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ÖNSÖZ 

Evrenin ve varoluşun büyük gizemi karşısında meraklanan insan, bu evrenin, 

evren içinde kendi varlığının ve ölümünün ne anlama geldiğini sorgulamıştır. Tarih 

boyunca bu sorulara en doyurucu cevap dinler tarafından verilmiştir. 

Her insan, yaşamının bir noktasında, hayatın anlamı ve ölüm gibi varoluşun 

gerçekleriyle karşılaşmaktadır. Fakat, hayatın negatif olaylarını deneyimlemek 

zorunda kalan birey varoluşun bu gibi gerçeklerini, diğer bireylere göre, çok daha 

derinden  hissetmektedir. Varoluşun gerçeklerinin farkındalığını kazanan birey, 

bunlara karşı uygun bir tavır alamadığında acısı ve endişesi daha da 

derinleşmektedir. Diğer taraftan uygun tavırlar gösterildiğinde, bu farkındalık bireye 

kendini gerçekleştirme sürecinde bir motivasyon kaynağı olmaktadır. 

Varoluşun kaçınılmaz gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalan ve hayatın 

negatif olaylarıyla karşılaşan bireylere psikolojik destek vermeye çalışan bir psikolog 

olarak, hem kendi kişisel problemlerime hem de klinik ortamda karşılaştığım 

bireylerin problemlerine daha etkili çözümler üretebilmek amacıyla din psikolojisi 

bilimine adım attıktan sonra, varoluşun kaçınılmaz gerçekleri karşısında bireyin 

inançlarının ve dininin nasıl bir rol oynadığı konusu ilgimi çekti. Bu nedenle, 

tezimde, dindarlığın ve daha özelde dindarlık eğiliminin, anlamsızlık, ölüm kaygısı 

ve suçluluk gibi varoluşsal kaygılar ve bireyin psikolojik sağlığı ile nasıl bir ilişki 

içinde olduğu sorusuna cevap bulmayı amaçladım. 

Beni din psikolojisi programına kabul edip, gerek entelektüel gerekse bireysel 

gelişim sürecimde, hayatla bütünleşmiş bilgisini ve koşulsuz sevgisini, desteğini hiç 

esirgemeyen, psikoloji anlayışımı renklendiren ve bu çalışmayı yapmama vesile olan 

tez danışmanım Doç. Dr. Öznur Özdoğan’a; eşsiz kişiliği ile bana ilham kaynağı 
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olup, parlak düşünceleriyle zihinsel dünyama yeni ufuklar açan Prof. Dr. Salih 

Akdemir’e; bir psikolog olarak din psikolojisi çalışmalarımıza bizzat katılarak bizi 

cesaretlendiren Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin’e; bütün çalışma sürecinde, benden 

manevi desteğini hiç esirgemeyen, beni cesaretlendiren ve varlığıyla ve anlayışıyla 

bana huzur veren sevgili arkadaşım Psikolog Özlem Güler’e ve yaşamın bütün zor 

koşullarına rağmen beni büyütüp bu günlere gelmeme vesile olan, çalışmam 

esnasında, saflık ve doğallıklarından süzülmüş sevgilerini hiç esirgemeyen  annem ve 

babama çok teşekkür ederim.  

Bu çalışmanın, modern dünyanın yıprattığı insana destek sağlamayı 

amaçlayan bilimlere yeni boyutlar kazandırması dileğiyle… 

                                                                                               Ferdi Kıraç 
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GİRİŞ 

 Araştırmanın konusu dindarlık eğilimi, varoluşsal kaygı ve psikolojik sağlık 

arasındaki ilişkidir. 

İnsan bilinç sahibi bir varlıktır. Bundan dolayı çevresinde cereyan eden 

olaylara karşı duyarsız kalamamaktadır. Tarih boyunca insan evreni, kendi hayatını, 

hayatını derinden etkileyen olayları, yaşamın ve ölümün anlamını merak etmiştir. Bu 

konular özellikle varoluşçu bakış açısının ilgisini çekmiştir. Varoluşçu düşünür ve 

psikologlar bu konuların birey için büyük bir kaygı kaynağı olduğunu vurgulamışlar 

ve deneyimlenen bu endişe halini varoluşsal kaygı olarak tarif etmişlerdir. 

İnsan, varoluşun bu getirilerine uygun cevaplar bulma gereksinimi 

duymaktadır. Frankl (2000) insanın en temel güdüsünün anlam arayışı olduğunu ileri 

sürmüştür. Ona göre anlam arayışının engellenmesi, bireyin yaşama uyum 

sağlamasını güçleştirmektedir. Tillich (1952) ve daha bir çok düşünür ölümün en 

evrensel kaygı kaynağı olduğunu belirtmişlerdir. İnsan yaşamına ve ölümüne anlam 

vermeksizin büyük bir kaygı durumu yaşayabilmektedir. 

Yaşamın ve ölümün anlamı gibi insanın varoluşsal problemlerine en kapsamlı 

çözümler dinsel gelenekler tarafından verilmiştir. Her din inananlarına neden 

yaşadıklarına ve nasıl yaşamaları gerektiğine dair kapsamlı bilgiler sunmaktadır. Bu 

bağlamda insan yaşamında ve adaptasyon sürecinde dinlerin rolü büyüktür. Fakat bir 

dine inanan her birey, hayatını anlamlandırmada, yaşamına yön vermede ve hayata 

dair problemlerini çözmede dini inançlarını etkili bir şekilde kullanamamaktadır. 

Başka bir deyişle birey inanmasına karşın, inançları kişisel yaşamına hiçbir şekilde 

yön verememektedir.  Bu noktada dindarlığın niteliği gündeme gelmektedir. Allport 

(1967) dindarlığı iç güdümlü ve dış güdümlü dindarlık olmak üzere ikiye ayırmıştır. 
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Ona göre, dini yaşayışları açısından içsel olarak motive olan bireyler, dinlerini 

bilinçli bir şekilde yaşarlar; fakat dışsal olarak motive olan bireyler, dinlerini 

amaçlarına ulaşabilmek için araç olarak kullanırlar. Allport iç güdümlü dindarlık 

eğiliminin insan yaşamında daha işlevsel olduğunu vurgulamıştır. 

Bu düşüncelerden yola çıkarak, anlamsızlık, ölüm kaygısı ve suçluluk 

duygusu gibi varoluşsal kaygılar ile bireyin dindarlık eğilimi arasında anlamlı bir 

ilişki olacağı varsayılmıştır. Ayrıca dindarlık eğilimleri ve varoluşsal kaygıların 

bireyin psikolojik sağlığı ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür.  

Araştırmanın temel amacı bireylerin dindarlık eğilimleri ile varoluşsal 

kaygıları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Ayrıca dindarlık eğilimleri ve 

varoluşsal kaygıların, bireyin psikolojik sağlığı ile nasıl bir ilişki içinde olduğunu 

göstermek amaçlanmıştır. Allport’un dindarlık eğilimi modeli temel alınmıştır. 

Varoluşsal kaygılardan özellikle Tillich (1952) tarafından derinlemesine incelenen ve 

diğer varoluşçu düşünür ve psikologların da değindikleri üç temel kaygı incelemeye 

alınmıştır: Anlamsızlık, ölüm kaygısı ve suçluluk duygusu. Örneklemimizi dindar 

bireyler oluşturduğundan, suçluluk duygusu dini suçluluk (günahkarlık) olarak 

tanımlanmıştır. 

Öncelikle dindarlık eğilimi ve varoluşsal kaygı ile ilgili literatür taranmış ve 

Birinci Bölüm’de sunulmuştur. Daha sonra, dindarlık eğilimi, varoluşsal kaygı ve 

psikolojik sağlık değişkenlerini ölçmek için belirlediğimiz ölçekler, Ankara, Kayseri, 

Hatay, Kahramanmaraş ve Van illerinde öğrenim gören, kendini dindar olarak 

tanımlayan ve yaş ortalaması 21,4 olan 461 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. 

Örneklem rastgele seçim metodu (random sampling) ile seçilmiştir. Üç aylık bir süre 

zarfında elde edilen veriler SPSS 11.0 paket programı kullanılarak araştırmacı 
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tarafından analiz edilmiş ve araştırma bulguları İkinci Bölüm’de verilmiştir. 

Araştırma bulguları, konuyla ilgili teorik tartışmalar ve ampirik çalışmalar ışığında 

tartışılmış ve  araştırma bulgularımız doğrultusunda öneriler sunulmuştur. 

Bu araştırma özellikle varoluşsal kaygı kavramını gündeme getirmesi 

açısından önemlidir. Varoluşsal kaygı kavramı, bazı zorluklardan dolayı bilimsel 

olarak dünya çapında çok az ilgi görmüştür. Bu bağlamda bu araştırma, insan 

hayatında önemli bir yer işgal eden varoluşsal kaygı kavramını, bilimsel olarak 

incelemenin imkanını gösteren pilot bir çalışma olarak değerlendirilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BİRİNCİ BÖLÜM 

KURAMSAL ÇARÇEVE 

 

I. DİNDARLIK EĞİLİMİ 

 

I.1. DİNİN TANIMI 

Dinler, insanlık tarihinin her aşamasında, nerdeyse bütün toplumlarda 

varlıklarını göstermiş; insanların davranışlarını, hayata bakış açılarını ve toplumsal 

yaşantılarını derinden etkilemişlerdir. Bundan dolayı, din fenomeni  bir çok bilimsel 

disiplinin çalışma konusu olmuştur. Din ile ilgili yapılan çalışmalarda karşılaşılan en 

büyük problemlerden biri dinin tanımlanmasındaki zorluk olmuştur. 

Clark (1958), “hiçbir kelime yoktur ki tanımı din kelimesi kadar zor olsun” 

diyerek,  bu zorluğun bir çok nedeninden üçünü sunmaktadır. Ona göre dini 

deneyimin, daha çok insanın iç dünyasıyla ilgili öznel bir niteliğe sahip olması, 

birinci zorluktur. İnsanların kendi dinlerine karşı hissettikleri çok güçlü duygular, 

dinin anlamı tartışmasına her zaman potansiyel bir duygusal tepki gösterme 

ihtimalini doğurmakta ve bu da  onu tanımlamayı zorlaştıran ikinci nedeni 

oluşturmaktadır. Üçüncü zorluk ise, dini tarif eden kişilerin amaçlarının birbirinden 

farklı olmasıdır. Başka bir deyişle, bir mistik için din, içsel deneyim olarak tarif 

edilirken, bir mezhep üyesi için kiliseye gitme davranışı gibi somut aktiviteleri ifade 

etmektedir. Bir antropolog için ise din gözlenebilir davranışlar ve gelenekler 

anlamına gelmektedir (s.17). 

Durkheim dini tamamen sosyal bir fenomen olarak açıklamakta ve dini 

“kutsal olarak kabul edilen varlıklara yönelik geliştirilen ve sonuçta ahlaki bir 
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topluluğun oluşmasını sağlayan inançlardan ve uygulamalardan oluşan bir sistem 

olarak tanımlamaktadır (nakl. Yıldız, 1998, s.3).  

Sosyolog Parsons da Durkheim’in bu tanımına katılmaktadır. Parsons, dini 

“bir çok toplumda değişiklik gösteren, inanç, uygulama ve kurumlar toplamıdır” diye 

tarif etmektedir. Ames de Durkheim ve Parsons’a benzer olarak dinin sosyal 

boyutuna vurgu yapmakta ve “ din, en yüksek değerlerin farkındalığıdır” tarifi ile 

dinin toplumsal tanımına ahlaki bir boyut kazandırmaktadır (nakl. Clark, 1958, s.19-

20).  

Dini, bireye ve bireysel deneyime vurgu yaparak tanımlayanlar da olmuştur. 

Dini deneyimin bireysel karakteri, özellikle psikologların ilgisini çekmiş ve bu 

yönünden dolayı bir çok psikolog dinin bir tanımını yapmaktan çoğu zaman 

kaçınmışlardır (Clark, 1958, s.20). 

Allport, Birey ve Dini adlı kitabında, dinin bir tanımını vermekten 

kaçınmıştır. Sadece isteksiz bir şekilde, “olgun dini duyguyu” (mature religious 

sentiment)  “kişinin yaşamında nihai bir öneme sahip olarak gördüğü, kavramsal obje 

ve prensiplere karşı uygun ve belli bazı yollarla davranışlar göstermek için, deneyim 

yoluyla kazandığı  bir mizaçtır” diye tanımlamaktadır (nakl. Clark, 1958, s.20). 

William James ise Allport’ un tanımına benzer bir tanım sunmuştur. Fakat 

James, tanımını sosyolojik bakış açısından tamamen koparmakta ve çok daha 

bireysel bir tanım yapmaktadır. Ona göre, din “bireyin aşkın (divine) olarak gördüğü 

şeyle olan ilişkisinde ortaya çıkan, tamamen kişisel duygu, davranış ve 

deneyimlerdir” (nakl. Clark, 1958, s.20). 

Freud (1985) dini, çocukluk nevrozlarına benzer nedenlerden doğan, kollektif 

bir nevroz olarak nitelendirip, din hakkında olumsuz bir tablo çizmektedir (s.26-29). 
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Dini, insan zihninin özel bir durumu olarak kabul eden Jung (1965) ise dini 

“kudretler diye bilinen ruh, cin, yasa, Tanrı, fikir, ülkü gibi bazı dinamik öğelerin ya 

da tapılacak ve sevilecek derecede ulu, güzel ve anlamlı öğelerin dikkate alınması ve 

gözetilmesi” olarak tanımlamaktadır (s. 8-9). 

Tanımında Tanrı kavramını kullanmayan Fromm (1972), dini “bir grup 

tarafından paylaşılan ve grup üyelerine kendilerini adayabilecekleri bir hedef sunan 

ve onlara ortak bir davranış biçimi gösteren bir sistem” olarak tanımlamaktadır (s. 

22). 

Pratt dini “ilgi ve kaderleri üzerinde nihai bir kontrole sahip olarak gördükleri 

güç ya da güçlere karşı, birey ve toplumun sergilediği ciddi ve sosyal tutumlar” 

olarak tanımlamakta ve dinin hem sosyolojik hem de kişisel boyutuna vurgu 

yapmaktadır. Bu tanıma paralel olarak Johnson  dini “ değerlerin güvenilir yaratıcısı 

(trusted creator of values) ile yapılan kişisel işbirliği” olarak tanımlamaktadır (nakl. 

Clark, 1958, s.20-21). 

Clark (1958), dini, “Aşkın (Beyond) olanı hissettiği anda bireyin yaşadığı 

içsel deneyim” olarak tanımlamaktadır. Kişi kendi davranışlarını aktif olarak aşkın 

olanla uyumlu kılmaya çalıştıkça, dini deneyimin kişi üzerindeki etkisi 

belirginleşmektedir (s. 22). 

Frazer dini “insan hayatını ve doğayı yöneten ve kontrol eden, insandan üstün 

bir güce gönül vermek ve onunla bir uzlaşma içinde olmak” diye tanımlamaktadır. 

Ona göre din iki boyut içermektedir: Teorik ve pratik. İnsandan üstün bir güce 

inanmak teorik kısmını, o gücü memnun etmek ve ona gönül vermek ise ikinci 

kısmını oluşturmaktadır (nakl. Spinks, 1965, s.7). Frazer’a göre inanç birinci 

koşuldur ve inançtan sonra uygulama gelmektedir. Eğer inanç, bu inanca uygun 
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davranışı beraberinde getirmezse, burada dinden bahsedilmez ve bu duruma teoloji 

demek daha doğrudur (nakl. Spinks, 1965, s.7). 

Yinger’e göre din, “bir grup insanın, insan hayatının nihai problemlerini 

çözmek için sunduğu, inanç tasavvurları ve ümitlerden oluşan bir sistemdir” (nakl. 

Sümertaş, 2003. s. 31).  

Galloway, dini  “hayatına bir istikrar kazandırmak ve duygusal ihtiyaçlarını 

karşılamak için, insanın kendinden daha aşkın bir güce inanması ve bunu ibadet ve 

diğer aktiviteleriyle ifade etmesi” olarak tanımlamaktadır. Ona göre, dinin bilişsel 

tarafı, inançtır. İnanç insanın duyguları tarafından uyarılmakta ve içsel yaşantının 

ihtiyaçlarını doyuracak bir objeyi gerekli kılmaktadır. İnsanın en temel 

ihtiyaçlarından biri, kendini korumak ya da tehlikelerle ve sınırlılıklarla dolu 

hayatının bir istikrar kazanmasıdır (nakl. Spinks, 1965, s.7-8).  

Antropolog Greetz’in dinin sosyal ve öznel boyutlarını göz önünde 

bulundurarak yaptığı tarife göre din “ varoluş konusunda genel mahiyette kavramlar 

dile getiren ve insanlarda güçlü, derin ve kalıcı motivasyonlar ve ruhi eğilimler 

uyandıracak tarzda etki yaratan bir semboller sistemidir (nakl. Hökelekli, 1993, s. 69-

70). 

Yinger, Galloway, ve Greetz’in tanımları, açık bir şekilde,  insanın 

varoluşundan kaynaklanan problemlerinin dinsel bir çözümüne gönderme 

yapmaktadırlar. 

Thouless, dinin yapılmış olan bir çok tanımını inceledikten sonra, dinle ilgili 

herhangi bir tanımın tam bir tanım olabilmesi için en az şu üç buyutu içermesi 

gerektiği sonucuna varmıştır: Bir davranım sistemi, bir entellektüel inanç sistemi ve 

bir duygu sistemi. Bu vurgudan sonra Thouless dini, “insan ötesi (superhuman) 



 

8  

olarak inanılan bir varlık ya da varlıklar ile kurulan, hissedilen, pratik bir ilişki (felt 

practical relationship)” olarak tanımlamaktadır (nakl. Spinks, 1965, s.8). 

Lauba, kırk sekiz tane din tarifini incelemiş ve “Tanrı” gibi “din” kelimesinin 

de, altında bir çok ima ve anlamları barındıran şemsiye kelimelerden biri olduğu 

sonucuna varmıştır. Bu anlamların bazıları birbiriyle çelişirken bazıları da birbirini 

tamamlamaktadır. Ayrıca dinin işlevsel bir tanımı için  “irade” nin  önemini 

vurgulamaktadır. Lauba’ya göre aktif din, iradenin kullanılması ve güdüsel 

doğamızdan kaynaklanan davranışlar örüntüsüdür. Pasif din ise, duygu ve tutumların 

daha ön planda olduğu, ruhun (psych), adanılan obje (object of devotion) tarafından 

etkilendiği dindir (nakl. Spinks, 1965, s.9-10). 

Kısacası din, bir yönüyle iman, bir yönüyle amel, diğer yönüyle de duyguyu 

içine alan bir bütünlük arz etmektedir (Yaparel, 1987). 

Kuran-ı Kerim’de din kelimesi, 92 yerde geçmektedir ve “yönetme, 

yönetilme, itaat, hüküm, tapınma, tevhid, İslam, adet, ceza, hesap” gibi bir çok anlam 

ifade etmektedir. Tanımlara göre Kuran, din kelimesiyle, hem uluhiyyete, yani 

Tanrısallığa hem de ubudiyete, yani kulluğa gönderme yapmaktadır. Tümer’e göre 

din, “bu iki boyut arasındaki münasebeti düzenleyen kanun, nizam ve yoldur” (nakl. 

Sümertaş, 2003, s.32). 

Bir çok İslam bilgini de değişik din tarifleri sunmuşlardır. Seyyid Şerif el-

Cürcani dici “din, akıl sahiplerini, peygamberin bildirdiği gerçekleri benimsemeye 

çağıran ilahi bir kanundur” şeklinde tanımlamıştır (nakl. Sümertaş, 2003, s. 33). 

Tehanevi ise dini, “akıl sahiplerini, kendi iradeleri ile, dünyada iyiliğe ve 

ahirette kurtuluşa götüren ilahi bir kanun” olarak tanımlamaktadır (nakl. Sümertaş, 

2003, s. 33). 
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Ebu Hanife de dini, “inanılması gereken temel esaslar, yani tevhid inancı; var 

ve tek olan Allah’a iman” olarak tanımlamaktadır (nakl. Sümertaş, 2003, s. 33). 

 

I.2. DİNDARLIĞIN TANIMI VE DİNDARLIK TİPLERİ 

İngilizce’de “religiosity, religiousness, religious commitment ve religious 

involvement”  dindarlığı ifade etmekte ve aynı anlamda kullanılmaktadır (Yıldız, 

1998, s.5). 

Himmelfarb (1975) dindarlığı, “kişinin dinine ait ilgiler, inançlar ya da 

faaliyetlerle meşgul olma düzeyi” olarak tanımlamaktadır. Roof (1979) ise 

dindarlığın, doğaüstü ve/veya yüksek değerlere ilişkin bireyin inançlarının ve 

davranışlarının hem kurumsallaşmış hem de kurumsallaşmamış şekillerini içerdiğini 

belirtmektedir. 

          Din ve dindarlık üzerine çalışma yapılırken ortaya çıkan en büyük 

problemlerden biri, bu değişkenleri hassas ve doğru olarak ölçebilecek araçlar 

geliştirmek olmuştur. Bu problem dindarlığın işlevsel tanımlarının yapılması 

ihtiyacını doğurmuştur (Yıldız, 1998, s.5). Dindarlığın ölçümü çalışmaları zamanla 

dindarlıkla ilgili farklı yaklaşımların doğmasına yol açmış ve neticede tartışmalar 

dindarlığın boyutları üzerinde yoğunlaşmıştır. Dindarlığın tek boyutlu olduğunu 

savunanların yanı sıra çok boyutlu olduğunu da iddia edenler olmuştur. Bu görüşler 

doğrultusunda çeşitli ölçekler geliştirilmiştir (Wulff, 1991, s.203). 

Dindarlığı ölçme çalışmaları, ilk önce tek boyutlu yaklaşımla yapılmıştır. 

Stanley Hall, James Leuba, Edwin Starbuck, William James gibi dini davranış ve 

tecrübe üzerinde korelasyonel araştırmalar yapan ilk Amerikan psikologları, 
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dindarlığı tek boyutlu bir yaklaşımla incelemişlerdir. Onlar sadece dindarlığın duygu 

boyutu üzerinde durmuşlardır (nakl.Yıldız, 1998, s.6).  

Bazı çalışmalar ise dindarlığı belirlemek için ölçek kullanma yerine, kilise 

hizmetlerine katılma, dua ve kiliseye para verme gibi davranışların frekansına ait 

basit araçlar kullanmışlardır. Örneğin, Argyle (1958), dindarlığın tek ölçümünün, 

kiliseye devam etme sıklığı olduğunu ileri sürmüştür. 

Yaptıkları faktör analitik çalışmalar sonucunda, Thurstone (1934), Nelson 

(1956), Lurie (1952), Neil ve Levinson (1954) ve Brown (1962), dindarlığın tek bir 

faktör etrafında kümelendiğini göstermişlerdir (nakl.Yıldız, 1998, s. 6-7). 

Durkheim’in 1915’te dini inançlar ve törenler arasında bir ayrım yapıp, dinin 

kuramsal ve toplumsal boyutları üzerine vurgu yapması, 1950 ve 1960 yılları 

arasında birçok araştırma için önemli bir hareket noktası oluşturmuş ve bir çok 

araştırmacı, dindarlığı tek boyutlu bir yaklaşımla ele almanın yetersizliğini görüp, 

dindarlığa çok boyutlu yaklaşımlar geliştirmişlerdir (Yıldız, 1998, s.7). 

Çok boyutlu yaklaşımın en önemli örneği, Allport’un çalışmaları ve dindarlık 

tipolojisidir. Allport, 1950’lerde kurumsallaşmış ve içsel dindarlıktan bahsetmiş ve 

daha sonra iç güdümlü (intrinsic)ve dış güdümlü (extrinsic) dindarlık olmak üzere iki 

dindarlık tipi ortaya koymuştur (nakl. Roof, 1979). Alport’un dindarlık tiplerinden 

ilerde ayrıntılı olarak bahsedilecektir. 

Allen (1965) dindarlığı tahkiki (committed) ve taklidi (consensual) olmak 

üzere ikiye ayırmıştır. Tahkiki dindarlık, günlük hayattaki faaliyet ve davranışları 

yönlendirebilecek şekilde dini inanç ve değerlerin içselleştirilerek yaşandığı bir 

dindarlıktır. Taklidi dindarlık ise, bireyin dini inanç ve değerlerini içselleştiremediği 
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için, günlük hayatında dinin amaç olmaktan çok araç durumunda olduğu dindarlıktır 

(nakl.Yıldız,1998,s.8). Bu dindarlık tipolojisi Allport’un anlayışıyla uyuşmaktadır. 

Dindarlığa iki boyutlu yaklaşımların yanı sıra, çok boyutlu dindarlık tarifleri 

geliştirenler de olmuştur. Teolog Baron Friedrich von Hügel bunlardan ilkidir. O, 

gelenkeksel veya tarihsel, rasyonel veya sistematik, sezgi ve irade olmak üzere 

dindarlığı üç kategoride sınıflandırmıştır (nakl.Yıldız, 1998,s. 9). 

Hügel’in sınıflandırmasına benzer olarak Pratt dindarlığın dört boyutundan 

bahsetmektedir: geleneksel, rasyonel, mistik ve uygulama (nakl. Wulff, 1991, s.210). 

Clark (1958) dini davranışı üç kategoriye ayırmaktadır. Kutsal olanın otantik 

bir iç deneyimini ve hayatın ilahi olana göre düzenlenmesini birinci derece dinsel 

davranış olarak tanımlamaktadır. Bireyin hayatında sık olarak yaşamadığı, ihtida gibi 

bazı özel durumlarda geçirdiği tecrübeye ikinci derece dinsel davranış demektedir. 

Sadece başkalarının otoritesine dayanılarak kabul edilmiş dini adet ve gelenekleri ise 

üçüncü derece dinsel davranış olarak tasvir etmektedir (s. 23-24-25). 

Fukuyama (1961) dindarlığın inanç, davranış, duygu ve bilgi boyutlarından 

bahsetmiş ve daha sonra bu görüşü benimseyen Glock (1972), bir de etki boyutu 

ekleyerek, beş boyutlu bir dindarlık anlayışı ortaya koymuştur (nakl. Yaparel, 1987, 

s.40). 

Dindarlığın ifade edilmesi açısından dünya dinlerinin birbirine benzediğini 

iddia eden Glock, dindarlıkla ilgili beş boyut önermekte ve dinle ilgili ifade 

tarzlarının her çeşidinin bu boyutlardan biri içerisinde değerlendirilebileceğini iddia 

etmektedir. İnanç boyutu, inanç ve inançsızlıkla ilgili olup, inancın içeriği, 

güçlülüğü, türü (geleneksel veya geleneksel olmayan) gibi hususları kapsamaktadır. 

Her dini sistem, mensuplarından, inanması gereken inanç ilkelerini bilmesini ve 
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kabul etmesini beklemektedir. Duygu boyutu, korku, sevgi, huşu vb. gibi, yaşanan 

dini tecrübeyle ilgili, olumlu veya olumsuz tüm dini duyguları içermektedir. 

Davranış boyutu, ibadet, dua, törenler, oruç gibi dini uygulamaları içermektedir. 

Bilgi boyutu, dinin temel esasları ve kutsal metinleri ile ilgili bilgilere sahip olmaktır. 

Etki boyutu ise, diğer dört boyutun oluşturduğu etkileri kapsamaktadır. Dinin, kişi 

üzerinde, ne yapması ve ne yapmaması konusunda yaptığı etkiyi kapsamaktadır 

(nakl. Yıldız, 1998, s.11-12). 

Yıldız (1998) Türkiye’de din psikolojisi ve sosyoloji çalışmalarında, 

dindarlığın boyutlarıyla ilgili her hangi bir model geliştiren araştırmacıların 

varlığından bahsetmenin oldukça güç olduğunu, kullanılan modellerin genellikle 

batıdan uyarlandığını, en çok ta Glock’un modelinin tercih edildiğini belirtmektedir. 

Bununla beraber, İslam kültüründe, İslam bilginleri tarafından genellikle dinin itikat, 

ibadet ve sosyal ilişkiler (muamelat) olmak üzere üç boyutunun vurgulandığına 

dikkat çekmektedir. Gazzali’nin itikat, ibadet ve ahlak olarak belirttiği dindarlık 

boyutlarını Glock’un modeliyle karşılaştırıp, Gazzali’de itikat boyutunun Glock’ta 

inanç ve bilgi boyutuna, ibadet boyutunun davranış boyutuna ve ahlak boyutunun ise 

etki boyutuna benzediğini ileri sürmektedir (s.16-19). 

