

5.2. Kendini Affetmenin Benlik Saygısı, Bilişsel Çarpıtma, Dini Yönelim ve 

Cinsiyet Tarafından Yordanmasına İlişkin Regresyon Analizi 

Sonuçlarının İncelenmesi 

 

Kendini affetmenin yordanmasına ilişkin regresyon analizi sonucuna göre 

benlik saygısı ve bilişsel çarpıtmaların kendini affetmenin anlamlı birer yordayıcısı 

olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte dini yönelim ve cinsiyetin kendini 

affetme ile ilişkili olmadığı görülmüştür. 

 

5.2.1. Kendini Affetmenin Benlik Saygısı Tarafından Yordanmasına İlişkin 

Bulguların İncelenmesi 

 

Araştırma sonucunda benlik saygısının kendini affetmenin bu araştırmadaki 

en önemli yordayıcısı olduğu görülmüştür. Buna göre benlik saygısı kendini 

affetmeyi olumlu yönde yordamaktadır. Başka bir deyişle benlik saygısı yüksek 

katılımcıların kendini affetme eğilimleri de yüksektir. Araştırmada alanyazındaki 

diğer araştırmaların bulgularıyla uyumlu olarak benlik saygısı yüksek katılımcıların 

kendini affetme eğilimlerinin de yüksek olduğu bulunmuştur (Coates, 1997; Mauger 

ve diğ., 1992; Roby, 1997; Strelan, 2007).  

 

İki değişken arasında olumlu yönde ilişki olmasının farklı açıklamaları 

olabilir. Adams’a (1995) göre benlik saygısı, bireyin kendi benliğini beğenme ve 
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değerli bulma derecesi anlamına gelmektedir. Kendini değerli bulan ve kendisiyle 

ilgili olumlu değerlendirmeleri bulunan kişilerin kendilerine karşı daha affedici 

olmaları muhtemeldir. Dillon’a (2001) göre kendini olumsuz değerlendirmeye eşlik 

eden acı veren duyguların ortadan kaldırılması kendini affetme sürecinde gereklidir. 

Ona göre kişinin suçluluk hissettiği ve kendinden nefret ettiği durumlarda kendini 

affetmesi zordur. Çuhadaroğlu (1989) çalışmasında düşük benlik saygısına sahip 

bireylerde utanç ve suçluluk duyguları görülebileceğini belirtmiştir. Düşük benlik 

saygısına sahip olan kişilerin kendileri ile ilgili olumsuz değerlendirmeleri 

bulunmaktadır. Bununla bağlantılı olabilecek utanç ve suçluluk duyguları kendini 

affetmeyi engelliyor olabilir. Diğer bir açıdan kendisiyle ilgili daha olumlu 

değerlendirmeleri bulunan benlik saygısı yüksek kişiler, kendini affetmeye engel 

olan utanç ve suçluluk duygularını daha az yaşıyor olabilirler.  

 

Analiz sonuçları kendini affetme eğiliminde benlik saygısının rolü 

olabileceğini göstermektedir. Kendini affetme sürecini açıklayan çalışmalar bu 

bulguyu desteklemektedir. Bazı araştırmacılar affetmenin mümkün olabilmesi için, 

danışma sürecinde önce benlik saygısının ve benlik saygısını koruyan becerilerin 

geliştirilmesi gerektiğini söylemektedirler (Kaplan, 1992; Rosenak ve Harnden, 

1992). Hata yapan kişi, öncelikle kendine saygıyı iyileştirmeli, yaptığı hataya 

rağmen değerli bir insan olduğunu kabul etmelidir (Dillon, 2001). Bireyin benlik 

saygısının iyileşmesinin, bireyin kendisiyle ilgili olumlu duygularının artmasını 

sağlayarak affetme sürecine katkı sağlayabileceği söylenebilir. Özellikle danışma 

sürecinde benlik saygısını artıran çalışmalar yapılması, danışanda affetmenin 

gelişmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

5.2.2. Kendini Affetmenin Bilişsel Çarpıtmalar Tarafından Yordanmasına 

İlişkin Bulguların İncelenmesi 

 

Araştırmada kendini affetmenin bilişsel çarpıtmalar tarafından olumsuz 

yönde yordandığı bulgusuna ulaşılmıştır.  Başka bir deyişle bilişsel çarpıtmalar 

arttıkça kendini affetme azalmaktadır. Kendini affetme ve bilişsel çarpıtmaların 

olumsuz yönde ilişkili olması, kendini affetmeyi güçleştiren bilişlerin yeniden 
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yapılandırılmasının kendini affetmeyi kolaylaştırabileceğini düşündürmektedir. 

Alanyazına bakıldığında kendini affetme ve bilişsel çarpıtmaları birlikte ele alan bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak konuyla ilgili pek çok tanım ve modelde kendini 

affetmenin bilişsel öğelerine ve kişinin bilişlerinin önemine açık ya da örtük şekilde 

dikkat çekilmiştir. Özellikle Affetme Bilişsel Modelinde olumsuz otomatik 

düşüncelerin farkına varılmasının ve değiştirilmesinin affetmenin sağlanmasında 

önemli olduğu belirtilmektedir (Gordon ve diğ., 2000). Araştırmacıların affetme 

sürecindeki otomatik düşüncelerle çalışılmasının önemli olduğu ifadesi, bu 

araştırmanın bulgusu ile uyuşmaktadır. Nitekim araştırmada bilişsel çarpıtmaları çok 

olan kişilerin, kendini affetme eğilimlerinin düşük olduğu saptanmıştır.  

 

Bilişsel çarpıtmalar kişinin dünyaya bakışını etkileyerek olumsuz duygulara 

neden olabilmektedirler. Bu bakımdan bilişsel çarpıtmaların sebep olduğu olumsuz 

duyguların kişilerin kendilerini affetmelerine engel oluğu düşünülmektedir. 

Araştırmalarda düşük benlik saygısının bilişsel çarpıtmalarla ilişkili olduğu 

belirtilmektedir (Yılmaz ve Duy, 2013). Bu çalışma kapsamında düşük benlik 

saygısı, kendini affetme eğiliminin düşük olmasıyla ilişkili bulunmuştur. Bu 

bakımdan bilişsel çarpıtmalar düşük benlik saygısı gibi olumsuz psikolojik 

özelliklere yol açarak kendini affetme eğilimini azaltıyor olabilir. 