 

I.2.1. Gordon Allport: İç Güdümlü-Dış Güdümlü Dindarlık 

Allport 1954’te ilk olarak  kurumsal (institutionalized) ve içselleştirilmiş 

(interiorized) olmak üzere, birbirine zıt olan iki dindarlık görüşü geliştirmiştir. Daha 

sonra, 1959’da, bunların yerine, geniş çapta kabul gören iki kavram kullanmıştır: dış 

güdümlü (extrinsic) ve iç güdümlü (intrinsic) dindarlık (nakl. Wulff, 1991, s.232). 
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Allport’a göre, dış güdümlü dindarlık eğilimine sahip bireyler, dinlerini kendi 

emellerine ulaşmak için kullanmaktadırlar. Dışsal değerler her zaman faydacıdır. Bu 

eğilime sahip bireyler, dinlerini, güvenlik sağlamak, teselli bulmak, sosyal ilgi 

bulabilmek, oyalanmak, sosyal statü kazanmak ve  kendilerini haklı çıkarmak vb. gibi 

bazı emelleri için  kullanmaktadırlar. Ayrıca bu kişiler, dinlerinin temel ilkelerini, 

kendi ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmek için değiştirmektedirler. Teoloji  

terminolojisine göre, dışsal dindarlık eğilimine sahip bireyler, kendi benliklerini 

bırakmadan Tanrı’ya yönelmektedirler. 

İç güdümlü dindarlık eğiliminde olan bireyler ise,  temel motivasyonlarını 

dinlerinde bulmaktadırlar. Bu bireylerin diğer ihtiyaçları, ne kadar güçlü olursa 

olsun, nihai bir öneme sahip değildir. Ayrıca bu bireyler ihtiyaçlarını, dini 

inançlarıyla uyumlu hale getirmek  için çabalamaktadırlar. Dinilerinin temel 

prensiplerini içselleştirip bunlara tam olarak uymaktadırlar. Başka bir deyişle bu 

bireyler dinlerini yaşamaktadırlar (Allport & Ross,1967). 

Allport kendi çalışmalarına dayanarak, iç güdümlü ve dış güdümlü  dindarlık 

eğilimlerinin eşleştiği özellikleri sıralamaktadır. Ona göre, iç güdümlü dindarlık 

hayatın her alanını kapsarken, dış güdümlü dindarlık hayatın bazı bölümlerinde 

kendini göstermektedir. İç güdümlü dindarlık eğilimli bireyler önyargıdan uzak ve 

toleranslıdırlar, fakat dış güdümlü dindarlık eğilimli bireyler, önyargılı ve 

dışlayıcıdırlar. İç güdümlü dindarlık eğilimliler daha olgun davranırken, dış güdümlü 

dindarlık eğilimli bireyler olgunluktan uzak, bağımlıdırlar. İç güdümlü dindarlık 

eğilimli bireyler kiliseye düzenli bir şekilde devam ederken, dış güdümlü dindarlık 

eğilimliler, ziyaretlerinde düzenli değillerdir. En önemlisi, iç güdümlü dindarlık 

eğilimi, ruhsal sağlığı daha iyiye götürürken, dış güdümlü dindarlık eğilimi, bireye 
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savunma ve kaçma mekanizmaları geliştirme fırsatı yaratmaktadır (nakl. Donahue, 

1985, s.401). 

Daha önce de ifade idildiği gibi, dini yaşayış açısından içsel olarak motive 

olan bireyler dinlerini yaşarlar fakat dışsal olarak motive olan bireyler dinlerini 

kullanırlar (Allport & Ross, 1967, s.434). 

 

I.2.1.1. İç Güdümlü-Dış Güdümlü Dindarlık İle İlgili Çalışmalar 

Meaddow ve Kahoe, dindarlıkla ilgili önerilen hiçbir yaklaşımın, Allport’un 

iç güdümlü ve dış güdümlü dindarlık modeli kadar, ampirik din psikolojisi üzerinde 

etkili olmadığını  belirtmektedirler (nakl. Donahue, 1985). 1982 yılına kadar yaklaşık 

70 yayınlanmış çalışmada Allport’un Dini Yönelim Ölçeği (Religious Orientation 

Scale) kullanılmıştır. Bu ölçek dindarlığın ölçülmesinde en sık kullanılan ölçek 

haline gelmiştir (Donahue,1985). Konunun devamında Allport’un Dini Yönelim 

Ölçeği’nin kullanıldığı bazı çalışmalar verilecektir. 

Allport’ un düşünceleri, iç güdümlü dindarlık eğiliminin açık fikirlilikle, dış 

güdümlü dindarlık eğiliminin ise tutuculukla ilişkili olduğunu çağrıştırmaktadır. 

Çalışmalar bu düşünceyi desteklemektedir. Allport’un Dini Yönelim Ölçeği ve 

Dogmatizm Ölçeğinin kullanıldığı beş ayrı çalışma, dış güdümlü dindarlık ve 

dogmatizm arasındaki ilişkinin  iç güdümlü dindarlık ve dogmatizm arasındaki 

ilişkiden çok daha yüksek olduğunu göstermiştir (Hoge & Carrol, 1973; Kahoe, 

1974; Kahoe & Dunn, 1975; Paloutzian, Jackson & Crandall, 1978; Thompson, 

1974). 

Ryckman, van den Borne, Bill ve Joel (2004), iç güdümlü ve dış güdümlü 

dindarlık eğilimleri ile öldükten sonra organ bağışlama isteği arasındaki ilişkiyi 
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araştırdıkları çalışmalarında, Allport’un iddialarının tersine iç güdümlü dindarlıkla 

organ bağışlama isteği arasında bir ilişki olmadığını, sosyal eğilimleri güçlü dış 

güdümlü dindarlık eğilimli bireylerin organ bağışlamaya daha eğilimli olduğunu 

bulmuşlardır. Bulguları ışığında Allport’un teorisini test etmek için, psikometrik 

olarak çok daha geçerli ölçeklerin geliştirmesi gerektiğini vurgulamışlardır.  

Soderstorm ve Wright (1977), 18-20 yaş grubu üniversite öğrencilerinin 

oluşturduğu bir örneklemle, dindarlık eğilimi ile hayattaki anlam duygusu arasındaki 

ilişkiyi araştırdıkları çalışmaları sonucunda, iç güdümlü dindarlık eğilimli bireylerin 

hayattaki anlam duygularının, dış güdümlü dindarlık eğilimlilere göre daha yüksek 

olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca fundamentalist ve hümanist eğilimli bireylerin 

hayatın anlamı puanlarının düşük olduğunu bulmuşlardır. Dinsel bütünlükten 

yoksun, olgun olmayan yönelimler olduğu için, fundamentalist ve hümanist eğilimli 

dindarların, hayatın anlamı puanlarının düşük olduğunu belirtmişlerdir. Olgun 

dindarlığı ise Tanrı’ya karşı hissedilen güçlü bir manevi yöneliş ve insanlara karşı 

gösterilen ahlaki davranışların bütünü olarak tanımlamışlardır.  

Crandall ve Rasmussen (1975), Allport ve Ross’un Dindarlık Eğilimi Ölçeği 

ve Hayatın Amacı Testi’ni kullanarak üniversite öğrencileri ile yaptıkları bir 

çalışmada, haz, heyecan, rahatlık ve mutluluk gibi hedonist değerler ile düşük 

hayatın anlamı puanları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu rapor etmişlerdir. Ayrıca 

iç güdümlü dindarlık eğilimi ile hayatın anlamı arasında negatif bir ilişki (r = -.31) 

olduğunu, dış güdümlü dindarlık eğilimi ile anlam duygusu arasında bir ilişki 

olmadığını bulmuşlardır. Bu sonuçlar Frankl’ın hedonist bir yaşamın varoluşsal 

vakumu desteklediği yönündeki tezini desteklemektedir. Bolt  (1975) da 

çalışmasında benzer sonuçlar bulmuştur. 



 

16  

Allport’un dış güdümlü-iç güdümlü dindarlık kavramlarının ölüm korkusuyla 

olan ilişkisini araştıran bir çok çalışma, genel olarak dış güdümlü dindarlık eğilimi 

ile ölüme karşı negatif tutumlar arasında pozitif bir korelasyon (.27), iç güdümlü 

dindarlık eğilimi ile ise negatif bir ilişki (-.06) olduğunu göstermiştir (nakl. 

Donahue,1985). 

Hood ve Morris (1983), Allport ve Ross’un Dini Eğilim Ölçeği, Spilka’nın 

Ölüm Korkusu ve Ölüm Bakış Açıları Ölçeği’ni (Death Perspective Scale) 

kullandıkları çalışmaları sonucunda, ölümü bir acı ve yalnızlık kaynağı, bir 

bilinmeyen, başarısızlık ve doğal bir son olarak görmek gibi bakış açıları ile iç 

güdümlü dindarlık eğilimi arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu rapor 

etmişlerdir. Bu bakış açıları ile dış güdümlü dindarlık arasında ise pozitif yönde 

anlamlı bir ilişki bulmuşlardır. Yine bu araştırmacılar, aynı ölçekleri kullanarak 

yaşlıların oluşturduğu bir örneklemle yaptıkları çalışmaları sonucunda, iç güdümlü 

dindarlık eğilimi ile ölüm korkusu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu 

fakat dış güdümlü dindarlıkla bir ilişki bulamadıklarını rapor etmişlerdir. 

Spilka ve Mullin (1977), iç güdümlü dindarlıkla, ölümü pozitif olarak 

algılama, diğer dünyada ödül beklentisi, Tanrı’yı yaratıcı, merhametli ve arkadaşça 

algılama arasında pozitif; Tanrı’yı uzak, ulaşılmaz ve kişisel olmayan olarak 

algılama arasında negatif bir ilişki olduğunu bulmuşlardır (nakl. James ve Wells, 

2003). Spilka, Stout, Minton ve Sizemore (1977) ise Tanrı’yı gazaplı ve cezalandırıcı 

olarak algılama ile dış güdümlü dindarlık arasında pozitif bir ilişki olduğunu rapor 

etmişlerdir (nakl. James ve Wells, 2003). 

Pierce, Cohen, Jacqueline ve Meade (2007), dindarlık eğilimleri ve ölüm 

kaygısında cinsiyet farkı üzerine yaptıkları çalışmalarında, Templer’in Ölüm Kaygısı 
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Ölçeği ve Allport ve Ross’un Dindarlık Eğilimi Ölçeği’ni kullanmışlar ve kadınların 

erkeklere göre daha dış güdümlü dindarlık eğilimli olduklarını ve daha fazla ölüm 

kaygısı yaşadıklarını bulmuşlardır. Sonuçlar ışığında, yüksek düzeyde ölüm 

kaygısının dış güdümlü dindarlığı veya dış güdünmlü dindarlığın ölüm kaygısını 

desteklediğini ileri sürmüşlerdir. 

Çalışmalar genel olarak dindarlık ve psikolojik sağlık arasındaki ilişki 

hakkında karmaşık sonuçlar üretmiştir. Bergin (1983) yaptığı bir meta analitik 

çalışma sonucunda, araştırmaların % 23’ünün bu iki değişken arasında negatif; 

%47’sinin pozitif ilişki bulduğunu, % 30’unun da ilişki olmadığını rapor ettiğini 

söylemektedir (nakl. James ve Wells, 2003). James ve Wells (2003), sonuçlardaki bu 

çeşitliliğin dindarlığın çok boyutlu niteliğinin bir sonucu olduğunu vurgulamışlardır. 

Baston ve arkadaşları (1993), iç güdümlü ve dış güdümlü dindarlık eğilimleri 

ile psikolojik sağlık arasındaki ilişki üzerine yaptıkları çalışmalar sonucunda, dış 

güdümlü dindarlık eğilimiyle, psikolojik sağlık, uygun sosyal davranışlar sergileme, 

endişe ve kaygıdan kurtulma, kişisel başarı ve kontrol duygusu, açık fikirlilik ve 

toleranslılık arasında negatif ; iç güdümlü dindarlık eğilimi ile de psikolojik iyilik 

arasında pozitif bir ilişki olduğunu rapor etmiştir (nakl. James ve Wells, 2003). 

Ayrıca bazı çalışmalar iç güdümlü ve dış güdümlü dindarlıkla bazı spesifik 

psikolojik problemler arasında ilişki olduğunu rapor etmişlerdir. Örneğin, Maltby ve 

Day (2000), depresyon belirtileri ile dış güdümlü- kişisel dindarlık eğilimi arasında 

pozitif,  dış güdümlü dindarlık eğilimi ile negatif bir ilişki bulmuştur (nakl. James ve 

Wells, 2003). Benzer bir şekilde, anksiyete ile iç güdümlü dindarlık arasında negatif, 

dış güdümlü dindarlık ile de pozitif bir ilişki olduğunu rapor eden çalışmalar (Baker 
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& Gorsuch, 1982; Bergin, Masters, & Richards, 1987; Sturgeon & Hamley, 1979, 

Maltby & Day, 2000) da vardır (nakl. James ve Wells, 2003). 

Davis, Kerr, & Kurpius (2003), dindarlık eğilimi ve anksiyete ilişkisi üzerine 

yaptıkları çalışmaları sonucunda, erkeklerde iç güdümlü dindarlık eğilimi ile 

anksiyete arasında ters yönde anlamlı bir ilişki (r = -.45) bulmuşlardır. 

Araştırmacılar, varoluşsal iyiliğin, dindarlığa göre kaygıyı daha güçlü bir şekilde 

yordadığı sonucuna varmışlardır. Çalışmalarında varoluşsal iyilik hayattaki anlam 

duygusu olarak tanımlanmıştır. Araştırmacılara göre, dindarlık bireylerde varoluşsal 

bir iyilik hali yaratmakta, bu da kaygı düzeyinin azalmasına neden olmaktadır. Bu 

bağlamda, bireylerin hayatta bir anlam bulmalarına yardım etmediği sürece, 

dindarlığın psikolojik bir değeri olmadığı sonucuna varmışlardır. 

James ve Wells (2003), dindarlık eğiliminden bağımsız olarak, kiliseye gitme, 

dini toplantılara katılma, dini literatürü okuma, bireysel ibadet ve dualar gibi dini 

davranışlar gösterme ile psikolojik sağlık arasındaki ilişkiyi araştıran çalışma 

bulgularının daha tutarlı olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmaların genellikle bu gibi 

davranışlar sergileme ile psikolojik sağlık arasında pozitif bir ilişki olduğunu 

bulduklarını aktarmaktadırlar. 

Araştırmalar genel olarak kadınların erkeklere oranla daha dindar olduğunu 

göstermektedir (Donahue, 1985). Allport’un dış güdümlü ve iç güdümlü dindarlık 

eğilimlerinde cinsiyet farkı olup olmadığını araştıran çalışmalardan bazıları, kadın ve 

erkekler arasında dış güdümlü ya da iç güdümlü eğilimli olup olmama açısından bir 

fark olmadığını rapor etmektedir (Alker & Grawin, 1978; Paloutzian ve arkadaşları, 

1978). Diğer taraftan, bazı çalışmalar, kadınların, erkeklere göre iç güdümlü 

dindarlık puanlarının daha fazla olduğunu bulmuştur ( Baither & Saltzberg, 1978; 
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Strickland & Shaffer, 1971; Strickland & Weddell, 1972). Baither ve Saltzberg 

(1978) kadınların erkeklere göre iç güdümlü dindarlık puanlarının yüksek olduğunu, 

fakat dış güdümlü dindarlık açısından cinsiyet farkı olmadığını rapor etmiştir. 

Thompson (1974), annelerin babalara göre iç güdümlü dindarlık puanlarının daha 

yüksek olduğunu, dış güdümlü dindarlık açısından da aralarında fark olmadığını 

bulmuştur. 

Patrick (1979), Allport’ un modelinin doktrinel bir içeriğinin olmaması ve 

dindarlığın tanımını açık uçlu bırakması nedeniyle, bütün Hristiyan mezhepleri için 

ve hatta Hristiyanlık dışındaki dinler için, dindarlığın ölçülmesinde oldukça 

kullanışlı olduğunu vurgulamaktadır. 

 

II. VAROLUŞSAL KAYGI 

 

II. 1. VAROLUŞÇULUK 

“Varoluşçuluğun bir tanımını yapmak çok zordur” diyen Yalom (1999), 

varoluşçu felsefe kitaplarının nerdeyse hepsinin söze bu şekilde başladığını 

belirterek, varoluşçuluğu tanımlamanın zorluğuna dikkat çekmektedir. Buna rağmen 

varoluşçuluğun tarifini yapanlar olmuştur.  

Jean-Paul Sartre varoluşçuluğu şöyle tanımlamaktadır: Her nesnenin bir özü 

bir de varlığı vardır. Öz, sürekli nitelikler topluluğu demektir. Varlık ise dünyada 

aktif olarak bulunuş demektir. Çoğu kimseler, özün önce, varlığın sonra geldiğine 

inanırlar. Örneğin, bezelyeler bir bezelye düşüncesine göre yerden biter. Bu düşünüş 

köklerini dinden alır. Buna göre Tanrı insanı kendindeki insan düşüncesine göre var 

eder. Fakat bu düşünüşü savunan inançsız insanlar da vardır. Onlara göre bütün 
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insanlara özgü ortak bir öz vardır, bu değişmez özün adı insan doğasıdır. Nesne 

ancak özüne uyduğu zaman var olur.  Varoluşçuluk bu görüşün aksine, varoluşun 

özden önce geldiğini savunan görüştür. Yani insan önce vardır ve sonradan özünü 

kendi yaratır. Nasıl mı? Dünyaya atılarak, orada acı çekerek, savaşarak yavaş yavaş 

kendin belirler. Bu belirleme yolu hiç kapanmaz, her zaman açıktır (Sartre, 2005).     

Varoluşçuluğu “köklerinden kopmuş, temelini yitirmiş, temeline, tarihine 

yabancılaşmış, mutsuz, huzursuz insan varlığını dile getiren bir felsefe” olarak 

tanımlayan Ritter (1954), bu düşüncelerin özellikle toplum içinde yaşayan bireylerin 

tehdit altında olduğu, insanın manasız bir varlık haline geldiği, kendi kendini 

yitirmek tehlikesinin baş gösterdiği durumlarda ortaya çıktığını vurgulamaktadır. 

Savaş ve bunalım ertesi yılların bu çıkışın kesinleştiği, göze battığı dönemler 

olduğunu belirtmektedir. 

Tillich (1958) ise, varoluşçuluğun kökenini makinalaşmada görmektedir. Ona 

göre, makinalaşma ile birlikte, insan işlettiği makinanın egemenliği altına girmekte 

ve özünü, benliğini, bilincini ve kişiliğini yitirmektedir. Nerdeyse dönen bir çarkın 

vidası haline gelmektedir (Sartre, 2005). 

Varoluşçuluk bu zeminlerde ortaya çıkan, insanın bırakılmışlığını, 

yalnızlığını, boğuntusunu, umutsuzluğunu ve güvensizliğini dile getirip, aynı 

zamanda kişinin kendini tanımasını, özünü yaratmasını, benlik kazanmasını ve 

baskıdan kurtulmasını isteyen bir felsefedir (Sartre, 2005). 

Emmanuel Mounier’e göre varoluşçuluğun kökleri Sokrates’e, Stoacılar’a , 

Aziz Augustin ile Aziz Bernard’a kadar uzanır. Ona göre, varoluşçuluğun temelinde 

Blaise Pascal, ondan sonra Main de Brain ve ondan sonra da Soren Kierkegaard 

bulunmaktadır. Kierkegaard’tan sonra varoluşçuluk iki dala ayrılmaktadır. 
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Kierkegaard, Barth, Karl Jasper, Scheler, Blondel, Bergson ve  Marcel dini geleneğe 

bağlı varoluşçulardır. Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger ve Jean-Paul Sartre ise 

dini inancı olmayan, tanrıtanımaz varoluşçulardır (Sartre, 2005). 

 

II. 2. VAROLUŞÇULUK VE KAYGI KAVRAMI 

Varoluşçu düşünürler, kaygı kavramını, insan doğası ile ilgili en önemli 

durumlardan biri olarak ele almışlardır. Ayrıca, ortalama bir insanın günlük hayatta 

yaşadığı kaygı durumu ile varoluşsal kaygı arasında net bir ayrım yapmışlardır. 

Onlara göre, varoluşsal kaygı insan hayatında çok temel ve evrensel bir durum olup 

çok az insan tarafından saf hali ile deneyimlenmektedir.  

Kaygı Kavramı adlı çalışmasında Kierkegaard (2004), masumiyet ve asli 

günah kavramlarına değinerek kaygının derinlemesine analizini yapmaktadır. 

Kierkegaard (2004)’a göre insan, ruh ve bedenin sentezinden oluşan bir varlıktır. 

Fakat tin  olmadan ruh ve bedenin sentezi mümkün değildir (s.57). Kierkegaard 

(2004),  “masumiyette insan bir tin olarak değil, doğal koşuluyla, dolaysız birliği 

içinde bir ruh olarak vardır” demektedir (s.55). Buradan masumiyette insanın benlik 

bilinci ya da farkındalığından yoksun olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Nitekim 

Kierkegaard  (2004), masumiyeti “cehalet” olarak tanımlamaktadır. Bu durumda 

insan hayır ve şer arasındaki farkı bilmemektedir. (s.55). 

      Kierkegaard  (2004), kaygının Adem’in günahından önce varolduğunu iddia 

etmektedir. Ona göre kaygı, özgürlükle (freedom) karşılaşan ruhun doğal 

reaksiyonudur. Tanrı Adem’e “hayır ve şerrin bilgisini taşıyan o ağacın meyvesini 

yeme” diye emretmeden önce, Adem için iyi ya da kötünün bir anlamı yoktu. Onun 

cehaleti bile eksiksiz bir mutluluk kaynağıdır. Fakat yasak onu kaygıya 
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sürüklemiştir. Çünkü özgürlüğün olanağı (yapabiliyor olma olanağı) onda yasak ile 

uyanmıştır. Adem’in özgürlüğü günahından önce ve o günahtan ayrı olarak bir kaygı 

kaynağı idi. Ayrıca yasak onda bir arzu doğurmuştur (s.58). 

      Kierkegard’a göre özgürlük kaygıya neden olmaktadır fakat bu kaygı zorunlu 

olarak günahkarlığa neden olmamaktadır. Çünkü insan günah işleme özgürlüğüne 

sahip olduğu gibi, günah işlememe özgürlüğüne de sahiptir (D. Anthony Storm’s 

Commentary on Kierkegaard,1996). 

      Kierkegaard (1844), Adem ve Havva’nın, insanlık tarihinin dışına itilmemesi 

gerektiğini, başka bir deyişle onların ruhsal yapısı ile şu an yaşayan insanların ruhsal 

yapısı arasında önemli bir farkın olmadığını dile getirmektedir. Ona göre, Adem ve 

Havva’nın ruhsal durumu ile onlardan sonrakilerin ruhsal durumlarında var olan en 

önemli şey “sempatik antipati ve antipatik sempati” olarak tanımladığı  kaygı 

durumudur (nakl. Bellinger, 1990). Başka bir deyişle, hem sevilen hem de korkulan 

kaygı durumu, sadece masumiyette Adem ve Havva’nın yaşadığı bir durum değildir. 

Her insan bu durumu yaşamaktadır. Çocukluk, tinin düş görmesi durumuna 

benzemektedir (2004). 

       Kierkegaard insanın varoluşunda asli olan bu kaygı anlayışının yanı sıra 

nevrotik kaygıdan da bahsetmektedir. Ona göre nevrotik kaygı, günahın bir 

sonucudur. Fakat ona göre kaygı aynı zamanda büyük bir eğitimcidir. Kişi, insan 

özgürlüğünün doğasında bulunan olasılıklarla yüzleştikçe ortaya çıkan kaygının 

ızdırabını yaşayarak, inançla eğitilmektedir. Başka bir deyişle, kişi kaygının 

saldırılarını açık gönüllülükle karşılamakta ve ona dayanmayı öğrendilçe, ruhu 

temizlenmektedir (Existential Anxiety: An aetiological investigation, 1995). Kısacası 
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Kierkegaard’a göre kaygı, ahlaki ve ruhsal bir yaşama adanmak için Tanrı tarafından 

insana yerleştirilmiştir (nakl. Cline, 2007). 

      Kierkegaard dini inançla ilgili düşüncesini oğlunu kurban etmesi istenen 

İbrahim peygamberin hikayesi ışığında açıklamaktadır. İbrahim bir taraftan oğlunu 

kurban etmenin Tanrı’nın kuralını çiğnemek olduğunu bilmekte, diğer taraftan ise bu 

konuda açık bir emir olduğunu düşünmektedir. Kierkegaard bu noktada İbrahim’in 

hangi mantıklı bilgiye dayanarak doğru bir seçim yapabileceği sorusunu sormakta ve 

onun için tek yolun yanlış olma olasılığını göze alarak, imanına dayanarak bir seçim 

yapmak olduğunu vurgulamaktadır. Çünkü rasyonel bir çözüm yoktur. O halde 

İbrahim gibi insan da bu öznel dünyada yanlışı seçme pahasına da olsa seçim 

yapmak zorundadır. Dolayısıyla bu durum, insanda bir zeminsizlik ve güvensizlik ve 

sonuçta kaygı yaratmaktadır. Bu güvensizliği yenmek isteyen insan, kendini 

toplumun ve kalabalığın belirlediği hareketlerde kaybedebilir. Ama gerçekte kendi 

seçimleriyle baş başadır ve bunlarla yüzleşmek zorundadır. Bu noktada insan 

Tanrı’yla bir iletişim kurma gereği duyar. Kendi sınırlılıkları ve sonluluğunu görüp 

kaçmak yerine, doğasında sonsuzluk ve mükemmellik olan  ilahi varlığa yönelerek 

kaygısını azaltmalıdır. Kierkegaard’a göre Tanrı’yı algılamak, soyut ve objektif 

akılla değil, subjektif deneyimle, her yerde onu öznel olarak hissederek mümkündür 

(nakl. Cline, 2007). 

      Martin Heidegger, insandan her zaman Dasein olarak bahsetmektedir. İnsan 

hem meydana getirilmiş bir nesne (deneysel ego)  hem de dünyayı meydana getiren 

bir öznedir (deneyüstü ego). Dasein hem anlam veren (bu anlamda her birey özeldir, 

kendi anlamını oluşturur) hem de bilinendir (nakl. Yalom, 1999, s.41-42). 
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      Heidegger  iki türlü temel varoluş şekli olduğunu söylemektedir. Birincisi 

varolmayı unutma durumu, ikincisi ise varolmayı düşünme durumudur. Birinci 

durumda kişi kendini madde dünyasına ve onun sıradan olaylarına kaptırmaktadır. 

Kendini işlerin gidişiyle ilgili kaygılara teslim etmektedir. Varolmayı düşünme 

durumunda ise kişi işlerin gidişine değil oluşuna hayran olmaktadır. Başka bir 

deyişle kişi devamlı varolmanın farkında olarak yaşamakta, sadece varoluşun 

kırılganlığını değil kendi varoluşuna ait sorumluluklarını da düşünmektedir. Bu 

varoluş tarzına ontolojik tarz da denilmektedir ve kişi sadece bu tarz bir varoluş 

içerisinde kendini değiştirme gücünü yakalayabilmektedir (nakl. Yalom, 1999, 53-

54). 

      İnsan alışılmış bir şekilde Heidegger’in otantik olmama dediği varoluşu 

unutma durumunda yaşamaktadır. Otantik olmama durumu, kişinin kendi hayatı ve 

dünyasının sahibi olduğunun farkında olmadığı, rastgele birisi tarafından 

sürüklenerek seçimlerinden kaçtığı durumdur. Heidegger, varolmayı düşünme 

durumuna  ise otantik olarak varolma demektedir. Bu durumda, kişi tam bir öz 

farkındalık yaşamaktadır. Kendi olanak ve sınırlılıklarını kabul etmekte, mutlak 

özgürlük ve yoklukla yüzleşip onlar karşısında endişelenmektedir (nakl.Yalom, 

1999, 54). 

    Heidegger’e göre insan varolmayı unutma durumundan daha aydınlık, kaygılı 

varolmayı düşünme durumuna, sadece düşünerek yada çabalayarak ulaşamamaktadır. 

Bunu sağlayan bazı kaçınılmaz deneyimler vardır. Ölüm, bu bağlamda hayatımızı 

otantik olarak yaşamamızı mümkün kılan bir durumdur (nakl.Yalom, 1999, 55).   

      İnsan kendini kalabalıklarda ve hayatın rutin işlerinde kaybetmedikçe, 

varoluşun güvensizliğinin farkına varacak ve kaygı yaşayacaktır. Diğer türlü 
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kalabalık, toplum, insana yanlış bir güven duygusu vermekte ve otantik olmayan bir 

yaşama neden olmaktadır. Fakat insan kendi sonluluğunun, bağımlılıklarının ve 

özgürlüğünün farkına vardıkça kaygısı artacak ve böylece otantik tarz bir hayata 

yönelecektir (Pianalto, 2002, s.4-5). 

      Heidegger’e göre gerçek kaygı tam olarak tanımlanamamaktadır ve aynı 

zamanda ondan kurtulmak da çok kolay değildir. Ayrıca insana aktivitelerinin ve 

projelerinin nihai olarak anlamsız olduğu hissini vermektedir. Ona göre insan, bir 

zemin ve anlam bulabilmek için öncelikle topluma değil kendi içine bakmalıdır. Bu 

da insanın bireyselleşmesine neden olmaktadır. Ayrıca Heidegger kaygının 

varoluşsal analizinin çok az yapılmasının nedenini, halihazırdaki toplumun 

varoluşsal kaygıyı psikolojik bir bozukluk olarak ele almasına bağlamaktadır 

(Pianalto, 2002, s.6-7). 

      Jean-Paul Sartre,  evrenin düzensiz, akıl dışı, bağımlı ve tahmin edilemez 

(unpredictable) bir yer olduğunun birey tarafından fark edilmesini mide bulantısı 

(nausea); insanın tam bir seçme özgürlüğünün farkına varması durumunu ise ıstırap 

(anguish) olarak nitelemektedir (nakl. Cline, 2007). Ona göre insan sadece 

hareketlerinden değil hareket etmekteki başarısızlıklarından da sorumludur. İnsanın 

kendisini ve kendi dünyasını oluşturması (sorumlu olması) ve sorumluluğunun 

farkında olması, insana büyük ölçüde kaygı yaşatmaktadır. İnsanın tam olarak özgür 

olduğunu söylemek, kuralların, ahlaki sistemlerin, değerlerin ve herhangi bir dış 

anlamın olmadığı anlamına gelmektedir. “İnsan, amacı Tanrı olmak olan bir 

varlıktır” sözüyle Sartre, bireyin tek başına yaratıcı olduğunu vurgulamaktadır (nakl. 

Yalom, 1999,s. 351). Dolayısıyla Sartre’nin bakış açısına göre dünya güvensiz bir 

yer olup, insan tam özgürlüğü ile devamlı kaygı yaşamaktadır.  
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      Sartre özgürlükten kaçarak yaşamayı “samimiyetsiz” bir yaşam olarak 

nitelemektedir (nakl.Yalom, 1999, s. 353).  “İnsan boş bir ihtirastır” ve “doğuşumuz 

anlamsız, ölümümüz anlamsız” diyen Sartre, romanlarında hep bir anlam arayışı 

içindedir ve bunu yapabilmek için de bir yuva kurmak, arkadaşlıklar edinmek, 

baskıya karşı direnmek, kendini gerçekleştirmek ve bağlanmak gibi yollar 

önermektedir (nakl. Yalom, 1999, s. 675). 

     Albert Camus, insanın dünyadaki durumundan sözederken “saçma (absurd)” 

sözcüğünü kullanmaktadır. Saçmalık durumu, bir anlamı olmayan dünyada bir 

anlama gereksinim duyan varlığın durumudur. Camus’a göre insan, dünyadan ahlaki 

yargı için bir temel sağlamasını bekleyen bir varlıktır. Ama dünya bu temeli 

sağlayamamaktadır. Bu durum insanda bir kaygı hali yaratmaktadır. İnsanın aşırı 

isteği ve dünyanın kayıtsızlığı arasındaki gerilim ve endişe, Camus’un  saçma insan 

durumu olarak ifade ettiği şeydir (nakl. Yalom, 1999, s.669). 

      Camus, anlamsızlık girdabıyla yüzleşerek ve kahramanca nihilizm tutumuna 

vararak yeni bir hayat anlamı yaratılabileceğini ileri sürmektedir. O, insanoğlunun 

yalnızca saçmalığın karşısında ağırbaşlılıkla yaşayarak tam bir kişiliğe 

ulaşabileceğine inanmıştır. Dünyanın kayıtsızlığı asilikle,  insanın durumuna karşı 

gösterdiği gururlu bir asilikle aşılabilmektedir (nakl. Yalom, 1999, s.670). 

      Kısacası Camus, nihilizm (anlam eksikliği ve dolayısıyla amaç ve değer 

eksikliği) görüşünden yola çıkmış ve kısa süre içinde hiçbir karşılık beklemeksizin  

bir kişisel anlam sistemi oluşturmuştur.  Bu sistemde, cesaret, gururlu asilik, kardeş 

dayanışması, sevgi ve din dışı azizlik gibi davranış için bazı açık değerler ve 

kılavuzlar sunmuştur (nakl.Yalom, 1999, s.670). 
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      Varoluşçu düşünürler varoluşsal kaygı kavramını felsefik bağlamda 

tartışmışlardır. Bir sonraki bölümde, varoluşsal kaygıyı ayrıntılı olarak ele alan Paul 

Tillich ve varoluşsal kaygı kavramını psikolojik bağlamda inceleyen İrvin Yalom ve 

Victor Frankl’ın düşüncelerine ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 

 

II. 3. VAROLUŞSAL KAYGI TEORİLERİ 

 

II. 3. 1. Paul Tillich ve Varoluşsal Kaygı 

      Varoluşsal kaygı, bir çok teorik ve felsefik yapıtta, insanın en temel 

problemlerinden biri olarak algılanmıştır (Berman, Weems & Stickle, 2006, s.3). 

Varoluşçuluğun teolojideki temsilcisi olarak bilinen Tillich de bu konu üzerinde 

oldukça kapsamlı yazanlardan biri olmuştur. Tillich varoluşsal kaygı ile ilgili 

görüşlerini en kapsamlı şekliyle  Olma Cesareti (Courage To Be) adlı eserinde 

sunmuştur. 

 

II. 3. 1. 1. Kaygının Tanımı 

      Yaşadığımız dönemi, özellikle Amerika ve Avrupa için geçerli olmak şartıyla 

“bir anksiyete çağı” olarak nitelemenin doğru olacağını söyleyen Tillich (1952), 

kaygıyı, insanın sonluluğu (finitude) ve yokluk (nonbeing) kavramlarıyla 

ilişkilendirerek tanımlamaktadır (s.35). Özellikle yokluk kavramı, Tillich’in dünya 

görüşünde merkezi bir yere sahiptir. Shaw (1999), Tillich’in yokluk kavramıyla 

hiçliği (nothingness) değil, eşyanın düzenini devamlı olarak bozan ontolojik 

gerçekliği kastettiğini vurgular (s.2). Yani yokluğun tehdidi altında yaşamak, ölüm, 
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dağılma ve başarısızlık ihtimalinden kaynaklanan bir sonluluk durumu içinde 

yaşamaktır. 

Tillich kaygıyı “bir varlığın olası yokluğunun (possible nonbeing) farkında 

olma durumu” olarak tarif etmektedir. Başka bir deyişle “kaygı, yokluğun varoluşsal 

farkındalığıdır.” Bu tanımdaki “varoluşsal” ibaresinin anlamı kaygıya sebep olan 

yokluğun soyut bilgisi değil, kişinin kendi varlığının bir parçası olarak yokluğun 

farkındalığıdır. Aynı zamanda, varoluşsal kelimesi evrensel geçiciliğin (universal 

transitoriness) farkına varmayı ya da başkalarının ölümünü gözlemlemeyi değil, bu 

gibi olayların, insanda her zaman gizli bir şekilde var olan ve ona kaygı veren, 

kendisinin de öleceği gerçeğinin farkına varmasını ifade eder. Kısacası, kaygı, 

kişinin kendi faniliği ya da sonluluğu (finitude) olarak deneyimlenen sonluluktur ve 

bu insanın, insan olarak varoluşundan kaynaklanan doğal bir kaygıdır (Tillich, 1952, 

s. 35). 

 

     II. 3. 1. 2. Korku ve Kaygı 

      Tillich’ e göre korku ve kaygı aynı ontolojik kökene sahiptir fakat gerçekte 

aynı şeyler değildir. Tillich kaygı ve korku arasında  şöyle bir ayrım yapmaktadır: 

korku, kaygının aksine, karşı karşıya kalınan, analiz edilebilen ve saldırılabilen belli 

bir obje karşısında hissedilir. Kişi bu obje üzerinde tasarrufta bulunabilir ve 

tasarrufta bulunurken de objeyle etkileşimde bulunur. Bu katılım onunla mücadeleyi 

de içerir. Obje ne kadar korkunç olursa olsun, bizim onunla onun da bizimle 

etkileşimde bulunabileceğimiz bir tarafı vardır. Belli bir obje tarafından üretilen 

korku cesaretle karşılanabilir ve bu korku kişinin benlik onamını ( self-affirmation) 

engelleyemez  (Tillich, 1952, s. 36). 



 

29  

      Tillich’e göre kaygı için durum farklıdır. Çünkü kaygının, korkunun aksine, 

bir objesi yoktur. Bunu “ kaygının objesi, her objenin yok olması durumudur 

(negation of every object)” gibi paradokssal bir cümleyle ifade etmektedir. Bu 

nedenle, korku durumunda olduğu gibi, etkileşim ve mücadele gibi eylemler 

mümkün değildir. Kaygılı olan kişi, kaygı saf bir kaygı olmak şartıyla, çaresizce onu 

yaşamaktadır. Kaygı, yolunu/yönünü kaybetme, yetersiz reaksiyon ve amaçsızlık 

şeklinde kişide kendini gösterir. Bu davranışların nedeni kişinin konsantre 

olabileceği bir objenin olmamasıdır. Tek obje tehlikenin (threat) kendisidir, kaynağı 

değildir. Tehlikenin kaynağı yokluktur (nonbeing). Tillich “bu yokluk bilinmeyen bir 

şey midir?” sorusuna “ o zaman kaygı bilinmeyen bir şeyden duyulan korku olurdu 

ve bu yetersiz bir açıklamadır” diyerek cevap verir. Bunu, sayısız bilinmeyenler alanı 

vardır ve kaygıyla karşılanmayabilirler diyerek delillendirir. Tillich’e göre bu 

bilinmeyen, kaygıyla karşılanılan, özel bir bilinmeyendir. Bu bilinmeyen doğası 

itibariyle bilinemez. Çünkü bu bilinmeyen yokluktur (Tillich,1952, s. 36,37). 

      Tillich korku ve kaygının ayrımını yaptıktan sonra bunların birbirinden 

tamamen bağımsız olmadığını vurgulamaktadır. Kaygı, kişinin kendi varlığını 

koruyamama duygusundan doğar ve bu her korkunun kaynağıdır. Korkudaki 

korkutucu elementte budur. Diğer taraftan kaygı korkuya dönüşme eğilimindedir. 

Diğer bir deyişle kaygılı kişi korku objesi yaratma eğilimindedir. Çünkü fani bir 

varlığın, saf kaygı (naked anxiety) haline dayanması imkansızdır. Ancak kaygı 

korkuya dönüştürülürse cesaretle ona karşı koymak mümkündür. Tillich, Calvin’in “ 

insan zihni sadece bir put fabrikası değil, aynı zamanda bir korku fabrikasıdır. 

Birincisi Tanrıdan kaçmak için ikincisi ise kaygıdan kaçmak içindir” sözlerini 

aktararak tezini desteklemektedir. Fakat Tillich’ e göre, nihai olarak 
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düşünüldüğünde, kaygıyı korkuya dönüştürme çabaları boşunadır. Temel kaygı, 

diğer bir deyişle fani varlığın yokluk tehlikesi karşısında hissettiği kaygı ortadan 

kaldırılamaz. Çünkü temel kaygı varoluşa ait bir kaygıdır ( Tillich, 1952, s.37-39). 

 

II. 3. 1. 3. Kaygı Tipleri 

      Tillich kaygıyı yokluk (nonbeing) kavramı çerçevesinde tanımlamaktadır. 

Yokluk insanın varoluşu için her zaman bir tehdit oluşturmaktadır ve insan yokluk 

tehlikesinin farkındalığını kazandığında kaygı yaşamaktadır. Burada insanın sadece 

fiziksel varlığına karşı bir yokluk tehdidi kastedilmemektedir. Tillich’ e göre yokluk 

ya da varolmama insan varlığını üç yönden tehdit etmektedir: nesnel (ontic), ruhsal 

(spiritual) ve ahlaki (moral). Başka bir deyişle insanın ontik, ruhsal ve ahlaki olmak 

üzere üç tip varlığı ya da benlik onamı (self affirmation) vardır ve yokluk insanı bu 

üç boyuttan tehdit eder. Buna göre üç tip kaygı ortaya çıkmaktadır. 

      Tillich’e göre yokluk/olmama, insanın ontik benlik onamını göreli (relatively) 

olarak kader (fate), mutlak olarak (absolutely) ise ölüm yoluyla tehdit eder. Yokluk, 

ruhsal benlik onamını, göreli olarak boşluk duygusu (emptiness) ve mutlak olarak ise 

anlamsızlıkla (meaninglessness) tehdit eder. Ahlaki benlik onamı ise göreli olarak 

suçluluk (guilt), mutlak olarak ise kendini kınama (condemnation) yoluyla tehdit 

edilir. Bu üç kısım tehdidin farkına varıldığında üç tip kaygı ortaya çıkmaktadır: 

kader ve ölüm kaygısı (kısaca ölüm kaygısı), boşluk ve anlamsızlık kaygısı (kısaca 

anlamsızlık kaygısı) ve suçluluk ve kendini kınama kaygısı (kısaca kendini kınama 

kaygısı) (Tillich, 1952. s. 41). 

      Tillich bu kaygıların varoluşsal kaygılar olduğunu belirtmektedir. Çünkü ona 

göre bu kaygılar insanın varoluşuyla ilgilidir ve nevrotik kaygılar gibi zihnin anormal 
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durumları değildir. Bu kaygı tipleri birbirinden tamamen bağımsız değildir. Hepsi 

birbirine içkindir (immanent). Başka bir deyişle hepsi aynı anda görülebilir fakat 

içlerinden bir tanesi diğerlerine göre çok daha baskındır (Tillich, 1952, s. 42).  

 

II. 3. 1. 3. 1. Kader ve Ölüm Kaygısı 

      Kader ve ölüm kaygıları, yokluğun insanın ontik benlik onamının (varlığını) 

tehdit etme yollarıdır. Bu iki kaygı, en temel , en evrensel ve kaçınılmaz kaygılardır. 

Bunlardan kaçma çabaları boşunadır. Ölüm insanın nesnel, fiziksel dünyasını tehdit 

etmektedir. Ruhun ölümsüzlüğü iddiası, her ne kadar bir iddia olsa da, varoluşsal 

olarak ikna edici değildir. Çünkü varoluşsal olarak, herkes biyolojik yok oluşla 

beraber benliğin de tam bir yok oluşunun farkına varır (Tillich, 1952, s. 42). 

      Tillich kaderi bağımlılığın/tesadüfiliğin (contingency) kuralı olarak 

tanımlamaktadır. Ona göre, bağımlılık nedensel olarak belirlenmemişlik değil 

varlığımızdaki belirleyici nedenlerin nihai bir zorunluluğunun olmaması anlamına 

gelmektedir. Kader kaygısı, her açıdan bağımlı olmanın ve nihai bir zorunluluğun 

olmayışının sonlu varlık tarafından fark edilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Kader, 

genellikle, kaçınılmaz nedensel belirlenmişlik (inescapable causal determination) 

olarak tanımlanan zorunlulukla (necessity) açıklanabilir. Fakat  burada kaygı yaratan 

nedensel zorunluluk (causal necessity) değil, nihai bir zorunluluğun (ultimate 

necessity) olmayışı, mantıksızlık ve geleceğin akıl almaz karanlığıdır (Tillich, 1952, 

s. 44-45). 

      Tillich (1952)’ e göre insan hayatını belirlemede tam bir özgürlüğe sahip 

değildir. Çünkü hayattaki bağımlılıklar insanın kendi yaşamını kontrol etmesini 

sınırlamaktadır ve insan seçimlerini sadece bu sınırlılıklar içerisinde 
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yapabilmektedir. Örneğin, insanın geçici varlığı bağımlılıklarla doludur. İnsan 

bağımlı bir zaman diliminde vardır, bağımlı bir anla başlamış ve bağımlı bir anda son 

bulacaktır. Bu zaman periyodu arasında ise bağımlı deneyimlerle dolu bir yaşam 

sürmektedir. 

     Ölüm kaygısı içinde kader kaygısını da barındıran kalıcı horizondur. Ölüm 

kaygısı, diğer bütün kaygıları gölgelemekte ve onlara nihai ciddiyetini 

kazandırmaktadır. Fakat diğer kaygılar ölüm kaygısına kıyasla, insan yaşamı üzerine  

daha peşin bir etki bırakırlar (Tillich, 1952, s. 43) 

     Tillich (1952), insanın ontik/nesnel varlığına karşı yokluğun tehdidinin, ölüm 

tehdidi ile mutlak, kader tehdidi ile de göreli olduğunu vurgulamaktadır.  Nisbi tehdit 

olan kader tehdidi, arka planında ölümün mutlak tehdidi olduğu için bir tehdittir. 

Kader, arka planında ölüm olmaksızın kaçınılmaz bir kaygı yaratmayabilir. Ölüm 

olasılığı sadece varlıktan dışarı çıkarılma anı olan o son an değildir. O varlıkta her an 

mevcuttur. 

      Tillich, toplumlarda bireyselciliğin artmasıyla  beraber ölüm kaygısının 

arttığı, kollektivist toplumlarda ise insanların bu kaygıyı daha az yaşadığı gözlemini 

desteklemektedir. Fakat kollektivist toplumlarda bu kaygıların hiç olmadığı 

iddialarının yanlış olduğunu belirtmektedir. Tillich’e göre kollektivist toplumlarda, 

bireyci toplumların aksine, özel bir cesaret, sarsıntıya uğramamak şartıyla, ölüm 

kaygısını hafifletir. Fakat, cesaretin bir çok içsel ve dışsal (psikolojik ve ritsel) 

aktivite ve sembollerle yaratılıyor olması gerçeği, bu toplumlarda da temek kaygı 

(varoluşsal kaygı) ile başa çıkmak zorunda kalındığını göstermektedir. Tillich bu 

iddiasını “ eğer ölüm korkusu potansiyel olarak olmasaydı, bu toplumlarda ceza ve 
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savaş kanunları anlamsız olurdu” diyerek delillendirmektedir (Tillich, 1952, s. 42-

43). 

 

II. 3. 1. 3. 2. Boşluk ve Anlamsızlık Kaygısı  

      Yokluk insanı bir bütün olarak tehdit etmektedir. İnsanın nesnel/ontik varlığı 

ölüm ve kaderle tehdit edilmektedir. İnsanın manevi/ruhsal varoluşu da yokluğun 

tehdidine maruz kalmaktadır. 

      Tillich’ e göre manevi benlik onamı ya da manevi varoluş, insanın çeşitli 

anlam alanlarında yaratıcı olarak yaşamasıyla gerçekleşmektedir. Burada yaratıcılık, 

yaratıcı dahiler tarafından gerçekleştirilen orijinal yaratıcılık anlamında değil,  

kültürün içeriğiyle uyumlu, doğal tepki ve davranışlar geliştirerek yaşamak 

anlamında kullanılmaktadır. Ruhsal olarak yaratıcı olabilmek için, kişinin yaratıcı bir 

sanatçı, bilim adamı ya da devlet adamı olması gerekmez. Bunun için anlamlı bir 

şekilde kişinin orijinal yaratma eylemine katılımda bulunması gerekir. Böyle bir 

katılım, çok az da olsa, kişi katılımda bulunduğu şeyi değiştirdiği için yaratıcıdır. 

Gerçekliği yaratıcı bir şekilde alıp değişime uğratarak kişi kendi varoluşunu 

ispatlamaktadır. Ruhsal yaşama katılarak kişi bu yaşamın içeriğini sever ve bu 

sayede kendini de sever. Ruhsal yaşamın içeriğini sever çünkü bunlar kendi yapıtı ve 

kendisinin katılımıyla gerçekleşen şeylerdir. Örneğin bir bilim adamı  hem keşfettiği 

gerçekleri hem de bunları keşfettiği için kendini sever. Bu bağlamda bilim adamı 

ruhsal olarak benliğini onaylamıştır (Tillich, 1952, s. 46). 

      Tillich’e göre insan her zaman anlamlı bir şekilde yaşama katılımda 

bulunamamaktadır. Başka bir deyişle kişinin ruhsal benlik onama (spiritual self 

affirmation) çabaları yokluk tehdidine maruz kalmaktadır.  
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      Yokluk, insanın ruhsal benlik onamını yada manevi varoluşunu boşluk ve 

anlamsızlıkla tehdit etmektedir. Anlamsızlık, yokluğun ruhsal varoluşu mutlak 

olarak, boşluk ise göreli olarak tehdit etme yoludur. Kaderin arka planında ölüm 

durduğu gibi, boşluk duygusunun arka planında da  anlamsızlık duygusu yatmaktadır 

(Tillich, 1952, s. 47). 

      Tillich’e göre boşluk kaygısı, yokluğun ruhsal hayatın özel bazı içeriklerine 

karşı tehdidinden kaynaklanmaktadır. Kişinin inançlarının dışsal bir olay ya da içsel 

bazı çelişkilerinden dolayı son bulması, kültürel sahada yaratıcı katılımının 

engellenmesi,  tutkuyla bağlandığı bir şeyle ilgili hüsranlar yaşaması, bir şeye 

adanmışlığının, o şeydeki anlam kaybından dolayı başka bir şeye yönelmesi ve 

onunda kişiyi tatmin etmemesi gibi olaylar kişide bir boşluk duygusu 

uyandırmaktadır. Başka bir deyişle kişideki yaratıcı eros ilgisizliğe veya nefrete 

dönüşmektedir. Kişi her şeyi denemekte fakat hiçbir şey tatmin etmemektedir. Ne 

kadar mükemmel olursa olsun gelenekler kişi için anlam ifade etmemektedir. Aynı 

zamanda halihazırdaki kültür de kişinin hayatına anlam katmakta yetersizdir. Böyle 

bir ruh halini yaşayan kaygılı kişi, bütün her şeyden yüzünü çevirip nihai bir anlam 

arayışına girer. Çünkü ruhsal yaşamının içeriğini boşaltan ve boşluk duygusuna 

neden olan şeyin tam olarak bir manevi merkez kaybı olduğunu anlamıştır. Fakat 

manevi bir merkez yaratma isteğe bağlı bir şey değildir. Bu nedenle manevi merkez 

yaratmaya yönelik bütün girişimler kişinin kaygısını daha da derinleştirmekte ve 

böylece boşluk kaygısı kişiyi anlamsızlık uçurumuna sürüklemektedir (Tillich,1952, 

s. 47-48). 

      Tillich anlamsızlık kaygısını “nihai ilgilerin, bütün anlamlara anlam veren 

anlamın kaybolması” olarak tanımlamaktadır. Bu kaygı, kişinin yaşamının manevi 
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bir merkezden yoksun olması ve varlığın anlamı nedir? sorusuna bir cevap 

bulunamamasından kaynaklanmaktadır (Tillich, 1952, s. 47). 

      Tillich, boşluk ve anlamsızlık kaygılarının şüpheyle (doubt) ilişkili olduğunu 

ve bu kaygıların şüpheyle, şüphenin ruhsal yaşamdaki yaratıcı ve yıkıcı işleviyle tarif 

edilebileceğini vurgulamaktadır. İnsan sorgulayan bir varlıktır ve her bir sorusunda 

şüphenin bir elementi ortaya çıkmaktadır. Şüphe bütün ruhsal hayatın bir şartıdır. 

Manevi hayatı tehdit eden, bir element olarak şüphe değil, total şüphedir. Eğer kişi 

sistematik sorgulamayı bırakıp her şeyden şüphe duymaya başlarsa, şüphe varoluşsal 

ümitsizliğe dönüşür. Bu durumda kişi, gelenekler, bazı özerk inançlar ve duygusal 

tercihlerine tutunarak ruhsal yaşamını devam ettirmeye çalışır. Buna rağmen şüpheyi 

ortadan kaldırmak mümkün olmazsa, kişi inançlarına teslim olmaksızın, cesurca onu 

kabullenir. Böylece yoldan çıkma (going astray) ve bunun neden olacağı kaygıları 

yaşama riskine girer. Bu yolla kişi, tam bir gerçeği bulma ümitsizliğine düşünceye 

kadar, ekstrem durumlardan kaçınır ( Tillich, 1952, s. 48-49). 

      Diğer taraftan, şüpheye düşen insan başka bir yol daha dener. Şüphe, insanın 

bütün gerçeklikten kopuşuna, evrensel katılımının olmayışına ve bireysel benliğinden 

soyutlanmasına dayanır. Bu durumları aşabilmek için insan kendisini aşkın bir şeyle 

özdeşleştirir. Soru sorma ve cevap bulma özgürlüğünden vazgeçip, soru sorulmayan 

ve sorulara otoriter bir şekilde cevapların verildiği bir duruma kaçar. Sorgulama ve 

şüphelenme riskinden kurtulmak için soru sorma ve şüphelenme hakkından vazgeçer. 

Başka bir deyişle, ruhsal yaşamını korumak için kendinden vazgeçer ve anlamsızlık 

kaygısından kurtulmak için kendi özgürlüğünden kaçar. Bundan sonra insan 

yalnızlık, varoluşsal şüphe ve ümitsizlik yaşamaz. Anlam korunmuş fakat benlik 

kurban edilmiştir. Şüphenin ortadan kalkmasıyla insanda bir kesinlik duygusu belirir. 
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Başka bir deyişle kişide fanatik bir kendini hissettirme (a fanatic self-assertiveness) 

durumu ortaya çıkar ( Tillich, 1952, s. 49). 

      Tillich’e göre, düşünce sistemlerine ve değerlere zarar verip, içini boşaltan ve 

böylece boşluk ve anlamsızlık kaygısına neden olan sadece kişisel şüphe değildir. 

Düşünce sistemleri ve değerler, insanın durumunu açıklamada orijinal anlamlarını 

yitirmiş yada insanın varoluşsal sorularına cevap vermede yetersiz kalmış olabilirler. 

Zamanın şartları onların yaratıldığı zamandan farklı olabilir ve bu yüzden yeniliklere 

ihtiyaç duyulabilir. Çünkü manevi içerikler yavaş yavaş ortadan kalkmıştır. Bu 

durum, başlangıçta fazla belirgin olmayıp, zamanla şokla fark edilir ve  sonunda 

anlamsızlık kaygısı yaratır (Tillich, 1952, s. 50). 

      Ontik ve ruhsal varoluş/benlik onamı ayrıştırılabilir fakat birbirinden 

tamamen koparılamaz. İnsanın ontik varlığı ve anlam dünyası arasında bir ilişki 

vardır. İnsan sadece gerçeği, kendi dünyasını ve kendi kendini anlayıp şekillendirdiği 

sürece insandır. Bu nedenle insanın ruhsal hayatına karşı olan bir tehdit, onun tüm 

varlığına karşı bir tehdittir. Bunun en çarpıcı ifadesi, kişinin boşluk ve anlamsızlığın 

verdiği ümitsizliğe dayanmaktansa, ontik varlığından vazgeçmesidir.Ölüm içgüdüsü 

ontik değil ruhsal bir fenomendir. Diğer taraftan, insanın ontik varoluşu yokluk 

tehdidi ile zayıflatılırsa, ruhsal ilgisizlik ve boşluk duygusu ortaya çıkar. Kısacası 

yokluk bir boyutu tehdit ettiğinde diğer boyutta bundan etkilenir (Tillich, 1952, s. 50-

51). 

 

II.3.1.3.3. Suçluluk ve Kendini Kınama Kaygısı 

      Tillich’e göre yokluk insanın ahlaki benlik onamını da tehdit etmektedir. 

İnsanın varlığı, ontik yada ruhsal, sadece insana bahşedilmiş bir şey değildir. 
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Verilmiş olan bu varlık insandan bir şeyler beklemektedir. Başka bir deyişle insan 

varlığından sorumludur ve kendi varlığına ne yaptığı sorulduğunda cevap 

verebilmelidir. Kişiye bu soruyu soran, onu yargılayan kişinin kendisidir. Bu 

sorgulama kişinin göreli olarak suçluluk, mutlak olarak da kendini kınama ya da 

kendini reddetme kaygısı yaşamasına neden olur (Tillich,1952, s. 51-52). 