 

Ellis akılcı olmayan inançların, kişinin kendisiyle, diğer insanlarla ve 

dünyayla ilgili dayatmacı tutumunu içerdiğini belirtmiştir (Bernard, 1995).  Ellis’e 

göre kişinin kendisine ilişkin dayatmacılığı “Ben, mutlaka her koşul altında ve her 

zaman mükemmel olmalıyım ve benim için önemli kişilerin onayını kazanmalıyım” 

şeklinde düşünmeyi içermektedir (Bernard, 1995). Kişinin bu şekilde “her zaman 

mükemmel olmalıyım” şeklinde düşünmesi aynı zamanda içinde “hiç hata 

yapmamalıyım” düşüncesini barındırıyor olabilir. Bu bakımdan düşünüldüğünde 

yapılan hatanın kabul edilememesinin kendini affetme sürecini zorlaştırabileceği 

düşünülmektedir. Enright ve diğerlerinin (1996) tanımına göre kendini affetmede 

kişinin yaptığı hatayı kabul etmesi gereklidir. Katılımcıların sahip olduğu bu 

biçimdeki akılcı olmayan düşünce hatayı kabul etmeyi zorlaştırıyor ve bireylerin 

kendilerini affetme eğilimlerini azaltıyor olabilir.  



58 

 

 

 

 

Ellis'e göre özellikle kişinin kendisiyle ilgili dayatmacı düşünme biçimi 

ayrıca kendinden nefret etme, kaygı, depresyon gibi güçlü duygulara ve intihar, içe 

dönme ve saplantılı olma gibi yıkıcı davranışlara yol açmaktadır (Bernard, 1995). Bu 

bağlamda kişinin sahip olduğu bilişsel çarpıtmaların, hatalı davrandığında kendinden 

nefret etmesine neden olabileceği akla gelmektedir. Bu tarz düşünceler kişiler hata 

yaptıklarında kendilerinden nefret etmelerine yol açarak katılımcıların kendini 

affetme eğilimlerinin düşük olmasında rol oynuyor olabilir. Alanyazında kendini 

affetme, diğer kişiyi incittiği için kişinin kendinden nefret etmesinin ve kendini hor 

görmesinin azalması ve kendine karşı daha hoşgörülü davranması olarak 

tanımlanmaktadır (Horsbrugh, 1974). Kendini affetme için kendinden nefret etmenin 

de azalması gerekmektedir. Başka bir deyişle bilişsel çarpıtmaların kendinden nefret 

etme vb gibi yıkıcı duygulara,  kendini affetme süreciyle bağdaşmayan düşüncelere 

neden olarak kendini affetmeye engel olabileceği düşünülmektedir. 

 

5.2.3. Kendini Affetmenin Dini Yönelim ile İlişkisine İlişkin Bulguların 

İncelenmesi 

 

Araştırma sonucunda dini yönelimin kendini affetme ile ilişkili olmadığı 

belirlenmiştir. Bu sonuç, kendini affetme ile dindarlık, dini yönelim, dini inanç gibi 

dini değişkenler arasında ilişki olmadığını saptayan araştırmaların bulguları ile 

tutarlıdır (Touussaint ve Williams, 2008; Tangney, Boone ve Dearing, 2005; 

Edwards ve diğ., 2002; Walker ve Doverspike, 2001).  

 

Kutsal kitaplarda iki tür affetmeden söz edilmektedir. En yaygın olanlarında 

biri, Tanrı’nın insanı affetmesidir. Diğeri ise insanın insanı affetmesidir (Holdridge, 

2001). Kur’an’da kendini affetme konusuna, diğer affetme türlerine değinildiği gibi 

açıkça değinilmemiştir. Ancak affedilmenin istendiği tövbe süreci, insanın kendine 

ve başkalarına zarar veren düşünce ve davranışların farkına varması, bir daha 

yapmamaya karar vermesi, iyi ve güzel olana yönelmesi olarak tanımlanmaktadır 

(Özdoğan, 2005). İslam’da tövbenin sadece başkalarına zarar vermekten uzak 

durmayı değil, kendine zarar vermekten de uzak durmayı içerdiği anlaşılmaktadır. 
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Holdridge (2001) kendini affetmenin, kendini sevme ile benzer olabileceğini 

belirtmiştir. İslâm dininin yaklaşımına göre, yaratılan varlıkların içerisinde en 

şereflisi/ değerlisi ‘insan’dır (Koç, 2009). İslam dini insana değer vermektedir ve 

insanların kendilerine karşı özenli davranmasını istemektedir. Bununla birlikte 

insanın kendini affetmesinin anlamı, İslam dininin değerleri içinde açıkça 

tartışılmamıştır. Konuyla ilgili açık bilgilerin olmaması kendini affetme konusunu 

yoruma açık hale getirmektedir. Bu bakımdan katılımcılar din bağlamında kendini 

affetme ile ilgili yeterli bir bakış açısına sahip olmayabilirler. Din eğitimi sürecinde 

kendini affetme üzerinde yeterince durulmamış olması da bu durumun bir sebebi 

olabilir. 

 

Toplumsal değer sistemi içinde başka birini, yaptığı hatadan dolayı affetmesi 

bir erdem olarak görülürken, kişinin kendini affetmesi ise kendine önem verme 

olarak görülebilmektedir. Bu ise bazen sorumsuzluk ve duyarsızlık olarak 

görülebilmektedir (Dillon, 2001). Katılımcıların kendini affetmeyi nasıl yorumladığı 

bu araştırma kapsamında araştırılan konulardan biri değildir. Ancak affetme 

konusunu araştıran çalışmalar dini değerlerin affetmede rol aldığını göstermektedir. 

Barnes ve Brown (2010) dini değer sistemlerinin insanların affetmesinde rol 

oynadığını tespit etmişlerdir. Kişinin kendini affetmesinin duyarsızlık olarak 

yorumlandığı değer sistemi, bizim toplumumuzun değer sistemi için de söz konusu 

olabileceği akla gelmektedir. Kişinin kendini affetmesi yerine kendine acı çektirmesi 

hassasiyet olarak yorumlanıyor olabilir. McCullough ve diğerleri (1998) 

çalışmalarında hata ile ilgili tekrarlanan düşüncelerin (ruminasyon) affetmeyi 

engellediğini bulmuşlardır.  