      Tillich suçluluk ve kendini kınama kaygılarını, insan özgürlüğü ile 

açıklamaktadır. Tillich insanın zorunlu olarak sınırlı bir özgürlüğe sahip olduğunu 

vurgulamaktadır. Ona göre insan, sınırlı bir varlık olmasından kaynaklanan 

bağımlılıklar içerisinde özgürdür. Bu sınırlar içerisinde insandan kendi kendini ve 

kendi kaderini belirlemesi beklenmektedir. Başka bir deyişle, her bir ahlaki 

davranışıyla insan kendi kaderini oluşturma ve potansiyellerini gerçekleştirme 

sürecine katkıda bulunmaktadır. Bu sürecin nasıl başarılacağına dair normları 

belirlemek, felsefik ve dinsel olarak bakılırsa, etiğin görevidir. Fakat, insan 

belirlenen bu normlara karşı isyan etme, onlarla zıtlaşma ve böylece kaderini 

kaybetme potansiyeline sahiptir. Yokluk, kişinin en iyi eylemlerinin dahi mükemmel 

olmasını engeller. Kişi, davranışlarının iyi mi kötü mü olduğu hususunda derin bir 

belirsizlik yaşar. Bu belirsizliğin farkına varılması sonucu suçluluk duygusu 

yaşanmaktadır. Kişi vicdanıyla her yaptığını sorgulamakta ve suçluluk duygusu 

olarak deneyimlenen negatif yargılarda bulunmaya başlamaktadır. Suçluluk duygusu, 

ahlaki varoluşun her anında hissedilirse, zamanla kişiyi tam olarak kendi kendini 

reddetmeye, başka bir deyişle de kendi kendini kınama duygusuna götürmektedir. 

Kendini kınama duygusu dışsal bir cezalandırılma duygusu değil, kaderi kaybetme 

ümitsizliğidir (Tillich, 1952, s. 52-53). 
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      İnsan, suçluluk kaygısından kurtulmak için, kusurluluğuna bakmaksızın 

ahlaki davranışlar sergilemeye başlamaktadır. Başka bir deyişle, cesaretle yokluğun 

ahlaki varoluşuna yönelttiği tehdide karşı koymaktadır. Bunu başarmak için ise iki 

yol denemektedir. Birincisinde, negatif değer yargılarına ve bunların dayandığı 

ahlaki gerekliliklere karşı bir direniş başlatmaktadır. İkincisinde ise, ahlaki bir titizlik 

ve buna bağlı bir tatminiyet duygusu geliştirmektedir. Bu iki durumda da suçluluk 

kaygısı arka planda durup, ahlaki ümitsizlik gibi uç bir durum yaratmayı 

beklemektedir ( Tillich, 1952, s. 53). 

      Daha önce de belirttiğimiz gibi, Tillich’e göre, bütün kaygı tipleri birbirine 

içkindir. Bu bağlamda, her ne kadar ayrımları yapılsa da, ahlaki kaygılar, ontik ve 

ruhsal kaygılardan tamamen bağımsız değildir. Tillich, Paul’un “ günah ölüm acısı 

gibidir” sözünü naklederek, suçluluk kaygısının ölüm kaygısı ile olan ilişkisine işaret 

etmektedir. Bunun gibi, kader ve ölüm kaygısı insanda suçluluk kaygısı 

uyandırmakta ve bu kaygıyı artırmaktadır. Aynı zamanda, ahlaki kaygılarla ruhsal 

kaygılar da birbiriyle ilişkilidir. Örneğin, kişinin ahlaki normlara, başka bir deyişle, 

kendi zaruri doğasına itaat etmesi, boşluk ve anlamsızlık kaygılarını ortadan 

kaldırmaktadır. Eğer ruhsal içerikler gücünü kaybederse, yani boşluk ve anlamsızlık 

kaygısı yaşanmaya başlarsa, insan ahlaki bir kişilik sergileyerek tekrar anlam 

yaratma eğilimindedir. Diğer taraftan, varoluşsal şüphe yaşayan insan, bütün ahlaki 

prensipleri şüphecilikle hafife almaya başlamaktadır ve bu durumda şüphe suçluluk 

olarak yaşanmaktadır (Tillich,1952, s. 53-54). 
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II.3.1.4. Varoluşsal ve Patolojik Kaygı 

      Tillich’e göre, varoluşsal kaygının bahsedilen üç formu da insanın kendi 

varoluşundan kaynaklanmaktadır. Varoluşsal olmayan kaygılar ise,  insan yaşamının 

bağımlı olaylarının ( contingent occurrences) bir sonucudur. Tillich, kendi analiziyle, 

patolojik kaygının psikoteropatik bir teorisini ortaya koyma çabasında olmadığını 

vurguladıktan sonra, mevcut kaygı teorilerinin de çok ikna edici olmadığını 

belirtmektedir.  

      Bütün kaygı teorilerinde ortak olan kanata göre, kaygı, kişilerin yapısal 

elementleri arasındaki çözümlenmemiş çelişkilerin (unsolved conflicts) 

farkındalığına varmaktadır. Bilinçdışı dürtüler ile baskıcı normlar arasındaki çelişki, 

kişiliği hakimiyeti almaya çalışan değişik dürtüler arasındaki çelişki, hayali dünya ve 

gerçek dünya deneyimi arasındaki çelişki, büyüklük ve mükemmelliğe olan eğilim 

ile  kusurluluk deneyimi arasındaki çelişki, diğerleri, toplum ve evren tarafından 

kabul edilme isteği ile reddedilme deneyimi arasındaki çelişki örnek olarak 

verilebilir. İster bilinçdışı, ister bilinç öncesi ve ister de bilinçli olsun, bütün bu 

çelişkiler ani veya uzun süre devam eden kaygı evrelerine neden olmaktadır. Tillich, 

kaygının psikoteropatik teorilerinin, varoluşsal ve patolojik kaygı arasında net bir 

ayrım yapmadıkları için, parlak öngörülerine rağmen yetersiz olduklarını iddia 

etmektedir. Fakat kaygının varoluşsal analizini yapmak, derinlik psikolojisinin tek 

başına başarabileceği bir şey değildir. Tillich, insan doğasının ontolojik olarak 

anlaşılması gerektiğini ve bu anlayış ışığında, psikoloji ve sosyolojinin verileri 

dikkate alınarak, tutarlı ve kapsamlı bir kaygı teorisi geliştirilebileceğini 

vurgulamaktadır (Tillich, 1952, s. 64-65). 
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      Benlik onamı ve cesaret , patolojik kaygının doğasını açıklarken Tillich’in 

temel aldığı iki kavramdır. Daha önce değinildiği gibi, Tillich’e göre cesaret bütün 

rağmenlere (in spite of) rağmen kişinin benliğini onayabilmesidir. Burada 

rağmenlerden kasıt yokluktur. O halde cesaret, Tillich’e göre, yokluğun bütün 

tehditlerine rağmen insanın benliğini onaması yada varolabilmesidir. Kişi, cesaretle 

yokluk kaygısını cesurca karşılamalıdır. Kaygı kişiyi cesarete yöneltir. Bunu 

beceremezse ümitsizliğe düşer (Tillich, 1952, s. 66). 

      Bu analiz, Tillich’e göre, patolojik kaygıyı anlayabilmek için bir anahtar 

işlevi görmektedir. Tillich’e göre, kaygıyı cesurca karşılayamayan kişiler, nevroza 

kaçarak, ümitsizliğin uç durumlarını yaşamaktan kurtulmaktadırlar. Tillich, nevrozu 

“varolmaktan kaçarak yokluk tehdidinden kurtulmanın bir yolu” olarak 

tanımlamaktadır. Nevrotik durumda benlik onamı yine vardır ve oldukça güçlü de 

olabilir. Fakat burada onanan benlik düşük bir benliktir. Benliğin potansiyellerinden 

çoğu gerçekleştirilememiştir. Çünkü benliğin tam bir onamı, yokluğun ve yokluğa 

bağlı kaygının kabul edilmesiyle mümkündür. Yokluk kaygısına rağmen, güçlü bir 

benlik onamı gerçekleştiremeyen kişiler, zayıf, sınırlı, gerçekdışı ve düşük bir benlik 

onamına zorlanmaktadırlar.(Tillich, 1952, s.66). 

      Tillich, patolojik kaygıyı, bazı özel durumlar altında yaşanan varoluşsal 

kaygı olarak tanımlamaktadır. Özel bazı koşullardan ise kaygının benlik onamı ve 

cesaretle olan ilişkisini kastetmektedir (Tillich, 1952, s. 65). Buradan şu sonuç 

çıkmaktadır. Varoluşsal kaygı, her insanın varoluşundan kaynaklanan kaygıdır. 

Varoluştan kaynaklandığı için her insan kaçınılmaz olarak bu kaygıları yaşamaktadır. 

Eğer kişi bu kaygıları varoluşunun bir parçası olarak kabul eder ve cesaretle karşı 

koyarsa tam bir benlik onamı gerçekleştirmektedir. Aksine bu kaygıların verdiği 
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acıdan kurtulmak için, gerçeklikten kaçıp, hayali bir dünya yaratırsa, kaygısı 

patolojik bir boyut kazanmaktadır. Tillich’in (1952) deyimiyle “kişi kendisine 

sığınacağı bir kale yaratmakta ve gerçek dünyadan gelen kaçınılmaz saldırılara karşı, 

bütün psikolojik direnme mekanizmalarını kullanarak kendini savunmaya 

çalışmaktadır” (s.68). Fakat, Tillich’e (1952) göre, patolojik kaygı yaşayan kişiler, 

her ne kadar gerçekdışı bir dünya yaratarak gerçeklikten kaçmak isteseler de bunu 

başaramamaktadırlar. Çünkü gerçeklik bu kişileri arkasında durdukları kalelerinde 

rahat bırakmamaktadır. Başka bir deyişle varoluştan kaynaklanan kaygılardan 

kaçmak onlardan kurtulmak anlamına gelmemektedir. Bir taraftan savunma 

mekanizmalarıyla kaygının verdiği acıdan kurtulurken, diğer taraftan yeni bir kaygı 

atağı ile karşılaşmaktadırlar (s. 69). Ayrıca, Tillich’e (1952) göre patolojik kaygı 

yaşayan kişinin savunma mekanizmaları yıkıldığında asıl tehlike ortaya 

çıkmaktadır.Bu kişiler sınırlı bir benlik onamı gerçekleştirdikleri için, başka bir 

deyişle potansiyellerini tam olarak gerçekleştiremedikleri için, bu sınırlı varoluşları 

sarsıntıya uğradığında son bulmayan bir ümitsizlik yaşamaktadırlar (s. 68). Sonuç 

olarak, patolojik kaygı, kişinin varoluşsal kaygıları kabullenmedeki yetersizlikleridir 

(Tillich, 1952, s. 74). 

      Ölüm ve kader kaygısı insanda patolojik olmayan bir güvenlik ihtiyacı 

doğurur. Fakat, kişi nihai ve kesin bir güvenliğin sağlanmasının mümkün olmadığını 

fark eder. Aynı zamanda, hayatın, benlik onamı gerçekleştirebilmek için, cesaretle 

güvenlik ihtiyacının bir kısmından ya da hepsinden vazgeçmesi gerektirdiğini fark 

eder. Bu yolla, kaderin ve ölümün tehdidini mümkün olduğunca azaltmış olur. Fakat 

patolojik kaygı yaşayan bir kişinin güvenlik duygusu gerçek dışıdır.Korkulmaması 

gerekenden korkar ve güvenli olmayan şeye karşı kendini güvende hisseder.Yaşadığı 
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kaygıyı cesaretle karşılayamadığı için, gerçeklikle ilgisi olmayan imajlar üretir. Olma 

olasılığı çok az olan tehlikelerden korkar. Fakat kaçınılmaz bir gerçeklik olan, 

öleceği gerçeğini bastırır. Kısacası, yanlış konumlandırılan korku (misplaced fear), 

ölüm ve kader kaygısının patolojik formunun sonucudur ( Tillich, 1952, s. 74-75). 

      Aynı yapı kendini kınama ve suçluluk kaygısının patolojik formunda da 

gözlemlenmektedir. Normal varoluşsal suçluluk kaygısı kişiyi, suçluluktan 

uzaklaşarak kaygıdan kurtulma gayretine itmektedir. Ahlaki olarak kendini disiplin 

altına alarak, ahlaki mükemmellik yakalamaya çalışmaktadır. Fakat, varoluşundan 

kaynaklanan kusurluluğun tamamen ortadan kaldırılamayacağının farkındadır. 

Patolojik durumda ise, kişinin suçluluk kaygısı ve lanetlenme korkusu o kadar 

güçlüdür ki sorumluluğunu üstleneceği kararlar vermesi ve ahlaki davranışlar 

sergilemesi nerdeyse mümkün olmamaktadır.Fakat karar vermek ve davranış 

sergilemek kaçınılmaz olduğu için, kişi karar ve davranışlarını minimuma indirger. 

Fakat bunları mükemmel olarak algılar. Ayrıca bu durumu aşmasını sağlayacak 

bütün girişimlere karşı savunmacı davranmaktadır. Böylece, yine realiteden 

uzaklaştırılmıştır ve suçluluk kaygısı yanlış konumlandırılmıştır. Suçlu olunmayan 

durumda da suçluluk kaygısı yaşanmaktadır. İnsanın varoluşundan kaynaklanan 

suçluluk ve kendini kınama kaygıları, bunları karşılayacak cesarete sahip olmadıkları 

için, nevrotik kişi tarafından bastırılmaktadır( Tillich, 1952, s.75-76). 

     Boşluk ve anlamsızlık kaygılarının patolojik formu da aynı karaktere 

sahiptir.Varoluşsal şüphenin yarattığı kaygı, kişiyi gelenek ve otorite tarafından 

desteklenen bir anlam sistemi içerisinde bir kesinlik yaratmaya itmektedir. Kişinin 

sınırlı maneviyatından kaynaklanan şüphe, bir kesinlik yaratma ve bunu koruma 

yoluyla azaltılmaya  çalışılmaktadır. Patolojik durumda ise kişi boş bir kesinlik 
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kalesi inşa etmekte ve büyük bir inalda bunu savunmaktadır. Bu alan içinde kişi 

sorgulamadan vazgeçmekte ve dışardan sorulan sorulara, bir tehlike oluşturduğu için, 

fanatik bir reddedişle karşılık vermektedir. Fakat şüphe edilmeden kurulan kesinlik 

kalesi gerçeklik taşı üzerine kurulmamaktadır. Bu nedenle, nevrotik kişinin şüphesi 

ve kesinlik duygusu gerçekdışıdır yanlış yapılandırılmıştır. Nevrotik şüphe 

edilmemesi gerekenden şüphe duymakta ve yeterince şüphenin olduğu durumlarda 

ise kendinden emin olmaktadır. Dahası, nevrotik, evrensel anlamda, hayatın anlamı 

sorusunu sormamaktadır. Bu soru onun içinde kalır. Çünkü şüphe ve anlamsızlık 

kaygısını üstlenecek cesaretten mahrumdur (Tillich, 1952, s. 76-77).  

      Tillich’ e göre, patolojik kaygı yaşayan nevrotik kişiler, yokluk tehdidine 

karşı ortalama bir insana nazaran daha hassastırlar. Bu kişilerin benlik onamları 

sınırlıdır. Fakat benlik onamlarındaki bu sınırlılığı, daha fazla duygusal yoğunluk 

yaşayarak dengelemeye çalışırlar. Bu nedenle ortalama bir insana göre daha yaratıcı 

olabilirler. Buna rağmen nevrotik kişiler hastadırlar ve tedavi edilmeleri 

gerekmektedir.Çünkü yaşadıkları dünya ile gerçek dünya arasında büyük bir çelişki 

vardır ve bu devamlı onlara acı vermektedir (Tillich, 1952, s. 69). 

      Sonuç olarak, Tillich’in patolojik kaygının varoluşsal kaygı ile ilişkisi 

bağlamında yaptığı analiz şöyle özetlenebilir: 

1. Varoluşsal kaygı ontolojik bir karaktere sahip olup kaçınılmazdır ve ortadan 

kaldırılamaz. Fakat olma cesareti ile bu kaygılar cesurca kabullenilebilir. 

2. Patolojik kaygı, benliğin varoluşsal kaygıları üstlenmedeki başarısızlığının 

bir sonucudur. 

3. Patolojik kaygı, sınırlı, sabit ve gerçekdışı bir benlik onamına ve zorunlu 

defanslara neden olmaktadır. 
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4. Patolojik kaygı, kader ve ölüm kaygısıyla olan ilişkisinde, gerçekdışı bir 

güvenlik duygusuna; suçluluk ve kendini kınama kaygısıyla olan ilişkisinde, 

gerçekdışı bir mükemmellik duygusuna; anlamsızlık ve boşluk kaygısıyla 

olan ilişkisinde ise gerçekdışı bir kesinlik duygusuna neden olmaktadır. 

5. Patolojik kaygı, tıbbi tedavinin bir objesidir. Varoluşsal kaygı ise teologların 

yardımının bir objesidir. Fakat her iki disiplin, her iki kaygının ortadan 

kaldırılmasında önemli rol oynamaktadırlar. Her iki disiplinin hedefi, kişiye 

tam bir benlik onamı ve olma cesareti kazandırmaktır (Tillich, 1952, s. 77-

78). 

 

II.3.1.5. Kaygı, Din ve Tıp 

      Tillich, tıp ve din gibi birbiriyle sürekli çatışma içinde olan iki fakültenin 

kaygıya yaklaşımlarını irdelemektedir. Tillich’ e göre, tıp dünyası, bütün kaygı 

tiplerinin patolojik olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle kaygının tedavisinin sadece 

tıbbi yöntemlerle yapılacağını iddia etmektedirler. Tıbbi tedavi kaygıyı tamamen 

ortadan kaldırmayı içermektedir. Çünkü onlara göre, kaygı, çoğu zaman 

psikosomatik ve bazen da psikolojik özellikler gösteren bir hastalıktır. Ayrıca, tıp 

dünyası kaygının ontolojik bir kökeni olmadığını düşündüğünden, varoluşsal kaygı 

diye bir kategorinin olmadığını düşünmektedir. Buradan, tıbba göre, olma cesaretine 

ulaşmanın yolu tıbbi kavrayış ve tıbbi yardımdır sonucu çıkarılabilir (Tillich, 1952, s. 

70-71). 

      Tillich, bu düşüncenin sayıları hiç azalmayan tıp mensubu doktor ve 

psikoterapist tarafından kabul edilse de, teorik olarak bu düşüncenin tartışmalı 

olduğunu vurgulamaktadır. Tillich’e göre, tıp dünyası, pozitivist bakış açılarından 
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dolayı ontolojik analize karşı çıksa da, kaygı hakkında karar verebilmek için, açık bir 

insan doğası tarifi yapılmalıdır.Tillich, kaygının her zaman patolojik olduğunu iddia 

eden bir psikiatristin, insan doğasında var olan hastalık potansiyelini inkar 

edemeyeceğini, yine insan doğasında var olan sınırlılık, şüphe ve suçluluk gerçeğini 

ve kaygının evrenselliğini psikiatristin kendi teorileriyle açıklaması gerektiğini 

belirtmektedir. Bu nedenle, Tillich’e göre, tıp dünyası varoluşsal ve patolojik kaygı 

arasında bir ayrım  yapmalı ve insan doğası hususunda bir anlayış geliştirmelidir 

(Tillich, 1952, s. 71). 

Tillich’e göre, temel konusu insan olan disiplinlerle devamlı bir işbirliği 

yapmadan, tıp dünyasının insan doğasına dair bir doktrin geliştirmesi imkansızdır. 

Çünkü insan hakkında doktrinler geliştirip bu yolla insana yardım etme amacı, birçok 

bakış açısının işbirliği ile başarılabilecek bir meseledir. Bu nedenle, amacı hastalık 

denen varoluşsal sorunlarda insana yardım etmek olan tıp, amacı insan olarak insana 

yardım etmek olan diğer disiplinlerle devamlı bir işbirliği yapmadan amacında 

başarılı olamayacaktır. Tillich’e göre, sayıları gittikçe çoğalan bir çok tıpçı ve 

psikoterapistin, felsefe ve teoloji gibi disiplinlerle işbirliği yapmak istemelerinin 

nedeni budur. Bu işbirliği yoluyla oluşan bir danışmanlık uygulaması gittikçe 

yaygınlaşmaktadır. Tillich, her sentez girişimi gibi, bu işbirliğinin de hem tehlikeli 

hem de gelecek açısından önemli olduğunu belirtmektedir (Tillich, 1952, s.71-72). 

      Tillich’e göre, tıp gibi, teoloji de bütün teori ve uygulamalarında bir insan 

doktrini ve  ontolojisine ihtiyaç duymaktadır. Tarihin bir çok döneminde, teolojinin 

felsefenin yardımına başvurmasının nedeni budur. Fakat kaygının ontolojik bir 

analizinin olmaması ve patolojik ve varoluşsal kaygı arasında kesin bir ayrım 

yapılmaması nedeniyle, teologlar da tıp mensupları gibi işbirliğine gitmeme 
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eğilimindedirler. Teologlar, varoluşsal ve nevrotik kaygı arasındaki farkı tam olarak 

bilmedikleri için, nevrotik kaygıyı diğer bedensel hastalıklar gibi görmemekte ve 

tıbbi desteği gereksiz görmektedirler. Patolojik kaygı yaşayan bir kişiye vaaz 

verdiklerinde, kaygılı kişi, bu vaazların içeriklerini ya reddetmekte ya da 

gerçeklikten kaçmak için savunma mekanizması olarak kullanmaktadır. Bu durumda 

din kişinin benlik onamını sınırlamış ve aynı zamanda bu durumu pekiştirmiş 

olmaktadır. Aslında din, patolojik benlik onamına neden olmaz ya da direk olarak 

bunu desteklememektedir. Fakat işi bilmeyen teologlar tarafından uygulandığında, 

kişinin gerçekliğe karşı açıklığını azaltabilmektedir. Bu nedenle, teologlara bu 

tehlikenin farkındalığı kazandırılmalıdır. Bu da doktor ve psikoterapistlerin 

yardımıyla mümkün olacaktır (Tillich, 1952, s. 72-73). 

      Tıp ve teolojinin işbirliğine gitmesini öneren Tillich, aynı zamanda, bir takım 

prensiplerden bahsederek, bu işbirliğinin sınırlarını da çizmektedir. Tillich’in 

ontolojik analizinden çıkardığı temel prensip şudur: üç değişik formuyla varoluşsal 

kaygı tıpçı olarak bir tıp mensubunun ilgi alanı değildir. Fakat bu konular hakkında 

bilgi sahibi olması gerekir. Aynı şekilde, bütün formlarıyla patolojik kaygı bir din 

adamı olarak din adamının ilgi alanı değildir. Fakat din adamlarının da patolojik 

kaygı hususunda bilgi sahibi olması gerekir. Bir din adamı, varoluşsal kaygıyı 

ortadan kaldıracak bir cesaret yaratma çabasındadır. Bir doktor ise patolojik kaygıyı 

ortadan kaldıracak bir cesaret geliştirme görevini üstlenmiştir. Bu iki uzmanlık alanı 

kendilerini sadece kendi görevleriyle sınırlamak zorunda değillerdir. Çünkü, Tillich, 

kaygının ontolojik analizinde, patolojik kaygının varoluşsal kaygı ile ilişkili 

olduğunu ortaya koymuş ve patolojik kaygıyı, insanın varoluştan kaynaklanan temel 

kaygıları kabullenememesi ya da cesaretle bunlara karşı koyamaması olarak  
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tanımlamıştır. Bu bağlamda, bir doktor, patolojik kaygıyı tedavi ederken, kişinin 

varoluşsal kaygılarıyla da ilgilenebilir ve bunları ortadan kaldırmak için bir cesaret 

anlayışı geliştirmesine yardımcı olabilir. Bunu yaptığı zaman, din adamının yerine 

geçmiş olmaz. Aynı şekilde, bir din adamı, patolojik kaygının tedavisinde katkıda 

bulunabilir. Bu işlevleri gerçekleştirirken önemli olan husus, hem doktorun hem de 

din adamının birbirinin yerine geçme çabasında olmamalarıdır (Tillich, 1952, s. 73-

74). 

 

II. 3. 2. İrvin Yalom ve Varoluşsal Kaygı 

      Ruh sağlığı alanında çalışan bir psikiatrist ve aynı zamanda bir akademisyen 

olan İrvin Yalom, psikoterapi yaklaşımlarından biri olan varoluşsal psikoterapinin 

kuramsal ve teknik çerçevesini çizerken, insanın varoluşundan kaynaklanan nihai 

kaygıları derinlemesine ve kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Varoluşçuluğun 

teolojideki temsilcisi olarak bilinen ve varoluşsal kaygıların felsefik bir analizini 

yapan Tillich gibi, Yalom da varoluşsal kaygıları felsefik temellerinden koparmadan 

ele almıştır. Fakat bir ruh sağlığı uzmanı olması nedeniyle, Yalom varoluşsal 

kaygıları daha çok psikoloji bilimi bağlamında incelemiş ve çözümler üretmeye 

çalışmıştır. 

 

II. 3. 2. 1. Varoluşsal Psikoterapi 

      Psikolojide varoluşsal yaklaşımın dayanakları deneysel olmaktan çok sezgisel 

olduğu için varoluşçu psikoterapiyi  tanımlamanın çok zor olduğunu belirten Yalom,  
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biçimsel bir tanım önerisi olarak varoluşçu psikoterapiyi bireyin varolmasından 

kaynaklanan endişelere/kaygılara odaklanan dinamik bir terapi yaklaşımı olarak 

tanımlamaktadır (Yalom, 1999, s. 14). 

      “Dinamik”  ruh sağlığı alanında sık kullanılan bir kavramdır ve Yalom 

(1999)’a göre varoluşçu yaklaşımı anlayabilmek için, dinamik terapinin tam olarak 

ne anlama geldiğinin bilinmesi gerekmektedir (s. 15). Bu bağlamda Freud’un ortaya 

koyduğu zihinsel  işleyişin dinamik modeli önem arz etmektedir. 

       Dinamik kelimesi Yunanca dunasthi kelimesinden alınmış olup güç ve 

kuvvete sahip olma anlamına gelmektedir. Fakat bu terim “güç” kavramını içeren 

özel teknik bir kullanıma sahiptir. Freud’a göre, her bireyde, hem adaptif hem de 

psikopatolojik özellik gösterebilen düşünce, duygu ve davranışlara neden olan bir 

güçler çatışması mevcuttur ve bu güçler çeşitli farkındalık düzeylerinde 

bulunmaktadır. Bir bireyin psikodinamikleri o kişinin iç dünyasında işleyen çeşitli 

bilinçli ve bilinçdışı güçleri, güdüleri ve korkuları içermektedir. Dinamik 

psikoterapiler, zihinsel işleyişin bu dinamik modeline dayanan terapilerdir (Yalom, 

1999, s. 15-16). 

      Yalom’ a göre, varoluşçu terapiler dinamik terapiler kategorisine rahatça 

uymaktadır. Fakat insanın iç dünyasında çatışmakta olan bu güçlerin doğası  ve 

bilinçli-bilinçdışı mücadelenin içeriği nedir? sorusuna verdiği cevapla varoluşçu 

terapi diğer dinamik terapilerden ayrılmaktadır. Varoluşçu terapi, bireyin iç 

dünyasında etkileşim halinde bulunan özel güçler, güdüler ve korkulara ait tamamen 

farklı bir bakış açısına dayanmaktadır (Yalom, 1999, s. 16). 
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II. 3. 2. 2. Varoluşçu Psikodinamikler 

      Freud’a göre, her birey doğuştan getirilen içgüdüsel güçlerle yönetilmekte ve 

psikoseksüel bir gelişim göstermektedir. Gelişim sürecinin her evresinde kişi içsel 

çatışmalar yaşamaktadır. Ego içgüdüleri ile libidoya ait içgüdüler ya da Thanatos’a 

karşı Eros birbiriyle çatışmaktadırlar. Ayrıca içgüdüler çevrenin ve daha sonra da 

içselleştirilmiş çevrenin (süperego) talepleriyle çarpışmaktadır. Birey dolaysız haz 

elde etmeye yönelik iç baskıyla hazzın geciktirilmesini  talep eden gerçeklik ilkesi 

arasında uzlaşma sağlamaya çalışmakta ve bu nedenle içgüdüsel olarak yönlendirilen 

birey, doğuştan getirdiği saldırgan ve cinsel güdülerin doyurulmasını önleyen 

dünyayla bir savaş yaşamaktadır (Yalom, 1999, s. 17). 

      Sullivan, Horney ve Fromm gibi Neo-Freudian psikologlar ise, bireyin 

çatışan içgüdülerin egemenliği altında olduğunu iddia eden Freud’un aksine, 

tamamen kültürel ve kişilerarası çevreyle şekillendiğini kabul etmişlerdir. Bireyin 

duyduğu temel gereksinim güvene, başka bir deyişle kişilerarası kabul ve onaya 

yöneliktir ve güven sağlayan önemli yetişkinlerle kurulan etkileşim çocuğun karakter 

yapısını belirlemektedir. Birey içgüdülerin kölesi olmasa da, doğuştan getirdiği 

büyük bir enerjiye, meraka, sevilen yetişkinleri elinde tutma isteğine sahiptir. Fakat 

bireyin bu özellikleri her zaman önemli yetişkinlerin talepleriyle uyuşmamaktadır ve 

temel çatışma bireyin bu doğal büyüme eğilimleriyle güven ve onaylanma 

gereksinimi arasında yaşanmaktadır.Eğer birey güven ya da özerk gelişime 

gereksinimini karşılayamayan anne babaya sahipse ciddi çatışmalar yaşamaktadır 

(Yalom, 1999, s. 18). 