 

Araştırma bulgusunu destekleyen çalışmalarla birlikte, araştırma bulgusuyla 

çelişen, kendini affetme ve dini değişkenler arasında ilişki olduğunu gösteren 

çalışmalar da bulunmaktadır (Escher, 2013; McConnel ve Dixon, 2012; Krause ve 

Hayward, 2013; Lutjen ve diğ., 2011;  Cafaro ve Exline, 2003).  

 

Bu çalışmaların, araştırma bulgusuyla çelişmesinin çeşitli nedenleri olabilir. 

İki değişken arasında ilişki olan çalışmalardan bazılarının örneklemini yaşlı kişiler 
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oluşturmaktadır (Escher, 2013; Krause ve Hayward; 2013; Lutjen ve diğ., 2011). 

Sözü edilen çalışmalarının örneklemlerinde yaş ortalamaları 66, 49 ve 25’ tir. Bu 

çalışmada yer alan katılımcıların yaş ortalaması ise 20 dir. Dini yönelim ile kendini 

affetme eğilimi arasında ilişki bulunmamasında diğer araştırmalardaki katılımcıların 

yaş ortalamasıyla karşılaştırıldığında, bu araştırmadaki katılımcıların yaş 

ortalamasının daha küçük olması rol oynamış olabilir. Nitekim Krause ve Dayton 

(2001) çalışmalarında daha yaşlı kişilerin affetmeye daha istekli olduklarını 

saptamışlardır.  

 

Bu durum çalışmaların örneklemlerdeki bireylerin farklı dinlere mensup 

olmalarıyla açıklanabilir. Çalışmaların birkaçı farklı dinlerde ya da aynı dinin farklı 

mezheplerinin affetmeye ilişkin yaklaşımlarında farklılıklar olabileceğini 

göstermektedir. Mullet ve Azar (2009) çalışmalarında Müslümanların koşulsuz 

affetme puanlarının, Hıristiyan katılımcıların koşulsuz affetme puanlarından daha 

düşük olduğunu tespit etmişlerdir. Başka bir deyişle farklı dinlere mensup olma 

affetme süreçleriyle ilişkili olabilmektedir. Karşılaştırma yapılan araştırmaların 

çoğunun katılımcılarını Hıristiyan ve Yahudi katılımcılar oluşturmaktadır. Bu 

araştırmada ise katılımcıların hangi dine mensup oldukları sorulmamakla birlikte, 

katılımcıların çoğunluğunun İslam dinine mensup oldukları tahmin edilmektedir. Bu 

bakımdan kendini affetmenin dini yönelimle ilişkili olmamasının farklı dine mensup 

olmayla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. 

 

5.2.4. Kendini Affetmenin Cinsiyet ile İlişkisine İlişkin Bulguların 

İncelenmesi 

 

Araştırmanın sonucuna göre kendini affetme ve cinsiyet arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmadığı saptanmıştır. Kendini affetmede cinsiyet farklılığını inceleyen 

çalışmaların sayısı azdır (Miller, Worthington ve McDanial, 2008). Ancak 

alanyazında kendini affetme ve cinsiyet arasındaki farklı ilişkileri gösteren 

çalışmalar bulunmaktadır. Bu araştırmanın bulgularıyla uyumlu olarak Macaskill, 

Maltby ve Day (2002) katılımcıların kendini affetmelerinin cinsiyete göre 

farklılaşmadığını bulmuşlardır. Benzer şekilde Rangganadhan ve Todorov (2010) 
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kendini affetmenin cinsiyete göre farklılaşmadığını saptamışlardır. Maltby ve 

diğerleri (2001) ise çalışmalarında kendini affetmenin cinsiyet ile ilişkili olmadığını 

belirtmiştir. Alanyazında kendini affetme sürecinin cinsiyetle ilişkili olmamasına 

ilişkin açıklamalar bulunmaktadır. Miller ve diğerlerine (2008) göre cinsiyet ve 

kendini affetme arasında bir ilişki bulunmamasının olası bir sebebi, kişinin kendini 

affetme sürecinde kendine odaklanmasının cinsiyetin etkilerini azaltmış olmasıdır. 

Kendine odaklı düşünmenin başlamasıyla, kendini affetme sürecini etkilediği 

düşünülen cinsiyet rollerinin etkisinin azalmış olabileceğini belirtmişlerdir. Bu 

araştırmanın katılımcıları için de benzer bir durum söz konusu olabilir. Katılımcılar 

kadın ya da erkek fark etmeksizin bu süreçte kendi yaşantılarına odaklandıklarından, 

affetmede cinsiyet farklılığına yol açtığı düşünülen cinsiyet rolleri önemini yitirmiş 

olabilir.  

 

Araştırmanın bulgusuyla uyuşmayan, kendini affetmenin cinsiyete göre 

farklılaştığını gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Mauger ve diğerleri (1992) 

çalışmalarında kendini affetmenin cinsiyete göre farklılaştığını, kadınların 

kendilerini erkeklerden daha az affettiklerini bulmuşlardır. Tangney ve diğerleri 

(2005) ise çalışmalarının bir bölümünde kendini affetmenin cinsiyete göre 

farklılaştığını saptamışlardır. Çalışmada erkek katılımcıların kendini affetme 

eğiliminin kadınlardan daha çok olduğu belirlenmiştir. Ancak bu cinsiyet farkının 1. 

çalışmada ve 2. çalışmanın tekrarında ortaya çıkmadığı bulunmuştur.  Cinsiyete göre 

farklılık olduğunu gösteren çalışmalar buna cinsiyet rollerinin neden olmuş 

olabileceğini belirtmişlerdir. Ancak daha öncede belirtildiği gibi kendini affetme 

sürecinde bireyler daha çok kendi yaşantılarına odaklandıklarından, cinsiyet rolleri 

geri planda kalmış olabilir. Böylelikle araştırmada bireylerin kendini affetmelerinin 

cinsiyet değişkeni ile ilişkili olmadığı anlaşılmıştır. 
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5.3. Başkalarını Affetmenin Dini Yönelim, Benlik Saygısı ve Bilişsel 

Çarpıtma Puanları Tarafından Yordanmasına İlişkin Regresyon 

Analizi Sonuçlarının İncelenmesi 

 

Başkalarını affetmenin yordanmasına ilişkin regresyon analizi sonucuna göre 

dini yönelim ve benlik saygısının başkalarını affetmenin anlamlı birer yordayıcısı 

olduğu tespit edilmiştir. Bilişsel çarpıtmaların ve cinsiyetin ise başkalarını affetme 

ile ilişkili olmadığı bulunmuştur.  

 

5.3.1. Başkalarını Affetmenin Dini Yönelim Tarafından Yordanmasına 

İlişkin Bulguların İncelenmesi 

 

Yapılan analiz sonucunda dini yönelimin, başkalarını affetme eğilimini 

olumlu yönde yordadığı bulunmuştur. Başka bir deyişle katılımcıların dindarlık 

düzeyleri arttıkça başkalarını affetme eğilimlerinin de arttığı belirlenmiştir. 

Alanyazında araştırmanın bulgusunu destekleyen, dini değişkenler ile başkalarını 

affetme arasında ilişki olduğunu söyleyen araştırmalar bulunmaktadır (Akl ve 

Mullet, 2010; Davis ve diğ., 2008; Edwards ve diğ., 2002; Fox ve Thomas, 2008; 

Gorsuch ve Hao, 1993; Krause ve Hayward, 2013;  Jose ve Alfons, 2007; Lutjen ve 

diğ., 2011).  

 

İslam dini kişilerarası ilişkilerde affedici olmayı önemsemektedir ve 

Kur’an’da affeden kişilerin ödüllendirileceği ifade edilmektedir (Rye ve diğ., 2000).  

Katılımcıların dini yönelimlerine ilişkin betimsel sonuçlara göre, dini yönelim puan 

ortalamalarının oldukça yüksek olduğu, buna göre katılımcıların çoğunun kendini 

dindar olarak algıladığı anlaşılmaktadır. Dindar bireylerin başkalarını affetme 

eğilimlerinin yüksek olması, İslam dininin başkalarına karşı affedici olma yönündeki 

öğretileriyle ilişkili olabilir. Örneğin Tanrı’yı koşulsuz affeden olarak görüp, affedici 

olan Tanrı’yı taklit etme bu gerekçelerden biridir. Escher’in (2013) araştırmasının 

sonuçları bu görüşü destekler niteliktedir. Araştırmada Tanrı’nın affettiğine inanarak, 

ilahi olanı taklit etmenin affetmenin güçlü yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Benzer 

olarak Kidwell, Wade ve Blaedel (2012) çalışmalarında Tanrı’yı taklit etmenin 



63 

 

 

 

affetmeye güdülediği sonucuna ulaşmışlardır. Elde edilen bulgulara göre kişileri 

affetmeye güdüleyen en yaygın dini sebeplerin “Tanrıya yakın olmak”, “İsa gibi 

olmak/ Tanrı gibi olmak” isteği ve “Diğerlerini affet, çünkü Tanrı bizi affeder.” 

inançları olduğudur. Bu araştırmada dinin hangi mekanizmalarla onları inciten 

kişileri affetmeyi etkilediği incelenmemekle birlikte, İslam dininde de belirtilen, 

kişileri affetmeye güdülediği düşünülen bu gerekçeler katılımcıların başkalarını 

affetme eğiliminin yüksek olmasında rol oynamış olabilir. 

 

Bu araştırmada yaşamlarında dinin daha çok yeri olduğunu belirten 

katılımcılar, başkalarını affetme eğilimlerinin de daha çok olduğunu ifade 

etmişlerdir. Çalışmada kullanılan ölçeğin ölçtüğü affetme eğilimi (dispositional 

forgiveness) varsayımsal durumlar için affetme eğilimini ifade etmektedir.  Bu 

bakımdan araştırmada daha affedici olacağını söyleyen dindar katılımcıların gerçek 

durumlarda gerçekten affedici olup olmayacağı bilinmemektedir. Barnes ve Brown 

(2010) gerçekte dindarlık ve affetme arasında zayıf bir ilişki olmasına karşın, dindar 

kişilerin sürekli affedici olacaklarını söylediklerini belirtmektedirler. Bu noktada 

araştırmacılar varsayımsal durumlara ilişkin affetme ve geçmişte yaşanmış gerçek 

durumlara ilişkin affetme arasındaki ayrıma dikkat çekmişlerdir. Araştırmacılar 

varsayımsal durumlar için affetme tahminlerinin affetmeye ilişkin verilen 

değerlerden kaynaklandığını bulmuşlardır. Katılımcıların inançlarının beraberinde 

getirdiği değer sistemleri kişilerin affedici olmasını önemsemektedir. Bununla 

birlikte yine de affetme kavramını yalnızca dini bir süreç olarak değerlendirmek 

eksik bir bakış açısını temsil etmektedir. Bu çalışmada dini yönelimin affetmeyi 

yordamasındaki varyans açıklama oranı oldukça düşüktür. Bu araştırmaya dahil 

edilmeyen başka değişkenler katılımcıların başkalarını affetme eğiliminde daha 

önemli olabilir. Bu bakımdan affetmenin yalnızca dini yönelim tarafından belirlenen 

bir kavram olmadığı söylenebilir. Kidwell ve diğerleri (2012) katılımcıların affetme 

sürecinde hem dini hem de dini olmayan unsurları aktif olarak kullandıklarını, 

hiçbirinin affetmeyi yalnızca dini ya da yalnızca dini olmayan süreç olarak 

tanımlamadığını ve affetmeyi yalnızca dinin doğasında olan bir şey olarak 

görmediklerini fark etmişlerdir. Yapılan bu araştırmada da benzer bir durum söz 

konusu olabilir. 
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5.3.2. Başkalarını Affetmenin Benlik Saygısı Tarafından Yordanmasına 

İlişkin Bulguların İncelenmesi 

 

Başkalarını affetmenin yordanmasına ilişkin çoklu regresyon analizinde elde 

edilen bulgulardan bir diğeri de, benlik saygısının başkalarını affetmenin anlamlı 

yordayıcısı olmasıdır. Diğer bir deyişle benlik saygısı arttıkça başkalarını affetme 

eğilimi artmaktadır. Alanyazında kişilerin kendilerini inciten kişileri affetmeleri ve 

benlik saygıları arasında ilişkiyi inceleyen pek çok çalışma, araştırmanın bulgusunu 

desteklemektedir (Alpay, 2009; Ball, 2009; Cardi, 2011; Coates, 1997; Crawley, 

2005; Eaton ve diğ., 2007; Johnson, 2010;  Mauger ve diğ., 1992; Miller, 2002; 

Roby, 1997; Strelan, 2007). 