      Varoluşçu görüş ne insanın içgüdüsel çatışmalarını ne de önemli yetişkinlerle 

olan çatışmayı önemsemektedir. Bunların yerine insanın, bizzat varolmasından 
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kaynaklanan getirilerle  yüzleşmesinden doğan çatışma üzerinde durmaktadır. 

Yalom, insanın varoluşundan kaynaklanan getiriler derken, ölüm, özgürlük, yalıtım 

ve anlamsızlık gibi insanın en nihai kaygılarını kastetmektedir (Yalom, 1999, s. 18). 

        Yalom’a göre insan, derin kişisel bir düşünme sonucu varoluşsal kaygılarını 

keşfetmektedir.Yalnızlık, sessizlik, deneysel dünyanın sıradan oyalanmalarını bir 

tarafa bırakmak bunun şartlarındandır. İnsan sıradan yaşamını parantez içine alıp, 

varlığını, sınırlarını, olanaklarını, bütün nedenler altından yatan nedeni derinlemesine 

tefekkür ederse, Yalom’a göre mutlaka varoluşunun getirileriyle ya da nihai 

kaygılarla karşı karşıya kalmaktadır (Yalom, 1999, s. 18-19). 

      Varoluşsal kaygılar sadece derin tefekkür sonucu ortaya çıkmamaktadır. Bazı 

acil deneyimler ya da normal yaşamımızdaki bir takım krizler varoluşsal kaygının 

ortaya çıkmasını hızlandırmaktadır. Kişinin ölümle karşı karşıya kalması, geri 

dönüşü olmayan bir karar verme zorunluluğu ya da yaşamına anlam veren önemli bir 

yapının çökmesi gibi deneyimler kişide nihai kaygılar yaşama sürecini tetikleyen 

deneyimlerdendir (Yalom, 1999, s. 19). 

      Yalom dört önemli varoluşsal dinamikten ya da daha özel bir kullanımıyla 

nihai kaygıdan (varoluşsal kaygı) bahsetmektedir: ölüm, özgürlük, yalıtım ve 

anlamsızlık. Bu dinamiklerden ileride tek tek ele alınacaktır. Fakat öncelikle bunların 

genel özelliklerinden bahsedilecektir. 

 

 II. 3. 2. 3. Varoluşçu Psikodinamiklerin Genel Özellikleri 

      1. Varoluşçu psikodinamikler, insan varoluşunun nihai dört getirisine (ölüm, 

özgülük, yalıtım ve anlamsızlık) ve her birinin neden olduğu bilinçli ve bilinçdışı 

korku ve güdülere gönderme yapmaktadır (Yalom, 1999, s. 20-21). 
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      2. Freud’un ortaya koyduğu temel dinamik yapı korunmakta fakat dinamik 

varoluşçu yaklaşımda bu yapının içeriği temelden değişmektedir. Freud’da kaygıya 

dürtüler neden olmakta ve sonunda bir takım savunma mekanizmaları 

geliştirilmektedir. Fakat varoluşçu yaklaşımda kaygıya farkındalık ve korku (temel 

kaygıların farkına varma) neden olmakta ve sonuçta bazı savunma mekanizmaları 

geliştirilmektedir. Her iki yaklaşımda da kaygı psikopatolojinin yakıtıdır ve bu 

kaygılara karşı geliştirilen savunma mekanizmaları psikopatolojiyi oluşturmaktadır  

(Yalom, 1999, s. 22-23). 

      3. Varoluşçu dinamikler gelişimsel modele bağlanmamıştır. Freud ve Neo-

Freudian psikologlara göre  temel çatışmalar bireyin yaşamındaki en başta yaşadığı 

olaylarla ilgilidir. Başka bir deyişle temel kaygı kaynakları en eski psikoseksüel 

felaketlerdir. Bu nedenle araştırma her zaman derinlemesine bir kazıyı 

gerektirmektedir. Fakat varoluşsal bakış açısında, derinlemesine araştırma insanın 

geçmişini araştırma anlamına gelmemektedir. Aksine günlük kaygıları bir kenara 

bırakıp, varoluş hakkında derinlemesine düşünmesi anlamına gelmektedir. İnsanın 

geçmiş deneyimleri nihai kaygıların gelişiminde önemlidir fakat teropatik inceleme 

için doyurucu değildir. Önemli olan gelecek, olan ve şu andır (Yalom, 1999, s. 23). 

      4. Varoluşçu dinamikler tarihin nerdeyse bütün dönemlerinde insanların 

zihnini meşgul etmiştir. Hiç kesintiye uğramaksızın bir çok filozof, din adamı ve şair 

tarafından ele alınıp tartışılmıştır (Yalom, 1999, s. 25). 

      5. Varoluşçu dinamikler evrenselliğe sahiptir. Sadece psikolojik olarak 

rahatsız bireyler tarafından yaşanmamaktadırlar. Normal insanlar ve hatta terapistler 

bile varoluşsal kaygıları deneyimlemektedirler. Çünkü bu kaygılar insan durumunun 

bir parçasıdır (Yalom, 1999, s. 25). 
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      6. Varoluşçu dinamikler üzerinde düşünmek ya da bunlarla karşılaşmak acı 

verir. Fakat sonradan iyileştirir (Yalom, 1999, s. 27).   

 

II. 3. 2. 4. Varoluşsal Kaygılar (Nihai Kaygılar) 

 

II. 3. 2. 4. 1. Ölüm Kaygısı 

      Yalom ölümle ilgili iki temel önerme ortaya koymaktadır. Birincisi, Yalom’ a 

göre hayat ve ölüm birbirine bağımlıdır. Birbirine ardışık olarak değil, ölüm hayat 

perdesi ardında sürekli olarak kendini hissettirmekte ve yaşantı ve davranış üzerinde 

büyük etkide bulunmaktadır. İkinci önermesine göre ise, ölüm ilk kaygı kaynağıdır 

ve bu nedenle psikopatolojinin de ilk kaynağıdır (Yalom, 1999, s. 52). 

      Yalom’a göre, ölüm kaygısı her zaman ve her yerde bulunmakta ve hayat 

enerjisinin büyük bir bölümü ölümün inkarında harcanmaktadır. En derin kişisel ve 

içsel olaylar, savunmalarımız, güdülerimiz, rüyalarımızdan büyük toplumsal 

yapılara, anıtlarımıza, dinlere, ideolojilere, mumyalamalara, uzaya açılmamıza, 

oyalamalara düşkünlüğümüze, başarılı olma dürtümüze ve şöhret arzumuza kadar 

uzanan büyük bir yelpazede ölüm kaygısının izleri görülmektedir (Yalom, 1999, s. 

71-72). Yalom bu geniş yelpaze içerisinde, ölüm kaygısının bireyin içsel dinamikleri 

üzerinde nasıl bir etki yaptığını analiz etmektedir. 

     Yalom ölüm kaygısıyla ilgili yapılan tanımları değerlendirdikten sonra ölüm 

kaygısıyla kendisinin ne kastettiğini belirtmektedir. Filozoflar ölüm kaygısını 

varoluşun kırılganlığı (Jasper), olmama korkusu (Kierkegaard), daha öte bir 

olasılığın olanaksızlığı (Heidegger) ve ontolojik anksiyeti (Tillich) olarak 

tanımlamaktadırlar. Yine felsefi görüşler gözden geçirildiğinde üç tür ölüm korkusu 
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ortaya çıkmaktadır. Birincisi ölümden sonra meydana gelecek olaylarla ilgilidir. 

İkincisi  ölme olayının kendisiyle ilgili  korkulardır. Üçüncüsü ise olmanın sona 

ermesi ile ilgili korkulardır. Yalom üçüncü korkunun en merkezi korku olduğunu ve 

kendisinin de ölüm kaygısıyla yok olma, ortadan kaybolma, imha olma gibi 

korkuların eşlik ettiği kaygıları kastettiğini belirtmektedir (Yalom,  1999, s. 72-73). 

      Yalom kendi klinik çalışmalarından yola çıkarak, ölüm kaygısının orijinal 

haliyle ortaya çıkmadığı sonucunu çıkarmaktadır. Yalom bu gözlemlerine dayanarak, 

Tillich, Kierkegard ve May gibi ölüm kaygısının hızla başka bir şeye 

dönüştürüldüğünü belirtmektedir. Kişi, çıplak ölüm kaygısına karşı bastırma, 

yüceltme ve dönüştürme gibi koruyucu savunma mekanizmaları geliştirmektedirler. 

Bazen hayattaki sarsıcı deneyimler bu savunma mekanizmalarını yıkıp ölüm 

kaygısının bilinç düzeyine çıkmasına neden olsalar da bilinçdışı ego yeni bir 

savunma mekanizmasıyla bu kaygıyı tekrar gizlemektedir (Yalom, 1999, s. 75). 

     Yalom, ölüm kaygısına kaşı geliştirilen savunma mekanizmaların nevrotik 

durumlar olduğunu vurgulamaktadır. Bu mekanizmalar kişiye sıkıntı verseler ve onu 

kısıtlasalar da , insanı, dehşete düşüren ölüm kaygısından korumakta başarılı 

olmaktadırlar ( Yalom, 1999, s. 84). 

      Yalom “ölümün fizikselliği insanı tahrip etse de ölüm fikri insanı korur” 

fikrini savunmaktadır. Yalom’a göre ölüm düşüncesinin olmadığı bir hayatta, hayat 

yoğunluğunu kaybetmektedir. Hayatın geçiciliğinin hayattan alınan zevki artırdığını 

iddia eden Freud gibi, Yalom da ölüm fikrinin insanı kötümserlik varoluşuna 

mahkum etmekten çok daha otantik bir hayat yaşamaya ittiğini ve böylece hayattan 

alınan zevki arttırdığını söylemektedir. Bu nedenle insanı kurtaran ölüm fikrinden 

kaçmak değil onunla bütünleşmektir (Yalom, 1999, s. 53-57).  
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      Yalom, Tolstoy’un Savaş ve Barış, İvan İlyich’in Ölümü gibi eserlerini örnek 

vererek ölümle yüzleşmenin kişilik yapısında esaslı değişimlere neden olduğunu 

vurgulamaktadır. Yine kendi klinik deneyimlerine dayanarak, ölümcül bir hastalığa 

yakalanan ya da bazı travmatik olaylar sonucu ölüm düşüncesi hayatında önemli yer 

kazanan hastaların hayatlarında pozitif yönde köklü değişimler olduğunu 

söylemektedir (Yalom, 1999, s. 57-69). 

 

II. 3. 2. 4. 2. Özgürlük 

      Yalom’a göre diğer bir varoluşsal kaygı özgürlüktür. Özgürlük diğer kaygı 

kaynaklarına kıyasla daha az anlaşılan bir kaygı kaynağıdır. Normalde insan, 

özgürlüğü olumlu bir kavram olarak düşünmektedir. Bu nedenle tarihin her 

döneminde insanlar özgürlüğü istemiş, onu elde etmek için çaba harcamışlardır. 

Fakat Yalom, özgürlüğün korkuyla karışık bir durum olduğunu ve dışsal bir yapının 

yokluğuna gönderme yaptığını vurgulamaktadır (Yalom, 1999, s. 19). 

      Yalom’a göre insan kendi dünyasından, hayat tarzından, seçimlerinden ve 

hareketlerinden tamamen sorumludur. Yani bunların yazarıdır.Bu bağlamda özgürlük 

ürkütücü bir anlam taşımakta ve dayanak noktası olacak bir zeminin olmaması 

anlamı taşımaktadır. Oysa insanda  yapı ve zemin için bir arzu vardır ve bu nedenle 

insan özgürlüğü kaygıya neden olmaktadır (Yalom, 1999. s. 20). 

        Yalom’ a göre sorumluluk tam olarak yaratmak anlamına gelmektedir. 

Sorumluluğun farkında olmak, kişinin kendi özünü, kaderini, hayat durumunu, 

duygularını ve hatta acı  çekişini yarattığının farkında olmasıdır (Yalom, 1999, s. 

346). 
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      Yalom’a göre, kişinin hayatında yapı sağlayan toplumsal ve psikolojik 

kurumların dumura uğraması, kişiyi kendi özgürlüğüyle yüzleşmeye itmektedir. 

Başka bir deyişle, eğer kurallar,  büyük tasarılar ve yapılması gereken hiçbir şey 

yoksa, kişi seçtiği şeyi yapma özgürlüğüne sahiptir. Özgürlüğü gizleyen 

oyalayıcıların yok olması ve dışarıdan karışan yapıların yıkılmasıyla kişi hayatın 

varoluşsal bir gerçeği olan kendi özgürlüğü ile karşılaşmaktadır (Yalom,1999, s. 

355). 

      Özgürlükle karşı karşıya kalan kişi, hazırlıksızsa, kaygı yaşamaktadır. 

Kaygıya neden olan özgürlük ve sorumluluklardan kaçmak için kişi zorlantı, 

sorumluluğun yer değiştirmesi, sorumluluğun inkarı,özerk davranıştan kaçınma gibi 

savunma mekanizmaları geliştirmektedir. Yalom’a göre psikoterapinin amacı hastaya 

sorumluluk yüklemek ya da sorumluluğunu kabul etmesini sağlamaktır (Yalom, 

1999, s. 356-365). 

      Yalom’a göre insanların tavırlarından sorumlu oluşu, duygularından da 

sorumlu olduğu anlamına gelmemektedir. Fakat Yalom insanların duygularına karşı 

takındıkları tavırlarından sorumlu olmaları gerektiğini belirtmektedir. Bu bağlamda 

kanser hastaları için dahi sorumlulukları üstlenme yönünde telkinlerin verilmesini, 

determinist bir tavırla hastaları çaresiz bir gözlemci konumunda bırakmaktansa, 

sorumluluklarını üstlenmelerine yardımcı olup, hastalıklarını hayat kalitelerini 

artırmaya bir vesile kılmak gerektiğini önermektedir (Yalom, 1999, s. 435-436). 

      Yalom’a göre insanın eylemlerinin sorumluluğunu tam olarak üstlendiğinde 

suçluluk duyma alanı genişlemektedir. Fakat bu suçluluk yalnızca bir başkasına, 

ahlaki ya da toplumsal bir yasaya karşı sorumlulukları yerine getirmemekten değil 

aynı zamanda kişinin kendi kendine karşı sorumluluklarını yerine getirmemekten 
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kaynaklanmaktadır. Bu nedenle insan kendinden ve dünyadan sorumlu olduğu 

derecede suçluluk hissetmektedir. Fakat terapide bu suçluluk duygusu, insanı kişisel 

tamamlanmaya götüren bir rehber işlevi görebilmektetir ve bu kişinin kendisi olmayı 

istemesiyle başarılmaktadır (Yalom, 1999, s. 438-453). 

 

II. 3. 2. 4. 3. Varoluşsal Yalıtım 

      Yalom’a göre üç tip yalıtım vardır: kişilerarası yalıtım, kişinin kendi içindeki 

yalıtım ve varoluşsal yalıtım. Kişilerarası yalıtım, genellikle yalnızlık olarak 

yaşanmaktadır ve kişilerden uzak olmayı ifade etmektedir. Kişinin kendi içindeki 

yalıtım, kişinin bazı parçalarını birbirinden ayırma durumudur. Bu tip bir yalıtım 

yaşayan bireyin benliği parçalanmaktadır. Kişi duygularını ve arzularını 

bastırdığında, kendi yargılarına güvenmediğinde veya kendi potansiyellerinin 

bastırdığında bu yalıtımı yaşamaktadır (Yalom, 1999, s. 556-557). 

      Yalom’a göre varoluşsal yalıtım ise çok doyurucu bir kişilerarası ilişki ve tam 

bir benlik bütünlüğüne rağmen kişinin yaşadığı yalıtım olarak tanımlanmaktadır. 

Varoluşsal yalıtım, kişinin kendisine, başkalarına ve dünyaya karşı hissedilen 

yalıtımdır. Kişilerarası yalıtımdan ve kişinin kendi içindeki yalıtımından daha 

temeldir (Yalom, 1999, s. 559-560). 

      Yalom ölüm ve özgürlük kaygıları ile varoluşsal yalıtım arasında açık bir 

ilişki olduğunu vurgulamaktadır. Ölüm ve özgürlükle yüzleşme kişiyi kaçınılmaz 

olarak varoluşsal yalıtım ya da varoluşsal yalnızlığa götürmektedir. Ölüm, en yalnız 

insan deneyimidir ve ölümle yüzleşen kişi çevresindeki hiçbir kimsenin ve hiçbir 

şeyin ona eşlik edemeyeceğini fark etmekte ve derin bir yalnızlık yaşamaktadır. Aynı 

şekilde insan hayatından sorumlu olduğu derecede yalnızlığı artmaktadır. Kişi kendi 
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yaşamını kendi yaratmakta ve bu onu bir koruyucunun, bir düzenin olması 

inancından uzaklaştırmaktadır. Bu durum da kişinin yalıtılmışlık ve yalnızlık 

duygusunu artırmaktadır (Yalom, 1999, s. 561-563). 

      Diğer varoluşsal kaygılarda olduğu gibi, Yalom, varoluşsal yalıtımın da 

oldukça rahatsız edici bir deneyim olduğunu ve bireyin buna uzun süre dayanamayıp 

bir takım bilinçdışı savunma mekanizmaları geliştirerek bu duyguyu bilinçli 

yaşantıdan uzaklaştırdığını belirtmektedir (Yalom, 1999, s. 571). 

      Yalom’a göre, insan yalıtım kaygısından ya kendisi gibi biriyle ya da ilahi bir 

varlıkla bir ilişki içine girerek kurtulmaya çalışmaktadır. Hiçbir ilişki yalıtımı tam 

olarak yok etmese de sevgi dolu bir ilişkide yalnızlık paylaşılarak yalıtım acısı 

hafifletilebilmektedir. Yalıtım kaygısı kabul edilir ve kararlılıkla yüzleşilebilirse 

başkalarına sevgi (gereksinim içermeyen sevgi) ile yaklaşmak mümkün olmaktadır 

(Yalom, 1999, 571-572). 

 

II. 3. 2. 4. 4. Anlamsızlık 

      Yalom’ a göre insanın varoluşundan kaynaklanan diğer bir kaygı 

anlamsızlıktır. Anlamsızlık problemini, varoluşçu bakış açısından hareketle bir 

ikilem sunarak ortaya koymaktadır. Bir taraftan insan bu dünyada bir anlam, amaç 

arayışı içerisindedir. Çünkü anlam, amaç, değerler ve idealler olmaksızın yaşamak 

önemli ölçüde stres ve kaygı yaratmaktadır. Diğer taraftan da, özgürlük probleminde 

bahsedildiği gibi, evrende insanın kendi yarattığından başka bir anlam 

bulunmamaktadır. Çünkü insan kendisini ve dünyasını kendisi oluşturmaktadır. 

Yalom kısaca problemi şöyle özetlemektedir: “Bir anlam gereksinimi olan bir varlık, 

anlamı olmayan bir evrende nasıl anlam bulacaktır?” (Yalom, 1999, s. 661-662). 
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      Anlam ve amaç kavramlarını aynı anlamda kullanan Yalom, kozmik ve 

dünyevi olmak üzere iki tip anlamın varlığından bahsetmektedir. Kozmik anlam, 

kişinin dışında ve ondan üstün olarak varolan bir düzeni ifade etmektedir. Genel 

olarak bütün yaşamın, evrenin ve evren içinde insanın ne anlamı vardır sorusunun 

cevabına atıfta bulunmaktadır. Dünyevi anlam ise, daha özelde “benim hayatımın 

anlamı nedir” sorusuna verilecek cevaba atıfta bulunmaktadır. Kozmik anlamdan 

bağımsız olarak, insanın hayattaki amacı, işlevi ve hedefini içermektedir (Yalom, 

1999, s. 663). 

      Kozmik anlam genellikle dinsel öğretiler tarafından belirlenmektedir. Dinsel 

gelenekler varlık, evren ve insana dair kapsamlı anlam şemaları sunmaktadırlar. 

Yalom’a göre kozmik anlam hissine sahip bireyler, ona uygun bir dünyevi anlam 

hissi yaşamaktadırlar. Başka bir deyişle, insanın dünyevi anlamı, amacı kozmik 

anlamla uyumu ve bu anlamı gerçekleştirmeyi içermektedir. Bununla beraber dinsel 

dünya görüşüne dayalı kozmik anlam çok sayıda bireysel hayat amacı yorumuna da 

izin vermektedir (Yalom, 1999, s. 663-665). 

      Yalom, Batı dünyasında, son yüzyıla kadar dinsel kozmik anlamın insanların 

hayatlarını şekillendirdiğini vurguladıktan sonra, koordinatlar üstü, uyumlu bir anlam 

örüntüsünün bulunduğu ve her bireye ne rol üstlenmesi gerektiğini söyleyen kozmik 

bir anlamın insanları olağanüstü derecede rahatlattığını söylemektedir. Fakat Kantçı 

sorgulama ve bilimsel tutumun saldırılarıyla kozmik anlam sistemlerinin insanlar 

tarafından kabul edilmesinin daha zor hale geldiğini belirtmektedir (Yalom, 1999, s. 

668). 

      Yalom sanayi öncesi tarım toplumu ve günümüz modern toplumunun da 

anlam problemi açısından değerlendirmesini yapmaktadır. Ona göre modern dünya 
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insanı tarım toplumuna göre daha çok anlamsızlık problemi yaşamaktadır. Çünkü 

sanayi öncesi toplum bir çok yolla anlam sağlayabilmekteydi. Birincisi dinsel dünya 

görüşü o zaman modern çağa göre çok daha etkiliydi ve kapsamlı yanıtlar vererek 

anlamsızlık sorununu belirsizleştirmekteydi. Ayrıca o dönemlerde insanlar daha çok 

temel gereksinimlerini karşılayabilmek için mücadele etmekteydiler ve bu anlam 

krizinin ortaya çıkmasını büyük ölçüde azaltmaktaydı. Yalom bu iddiasını 

anlamsızlık duygusu ile boş zaman ve serbestlik arasındaki ilişkiye dayanarak 

gündeme getirmektedir. Ona göre insan günlük yaşam ve hayatta kalma süreciyle ne 

kadar ilgiliyse anlamsızlık krizi o kadar az ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, doğayla, bir 

aileyle ve diğer insanlarla iç içe olmak, bu insanlarda güçlü bir daha geniş bir birime 

ait olma duygusu yaratmakta,  bu da anlamsızlık duygusunu azaltmaktaydı. Fakat 

sanayileşmiş modern dünya insanı, dinsel kozmik anlamdan, doğal dünyadan ve 

hayatın doğal zincirinden kopartılmıştır. Modernleşmeyle beraber boş zaman artmış 

ve insan kendi yaratıcılığını gösteremez olmuştur (emeğine yabancılaşmıştır). Bütün 

bu faktörler anlamsızlık duygusunu artırmaktadır (Yalom, 1999, s. 701-702). 

      Anlamsızlık, Yalom’a göre, insanın anksiyete yaşamasına neden olmaktadır. 

Buyrulmamış, rahatlatıcı bir yapının olmaması insanı rahatsız etmekte ve bu 

rahatsızlık insanı anlam arayışına itmektedir. Anlam hissi geliştikten sonra ise 

değerler ortaya çıkmakta ve bu değerler insanın anlam hissini pekiştirmektedir. 

Değerler, insana davranış şemaları sunmakta, yalnız ne yapması gerektiğini değil 

diğerlerinin de büyük bir olasılıkla ne yapacağını söyleyerek toplumsal güven ve 

uyum için gerekli olan tahmin edilebilirliği sağlamaktadırlar (Yalom, 1999, s. 728-

730). 
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      Yalom kendi çalışmalarından da yola çıkarak anlamsızlığın sık rastlanan bir 

klinik şikayet olduğunu belirtmektedir. Yalom, diğer bazı klinik sendromların 

belirtisi olarak görüldüğü için, anlamsızlığın klinik bir konu olarak nadiren 

işlendiğini vurgulamakta ve diğer kaygı kaynaklarından (ölüm, yalıtım ve özgürlük 

kaygısı) farklı olarak direk değil dolaylı yollarla bu konuya değinilmesi gerektiğini 

önermektedir.Ona göre terapistin görevi, anlamsızlık duygusunu doğrudan irdelemek 

değil, anlamsızlık duygusuna verilecek en uygun ve doyurucu terapötik yanıt olan 

bağlanmayı sağlamaktır (Yalom, 1999, s. 703-758). 

      Yalom kozmik anlam yokluğunda, anlamsızlık kaygısıyla başa çıkmak için 

din dışı bazı etkinlikler önerilebileceğini söylemektedir. Özgecilik (başkalarına 

yardımcı olmak, dünyayı diğerleri için iyi hale getirmek için çabalamak), aile, devlet, 

politik ve dinsel yaklaşımlar ve ideolojiler gibi bir nedene adanmak, yaratıcılık, 

hedonizm, kendini gerçekleştirme ve  kendini aşma bu etkinliklerden bazılarıdır  

(Yalom, 1999, s. 676-688). 

 

II. 3. 3. Victor Frankl ve Logoterapi 

      Bir psikiatrist ve aynı zamanda nöroloji profösörü olan Victor Frankl, insanın 

varoluşsal ilgilerinden anlamsızlık problemi üzerine yoğunlaşmış ve Üçüncü Viyana 

Psikoterapi Okulu olarak bilinen ekolü  kurmuştur.  

 

II. 3. 3. 1. Anlam İstemi 

      Frankl’a göre insanın anlam arayışı yaşamdaki en temel güdüdür. Bu anlam, 

sadece kişinin kendisi tarafından bulunabilir oluşuyla eşsiz ve özel bir yapıdadır  

(Frankl, 2000, s. 95). 
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       Klinik çalışmalarında karşılaştığı nevrozların % 20 sinin köken bakımından 

“noojenik” kökenli, yani hayattaki anlamsızlıktan doğduğunu rapor eden Frankl’a 

göre anlam eksikliği en büyük varoluşsal stres kaynağıdır. Ona göre varoluşsal 

nevroz anlamsızlık kriziyle eşanlamlıdır (Frankl, 1972). 

      Frankl iki anlamsızlık sendromu aşamasından bahsetmektedir: varoluşsal 

boşluk ve varoluşsal nevroz. Varoluşsal boşluk veya varoluşsal vakum, can sıkıntısı, 

duygusuzluk ve boşluk gibi öznel durumlarla nitelendirilmektedir. Kişi yön 

duygusundan yoksundur ve hayattaki etkinliklerinin çoğunu sorgulamaktadır. 

Özellikle hafta sonlarında boş ve belirsiz bir hoşnutsuzluk duygusu (pazar nevrozu) 

yaşamaktadır. Frankl varoluşsal boşluk duygusunun sıklığının arttığını ve dünyanın 

her yerine yayıldığını iddia etmektedir (Frankl, 2000, s. 101-102). 

      Varoluşsal ya da noojenik nevroz ise açık anlamsızlık duygularının yanı sıra 

açık klinik nevrotik semptomların ortaya çıkması durumudur. Alkolizm, depresyon, 

saplantı, suçluluk, cinselliğin aşırı artması, aşırı cesaret bazı semptomlardandır. 

Noojenik nevrozları normal psikonevrozlardan ayıran şey, semptomların engellenmiş 

anlam isteğinin göstergesi olmalarıdır.  Frankl, modern insanın ikileminin 

içgüdülerinin (gerçek bir insan olduktan sonra, insan bazı hayvanca içgüdülerini 

kaybetmiştir) ya da geleneklerin artık kendisine ne yapması gerektiğini söylememesi 

olduğunu ifade etmektedir. Kişi ne yapması gerektiğini de bilmemektedir. Bu 

değerler krizine karşı gösterilen en yaygın tepki uyma (başkalarının yaptığına uyma) 

ve totaliterliğe boyun eğme (başkalarının dilediğini yapma) dir (Frankl, 2000, s. 101-

102). 
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II. 3. 3. 2.  Noo-Dinamikler 

      Frankl, Freud’un temel motivasyon yasası ve insan organizmasının hiç 

durmaksızın iç dengeyi sağlamak için çabaladığını varsayan homeostasis ilkesini, 

insan hayatının birçok merkezi yönünü açıklamada yetersiz olarak görmekte ve bu 

kurama karşı çıkmaktadır. Ona göre, insanın gereksinim duyduğu şey “gerilimsiz bir 

durum değil, kendisi için değerli bir amaç için çabalayıp mücadele etmektir” (Frankl, 

2000, s. 100). Ayrıca Frankl, “her zaman kendisi dışında bir şeye işaret etmek ve ona 

yönelmenin” insan olmanın temel niteliği olduğunu iddia etmektedir  

(Frankl, 1966). 

    Dolayısıyla Frankl’a göre insanın ihtiyaç duyduğu şey homeostasis değil, 

kendisinin “noo-dinamikler” dediği şeydir. Neo-dinamik kavramı bir kutupta anlam 

verecek bireyin, diğer kutupta ise yüklenilecek anlamın olduğu kutuplu bir gerilim 

durumunu ifade etmektedir. Frankl,  anlam arayışı sürecinin insanda içsel bir denge 

yerine içsel bir gerilim yaratabileceğini itiraf etmektedir. Fakat bu gerilim 

durumunun  ruh sağlığının vazgeçilmez bir önkoşulu olduğunu eklemektedir. İnsanın 

en kötü şartlarda bile yaşamını sürdürebilmesi için, yaşamda bir anlam olduğu bilgisi 

kadar etkili hiçbir şeyin olmadığını vurgulamaktadır. Bu görüşünü Nietzche’nin 

“yaşamak için bir nedeni olan kişi, hemen her nasıla dayanabilir” sözüyle 

desteklemekte ve burada psikoterapi için çok değerli bir parolanın yattığını 

belirtmektedir (Frankl, 2000, s. 99-100). 

 

II. 3. 3. 3. Yaşamın Anlamı 

      Frankl, yaşamın anlamının kişiden kişiye, günden güne değiştiğini, bu 

nedenle yaşamın anlamından bahsederken önemli olan şeyin, genel olarak yaşamın 
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anlamı değil, daha çok belli bir anda bir insanın yaşamının özel anlamı olduğunu 

söylemektedir. Ona göre  yaşamın soyut anlamı üzerine odaklanmak yapıcı değildir. 

Bunun yerine insanın yaşamda uğruna çaba harcayabileceği bir misyonunun, yerine 

getirilmeyi bekleyen somut bir görevin olup olmadığını sorgulaması daha doğrudur 

(Frankl, 2000, s. 103). 

     Frankl, yaşamın anlamına ilişkin sorunun tersine çevrilmesi gerektiğini 

savunmaktadır. Başka bir deyişle, kişinin, nihai anlamda yaşanım anlamı nedir 

sorusunu sormak yerine, sorulan kişinin kendisi olduğunu kavraması gerekmektedir. 

Bu durumda kişi yaşam tarafından sorgulanmaktadır ve sadece kendi yaşamı için  

cevap verirken yaşama cevap vermektedir. Bu noktada Frankl, insan sorumluluğunun 

devreye girdiğini belirtmektedir (Frankl, 2000, s. 103-104). 

 

II. 3. 3. 4. Özgürlük ve Sorumluluk 

      Frankl, insanın en korkunç ruhsal ve fiziksel stres koşulları altında bile ruhsal 

özgürlüğünü ve zihinsel bağımsızlığını koruyabileceğini, yaşamı anlamlı ve amaçlı 

kılan şeyin de insanın elinden alınamayan bu tinsel (ruhsal) özgürlük olduğunu 

savunmaktadır (Frankl, 2000, s. 70). 

      Frankl, insanın koşullara karşı bir tavır alabilme yetisini göz ardı eden 

pandeterminizm (topyekün belirlemecilik) görüşüne karşı çıkmaktadır. Ona göre 

insan tamamen koşullandırılmış ve belirlenmiş değildir. Aksine, ister koşullara 

boyun eğsin, ister karşı gelsin, insan kendini belirlemektedir. Başka bir deyişle, insan 

sadece varolmakla yetinmemekte, her zaman için varoluşunun ne olacağına ve bir 

sonraki anda kendisinin ne olacağına karar vermektedir (Frankl, 2000, s. 122-123). 
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      İnsanın koşulların ötesinde bir özgürlüğe sahip olduğunu savunan Frankl, 

sorumluluk bilinciyle yaşanmadığı takdirde özgürlüğün negatif bir anlam ifade 

ettiğini, salt keyfiyet içerisinde bir yozlaşmaya yol açabileceğini hatırlatmaktadır 

(Frankl, 2000, s. 124). Bundan dolayı logoterapi kuramında Frankl, insan 

varoluşunun özünü sorumlulukta görmektedir ve logoterapinin amacının bireyin 

kendi sorumluluklarının tam olarak farkına varmasını sağlayıp yaşamının potansiyel 

anlamını gerçekleştirmesi gerektiğini hatırlatmak olduğunu söylemektedir (Frankl, 

2000, s. 104-105).      

 

II. 3. 3. 5. Anlamın Keşfedilmesi 

      Frankl’a göre, yaşamın anlamı her zaman değişmekte ancak hiçbir zaman yok 

olmamaktadır. Frankl logoterapi kuramında yaşamın anlamının üç yolla 

keşfedilebileceğini öne sürmektedir. 

      Yaşamda bir anlam bulmanın birinci yolu yaratıcılıktır. Bir eser yaratmak, bir 

iş yapmak ya da bilgece bir çabada bulunmak gibi geniş bir hayat etkinliği yelpazesi, 

eğer yaratıcı bir biçimde yaklaşılırsa insanı anlamla doldurmaktadır. Frankl, bu 

noktada önemli olan şeyin “etkinliklerimizin yarıçapı değil, çizdiği halkayı ne kadar 

doldurduğumuzdur” demektedir (Frankl, 2000, s. 107). 

      Yaşamda anlam bulmanın ikinci yolu, iyilik, doğruluk ve güzellik gibi bir şey 

yaşamak, doğayı ve kültürü yaşamak ve en önemlisi bir insanı yaşamak yani 

sevmektir. Frankl’a göre sevgi cinsellik kadar temel bir olgudur. Fakat yüceltme 

anlamında cinsel itkilerin ve içgüdülerin sadece bir yan olgusu değildir. Tersine seks, 

sevgi gibi nihai bir birliktelik deneyiminin dışavurumunun bir yoludur (Frankl, 2000, 

s. 106). 
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      Frankl, bir insanın kişiliğini derinlemesine keşfetmenin tek yolunun sevgide 

olduğunu, yine sadece sevgi yoluyla sevilen insanın gerçekleşmemiş olan 

potansiyellerinin keşfedilebileceğini vurgulamaktadır. Aynı zamanda, sevgi yoluyla 

kişinin, sevdiği insanın bu potansiyellerini gerçekleştirmesine yardımcı olabileceğini 

belirtmektedir. 

Anlam bulmanın üçüncü yolu ise kaçınılmaz acıya yönelik bir tavır 

geliştirmektir. Frankl, umutsuz bir durumla karşılaşıldığında, değiştirilemeyecek bir 

kaderle yüz yüze gelindiğinde  bile yaşamda bir anlam bulunabileceğini iddia 

etmektedir. Fakat anlam bulmak için acı çekmenin bir koşul olduğunu iddia 

etmediğini, sadece acı kaçınılmaz olduğu durumda da bir anlamın bulunabileceğini 

vurgulamaktadır (Frankl, 2000, s. 107). 

      Görüldüğü gibi Frankl’a göre anlam verilmekten çok bulunacak bir şeydir. 

“İnsan onu icat edemez, sadece keşfedebilir” (Frankl, 1966). Frankl’ın bu görüşü 

temel olarak dinseldir ve Tanrı’nın her birimizin keşfedip gerçekleştirmesi için bir 

anlam buyurduğu varsayımına dayanmaktadır. Anlamı kendi bütünlüğü içerisinde 

kavrayamasak da, Frankl, hayatta uyumlu bir örüntünün ve insanın acı çekişinin bir 

anlamı olduğu konusunda ısrar etmektedir. Bu bağlamda Sartre’nin özgür olan 

insanın anlamı icat etmesi gerektiği görüşüne karşı çıkmaktadır (Yalom, 1999, s. 

728). 

 

     II. 3. 3. 6. Süper Anlam 

     Frankl insanın varoluşunun nihai anlamını sorgulamasının işlevsel olmadığını 

vurgulamaktadır. Fakat buna rağmen logoterapi kuramında, bu nihai anlamdan süper 

anlam olarak bahsetmektedir. Frankl, nihai anlamın ya da süper anlamın insanın 
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sınırlı zihinsel yetisini aştığını, fakat yaşamda, insana nisbetle tam belirgin olmasa da 

nihai bir anlamın varolduğunu belirtmektedir (Frankl, 2000, s. 112). Bu bağlamda, 

yaşamın nihai bir anlamdan yoksun olduğunu öne süren  birçok varoluşçu 

felsefeciden ayrılmaktadır. 

      Ancak psikoterapide süper anlamın ötesine gitmenin sakıncalı olabileceğini 

ve terapistin zor durumda kalabileceğini belirtmektedir. Buna rağmen, eğer hasta 

dinsel inançlarıyla elde ettiği süper anlama sıkı sıkıya bağlı ise bunun tedavi 

ediciliğinden faydalanılmasına itiraz etmediğini ve hatta kendi klinik çalışmalarından 

örnekler vererek, yer yer kendisinin bundan faydalandığını eklemektedir (Frankl, 

2000, s. 112-113). 

 

II. 3. 3. 7. Logoterapi 

      Logoterapi sözcüğü Frankl tarafından ilk kez 1920’de kullanılmıştır. Logos 

Latince’de “anlam” anlamına gelmektedir. Başta  “varoluşsal analiz” terimini 

logoterapi ile eşanlamlı kullanan Frankl, diğer varoluşsal yaklaşımlarla karışmasını 

engellemek amacıyla, daha sonra, kuramsal ve teropatik bağlamda kendi yaklaşımını 

ifade etmek için logoterapi kelimesini tercih etmiştir (Yalom, 1999, s. 693). 

      Logoterapiye göre, kişinin kendi yaşamında bir anlam bulma arayışı, temel 

güdülendirici güçtür. Bu bağlamda logoterapi Freudcu psikanalizin temelini 

oluşturan haz ilkesi/istemine karşı olduğu kadar, Adlerci psikolojinin dayandığı 

“üstünlük arayışına/istemine de karşıdır (Frankl, 2000, s. 94). 

      Frankl’ın logoterapi kuramı insan motivasyonunun haz ilkesi görüşüne, bu 

ilkenin hep kendini yıkıcı olduğu gerekçesiyle itiraz etmektedir. Çünkü, insan ne 

kadar mutluluk ve haz ararsa, mutluluk ve haz ondan o kadar  kaçmaktadır. Frankl 
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“mutluluk insanın ardından gelir, onun ardından gidilemez” diyerek haz ve 

mutluluğun bir hedef değil, anlam arayışının bir yan ürünü olduğunu savunmaktadır 

(Frankl, 2000, s. 12). 

      Bu noktadan hareketle Frankl, logoterapi kuramında, insanın sorumlu 

olduğunu, yaşamının potansiyel anlamını gerçekleştirmesi gerektiğini, ama bu 

anlamın kişinin kendi içinde ya da kendi ruhunda değil, dünyada keşfedilmesi 

gerektiğini vurgulamakta ve buna insan varoluşunun kendini aşkınlığı demektedir. 

Maslow’un kendini gerçekleştirme kavramının bir adım ötesi olan bu kavram,  

Frankl’a göre insan olmanın gereğidir. Kişi kendini aşıp, hizmet edeceği bir davaya 

ya da seveceği bir insana  kendini adayarak ne kadar kendini unutursa, o kadar insan 

olmakta ve  kendini o kadar gerçekleştirmektedir. Frankl, kendini gerçekleştirmenin 

kolay bir şey olmadığını ve bunun da basit bir nedeni olduğunu belirtmektedir. Ona 

göre kişi kendini gerçekleştirmek için ne kadar çok uğraşırsa, bunu o kadar çok 

kaçırmaktadır. Bu nedenle Frankl’a göre kendini gerçekleştirme, kendini aşmanın 

sadece bir yan ürünü olarak mümkün olmaktadır (Frankl, 2000, s. 105). 

      Dolayısıyla, psikanalizden farklı olarak logoterapi daha az iç güdümlüdür. 

Nevrozların oluşmasında katkısı bulunan geçmiş deneyimleri odaktan çıkarıp, 

nevrotik bireyin tipik benmerkezciliğini sürekli besleyip pekiştirmek yerine, benliği 

aşmayı önermektedir (Frankl, 2000, s. 94). 

      Logoterapi temel olarak, yukarıda belirtilen temel varsayımlar çerçevesinde, 

hastanın kendi gizli logos’unun (anlamının) farkına varmasını sağlamayı 

amaçlamaktadır. Logoterapi  sadece insanın anlam arayışının engellenmesi sonucu 

ortaya çıkan noojenik nevrozlar için değil, aynı zamanda  psikojenik (ruhsal kökenli) 

nevrozlar içinde önerilmektedir (Frankl, 2000, s. 98-102). 
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      Uygulamada, psikanalizle kıyaslandığında logoterapi daha az geçmiş 

odaklıdır. Aksine logoterapi gelecek odaklıdır. Başka bir deyişle gelecekte yerine 

getirilecek anlamlar üzerine yoğunlaşmaktadır (Frankl, 2000, s. 94). 

     Logoterapi, ugulamada bazı teknikleri kullanarak bir çok nevrozun tedavi 

edilmesinde kullanılmaktadır. Bu tekniklerden en önemlisi çelişik (paradoksik) niyet 

tekniğidir. Bu teknik korkunun korkulan şeyi yarattığı (beklentisel kaygı) ve aşırı 

niyetin ya da logoterapide denildiği gibi hiper-yüksek niyetin, arzulanan şeyi 

olanaksız kıldığı gerçeğine dayanmaktadır. Aynı  zamanda aşırı niyet gibi aşırı 

dikkat ya da logoterapide denildiği gibi aşırı düşünmenin ( hiper-reflection) de 

hastalığa yol açtığı varsayımı ile geliştirilen düşünce odağının değiştirilmesi 

(dereflection) tekniği de logoterapide kullanılmaktadır (Frankl, 2000, s. 115-121). 

      Frankl, bu tekniklerin, bazı cinsel problemlerin, fobilerin, anksiyetenin 

(özellikle beklentisel ise), kekemeliğin, obsesik- kompulsif bozukluğun, uyku 

bozukluğunun tedavisinde etkili olduğunu kendi deneyimlerine dayanarak 

aktarmaktadır. 

      Yalom Frankl’ın bu tekniğini otoriter bir teknik olduğu, farkındalığa ve 

sorumluluk üstlenmeye giden yolu tıkadığı için kişisel gelişmeye engel olacağı 

düşüncesiyle eleştirmektedir (Yalom, 1999, s. 742-744). 

 

II. 3. 3. 8. Ortak Nevroz ve Psikiyatrinin Yeniden İnsanlaştırılması 

      Frankl, her çağın kendine özgü ortak bir nevrozunun olduğunu ve bununla 

başa çıkmak için her çağın kendi psikoterapisini geliştirmesi gerektiğini 

vurgulamaktadır. Ona göre, çağımızın kitle nevrozu varoluşsal boşluktur ve bu 

kişisel bir nihilizm (hiççilik) şeklinde kendini göstermektedir. Çünkü nihilizm 
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varlığın hiçbir anlamı olmadığı inancı olarak tarif edilmektedir. Frankl, nihilist 

felsefenin etkisi altında kaldığı müddetçe, psikoterapinin kitlesel nevrozun bir 

tedavisini geliştirmek yerine, bu nevrozun bir belirtisini temsil edeceğini iddia 

etmektedir. “Böylece psikoterapi nihilistik felsefeyi yansıtmakla kalmayıp, aynı 

zamanda, istemeden ve farkında olmadan, hastaya insanın doğru bir tablosundan çok 

bir karikatürünü aktaracaktır” (Frankl, 2000, s. 121-122). 

      Frankl, insanı, biyolojik, ruhsal ve toplumsal koşulların sonuçlarının bir 

kölesi ya da çevre ve kalıtımın bir ürünü olarak gören nihilist bakış açısında yapısal 

bir tehlike olduğunu vurgulamaktadır. İnsana ilişkin bu görüş, nevrotik bir bireyin, 

zaten inanmaya yatkın olduğu şeye, yani dış etkilerin ya da içsel koşulların kurbanı 

olduğuna inanmasını sağlamaktadır. İnsanın özgür olduğunu reddeden bir 

psikoterapi, bu nevrotik yapıyı besleyip güçlendirmektedir (Frankl, 2000, s. 122). 

      Bu bağlamda, Frankl, psikiyatrinin, yaklaşık bir yüzyıldır, insanı sadece bir 

mekanizma olarak gördüğü gerçeğini vurgulayıp, doktorların kendilerini bir 

teknisyen, hastayı da tamir edilmesi gereken bir makine olarak gördüklerini 

belirtmektedir. Bu durumu eleştirmekte ve psikiyatrinin tekrar insanlaştırılması 

gereğine dikkat çekmektedir (Frankl, 2000, s. 125). 

     Auschwitz’deki deneyimlerine atıfta bulunup, “ aynı koşulları yaşayan 

tutuklu arkadaşlarının bazılarının domuz gibi bazılarını da bir aziz gibi 

davrandıklarını” söyleyen Frankl, insanın şeyler arasında bir şey olmadığını, nihai 

anlamda kendi kendini belirlediğini belirterek, psikiyatrinin insan özgürlüğünü 

tanıyıp tekrar insanileşmesi gerektiğini savunmaktadır (Frankl, 2000, s.125). 
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II. 4. VAROLUŞSAL KAYGI: AMPİRİK ÇALIŞMALAR 

      Varoluşsal kaygılar akademik dünyada direk olarak çok fazla çalışılmamıştır. 

Yalom (1999)’a göre bunun nedeni, birincisi  pozitivist geleneğe dayanan akademik 

psikiyatri ve psikoloji, bilgiyi geçerli kılma yöntemi olarak deneysel araştırmaya  

değer vermektedir ve varoluşsal kaygıların deneysel olarak araştırılması oldukça 

zordur. İkincisi deneysel yöntem karmaşık organizmayı basit parçalarına ayırarak 

incelemeyi gerektirir ki bu temel bir varoluşçu kaygının reddi anlamına gelmektedir: 

insan parçalarından daha büyüktür. Deneysel yaklaşım insanın ruhsal yapısının 

onun için ne anlam ifade ettiğini keşfetmeye yardımcı olmamaktadır. Çünkü anlama 

hiçbir zaman neden olunmaz. Anlamı insan yaratır (Yalom, 1999, s.39-40). 

      Bu nedenle, varoluşsal kaygılar çoğu zaman araştırmacılar tarafından açık bir 

şekilde incelenmemiştir. Daha çok ölüm kaygısı gibi daha uygun kısmi problemler 

seçilip incelenmiştir (Yalom, 1999, s.45). 

      Literatürde, varoluşsal kaygı kavramını dolaysız inceleyen birkaç araştırma 

bulunmaktadır. Bunlarda birincisi Weems, Costa, Dehon ve Berman (2004) 

tarafından yapılmıştır. Araştırmacılar, Paul Tillich’in varoluşsal kaygı teorisini temel 

alarak bir varoluşsal kaygı anketi geliştirmişlerdir. Yaşları 18 ile 57 arasında 326 

yetişkinin varoluşsal kaygı, normal kaygı ve depresyon düzeylerine baktıkları 

çalışmaları sonucunda varoluşsal kaygının oldukça yaygın olduğu, varoluşsal kaygı 

ile normal kaygı ve depresyon arasında önemli bir ilişki olduğunu bulmuşlardır. 

Çalışmaya göre varoluşsal kaygı ve depresyon arasındaki ilişki, varoluşsal kaygı ve 

normal kaygı arasındaki ilişkiden daha güçlüdür. Ayrıca Tillich’in göreli kaygılar 

dediği kader, boşluk ve suçluluk kaygılarının, mutlak kaygılar dediği ölüm, 

anlamsızlık ve kendini kınama kaygılarından daha yaygın olduğu bulunmuştur. Aynı 
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ölçme araçlarını kullanarak adolesanlarla yaptıkları çalışmalarında Berman, Weems 

ve Stickle (2006), benzer sonuçlara ulaşmışlardır. 

     Burada ölüm, anlamsızlık ve suçluluk gibi varoluşsal kaygılarla ilgili yapılan 

çalışmalardan bazıları sunulacaktır. 

 

II. 4. 1. Ölüm Kaygısı 

      Ölüm düşüncesi, bütün devirlerde felsefe, edebiyat ve dini düşüncenin ilgisi 

olmasına rağmen, sadece 1950’lerde, psikolojik bir değişken olarak ölüm ilgisi 

(death concern) kavramı sistematik olarak ele alınmıştır. Wahl (1959), Freud devri 

Viyana’sında cinsiyet gibi, ölümün de Amerikan toplumunda bir tabu haline 

geldiğini söylemektedir (nakl.Yıldız, 1994, s.9). Dickstein ve Blatt (1966)’ın 

belirttikleri gibi, bu nedenle ölüm ilgisi, Amerikan Psikolojisinden farklı olarak, 

Avrupa varoluşçu düşüncesinde önemli bir ilgi alanı olmuştur (nakl.Yıldız, 1994, 

s.9) 

       Ölümle ilgili yapılan psikolojik çalışmaların başlangıcı, Avrupa ve 

Amerika’da 1920’lere kadar gitmektedir. Ülkemizde ise bu çalışmalar son 

dönemlerde başlamış olup,  konuyla ilgili çalışmalar yok denecek kadar azdır 

(Yıldız, 1994, s.29). 

 

II. 4. 1. 1. Ölüm Kaygısı ve Dindarlık 

      Ölüm kaygısı ve dindarlıkla ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, bu 

çalışmaların birbirinden farklı ve çelişkili sonuçlar buldukları görülmektedir. 
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      Bazı çalışmalar ölüm kaygısı ve dindarlık arasında önemli bir ilişkinin 

olmadığını  rapor etmektedir (Long and Elghanemi, 1987; Martin & Writhtsman, 

1965; Templer & Dotson, 1970; Thorson et al. 1997). 

      Bazı çalışmalar ise ölüm kaygısı ve dindarlık arasında pozitif bir korelasyon 

olduğunu bulmuştur. Örneğin Hindistanlı Müslüman bir örneklemle yaptıkları 

çalışmalarında Began ve Zilli (1982), derin dinsel bağlantıları olan bireylerin ölüm 

kaygılarının daha yüksek olduğunu rapor etmişlerdir.  

      Ölüm kaygısı ve dindarlık arasında negatif bir ilişkinin olduğunu rapor erden 

çalışmalar da mevcuttur (Aday, 1984; Suhail & Akram, 2002; Thorson 

& Powell, 1990; Wittkowski, 1988; Young & Daniels, 1980).  

      Ölüm kaygısı ve dindarlık arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmaların 

değerlendirmesini (review) yapan Harold ve arkadaşları (1993), bu çalışmaların 

yaklaşık üçte ikisinin, bu iki değişken arasında, çok güçlü olmasa da, ters bir ilişki 

bulduklarını rapor etmişlerdir. Bu çalışmalar, inanç ya da uygulama boyutu fark 

etmeksizin, dindarlık düzeyi yüksek bireylerin daha az ölüm kaygısı yaşadıklarını 

rapor etmektedirler. Örneğin, Templer (1972) dindar insanların daha az ölüm kaygısı 

yaşadıklarını, bu dindar insanlardan, dindarlık puanları yüksek olanların, ölüm 

kaygısı puanlarının çok daha düşük olduğunu bulmuştur. Wittkowski ve 

Baumgartner (1977), yaşlı Katolik Almanlarla yaptığı çalışmada, Templer’in 

çalışmasıyla paralel olarak, dindar bireylerin çok daha az ölüm kaygısı yaşadıklarını 

bulmuştur. Aday (1984), kiliseye devam eden bireylerin ölüm korkularının çok 

düşük olduğunu bulmuştur.  

      Duff ve Hong (1995), emekli yaşlıların oluşturduğu bir örneklemle yaptıkları 

çalışmalarında, yaşlıların geçlerden daha fazla ölüm korkusu yaşamadıklarını ve 
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yaşlılardan dini aktivitelere katılanların, katılmayanlara göre çok daha az ölüm 

korkusu yaşadıklarını bulmuşlardır. 

      Alvarada, Templer, Bresler ve Tomas-Dobson (1995), 200 kişilik klinik 

olmayan bir örneklemle yaptıkları çalışmada, dini inançları güçlü bireylerde, ölüm 

kaygısı, ölümden kaynaklanan depresyon ve ümitsizliğin çok düşük olduğunu 

bulmuşlardır. Aynı zamanda diğer dünya inancı güçlü bireylerin çok daha az ölüm 

kaygısı depresyonu ve ümitsizliği yaşadıklarını, fakat dinin en önemli yönünün ahiret 

inancı olduğuna inanan bireylerin daha fazla ölüm depresyonu ve ümitsizliği 

yaşadıklarını bulmuşlardır. 

      Gibbs ve Achterberg-Levis (1978), terminal dönemdeki kanser hastalarıyla 

yaptıkları çalışmada, bu hastalardan daha dindar olanların daha az ölüm kaygısı 

yaşadıklarını rapor etmişlerdir.  

      1980-1988 İran-Irak savaşını yaşamış, 1176 İranlı Müslüman üniversite 

öğrencisi ile yaptıkları çalışmada, Roshdieh ve arkadaşları (1998), savaşın travmatik 

olaylarına maruz kalan ve dindarlık düzeyleri düşük olan öğrencilerin çok daha fazla 

ölüm kaygısı ve ölüm depresyonu yaşadıklarını bulmuşlardır. 

      Thorson ve Powell (1990), yaşlı ve dindarlık eğilimleri iç güdümlü (intrinsic) 

olan bireylerin ölüm korkusu puanlarının çok düşük olduğunu rapor etmişlerdir. 

Maltby ve Day (2000), İngiliz lisans öğrencileriyle yaptıkları  çalışmada, ölüm 

takıntısı ile iç güdümlü dindarlık eğilimi arasında negatif , dış güdümlü dindarlık 

eğilimiyle ise pozitif bir ilişki olduğunu bulmuşlardır. 

      Bazı çalışmalar ise ölüm kaygısı ile dindarlık arasında körvelineer bir ilişki 

olduğunu rapor etmişlerdir (Downey, 1984; McMordie, 1981). Bu çalışmalar, orta 
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düzeyde dindar bireylerin, hem dindarlık düzeyi yüksek bireylerden hem de inançsız 

bireylerden daha yüksek ölüm kaygısı yaşadıklarını bulmuşlardır. 

      Ölüm kaygısı ve dindarlık üzerine yapılan çalışmalar genellikle batılı 

örneklemler üzerinde yapılmıştır. Batı dışında, özellikle de Müslüman örneklemle 

yapılan çalışma sayısı oldukça azdır. Bu çalışmaların bulgularının da birbirinden 

farklı olduğu gözlenmektedir. Örneğin, Long ve Elghanemi (1987) ve Thorson ve 

arkadaşlarının (1997), Kuveit ve Sudi Arabistanlı örneklemle yaptıkları çalışmalarda, 

ölüm kaygısı ve dindarlık arasında bir ilişki  bulmuşlardır. Began ve Zilli (1982), 

Hindistanlı Müslümanlarla yaptıkları çalışmada, bu iki değişken arasında pozitif bir 

ilişki olduğunu rapor etmişlerdir. Roshdieh ve arkadaşlarının (1998) İranlı bir 

örneklemle ve Suhail ve Arkam (2002)’ın Pakistanlı bir örneklemle yaptıkları 

çalışmalarda ise bu iki değişken arasında negatif bir ilişki saptanmıştır. Al-Sabwah 

ve Abdel-Khalek (2006) ise Mısır’lı üniversite öğrencileri ile yaptıkları çalışmada, 

dindarlık ile ölüm kaygısı ve ölüm depresyonu arasında negatif bir ilişki 

bulmuşlardır. Bu bulgular, hangi dinden olursa olsun, ilişkinin çok yönlü olduğunu 

göstermektedir. 

      Ülkemizde ise ölüm kaygısı ile dindarlık arasındaki ilişkiyi araştıran bir 

çalışmada Yıldız (1998), üniversite öğrencilerinin oluşturduğu örneklemde ölüm 

kaygısı ile dindarlık arasında anlamlı bir ilişki olmadığını bulmuştur. 

      Dindarlık ve ölüm kaygısı ile ilgili çalışma sonuçlarında gözlenen bu 

farklılıkların en önemli nedeni, Al-Sabwah ve Abdel-Khalek’e (2006) göre, 

kullanılan ölçeklarin ve örneklemin çeşitlilik göstermesidir. Bu çalışmalarda 

kullanılan ölçekler dindarlığın değişik tanımlarına göre geliştirilmişlerdir. 

Rasmussen ve Johnson (1994) ise bu farklılıkların maneviyat ve dindarlığın 
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birbirinden ayrıştırılmadığından dolayı kaynaklandığını söylemektedirler ve 

yaptıkları  bir çalışmada maneviyat ve ölüm kaygısı arasında negatif bir ilişki 

olduğunu, fakat dindarlık ve ölüm kaygısı arasında önemli bir ilişki olmadığını 

bulmuşlardır. 