 

Eaton ve diğerleri (2007) kişilerarası çatışmaların benliği tehdit eden 

özellikleri olduğunu belirtmişlerdir. Scobie ve Scobie’e (1998) göre affetmeyi 

gerektiren bir davranış ortaya çıktığında bu durum kişilerin benlik saygısına zarar 

verebilmektedir. Bazı araştırmacılar affetme sürecinde affedebilme için önce benlik 

saygısının geliştirilmesinin önemli olduğunu belirtmektedirler (Rosenak ve Harnden, 

1992; Scobie ve Scobie,1998). Affetme sürecini tanımlayan modeller bireyin, inciten 

olayı anımsamasının, incitildiğini kabul etmesinin, hissettiği olumsuz duygularla 

yüzleşmesinin ve acıyı özümsenmesinin affetme sürecinin gerekliliği olduğunu 

belirmişlerdir (Enright, 1996; McCullough ve diğ., 1997; Worthington, 1998). 

Başkalarını affetmenin benlik saygısı ile ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda, 

benlik saygısının, affetme sürecinde gerekli olan direnci ve dayanıklılığı sağlayan 

faktörlerden biri olabileceği düşünülmektedir. Araştırmalarda yüksek benlik 

saygısına sahip kişilerin sorunlara karşı daha dirençli oldukları belirtilmektedir 

(Bosson, Brown, Zeigler-Hill ve Swann, 2003; Johnson, 2010; Pyszczynski ve diğ., 

2004). Borton, Crimmins, Ashby ve Ruddiman (2012) araştırmalarında kırılgan 

benlik saygısının, olumsuz duyguları bastırma ve tehdidi önemsizleştirme ile ilişkili 

olduğunu tespit etmişlerdir. Diğer bir deyişle düşük benlik saygısına sahip bireylerin, 

sorunlara karşı daha az dirençli olma,  duygularını bastırma, tehditleri önemsizmiş 
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gibi algılama gibi özellikleri olabileceğinden, bu bireyler affetme sürecindeki 

olumsuz duygularla yüzleşmede ve incitildiğini kabul etmede sorunlar yaşayabilirler. 

 

Başkalarını affetme sürecinde kişilerarası anlaşmazlıkların ortaya çıkardığı 

stresle baş etmek, sorunu çözmede önemli görülmektedir. İncitilen kişiler incitici 

durumun kişide oluşturduğu stresle baş etmeye çalışmaktadırlar. Böylelikle affeden 

kişinin benlik saygısının, kişinin strese karşı dayanıklı olmasına yardım ederek 

başkalarını affetme sürecinde rol oynadığı düşünülebilir. Çalışmalarda kişilerarası 

çatışmaların ortaya çıkardığı stresle baş etmede benlik saygısının rolüne 

değinilmiştir. Kliewer ve Sandler (1992) benlik saygısı yüksek olanların yaşamın 

olumsuz etkilerinden kendilerini korumayı başarabildiklerini ve stresi kendileri için 

daha az tehlikeli olacak şekilde ele aldıklarını belirtmiştir (Akt. Hamarta, Arslan,  

Saygin ve Özyeşil, 2009).  

 

Bu araştırmayı destekleyen pek çok araştırma bulgusu olmakla birlikte iki 

değişken arasında ilişki olmadığını ya da olumsuz yönde ilişkili olduğunu gösteren 

çalışmalar da bulunmaktadır (Fu ve diğ., 2004; Neto ve Mullet, 2004; Wernli, 2006; 

Wohl, DeSheave ve Wahkinney, 2008). Droll’a (1984) göre benlik saygısı düşük 

bireyler ilişkilerini sürdürmeye daha fazla ihtiyaç duyduklarından, ilişkilerini 

sürdürmek için affetmeye daha eğilimli olabilirler. Bu görüşle uyumlu olarak 

Heatherton ve Vohs (2000) araştırmalarında benlik saygısı düşük bireylerin ego 

tehdidi durumunda diğerleri tarafından daha uyumlu olarak görüldüklerini, bu 

bireylerin ego tehdidi durumunda reddedilme olasılığını daha çok düşündüklerini 

belirlemişlerdir. Ancak benlik saygısı düşük kişilerin daha affedici olacakları 

yönündeki bu görüş akla sahte affetmeyi getirmektedir. Scobie ve Scobie (1998) 

benlik saygısının düşük olduğu durumlarda affetme ortaya çıktığında, bunun sahte 

affetme olasılığını artırabileceğini belirtmişlerdir. Enright (1998) göre gerçek 

affetme öncelikle inciten durumun tam anlaşılmasını ve kendine yapılanın 

haksızlığın kabul edilmesini içerir. Benlik saygısı düşük kişilerin daha az probleme 

yol açacağı için affedeceğini düşünmek affetmenin tanımıyla uyuşmamaktadır. 

Gerçek affetme incinmenin görmezden gelinmesini ya da önemsizleştirilmesini 
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değil, bireyin kendisine yapılanın haksızlık olduğunu, incitildiğini kabul edilmesini 

içermektedir. 

 

5.3.3. Başkalarını Affetmenin Bilişsel Çarpıtmalar Tarafından 

Yordanmasına İlişkin Bulguların İncelenmesi 

 

Araştırmada başkalarını affetmenin bilişsel çarpıtmalar ile ilişkili olmadığı 

bulunmuştur. Başkalarını affetme sürecinde kişinin kendisi, inciten kişi ve incitici 

olay ile ilgili düşünceleriyle ilgili çalışılmasının önemli oluşu affetme ile ilgili 

modellerde açıklanmıştır. Enright (1996) Affetme Süreç Modelindeki 4 evreden biri 

olan ortaya çıkarma evresi, bilişsel ve duygusal değişkenlerden oluşmaktadır. Bu 

evrede incinen kişinin kendisi ve incitici olay ile ilgili bilişsel anlayış kazanması 

önemlidir. McCullough ve diğerleri (1997) modellerinde inciten kişi ve incitici olaya 

ilişkin düşünce ve değerlendirmelerinin, kişinin empati kurmasına engel olarak 

affetmeyi güçleştirebileceğini belirtmişlerdir. Gordon ve diğerleri (2000) ise Affetme 

Bilişsel Modelinde varsayımlar ve standartlardan oluşan çarpık bilişsel yapıların 

yeniden düzenlenilmesine odaklanmışlardır. Bu bakımdan kişinin affetmesini 

güçleştiren çarpıtılmış düşüncelerinin olabileceği ve bununla ilgili çalışılmasının 

önemli olduğu açıktır. Ancak daha özel olarak affetmenin hangi bilişlerle ilişkili 

olduğu araştırmalarda açıkça belirtilmemektedir. Bu araştırmada affetme ile bilişsel 

çarpıtmaların ilişkili olmaması, araştırmada ölçülen bilişsel çarpıtmaların, Akılcı 

Olmayan İnanç Ölçeğinin ölçtüğü niteliklerle sınırlı olması olabilir. Araştırmada 

kullanılan ölçekte kişilerin benimsedikleri 15 düşünce ifadesi bulunmaktadır. Bu 

bakımdan düşünüldüğünde, başkalarını affetme bilişlerle ilgili olabilir, ancak özel 

olarak bu ölçekte belirtilen düşünce ifadeleri ile ilişkili olmayabilir. Çünkü affetme 

sürecinde daha çok inciten kişi ile ilgili zarar veren düşüncelerle çalışılması üzerinde 

durulmaktadır. GDÖ’de bulunan düşünce ifadeleri ise bilişsel çarpıtmalar ile ilgili 

daha genel ifadeleri içermektedir. Böylelikle başkalarını affetme bilişsel çarpıtmalar 

ile ilişkili olsa bile, bu araştırma kapsamında ölçülen genel bilişsel çarpıtma 

düzeyleri ile ilişkili olmayabilir. 
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5.3.4. Başkalarını Affetmenin Cinsiyet İlişkisine İlişkin Bulguların 

İncelenmesi 

 

Çalışmada başkalarını affetme eğiliminin cinsiyete göre farklılaşmadığı 

bulunmuştur. Alanyazına bakıldığında affetme üzerinde cinsiyet farklılığı olduğunu 

gösteren güçlü bir kanıt olmadığı görülmektedir (Rijavec, Jurčec ve Mijočević, 

2010). Genellikle bulgular affetmede cinsiyetin rolünün çok az olduğunu 

göstermektedir (Neto ve Mullet, 2004). Çoğu çalışma başkalarını affetmenin, kadın 

ya da erkek olmakla ilişkili olmadığını ortaya koymuştur (Ahmed, Azar ve Mullet, 

2007; Azar ve Mullet, 2001; Berry, Worthington, Parrott, O’Connor ve Wade, 2001; 

Cohen, Malka, Rozin ve Cherfas, 2006; Idemudia ve Mahri, 2011; Macaskill ve diğ., 

2002;  McCullough ve diğ., 1997; Mullet ve diğ., 2003; Toussaint ve Webb, 2005).  

Bu araştırmanın bulguları başkalarını affetmenin cinsiyete ile ilişkili olmadığını 

gösteren araştırmaların bulgularıyla uyumludur.  

 

Miller ve diğerleri (2008) cinsiyet farklılıklarının cinsiyet rollerinin daha 

belirgin olduğu romantik ilişkilerde daha çok ortaya çıkabileceğini, ancak daha genel 

bir kavram olan başkalarını affetme söz konusu olduğunda, cinsiyet rollerinin 

etkisini ortadan kaldırabileceğini belirtmişlerdir. Bu araştırmada romantik ilişkilerde 

affetme ele alınmamıştır. Araştırmada ölçülen başkalarını affetme eğilimi daha genel 

bir kavramdır. Bu bağlamda cinsiyet farklılıklarının romantik ilişkilere ilişkin 

affetmede daha çok ortaya çıkabileceği göz önünde bulundurulduğunda, bu 

araştırmada fark olmamasına başkalarını affetmenin daha genel bir kavram olarak ele 

alınmasının yol açmış olabileceği düşünülmektedir. 

 

Bu çalışmalarla birlikte affetmenin cinsiyete göre farklılaştığını gösteren 

çalışmalar da bulunmaktadır (Maltby ve diğ., 2001; Miller ve diğ., 2008; Roby, 

1997). Miller ve diğerleri (2008) araştırmalarında 53 makalede belirtilen 70 

çalışmanın analizinden elde ettikleri sonuçlara göre cinsiyet ve affetme arasında 

ilişki olduğunu kadınların erkeklerden daha affedici olduğunu bulmuşlardır. Roby 

(1997) başkalarını affetmede kadınların erkeklerden daha affedici olduğunu 

saptamışlardır. Root ve Exline (2011) cinsiyet farklılıklarının kadın ve erkeklerin 
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affetme hakkında düşünme şekillerinin farklı olmasından kaynaklanabileceğini 

belirtmişlerdir. Erkekler affetmeyi daha çabuk başarılması gereken görev ya da tek 

seferlik bir karar olarak görebilirken,  kadınlar ise affetmeyi daha çok duygusal 

iyileşme içeren ve zor bir süreç olarak görebilmektedirler.  

 

Worthington, Sandage ve Berry (2000) çalışmalarında affetme grup 

müdahalelerine erkeklerin kadınlardan daha az katılması, erkeklerin affetmemeye 

daha eğilimli olabileceğini belirtmişlerdir. Ancak deneysel çalışmalar bu iddiayı 

desteklememektedir (Toussaint ve Webb, 2005). Toussaint ve Webb (2005) 

affetmede cinsiyet faklılıkları olsa bile, bu farklılıkların diğer değişkenlerle ilişkili 

olabileceğini söylemişlerdir. Miller ve diğerleri (2008) ise cinsiyetin affetme 

üzerinde olası etkileri olabileceğini, cinsiyet farklılıklarının sosyolojik değişkenler, 

din ve kültürle ilişkili olabileceğini belirtmişlerdir. Örneğin Kadiangandu, Mullet ve 

Vinsonneau (2001) çalışmalarında Fransız örnekleminde affetmede cinsiyet farklılığı 

olduğu görülürken, Kongolu katılımcılarda affetmede cinsiyetin önemli bir değişken 

olmadığı görülmüştür. Diğer bir deyişle çoğu çalışmada cinsiyetin affetme ile ilişkili 

olmadığı saptanmış, başkalarını affetme cinsiyet ile ilişkili olduğu durumlarda ise, 

bulunan ilişkinin din ve kültürle ilgili değişkenlerle bağlantılı olabileceği 

belirtilmiştir. 