 

II. 4. 1. 2. Ölüm Kaygısı ve  Yaş 

     Çocuklar üzeride yapılan araştırmalar, çocukların normal şartlarda, 9 

yaşından başlayarak ölümü doğal bir olay olarak ve gerçek anlamıyla idrak ettiklerini 

ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra, ölüm olayına daha erken yaşlarda şahit olan 

çocukların ölümü kavramlaştırmalarının daha hızlı ve daha erken yaşlarda başlattığı 

tespit edilmiştir (Yıldız, 1994, s. 42). 

      Martin ve Wrightsman (1965),  kiliseye devam eden 18-75 yaş arası 

yetişkinlerden oluşan bir örneklem üzerinde yaptıkları çalışmalarında,  yaş ile ölüm 

kaygısı düzeyi arasında kesin bir ilişki olmadığını bulmuşlardır. Bu çalışmaya 

paralele olarak, Lester (1972), yaşları 17 ile 75 olan bir örneklemle yaptığı 

çalışmada, yaş değişkeni ile ölüm kaygısı arasında anlamlı bir ilişki olmadığını rapor 

etmiştir (nakl. Yıldız, 1994). Yıldız (1994), bu bulguların, Feifel’in (1955) “ yaşlılık, 

insanların ölüm kaygısının en yüksek olduğu bir hayat devresidir” ifadesiyle çeliştiği 

yorumunu yapmıştır. 

      35-60 yaş arası 157 işadamının oluşturduğu örneklemde, ölüm kaygısı ve orta 

yaş krizi arasındaki ilişkiyi araştıran Cierna (1985), bu iki değişken arasında anlamlı 

bir ilişki olduğunu bulmuştur. 

      Ölüm kaygısı çalışmalarının özellikle yaşlılar ve ihtiyarlar üzerinde 

yoğunlaştığı görülmektedir (Yıldız, 1994, s. 44). Klopfer (1947), yaşlılar üzerinde 
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yaptığı çalışmasında, bazı meşguliyetler edinildiğinde, yaşlıların ölüm kaygısının 

anlamlı bir şekilde azaldığını bulmuştur (nakl.Yıldız, 1994, s.44). Feifel (1956), 

çalışmasında, yaşlı deneklere, “insanlar hangi yaşlarda ölümden en az korkarlar?” 

diye sormuş ve “yaşlılık dönemi” cevabını verenlerin sayısının çok yüksek olduğunu 

rapor etmiştir.  Feifel, aslında yaşlıların ölmekten çok işsizlik ve işe yaramazlıktan 

korktukları sonucuna varmıştır.  

      Türkiye’de huzurevinde yaptığı bir çalışmasında, Şenol (1989), yaş 

gruplarıyla katılımcıların ölüm kaygısı arasında farklılıklar olduğunu, 60-64 yaş 

grubu yaşlıların en fafla ölüm kaygısı yaşadıklarını, 70 yaş ve üstü grupta ise ölüm 

kaygısı düzeyinin azaldığını bulmuştur (nakl, Yıldız, 1994, s.45). 

      Kısacası çalışmalar genel olarak, yaş değişkeni ile ölüm kaygısı arasında 

tutarlı bir ilişkinin olmadığı yönündedir. 

 

II. 4. 1. 3. Ölüm Kaygısı ve Cinsiyet 

      Ölüm kaygısı ve cinsiyet değişkeni üzerine yapılan çalışmaların bazıları bu 

iki değişken arasında bir ilişki olmadığını bulmuştur (Middleton, 1936; Kalish, 

1963). Middleton (1936), ölüm kaygısı ve cinsiyet arasında ilişkinin olmamasını, 

örneklemin ölüme ilgisiz kalmalarına bağlamaktadır. 

      Bu konudaki literatür genel olarak kadınların erkeklere oranla daha fazla 

ölüm kaygısı yaşadıklarını göstermektedir. Iammarino (1975), 249 öğrenci ile yaptığı 

çalışmasında; Templer ve Ruff (1971), 3600 kişiden oluşan ergen ve yetişkinlerden 

oluşan bir örneklemle yaptığı çalışmalarında; yine Templer, Ruff ve Franks (1971)’in 

2559 kişilik bir grupla yaptığı çalışmalarında ve Lester (1972)’nin 17-50 yaş grubu 
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ile yaptığı çalışmasında kadınların erkeklere oranla daha fazla ölüm kaygısı 

yaşadıklarını bulmuşlardır.  

      Templer, Ruff ve Lester’in (1974)’de yaptıkları çalışmalarında, kadınlıkla 

(femininity) ile ölüm kaygısı arasında bir ilişkinin olduğunu bulmuşlardır. 

 

II. 4. 1. 4. Ölüm Kaygısı ve Diğer Değişkenler 

Swenson (1961), 60 yaş ve üzeri 210 yaşlıyla yaptığı çalışması sonucunda, 

ikamet yerinin  kişinin ölüme karşı tutumu üzerine etkisi olmadığını, eğitim seviyesi 

düşük yaşlıların, yüksek eğitimlilere oranla ölümü düşünmekten daha çok 

kaçtıklarını, yaşlı dulların ölümü konuşmaktan kaçma eğilimi gösterdiklerini, bekar, 

ayrılmış ve evli kişilerde ise bu eğilimin daha fazla olduğunu rapor etmiştir (nakl. 

Yıldız, 1994, s. 49). 

      Meslek gruplarıyla ilgili çalışmalar genellikle doktorlar ve sağlık 

çalışanlarıyla yapılmıştır. Hogan ve Kane (1985), genç ve deneyimsiz doktorların, 

yaşlı ve deneyimli doktorlara göre, dahiliye uzmanlarının ise diğer uzmanlıklara göre 

daha fazla ölüm kaygısı yaşadığını bulmuşlardır (nakl. Yıldız, 1994, s. 50). 

      Rüya içerikleri ve ölüm kaygısı arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmasında 

Handal ve Rychlak (1971), ölüm kaygısı ölçeğinden yüksek ve düşük puanlar 

alanların, orta düzeyde puan alanlara göre, daha çok ölüm ve hoş olmayan içerikli 

rüyalar gördüklerini bulmuşlardır (nakl. Yıldız, 1994, s. 50-51). 

      İntihar girişimi ve ölüm korkusu arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar ise 

ölüm korkusu düşük olan bireylerin intihar etme oranının daha fazla olduğunu 

göstermektedir (nakl.Yıldız, 1994, s. 51). 
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      Safren ve arkadaşları (2003), travma sonrası stres bozukluğu olan bir hasta 

grubu ile yaptıkları çalışmalarında, hastalık semptomları ile ölüm kaygısı puanları 

arasında anlamlı bir ilişki olduğunu bulmuşlardır.  Neimeyer ve Van Brunt (1995) 

ölüm kaygısı ile uyumsuzluk, nevrotik belirtiler ve diğer psikolojik rahatsızlıklar 

arasında bir ilişki olduğunu rapor etmişlerdir (nakl. Khalek, 2005). 

      Normal kaygı ölçekleri ile ölüm kaygısı ölçekleri arasında pozitif bir ilişki 

olduğunu gösteren çalışmalar (Abdel-Khalek, 1986, 1997, 1998, 2000–2001; Lonetto 

& Templer, 1986; Tramill, Davis, Bremer, Dudeck, & Elsbury, 1982) da mevcuttur 

(nakl. Khalek, 2005). 

      White ve Hande (1990-1991) ise ölüm kaygısı ile zihinsel acı (mental distres) 

arasında anlamlı bir ilişki olduğunu bulmuştur (nakl. Khalek, 2005). Plansky ve 

Johnson (1977) şizofren hastalarının ölüm kaygısının çok yüksek olduğunu 

bulmuşlardır. Lonetto ve Templer (1982)’in çalışması da bu sonucu desteklemiştir 

(nakl. Khalek, 2005). 

      Bir çok çalışma (Howells & Field, 1982; Loo, 1984; Vargo & Black, 1984; 

Westman & Brackney, 1990) yüksek ölüm kaygısı ile yüksek düzeyde nevrotiklik 

(suçluluk, endişe ve şüphecilik gibi) arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir (nakl. 

Neimeyer ve arkadaşları, 2004). 

      Son olarak ırk ve ölüm kaygısı üzerine yaptıkları çalışmada Young ve 

Daniels (1980), siyahlar, kızlar ve hıristiyan olmayanların, beyazlar, erkekler ve 

hıristiyan olanlardan daha fazla ölüm kaygısı sergilediklerini bulmuşlardır 

(nakl.Yıldız, 1994, s. 53). 
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II. 4. 2.  Anlamsızlık 

      Hayatın anlamı ile ilgili ampirik çalışmalarda genellikle, Victor Frankl’ın 

çalışmalarından büyük ölçüde etkilenen James Crumbaugh ve Leonard Maholick 

tarafından 1964 yılında geliştirilen Hayatın Amacı Ölçeği (Purpose in Life Scale: 

PIL) kullanılmıştır. Bu amaçla geliştirilmiş bir diğer ölçek ise John Battista ve 

Richard Almond tarafından geliştirilen Hayata Bakış Ölçeğidir. Fakat bu ölçek 

araştırmalarda çok kullanılmamıştır (Yalom, 1999, s. 714-722).  

      Hayatın Amacı Ölçeğinin bir çok klinik ortamda farklı gruplara 

uygulanmıştır. Uyuşturucu kullanan suçlu ergenler (Familetti, 1975) ve lise 

öğrencileri (Padelford, 1974) ile yapılan çalışmalarda, bu grupların hayatın amacı 

ölçeğinden düşük puanlar aldıkları bulunmuştur (nakl. Yalom, 1999, s.719).   

      Crumbaugh (1968), kronik alkolizm ve psikotik bozukluklar nedeniyle 

hastanede yatan hastaların, ayakta tedavi gören nevrotiklere oranla daha düşük anlam 

duygularının olduğunu saptamıştır.   

     Thomas ve Weiner (1974) tarafından yapılan bir çalışmada, kritik bir fiziksel 

hastalığı olan bireylerin, önemsiz bir hastalığı olan ve ayakta tedavi gören hastalara 

göre daha yüksek anlam duygusuna sahip oldukları bulunmuştur. Araştırmacılar, 

yaklaşan ölümün, ciddi hastalığı olan bireylerin hayatıyla uzlaşmasını, kuşkuları 

üzerinde çalışmasını ve bir iç huzura ulaşmasını kolaylaştırdığı yorumunu 

yapmışlardır. 

      Yalom (1999), 40 ayakta tedavi gören hastadan %22’sinin probleminin 

varoluşsal anlamsızlıktan kaynaklandığını, Frankl (1972) ise kendi hastalarının 

nevrozlarının %20’sinin köken itibari ile noojenik, yani hayattaki anlam duygusu 

eksikliğinden kaynaklandığını rapor etmişlerdir.  
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      Drost ve Hassen (1995), üniversite lisans öğrencileri ile yaptıkları bir 

çalışmada, anlamsızlık duygusu yaşayan öğrencilerin, anlamsızlık duygusu 

yaşamayan öğrencilere göre hayatlarından daha az memnun olduklarını bulmuşlardır 

(nakl. Mascaro ve Rosen, 2005).   

      Mascaro ve Rosen (2005) üniversite öğrencileri ile yaptıkları çalışmalarında, 

anlam duygusu ile düşük depresif semptomlar ve yüksek ümit duygusu arasında bir 

ilişki olduğunu bulmuşlardır. 

      İşsiz anneler ve yaşlılarda, anlam duygusu ile yaşam doyumu, psikolojik iyi 

hal ve pozitif duygular arasında pozitif, psikolojik acı (distress) ve olumsuz duygular 

arasında negatif bir ilişki (Zika ve Chamberlain, 1992); üniversite öğrencilerinde, 

anlam duygusu ile sevinç, mutluluk ve yaşam doyumu arasında pozitif, kaygı ve 

depresyon ile negatif bir ilişki (Debats, 1990); problemli üniversite öğrencilerinde, 

anlam duygusu depresyon, agarafobi, kaygı, somatizasyon, kişilerarası duyarlılık ve 

uyku bozuklukları arasında negatif bir ilişki ( Debats ve arkadaşları, 1993) olduğu 

bulunmuştur (nakl. Mascaro ve Rosen, 2005).  

      Bazı çalışmalar, dinsel, etnik, politik organizasyonlara katılma ve yüksek 

anlam duygusu arasında bir ilişki olduğunu bulmuşlardır (Doerries,1970). Fakat sivil 

halk gösterileri gibi toplumsal eylemsellikle anlam duygusu arasında bir ilişki 

olmadığı bulunmuştur (Bulter ve Carr, 1968).  

      Sharpe ve Viney (1973), yüksek anlam duygusu ile olumlu dünya görüşü, 

hedef yönelimi ve bireyin maddi ve fiziksel iyiliğinin ötesine uzanan ilgiler gibi 

benliği aşma hedefleri arasında bir ilişki olduğunu bulmuşlardır. 

      Anlam duygusu, toplumsal ve dinsel tutumlar arasındaki ilişkiyi araştıran 

çalışmalar da mevcuttur. Bu araştırmalardan biri, düşük anlam duygusu ile 
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hedonizm, heyecan ve rahatlığa fazla değer verme arasında bir ilişki olduğunu 

bulmuştur (Crandall ve Rasmussen, 1975).  Soderstrom ve Wrigh (1977), dinsel 

inançlarla yüksek anlam duygusu arasında anlamlı bir ilişki olduğunu rapor etmiştir. 

Pearson ve Sheffield (1975) ise muhafazakarlık, hedonizm karşıtlığı, dinsel katı 

kuralcı değerler ve idealizm ile yüksek anlam duygusu arasında bir ilişki olduğunu 

bulmuştur.  

     Edmunds (1981), Hristiyan, Yahudi ve Müslüman öğrencilerden oluşan bir 

örneklemle, dindarlığın hayatın anlamı ve ölüm kaygısıyla olan ilişkisini araştırdığı 

çalışmasında, yüksek dindarlık düzeyinin hayatın anlamı duygusunu artırırken, ölüm 

kaygısını azalttığını bulmuştur (nakl.Yıldız, 1994, s. 35). 

      Krause, Broderick ve Broyles (2004) anlam duygusunda cinsiyet farkını 

araştırdıkları çalışmaları sonucunda kadınların Hayatın Amacı Ölçeği’nden daha 

düşük puanlar aldıklarını bulmuşlardır.  

 Ülkemizde yaptığı araştırmasında Bahadır (1999), yüksek dindarlık düzeyine 

sahip bireylerin, anlamlılık düzeylerinin yüksek olduğunu bulmuştur. Yüksek 

dinarlık düzeyinin, iç güdümlü dindarlık anlamında kullanılabileceğini vurgulayan 

Bahadır (1999), özellikle iç güdümlü bir dindarlığın yüksek anlam düzeyi ile ilişkili 

olduğunu ifade etmektedir. Aynı araştırmada, erkeklerin kadınlara oranla ve yüksek 

sosyo-ekonomik düzeye sahip bireylerin, düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip 

bireylere oranla daha yüksek anlam duygusuna sahip oldukları bulunmuştur. 

 

II. 4. 2.  Suçluluk 

      Suçluluk (guilt) duygusu literatürde genel olarak, spesifik bir davranıştan 

duyulan pişmanlık olarak tarif edilmekte ve utanç (shame) duygusundan 
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ayrıştırılmaktadır. Utanç duygusu ise benliğin tamamen lanetlenmesi olarak tarif 

edilmektedir. (Faiver, O’Brien ve Ingersoll, 2000 ). Tangey (1995) utanç 

duygusunun bir çok psikopatoloji ile ilişkili olduğunu, fakat suçluluk duygusunun 

empati ve sosyal uyum gibi patolojik olmayan eğilimlerle ilişkili olduğunu 

belirtmektedir. 

      Tangey suçluluk duygusunun patolojiye neden olmadığını söylese de 

literatürde bu iddianın aksine bulgulara rastlanmaktadır. Örneğin, Weiss (1993), 

duygusal problemler ve madde bağımlılıkları ile aşırı suçluluk duygusu arasında bir 

ilişki olduğunu rapor etmektedir (nakl. Faiver, O’Brien ve Ingersoll, 2000). Steketee, 

Quay ve White (1991), obsesif-kompulsüf bozukluğu olan hastalarda, aşırı dinsel 

bağlanma ile uygun olmayan suçluluk duygusu arasında bir ilişki olduğunu 

bulmuştur. 

      Luyten, Corvelyen ve Fontaine (1998),  222 üniversite öğrencisi ile yaptıkları 

çalışmalarında dindar bireylerin daha fazla suçluluk duygusu yaşadıklarını ve diğer 

katılımcılardan daha empatik olduklarını bulmuşlardır. Empatinin nedeninin ise 

yaşadıkları bu suçluluk duygusu olabileceği yorumunu yapmışlardır. 

     Kişiler arası suçluluk ve psikopatoloji arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar, 

kişilerarası suçluluk duygusu ile somatizasyon, OCB, depresyon, fobik kaygı ve 

paronoid düşünceler arasında önemli bir ilişkinin olduğunu rapor etmektedirler (nakl. 

Albertsen, O’Connor ve Berry, 2006). Kişiler arası suçluluk, kişinin başka insanlara 

zarar vermesinden ya da verme ihtimalinden kaynaklanmaktadır ve Tillich’in 

teorisindeki suçluluk duygusuna benzemektedir. Tillich’in kavramsallaştırması ile 

suçluluk, kişinin kendi spesifik davranışından ya da başkasına verdiği zarardan 

dolayı yaşadığı duygudur. 
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      Kaiser (1991), dini problem çözme stilleri ile suçluluk duygusu üzerine 

yaptığı çalışmada, yaşam sorunlarını çözmede kendi kaynaklarına güvenen “benlik 

yönelimliliğin” (Self-Directing), Mosher Cinsel Suçluluk, Hostilite Suçluluk ve 

Ahlaki/ Vicdani Suçluluk ile ters yönlü bir ilişki gösterdiğini bulgulamıştır. 

Günahkarlık ölçeği ile de benlik yönelimli stil negatif ilişki göstermiştir (nakl. Güler, 

2007). 

      Sevap ve günah algılarının tutum ve davranışlara etkilerinin incelendiği bir 

çalışmada Burul (2006) kadınların, sevap ve günah konusunda erkeklerden daha 

fazla duyarlı oldukları bulunmuştur. Eğitim düzeyi yükseldikçe sevabın ibadetle ilgili 

tutumlardan sosyal ve ahlaki tutum ve davranışlara doğru yön değiştirmektedir. 

Günahın güdüleyici gücü yaş ilerledikçe artış göstermektedir. Örneklemin verdiği 

cevaplara göre, günümüz insanı davranışlarını “günah- sevap” ölçüsüne göre kısmen 

belirlemektedir. Yani yaşantıların belirlenmesinde bu ölçütün gücü zayıftır (nakl. 

Güler, 2007). 

      Güler (2007), çalışmasında günahkarlık duygusunu en çok yordama gücüne 

sahip değişkenin psikolojik bozukluk semptomları olduğunu bulmuş ve aşırı 

günahkarlık duygusunun psikolojik olarak sağlıksız bir durum olduğu yorumunu 

yapmıştır. 

      Watson, Morris ve Hood (1988), merhamet duygusunun ve koşulsuz ilahi 

affedicilik düşüncesinin kişilerin suçluluk duygusunu yatıştırdığını tahmin etmişler 

ve çalışmalarında, hipotezleri ile tutarlı bir şekilde, suçluluk duygusu ve affedilme ve 

merhamet duygusu arasında negatif bir ilişki olduğunu bulmuşlardır. 

      Özdoğan (2005), hata yapmanın ve hatada ısrar etmenin, insanın öz 

niteliklerini yaşayamamasından kaynaklandığını düşünerek 16 kadın tutuklu ve 
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mahkumdan oluşan bir örneklemle yaptığı çalışmada tutuklu ve mahkumların, 

kendilerini tanımalarına, sevmelerine, affetmelerine, kendini gerçekleştirme 

düzeylerini yükseltmelerine, psikolojik ve manevi açıdan güçlenmelerine ve böylece 

aynı hatayı tekrarlamamalarına yardımcı olmayı ve topluma sağlıklı bireyler olarak 

kazandırılmalarına katkıda bulunmayı amaçlamıştır. Yapılan tema odaklı grup 

toplantıları ve ikili görüşmelerin sonunda öfke kontrolü, kendini affetmek, geleceğe 

umutla bakmak, anı yaşamak ve din anlayışı konularında anlamlı bir yükselme 

olduğu saptanmıştır. Ayrıca cezaevi yönetimi de sükunetin arttığını bildirmiştir (nakl. 

Güler, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

DİNDARLIK EĞİLİMİ, VAROLUŞSAL KAYGI VE PSİKOLOJİK SAĞLIK 

ARAŞTIRMASI 

 

I. AMAÇ 

      Araştırmanın temel amacı bireylerin dindarlık eğilimleri ile varoluşsal 

kaygıları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Ayrıca dindarlık eğilimleri ve 

varoluşsal kaygıların, bireyin psikolojik sağlığı ile nasıl bir ilişki içinde olduğunu 

göstermek amaçlanmıştır. 

     Araştırmada Allport’un dindarlık tipolojisinden faydalanılmıştır. Buna göre 

dindarlık, iç güdümlü ve dış güdümlü dindarlık olmak üzere ikiye ayrılmıştır. İç 

güdümlü dindarlar dinini yaşayan ve motivasyonunu inandığı dinden alan bireylerdir. 

Dış güdümlü dindarlar ise dinlerini güvenlik sağlamak, teselli bulmak, sosyal ilgi 

bulabilmek, oyalanmak, sosyal statü kazanmak ve kendi kendilerini haklı çıkarmak 

vb. gibi bazı emelleri için  kullanmaktadırlar (Allport, 1967). Varoluşsal kaygılar ise, 

anlamsızlık, ölüm kaygısı ve suçluluk duygusu gibi insanın varoluşundan 

kaynaklanan temel kaygılardır. Bazı düşünür ve psikologlar (Tillich, 1952; Yalom, 

1999; Frankl, 2000) psikolojik bozuklukların temelinde, bu kaygıların yattığını öne 

sürmüşlerdir. Yine bu düşünürler varoluşsal kaygılarla başa çıkmada, dinsel 

inançların çok işlevsel olduğunu iddia etmişlerdir. Bu nedenle, araştırmamızda bu 

değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmıştır. Ayrıca çalışmamızla, 

ülkemiz psikoloji ve din psikolojisi literatüründe çok rastlayamadığımız bu konuları 

gündeme getirip, yeni araştırmalara zemin oluşturmak hedeflenmektedir. 
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II. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

      İnsanlık tarihi boyunca dinler, makro düzeyde toplumsal, mikro düzeyde ise 

bireysel yaşantı üzerinde çok önemli etkiler bırakmışlardır. Özellikle insanların 

sadece varoluşundan kaynaklanan ve en derinlerinde hissettikleri, ölüm, hayata bir 

anlam verme gibi konulara en doyurucu yanıtları vermişlerdir. Fakat bu konuların, 

bazı yazarlar tarafından “kaygı çağı” olarak nitelendirilen günümüz dünyasında, 

insan sorunlarına çözümler üretmeye çalışan  disiplinler tarafından nerdeyse bir tabu 

olarak kabul edildiği ve araştırmalarında fazla yer verilmediği gözlenmektedir. Çok 

az sayıda uzman tarafından ele alınan bu konular, özellikle psikoloji bilimi için 

hayati bir öneme sahiptir. 

      Bu nedenle çalışmamız, dindarlık, varoluşsal kaygı ve psikolojik sağlık 

ilişkisini ortaya koyarak, psikoloji ve din psikolojisi literatürüne önemli veriler 

sağlamayı hedeflemesi açısından önemlidir. Ayrıca çalışmamızdan elde edilecek 

verilerle, özellikle felsefe ve din bilimleri tarafından teorik düzeyde tartışılan, din ve 

varoluşsal kaygılar gibi konuların, ruh sağlığı alanına taşınarak uygulamaya 

dökülmesi yönünde öneriler geliştirilecektir. Bu çalışma ve bu doğrultuda yapılacak 

diğer çalışmalar, ülkemiz ruh sağlığı alanına yeni bir boyut kazandıracağından 

önemlidir. 

 

III. HİPOTEZLER 

1. Dindarlık eğilimi ile varoluşsal kaygılar arasında anlamlı bir ilişki beklenmektedir. 

• Dindarlık eğilimi iç güdümlüleştikçe ölüm kaygısı, anlamsızlık ve dini 

suçluluk (günahkarlık) duygusu gibi varoluşsal kaygıların azalacağı 

beklenmektedir. 
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• Dindarlık eğilimi dış güdümlüleştikçe ölüm kaygısı, anlamsızlık ve dini 

suçluluk (günahkarlık) duygusu gibi varoluşsal kaygıların artacağı 

beklenmektedir. 

2.  Dindarlık eğilimi ile psikolojik sağlıklılık arasında anlamlı bir ilişki 

beklenmektedir. 

• İç güdümlü dindarlık eğilimi olan bireylerin, dış güdümlü dindarlık eğilim 

olan bireylere göre psikolojik olarak daha sağlıklı olması beklenmektedir. 

3. Varoluşsal kaygılar ve psikolojik sağlık arasında anlamlı bir ilişki beklenmektedir. 

• Bireylerin ölüm kaygısı, anlamsızlık ve dini suçluluk (günahkarlık) duygusu 

arttıkça, psikolojik problemlerinin de artacağı beklenmektedir. 

 

IV. SINIRLILIKLAR 

      1. Araştırmada elde edilen bulgular, araştırmaya gönüllü katılan, Ankara, 

Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş ve Van illerinde öğrenim gören, 461 üniversite 

öğrencisi örneklemi için geçerlidir. 

      2. Araştırma bulguları kullanılan ölçeklerle sınırlıdır. 

      3. Araştırma belli bir zaman aralığında yapıldığından, kesitsel bir çalışmadır. 

Araştırma bulguları, araştırmanın yapıldığı zaman dilimi için geçerlidir. 

 

V. YÖNTEM 

 

V.1. Örneklem 

      Araştırmanın evrenini ülkemizde üniveriste eğitimi görmekte olan öğrenciler 

oluşturmaktadır. Ankara, Kayseri, Hatay, Van ve Kahramanmaraş illerinde öğrenim 
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gören ve evreni temsil ettiği düşünülen, 247’si erkek (%53,6) ve 214’i kız (%46,4) 

olmak üzere toplam 461 üniversite öğrencisi, araştırmanın örneklemini 

oluşturmaktadır. Örneklemin evreni temsil gücünü artırmak için örneklemin farklı 

illerdeki üniversitelerden seçilmesi yoluna gidilmiştir. Katılımcılar rastgele seçim 

tekniği ile belirlenmiş ve aydınlatılmış rızaları (informed consent) alınmıştır.  Tablo 

1’de üniversitelere göre katılımcı dağılımı verilmiştir. 

 

Tablo 1. Üniversitelere Göre Katılımcı Dağılımı 

 Erkek Kız TOPLAM 

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi 10 20 30 

Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi 18 14 32 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 43 11 54 

Kayseri Erciyes Üniversitesi 45 53 98 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 32 30 62 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 57 52 109 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 42 34 76 

 

      Katılımcılardan 77 kişi (%16,7) birinci sınıf, 190 kişi (41,2) ikinci sınıf, 120 

kişi (%26) üçüncü sınıf ve 74 kişi (%16,1) dördüncü sınıf öğrencisidir. 

      Katılımcıların yaşları 17 ile 39 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 

21,4’tür (Ss = 2,7). 

      Araştırmamıza katılan öğrencilerden %13,4’ü (62 kişi) ekonomik durumunun 

çok iyi, % 30’u (140 kişi) iyi, %49’u (226 kişi) orta, %3,7’si (17 kişi) kötü ve %3,5 

(16 kişi) ise çok kötü olduğunu belirtmiştir. 



 

89  

     Çalışmamıza sadece Tanrı’ya ve İslam dinine inanan öğrenciler dahil 

edilmiştir. Otobiyografik ankette bu sorulara “hayır” yanıtını veren bireylerin 

anketleri analize alınmamıştır. Ayrıca klinik düzeyde psikolojik bir problemden 

dolayı psikolojik destek aldığını belirten bireylerin verileri de değerlendirilmemiştir. 

 

V. 2. Veri Toplama Araçları 

      Araştırmada, örneklemden sosyodemografik bilgilerini elde etmek için 

Otobiyografik Anket; dindarlık eğilimini ölçmek için Dindarlık Eğilimi Ölçeği 

(Allport ve Ross, 1967); varoluşsal kaygılardan anlamsızlık duygusunu ölçmek için 

Hayatın Amacı Ölçeği (Crumbaugh ve Maholick, 1967); ölüm kaygısını ölçmek için 

Ölüm Kaygısı Ölçeği (Templer, 1970); suçluluk duygusunu ölçmek için Günahkarlık 

Duygusu Ölçeği (Güler, 2007) ve psikolojik sağlığı değerlendirmek için Kısa 

Semptom Envanteri (Şahin ve Durak, 1994) kullanılmıştır. 