 

5.4. Katılımcıların Yaşadıkları Yere Göre Başkalarını ve Kendini Affetme 

Puanlarına İlişkin t-Testinden Elde Edilen Bulguların İncelenmesi 

 

Araştırma sonucuna bakıldığında yurtta kalan ve arkadaşlarıyla birlikte evde 

kalan kişilerin başkalarını affetme puanları arasında arkadaşlarıyla birlikte evde 

kalan kişilerin lehine anlamlı bir fark olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Buna göre 

arkadaşları ile birlikte evde kalan katılımcıların, yurtta kalan katılımcılara göre 

başkalarını affetme eğilimlerinin daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Alan yazında bu değişkenleri birlikte ele alan bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Ancak arkadaşlarıyla birlikte evde kalan katılımcıların affetme puanlarının yüksek 

olması sürekli iletişim içinde olmaları gerekliliğinden kaynaklı olabilir. Yurtta kalan 
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kişiler ise aynı odada bir ya da birkaç kişi ile yaşamak zorunda olsa bile, bu kişilerin 

birbirinden daha bağımsız yaşayabilme fırsatları olmaktadır. Oysa aynı evi 

paylaşmanın getirdiği sorumluluklar, sürekli iletişim içinde olmayı gerektirmektedir. 

Örneğin kira, fatura ödemeleri, yemek, temizlik vb gibi sorumluluklar çoğu zaman 

birlikteliği gerektirmektedir. Sorumluluklar açısından düşünüldüğünde yurtta kalan 

kişiler, evde kalan kişilere göre birbirinden daha bağımsız görünmektedir. Bu açıdan 

sürekli iletişim içinde olma ve birbirine karşı sorumlu olmanın gerekliliği, kişilerin 

başkalarını affetme eğiliminin artmasına katkı sağlamış olabilir.  

 

Katılımcıların yaşadıkları yere göre kendini affetme puanlarına bakıldığında 

ise yurtta kalan ve arkadaşlarıyla birlikte evde kalan kişilerin kendini affetme 

puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. Yaşanılan yer değişkeninin 

daha çok kişiler arası ilişkiler ile bağlantılı olacağı akla gelmektedir. Bu anlamda 

yaşanılan yerin kişilerin kendini affetme eğilimlerini farklılaşmaması buna bağlı 

olduğu düşünülebilir.  
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BÖLÜM 6 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Araştırmanın bu bölümünde, araştırmadan elde edilen sonuçlara ve sonuçlara bağlı 

olarak önerilere yer verilmiştir.  

 

6.1. Sonuçlar 

 

Araştırmanın birinci sorusu doğrultusunda elde edilen sonuçlara bakıldığında 

kendini affetmenin, yalnızca benlik saygısı ve bilişsel çarpıtmalar tarafından anlamlı 

şekilde yordandığı bulunmuştur. Dini yönelim ve cinsiyet ile kendini affetme 

arasında ilişki bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Araştırmanın ikinci sorusu doğrultusunda ulaşılan sonuçlar incelendiğinde, 

benlik saygısı ve dini yönelimin başkalarını affetmenin anlamlı yordayıcısı olduğu 

görülmüştür. Başkalarını affetmenin, bilişsel çarpıtmalar ve cinsiyetle ilişkili 

olmadığı görülmüştür. 

 

Araştırmanın son alt amacı doğrultusunda elde edilen sonuçlara göre 

katılımcıların yalnızca başkalarını affetme puanının yaşanılan yere göre farklılaştığı 

görülmüştür. Buna göre yurtta kalan katılımcılarla karşılaştırıldığında, arkadaşlarıyla 

birlikte evde kalan katılımcıların başkalarını affetme eğilimlerinin daha yüksek 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kendini affetme puanlarının ise yaşanılan yere göre 

farklılaşmadığı görülmüştür. 
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6.2. Öneriler 

 

Araştırma sonuçlarına göre, aşağıdaki önerilere yer verilmiştir:  

 

6.2.1. Uygulamacılar için Öneriler 

 

1. Araştırma sonuçlarına göre benlik saygısı hem kendini hem de başkalarını 

affetmeyi anlamlı şekilde yordamaktadır. Bu sonuç benlik saygısının affetme 

sürecindeki önemini göstermektedir. Affetme temelli müdahale programları 

tasarlanırken bu ilişki göz önünde bulundurularak, benlik saygısını geliştirici 

etkinliklere yer verilebilir. 

 

2. Araştırmada bilişsel çarpıtmaların katılımcıların kendini affetme eğilimlerini 

yordadığı görülmüştür. Affetmeyi artırmayı amaçlayan çalışmalarda 

bireylerin bilişsel çarpıtmalarının azaltılması konusunda çalışılabilir. 

 

6.2.2. Araştırmacılar için Öneriler 

 

1. Bu araştırmada kullanılan Heartland Affetme Ölçeği katılımcıların 

varsayımsal durumlar için affetme eğilimini ölçmektedir. Yurtdışı 

alanyazınında affetmeyi farklı şekillerde ölçen araçların konunun 

anlaşılmasına katkı sağladığı görülmüştür. Affetmeyi farklı boyutlardan 

değerlendiren, kültüre uygun bir ölçme aracını geliştirilerek yeni araştırmalar 

yapılabilir. 

 

2. Bu araştırma sadece Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde öğrenim gören 

lisans öğrencilerinden oluşan çalışma grubu ile sınırlıdır. Gelecekte yapılacak 

araştırmalar daha büyük yaş gruplarında, faklı bölgelerde daha kapsamlı 

olacak şekilde yapılabilir. 

 

3. Bu çalışmada değişkenlerin varyansı açıklama oranları dikkate alındığında 

kendini ve başkalarını affetmeyle ilişkili olabilecek başka değişkenlerle ilgili 

yeni araştırmalar yapılabilir. 
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1. Öğrenim gördüğünüz fakülte ve bölüm: .................................... 

2. Sınıfınız: ................... 

3. Yaşınız: .................... 

4. Cinsiyetiniz: ( ) Kadın ( ) Erkek 

5. Kardeş sayısı:…………….. 

6. Aile yapısı: 

( )Evli 

( )Anne ya da babadan biri ölmüş 

( )Anne baba boşanmış 

( )Anne baba ayrı yaşıyor 

( )Diğer…………………………….(Belirtiniz.) 

7. Nerede yaşıyorsunuz? 

( )Yurt 

( )Ailemle birlikte evde 

( )Arkadaşlarımla birlikte evde 

( )Akrabalarımla 

( )Diğer…………………………….(Belirtiniz.) 

8. Annenizin Eğitim Düzeyi: 

( )Okur yazar değil  ( )Okur-yazar  ( )İlkokul ( )Ortaokul 

( )Lise    ( )Üniversite    () Lisansüstü 

9. Babanızın Eğitim Düzeyi 

( )Okur yazar değil  ( )Okur-yazar  ( )İlkokul ( )Ortaokul 

( )Lise    ( )Üniversite  () Lisansüstü 

10. Anneniz çalışıyor mu? (Cevabınız evet ise ne iş yaptığını belirtiniz.) 

( )Evet (…………………………….)  ( )Hayır 

10. Babanız çalışıyor mu? (Cevabınız evet ise ne iş yaptığını belirtiniz.) 

( )Evet (…………………………….)  ( )Hayır 
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EK B. HAÖ 

 

B
en

i 
h

iç
 

y
a
n

sı
tm

ıy
o
r 

  
  
  
 

B
en

i 
p

ek
 

y
a
n

sı
tm

ıy
o
r 

B
en

i 
b

ir
a
z 

y
a
n

sı
tı

y
o
r 

B
en

i 

ta
m

a
m

en
y
a
n

sı
tı

y
o
r 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. İşleri berbat ettiğimde önce kötü hissetmeme rağmen zamanla 

kendimi rahatlatabilirim. 
       

2. Yaptığım olumsuz şeyler için kendime kin tutarım.        

3. Yaptığım kötü şeylerden öğrendiklerim onlarla baş etmemde bana 

yardımcı olur. 
       

4. İşleri berbat ettiğimde, kendimi kabul etmek benim için gerçekten 

çok zordur. 
       

5. Yaptığım hatalara, zamanla daha anlayışlı olurum        

6. Hissettiğim, düşündüğüm, söylediğim ya da yaptığım olumsuz şeyler 

için kendimi eleştirmeyi durduramam. 
       

7. Yaptığının yanlış olduğunu düşündüğüm kişiyi cezalandırmayı 

sürdürürüm. 
       

8. Beni incitenlere karşı zamanla daha anlayışlı olurum.        

9. Beni incitenlere karşı katı olmaya devam ederim.        

10. Başkaları bana geçmişte zarar vermiş de olsa, eninde sonunda onları 

iyi insanlar olarak görebilirim. 
       

11. Başkaları bana kötü davranırsa, onların hakkında kötü düşünmeye 

devam ederim. 
       

12. Biri beni hayal kırıklığına uğrattığında, bu olayı eninde sonunda 

geçmişte bırakabilirim. 
       

13. Kontrol edilemeyen nedenlerden dolayı işler ters gittiğinde, onlar 

hakkında olumsuz düşüncelere takılıp kalırım. 
       

14. Hayatımdaki kötü durumlara zamanla daha anlayışlı olabilirim.        

15. Hayatımdaki kontrol edilemeyen durumlar yüzünden hayal 

kırıklığına uğrarsam, onlar hakkında olumsuz düşünmeyi 

sürdürürüm. 

       

16. Hayatımdaki kötü durumlarla eninde sonunda barışırım.        

17. Kimsenin hatası olmayan olumsuz durumları kabullenmek benim 

için gerçekten çok zordur. 
       

18. Kimsenin kontrolünde olmayan kötü durumlarla ilgili olumsuz 

düşüncelerimden, eninde sonunda kurtulurum. 
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EK C. RBSÖ 

 

Ç
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1. Kendimi en az diğer insanlar kadar değerli buluyorum.     

2. Bazı olumlu özelliklerim olduğunu düşünüyorum.     

3. Genelde kendimi başarısız bir kişi olarak görme eğilimindeyim.     

4. Ben de diğer insanların birçoğunun yapabildiği kadar bir şeyler 

yapabilirim. 

    

5. Kendimde gurur duyacak fazla bir şey bulamıyorum.     

6. Kendime karşı olumlu bir tutum içindeyim.     

7. Genel olarak kendimden memnunum.     

8. Kendime karşı daha fazla saygı duyabilmeyi isterdim.     

9. Bazen kesinlikle kendimin bir işe yaramadığını düşünüyorum.     

10. Bazen kendimin hiç de yeterli bir insan olmadığını düşünüyorum     
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EK D. DYÖ 
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1. Dinin toplum hayatı için faydalı olduğunu düşünürüm.     

2. Dini inancın gerekli olmadığını düşünürüm.     

3. İbadetlerimi yaparım.     

4. Dinin yasak ettiği şeyleri yaptığım olur.     

5. Dinin sosyal hayat ile ilgili kurallarını yerine getirmeye özen 

gösteririm. 

    

6. Hata işlediğim zaman Allah’tan af dilerim.     

7. Allah herkesi kendi niyetine göre değerlendirir diye düşünürüm.     

8. Dini kuralları sıkıcı bulurum.     

9. Toplum huzurunun sağlanmasında dinin önemli bir katkısının olduğunu 

düşünürüm. 

    

10. İnancıma göre hareket etmediğimde içimde bir huzursuzluk duyarım.     

11. Allah, kıyamet günü bana da merhamet eder diye umarım.     

12. Kişinin dini uğruna bir takım güçlüklere katlanmasını anlamsız 

bulurum. 

    

13. Dini kuralları yerine getirme zorunluluğu hissederim.     

14. Nafile (farz olmayan) ibadetler yaparım.     

15. Evlilik dışı ilişkileri normal karşılarım.     

16. Dua ederim.     

17. Toplumun geri kalmasına, dini kuralların neden olduğunu düşünürüm.     

18. Dinimi başkalarına da anlatmaya çalışırım.     

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

 

EK E. GDÖ 
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1. Başarılı ve çalışkan insanlar saygıdeğerdir      

2. Çok çalışmak başarılı olmak için yeterlidir.      

3. Başkalarının hakkımdaki düşüncelerine her zaman önem 

veririm. 

     

4. Önemli işler başaran insanlar değerlidir.      

5. Bir hata yaptığımda, kendimi zor affederim.      

6. Verilen sözler mutlaka tutulmalıdır.      

7. Yakınlarımı kırmaktansa isteklerimden vazgeçebilirim.      

8. Dostlarım bana yalan söylememeli.      

9. Sevilen bir insan olmak benim için önemlidir.      

10. Asla haksızlığa göz yumamam.      

11.  Bir insan yakınlarını her türlü tehlikeden korumalı.      

12. Aksilikler hep ardarda gelir.      

13. Riske girmektense o işe hiç başlamam.      

14. İnsanları kırmamak için eleştirmekte kaçınırım.      

15. İhtiyacı olanlara yardım elini uzatmalıyız.      

  

 