 

V. 2. 1.Otobiyografik Anket 

      Bu anketle, yaş, cinsiyet, ekonomik durum gibi sosyodemografik ve 

sosyoekonomik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Örneklemi sadece kendini 

dindar olarak tanımlayan bireylerin oluşturması hedeflendiği için, katılımcılara 

Tanrıya ve İslam dinine inanıp inanmadıkları, psikolojik rahatsızlık yaşayan bireyleri 

ayıklamak amacıyla da son bir ay içerisinde psikolojik destek alıp almadıkları 

sorulmuştur.  
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V. 2. 2. Dindarlık Eğilimi Ölçeği 

      Özgün adı Religious Orientation Scale olan Dindarlık Eğilimi Ölçeği, Allport 

ve Ross (1967) tarafından geliştirilmiştir. Kayıklık (2000), Allport ve Ross 

tarafından 20 madde ve iki faktör olarak geliştirilen bu ölçeğin Türk kültürüne 

uyarlama çalışmasını yapmıştır. Çalışması sonucunda tek faktörlü 10 maddelik bir 

ölçek elde etmiştir. Ölçeğin tek faktör altında toplanan tüm maddelerinin faktör yük 

değerinin .35 ve üstü, ve tek faktörün açıkladığı varyans değerinin %36 olduğunu 

saptamıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısının .78 olduğunu rapor 

edilmiştir (nakl. Sümertaş, 2003). 

      Dindarlık Eğilimi Ölçeği’nin cevap bölümü “Tamamen Katılıyorum”, 

“Katılıyorum”, “Katılmıyorum” ve “Hiç Katılmıyorum” ifadelerini içermektedir. Her 

madde 1 ile 4 arası puanlanmaktadır. Ölçekten alınacak en düşük puan 10 ve en 

yüksek puan 40’tır.  4.,5.,7. ve 10. maddeler ters maddelerdir. Ölçekten alınan 

yüksek puanlar, iç güdümlü dindarlık eğilimini; düşük puanlar ise dış güdümlü 

dindarlık eğilimini göstermektedir. 

 

V. 2. 3. Hayatın Amacı Ölçeği 

      Özgün adı Purpose in Life Scale olan ve Victor Frankl’ın logoterapi teorisi 

temel alınarak Crumbach ve Maholick (1964) tarafından geliştirilen Hayatın Amacı 

Ölçeği, her biri yedi dereceye ayrılan 20 maddelik Likert-tip bir ölçektir. Ölçek 

bireylerin hayatındaki amaç duygusunu veya ontolojik anlamlılığı ölçmektedir. 

Ölçeği geliştirenler amaç ve anlam kelimelerini eş anlamlı kullanmışlardır. 

      Ölçeğin Türk kültürüne uyarlama çalışması araştırmacı tarafından yapılmıştır. 

Ölçeğin İngilizce formu araştırmacı tarafından Türkçe’ye çevrilmiş ve önce Türkçe 
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form ve bir hafta sonra İngilizce form, Ankara, Kayseri ve Hatay illerinde öğrenim 

gören, her iki dili de iyi bilen 137 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. İki form 

arasında korelasyon katsayısı .90 bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin Cronbach Alpha 

güvenilirlik katsayısının, 137 kişilik örneklemde .87 ve 461 üniversite öğrencisi ile 

yapılan bu çalışmada ise .93 olduğu saptanmıştır. Yarıya bölme güvenilirliğinin ise 

461 kişilik örneklemde .84 olduğu bulunmuştur. 

      Yapılan faktör analizinde, ölçeğin üç faktör içerdiği anlaşılmıştır. Ortak 

varyansın %48’ini açıklayan birinci faktör 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 

15., 16., 17., 19., 20. maddeleri içermektedir. 14. ve 18. maddeler varyansın %7’sini 

açıklayan 2. faktörü ve 7. madde ise varyansın %5 ini açıklayan 3. faktörü 

oluşturmaktadır. Birinci faktör hayatın anlam ve amacı ile ilgili maddeleri, 2.faktör 

özgürlük duygusuyla ilgili maddeleri içermektedir. 7. maddeyi içeren 3. faktör ise 

tanımlanamamıştır. 

      Sonuç olarak Hayatın Amacı Ölçeği 3 faktörden oluşan 20 maddelik güvenilir 

bir araç haline gelmiştir. Özgün formda olduğu gibi, her bir madde 1’den 7’ye kadar 

derecelere ayrılmıştır. Ölçekte “1”, ifade ile ilgili negatif ucu, “7” ifadeyle ilgili 

pozitif ucu ve “4” kişinin ifade ile ilgili kararsız olduğunu göstermektedir. Diğer 

rakamlar ise ara dereceleri belirtmektedir. Ölçekten alınacak en düşük puan 20, en 

yüksek puan ise 140’tır. Ölçekten alınan yüksek puanlar kişinin hayatındaki 

anlamlılık ve amaçlılığın yüksek olduğunu göstermektedir. 

 

V. 2. 4. Ölüm Kaygısı Ölçeği 

     Özgün adı Death Anxiety Scale olan ve Templer (1970) tarafından geliştirilen 

Ölüm Kaygısı Ölçeği, ölüme ilişkin ortaya çıkan kaygı, korku ve dehşet duygularını 
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ölçmektedir. Şenol (1989), yürüttüğü bir çalışmasında ölçeği dilimize çevirmiş ve 

geçerlik ve güvenirlik hesaplamalarını yapmıştır.  Test-tekrar test metoduyla 

hesapladığı güvenirlik katsayısının .86 olduğunu rapor etmiştir (nakl.Yıldız, 1998, 

s.61). Yaparel ve Yıldız (1998) bir çalışmalarında, Ölüm Kaygısı Ölçeği’nin Beck 

Depresyon Ölçeği ile korelasyonunun .24, Durumluk Kaygı Ölçeği ile .19, Sürekli 

Kaygı Ölçeği ile .40 ve Templer Ölüm Depresyonu Ölçeği ile .77 olduğunu 

bulmuşlardır (nakl. Yıldız, 1998). 

      Ölçek “Evet” “Hayır” şeklinde cevaplanan 15 maddeden oluşmaktadır. 

10.,11.,12.,13.,14. ve 15. maddeler ters maddelerdir. Ölçekten alınan en düşük puan 

0 ve en yüksek puan 15’tir. Ölçekten alınan yüksek puanlar ölüm kaygısı düzeyinin 

yüksek olduğunu göstermektedir. 

 

V. 2. 5. Günahkarlık Duygusu Ölçeği 

      Bireylerin günahkarlık duygusunu ölçmek amacı ile Güler (2007) tarafından 

geliştirilen Günahkarlık Duygusu Ölçeği, 20 maddeden oluşan Likert-tip bir ölçektir. 

Güler (2007), 512 kişilik bir örneklemle yaptığı çalışmasında, ölçeğin Cronbach 

Alpha güvenirlik katsayısının .90 ve yarıya bölme güvenirlik katsayısının .84 

olduğunu rapor etmiştir. Ayrıca ölçeğin, Beck Umutsuzluk Ölçeği ile 

korelasyonunun .40, Otomatik Düşünceler Ölçeği ile de .59 olduğunu bulmuştur.         

      Yaptığı faktör analizi sonucu Güler (2007) 3 faktör elde etmiştir. 1. faktör 

için “Aşırı Pişmanlık” (1,2,3,4,5,6,7,11,12. maddeler), 2. faktör için “Kendini 

Cezalandırma” (13,15,16,19 ve 20. maddeler) ve 3. faktör için “Ceza Beklentisi” 

(8,9,10,14,17 ve18. maddeler) boyutlarını ölçtüğüne karar verilmiştir. 
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      Ölçekteki her madde 1 ile 5 arası puanlanır. Ölçekten alınacak en yüksek 

puan 100, en düşük puan ise 20’dir. Ölçekten alınan yüksek puanlar yüksek 

günahkarlık duygusu düzeyini göstermektedir.  

 

V. 2. 6. Kısa Semptom Envanteri 

      Özgün adı Brief Symptom Inventory olan Kısa Semptom Envanteri, çeşitli 

psikolojik belirtileri taramak amacıyla Derogatis (1992) tarafından geliştirmiş 53 

maddeden oluşan Likert-tip bir ölçektir. Şahin ve Durak (1994) tarafından Türk 

kültürüne uyarlama çalışması yapılmıştır (nakl. Savaşır ve Şahin, 1997).  

      Üç ayrı çalışmada ölçeğin toplam puanlarından elde edilen  Cronbach Alpha 

iç tutarlılık katsayılarının .96 ve .95 olduğu bulunmuştur. Yapılan faktör analizinde 

ölçeğin anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite olarak beş 

faktörden oluştuğu bulunmuştur (Şahin ve Durak, 1994). 

Ölçekte verilen cevaplara 0 ile 4 arasında değişen puanlar verilir. Puan ranjı 

0- 212 dir. Ölçekten alınan toplam puanların yüksekliği, bireyin semptomlarının 

sıklığını gösterir (Savaşır ve Şahin, 1997). 

 

V. 3. Uygulama 

      Araştırmada kullanılan ölçme araçları Ocak-Mart 2007 tarihleri arasında 461 

üniversite öğrencisine uygulanmıştır.  
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 V. 4. Verilerin Analizi 

      Araştırmanın hipotezlerini sınamak için veri toplama araçlarından elde edilen 

veriler SPSS 11.0 paket programı ile araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. 

Değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için Pearson Momentler Çarpımı 

Korelasyon Tekniği kullanılmıştır. Her bir ölçekten alınan ortalama puanların bir 

standart sapma altı ve bir standat sapma üstü hesaplanarak iki uç grup belirlenip bu 

grupların diğer ölçeklerden aldıkları puanların karşılaştırılması için Bağımsız 

Örneklem t-test Metodu uygulanmıştır. Ayrıca her bir değişkeni yordama gücüne 

sahip değişkenleri belirlemek amacı ile regresyon (stepwise) analizi yapılmıştır. Son 

olarak, Tek Tönlü Varyans Analizi Tekniği ile ekonomik duruma göre araştırmada 

kullanılan ölçeklerden alınan ortalama puanlar karşılaştırılmıştır.  

 

VI. BULGULAR 

 

VI. 1. Dindarlık Eğilimi İle İlgili Bulgular 

      Dindarlık eğilimi değişkeninin varoluşsal kaygı (anlam duygusu, ölüm 

kaygısı ve dini suçluluk) ve psikolojik sağlık değişkenleriyle ilişkisini bulmak için, 

Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon metodu uygulanarak, Dindarlık Eğilimi 

Ölçeği (DEÖ) puanları ile Hayatın Amacı Ölçeği (HAÖ), Ölüm Kaygısı Ölçeği 

(ÖKÖ), Günahkarlık Duygusu Ölçeği (GDÖ) ve Kısa Semptom Envanteri (KSE) 

puanları arasındaki korelasyon hesaplanmıştır. Bu değişkenler arasındaki 

korelasyonlar katsayıları Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. DEÖ’nün Diğer Ölçeklerle Korelasyonları 

 
HAÖ ÖKÖ GDÖ KSE 

DEÖ 
,42** -,13** -,13** -,07 

                                         **  p < .01 

      Tablo 2’de de görüldüğü gibi, dindarlık eğilimi ile anlam duygusu arasında 

pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur, r = ,42, p < .01. Başka bir deyişle 

dindarlık eğilimi puanları yükseldikçe (iç güdümlü dindarlık düzeyi arttıkça) 

bireylerin anlam duygusu da artmaktadır. Dindarlık eğilimi ile ölüm kaygısı 

değişkenleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur, r = -,13, p < .01. 

Dindarlık eğilimi puanları arttıkça ölüm kaygısı düzeyi azalmaktadır. Benzer olarak 

dindarlık eğilimi ile günahkarlık duygusu arasında negatif yönde bir ilişki 

bulunmuştur, r = -,13, p < .01. Dindarlık eğilimi puanları arttıkça, günahkarlık 

duygusu azalmaktadır. Dindarlık eğilimi ile psikolojik bozukluk belirtileri  arasında 

bir ilişki olmadığı görülmektedir. 

İç güdümlü ve dış güdümlü dindarlık eğilimli grupların diğer ölçeklerden 

aldıkları puanlar arasında fark olup olmadığını anlamak için, Dindarlık Eğilimi 

Ölçeği’nden alınan puanlara göre iki uç grup oluşturulmuştur. Ölçeğin puan 

ortalaması (X = 29,33) ve standart sapması (Ss = 5,19) hesaplanmış ve ortalamanın 

bir standart sapma üstü (34,52) ve bir standart sapma altı (24,14) bulunarak iki grup 

oluşturulmuştur. Ölçekten 34 ve üstü puan alanlar iç güdümlü dindarlık eğilimli 

grubu (n=108) ve 24 ve altı puan alanlar ise dış güdümlü dindarlık eğilimli grubu (n 

=82) oluşturmuştur. İç güdümlü ve dış güdümlü grupların diğer ölçeklerden aldıkları 

puanlar bağımsız örneklem t-test (independent sample t-test) ile karşılaştırılmıştır. 

Sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3. İç Güdümlü ve Dış Güdümlü Dindarlık Eğilimli Grupların Diğer 

Ölçeklerden Aldıkları Puanların Karşılaştırılması 

Bağımsız Örneklem t-test 
                                                  
  DİNDARLIK EĞİLİMİ                                                       

N X 
Ss 
 

t df p 

İç Güdümlü Dindarlık 108 109.09 16,66 
HAÖ 

Dış Güdümlü Dindarlık 82 83,09 26,26 
-8,416** 188 ,00 

İç Güdümlü Dindarlık 108 8,53 3,66 
ÖKÖ 

Dış Güdümlü Dindarlık 82 9,43 3,55 
1,701 188 ,09 

İç Güdümlü Dindarlık 108 48,56 15,09 
GDÖ 

Dış Güdümlü Dindarlık 82 54,60 21,87 
2,252* 188 ,02 

İç Güdümlü Dindarlık 108 75,30 37,20 
KSE 

Dış Güdümlü Dindarlık 82 80,04 36,89 
,823 188 ,38 

 
** p< .01  *p< .05 

      Tablo 3’te görüldüğü gibi iç güdümlü ve dış güdümlü dindarlık eğilimli 

grupların anlam ve günahkarlık duygusu ile ilgili puanları arasında anlamlı bir fark 

bulunmuştur. İç güdümlü dindar grubun anlam duygusu düzeyi, dış güdümlü dindar 

gruba göre daha yüksektir. Diğer taraftan dış güdümlü dindar grubun günahkarlık 

duygusu düzeyi, iç güdümlü dindar gruba göre daha yüksektir. 

      Dindarlık eğilimi değişkenini yordama gücüne sahip değişkenleri belirlemek 

için regresyon analizi uygulanmıştır. Dindarlık eğilimi bağımlı değişken, anlam 

duygusu, ölüm kaygısı, günahkarlık duygusu, psikolojik bozukluk belirtileri, yaş, 

cinsiyet, sınıf ve ekonomik durum ise bağımsız değişken olarak analize alınmıştır. 

Regresyon analizi sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. 
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Tablo 4. DEÖ’yü Yordayan Değişkenlerin Regresyon Analizi (Stepwise) 

                                                          Adjusted 
Model                                           R²      R²       F         B    Beta      t              sig   
HAÖ                                            ,17    ,17    98,02    ,12    ,57      10,52**    ,000 

HAÖ,KSE                                    ,20    ,20    58,53   1, 59  ,11      2,24*       ,025 

HAÖ,KSE, Sınıf                          ,21    ,21    41,77  -,68  -,12     -2,99*        ,003 

HAÖ,KSE, Sınıf, GDÖ               ,23    ,22    34,02   4,82  -,16     2,94*        ,003 

** p< .001  *p< .05 

Tabloda görüldüğü gibi, dindarlık eğilimini yordayan en önemli değişken, 

varyansın %17’sini  açıklayan anlam duygusudur. Bunu varyansın % 3’ünü 

açıklayan psikolojik bozukluk belirtileri, daha sonra varyansın % 1’ini açıklayan 

sınıf değişkeni ve son olarak kendisinden önceki diğer değişkenlerle beraber toplam 

varyansın % 25’ini açıklayan günahkarlık duygusu takip etmektedir. 

 

VI. 2. Varoluşsal Kaygı Değişkeni İle İlgili Bulgular 

      Araştırmamıza varoluşsal kaygılardan anlamsızlık duygusu, ölüm korkusu ve 

suçluluk duygusu (günahkarlık) dahil edilmiştir. Bu bölümde bu değişkenlerle ilgili 

bulgular ayrı ayrı verilecektir. 

 

VI. 2. 1. Anlamsızlık Duygusu İle İlgili Bulgular 

      Anlamsızlık duygusunun dindarlık eğilimi ve psikolojik sağlık değişkenleri 

ile ilişkisini ortaya koymak acı ile,  Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon metodu 

uygulanarak, anlamsızlık duygusunu değerlendirmek için kullandığımız HAÖ 

puanları ile DEÖ ve KSE puanları arasındaki korelasyona bakılmıştır. Ayrıca 
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anlamsızlık duygusunun ölüm kaygısı ve günahkarlık duygusu ile ilişkisi de 

hesaplanmıştır. Sonuçlar Tablo 5’te verilmiştir. 

 

Tablo 5. HAÖ’nün Diğer Ölçeklerle Korelasyonları 

 
    DEÖ KSE ÖKÖ GDÖ 

HAÖ 
,42** -,51** -,46** -,61** 

                                         **  p < .01 

      Tabloda görüldüğü gibi anlam duygusu ile dindarlık eğilimi arasında pozitif 

yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Anlam duygusu arttıkça dindarlık eğilim ölçeği 

puanları da artmaktadır. Başka bir deyişle anlam duygusu arttıkça kişinin iç güdümlü 

dindarlık eğilimi puanları da artmaktadır. 

     Anlam duygusu ile psikolojik bozukluk belirtileri arasında negatif yönde 

anlamlı bir ilişki vardır. Bireyin anlam duygusu arttıkça, psikolojik bozukluk 

belirtileri azalmaktadır. Benzer bir şekilde, anlam duygusu ile ölüm kaygısı ve 

günahkarlık duygusu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Anlam 

duygusu arttıkça ölüm kaygısı ve günahkarlık duygusu azalmaktadır. 

      Anlam duygusu yüksek bireylerle düşük bireylerin diğer ölçeklerden aldıkları 

puanlar arasında fark olup olmadığını anlamak için, HAÖ’nin ortalama puanı (X= 

95,63) ve standart sapması (Ss = 24,62) hesaplanıp, ortalama puanın bir standart 

sapma üstü (120,26) ve bir standart sapma altı (71,01) alınarak iki uç grup 

oluşturulmuştur. 120 ve üstü puan alanlar anlam duygusu yüksek grubu (n =75), 71 

ve altı puan alanlar anlam duygusu düşük grubu (n =111) oluşturmuştur. Bu iki 

grubun diğer ölçeklerden aldığı puanlar, bağımsız örneklem t-test yöntemi ile 

karşılaştırılmıştır. Sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir. 
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Tablo 6. Anlam Duygusu Yüksek ve Düşük Grupların Diğer Ölçeklerden Aldıkları 

Puanların Karşılaştırılması 

    Bağımsız Örneklem t-test 
                       ANLAM   
                    DUYGUSU       N X 

Ss 
 

t df p 

Yüksek 
Anlam Gr. 

75 31,60 6,02 
DEÖ 

Düşük 
Anlam Gr.   

111 25,49 2,85 
9,24** 184 ,000 

Yüksek 
Anlam Gr. 

75 6,82 3,68 
ÖKÖ 

Düşük 
Anlam Gr.  

111 11,51 2,36 
-10,55** 184 ,000 

Yüksek 
Anlam Gr. 

75 39,81 15,31 
GDÖ 

Düşük 
Anlam Gr.   

111 69,76 9,31 
-16,56** 184 ,000 

Yüksek 
Anlam Gr. 

75 46,16 29,65 
KSE 

Düşük 
Anlam Gr.   

111 102,74 27,48 
-13,33** 184 ,000 

 
** p< .001  

      Tablodan da anlaşıldığı gibi, anlam duygusu yüksek ve düşük bireylerin diğer 

ölçeklerden aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. 

Yüksek anlam duygusuna sahip grubun dindarlık eğilimi ölçeğinden aldıkları 

ortalama puan, düşük anlam duygusu grubuna göre daha fazladır. Başka bir deyişle, 

yüksek anlam grubunun dindarlık eğilimi, düşük anlam duygusu grubuna göre daha 

iç güdümlüdür. 

      Yüksek anlam duygusu grubunun ölüm kaygısı ve günahkarlık duygusu 

puanları, düşük anlam duygusu grubundan daha düşüktür. Benzer bir şekilde yüksek 

anlam grubu, düşük anlam grubuna göre daha az psikolojik bozukluk semptomu 

göstermektedir. 

      Anlam duygusu değişkenini yordama gücüne sahip değişkenleri belirlemek 

için regresyon analizi uygulanmıştır. Anlam duygusu bağımlı değişken, dindarlık 
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eğilimi, ölüm kaygısı, günahkarlık duygusu, psikolojik bozukluk belirtileri, yaş, 

cinsiyet, sınıf ve ekonomik durum ise bağımsız değişken olarak analize alınmıştır. 

Regresyon analizi sonuçları Tablo 7’te verilmiştir. 

 

Tablo 7. HAÖ’yü Yordayan Değişkenlerin Regresyon Analizi (Stepwise) 

                                                        Adjusted 
Model                                         R²    R²        F         B      Beta      t            sig  
GDÖ                                          ,41  ,37   282,03   -,42    -,30   -7,10**    ,000 

GDÖ, DEÖ                                ,52  ,49   226,38   1,56     ,33   10,56**   ,000 

GDÖ,DEÖ, KSE                        ,55   ,53   175,90  -1,16   -,25   -6,70**  ,000 

GDÖ,DEÖ,KSE,ÖKÖ               ,59   ,55  145,69   -1,47   -,21   -5,70**   ,000 

GDÖ,DEÖ,KSE,ÖKÖ,Cins.      ,62   ,56  119,59    4,33   -,08     2,68*    ,007 

** p< .001  *p< .05 

      Tabloda da görüldüğü gibi, anlam duygusunu yordayan birinci değişken, 

varyansın % 41’ini açıklayan günahkarlık duygusudur. İkinci sırada varyansın  

% 11’ini açıklayan dindarlık eğilimi, üçüncü sırada varyansın % 3’ünü açıklayan 

ölüm kaygısı ve son olarak varyansın  % 3’ünü açıklayan cinsiyet değişkeni 

gelmektedir. 

 

VI. 2. 2. Ölüm Kaygısı Değişkeni İle İlgili Bulgular 

     Ölüm kaygısı ile dindarlık eğilimi, psikolojik sağlık, anlam ve günahkarlık 

duygusu arasındaki ilişkiyi göstermek için, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon 

Tekniği kullanılarak, ÖKÖ puanları ile diğer ölçeklerden alınan puanlar arasındaki 

korelasyon hesaplanmıştır ve sonuçlar Tablo 8’de verilmiştir  
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Tablo 8. ÖKÖ’nün Diğer Ölçeklerle Korelasyonları 

 
     DEÖ KSE HAÖ GDÖ 

ÖKÖ 
-,13** ,27** -,46** ,48** 

                                         **  p < .01 

      Tabloda da görüldüğü gibi, ölüm kaygısı ile dindarlık eğilimi ve anlam 

duygusu arasında negatif yönde anlamlı; psikolojik bozukluk belirtileri ve 

günahkarlık duygusu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Bireylerin ölüm kaygısı arttıkça, dindarlık eğilimi puanları, dış güdümlü dindarlık 

eğilimine doğru azalmaktadır. Benzer şekilde ölüm kaygısı puanları arttıkça anlam 

duygusu azalmaktadır. Fakat ölüm kaygısı arttıkça psikolojik bozukluk belirtilerinde 

ve günahkarlık duygusunda bir artma olmaktadır. 

      Ölüm kaygısı düzeyi yüksek ve düşük bireylerin diğer ölçeklerden aldıkları 

puanlar arasında anlamlı bir fark olup olmadığını anlamak için, ÖKÖ’den alınan 

ortalama puan (X =8,98) ve standart sapma (Ss = 3,51) hesaplanıp ortalama puanın 

bir standart sapma üstü (12, 49) ve bir standart sapma altı (5,47) alınarak iki grup 

oluşturulmuştur. 12 ve üstü puan alanlar ölüm kaygısı yüksek grup (n =109), 5 ve altı 

puanlar alanlar ise ölüm kaygısı düşük grup (n =84) olarak belirlenmiştir. Bu 

grupların diğer ölçeklerden aldıkları puanlar bağımsız örneklem t-test metodu ile 

karşılaştırılmış ve sonuçlar Tablo 9’de verilmiştir. 
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Tablo 9. Ölüm Kaygısı Yüksek ve Düşük Grupların Diğer Ölçeklerden Aldıkları 

Puanların Karşılaştırılması 

    Bağımsız Örneklem t-test 
                     ÖLÜM KAYGIS 

N X 
Ss 
 

t df p 

Yüksek Ölüm Kay 109 29,00 5,04 
DEÖ 

Düşük Ölüm Kay. 84 30,26 6,14 
-1,56 191 ,11 

Yüksek Ölüm Kay 109 83,66 25,07 
HAÖ 

Düşük Ölüm Kay. 84 111,10 18,55 
-8,40** 191 ,000 

Yüksek Ölüm Kay 109 61,48 17,11 
GDÖ 

Düşük Ölüm Kay. 84 40,65 14,36 
8,97** 191 ,000 

Yüksek Ölüm Kay 109 93,73 37,03 
KSE 

Düşük Ölüm Kay. 84 67,80 42,43 
4,52** 191 ,000 

 
** p< .001  

      Tablodan da anlaşıldığı gibi yüksek ve düşük ölüm kaygısı gruplarının, anlam 

duygusu, günahkarlık duygusu ve psikolojik bozukluk belirtileri puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Fakat dindarlık eğilimi puanlarında 

anlamlı bir fark çıkmamıştır. Yüksek ölüm kaygısı olan grubun, anlam duygusu 

puanları, düşük ölüm kaygısı olan gruba göre daha düşüktür. Yüksek ölüm kaygısı 

yaşayan grubun, günahkarlık duygusu ve psikolojik bozukluk belirtileri, düşük ölüm 

kaygısı olan gruba göre daha fazladır. 

      Ölüm kaygısı değişkenini yordama gücüne sahip değişkenleri belirlemek için 

regresyon analizi uygulanmıştır. Ölüm kaygısı bağımlı değişken, dindarlık eğilimi, 

anlam duygusu, günahkarlık duygusu, psikolojik bozukluk belirtileri, yaş, cinsiyet, 

sınıf ve ekonomik durum ise bağımsız değişken olarak analize alınmıştır. Regresyon 

analizi sonuçları Tablo 10’te verilmiştir. 
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Tablo 10. ÖKÖ’yü Yordayan Değişkenlerin Regresyon Analizi (Stepwise) 

                                                            Adjusted 
 Model                                          R²        R²         F         B       Beta       t          sig  
GDÖ                                            ,23       ,23    143,65   8,28     ,42      8,11**  ,000 

GDÖ,Cinsiyet                              ,30       ,29     98,94   1,87      ,26      6,96**  ,000 

GDÖ,Cinsiyet,HAÖ                    ,34       ,34     80,11   -4,31     -30    -6,10**  ,000 

GDÖ,Cinsiyet,HAÖ,KSE            ,35      ,34      62,21  -1,20     -,13    -2,70*    ,024     

GDÖ,Cinsiyet,HAÖ,KSE,Sınıf   ,35      ,34     50,87    -,28      -,07    -1,98*   ,076   

** p< .001  *p< .05 

      Tabloda da görüldüğü gibi, ölüm kaygısını yordayan birinci değişken, 

varyansın % 23’ünü açıklayan günahkarlık duygusu, ikinci değişken, varyansın % 

7’sini açıklayan cinsiyet, üçüncü değişken varyansın % 4’ünü açıklayan anlam 

duygusu, dördüncü değişken varyansın % 1’ini açıklayan psikolojik bozukluk 

belirtileridir. 

 

 VI. 2. 3.Günahkarlık Duygusu Değişkeni İle İlgili Bulgular 

      Günahkarlık duygusu ile dindarlık eğilimi, psikolojik sağlık, anlam duygusu 

ve ölüm kaygısı arasındaki ilişkiyi bulmak için, Pearson Momentler Çarpımı 

Korelasyon Tekniği kullanılarak, bu değişkenler arasındaki korelasyonlar 

hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 11’da verilmiştir. 

 

Tablo 11. GDÖ’nün Diğer Ölçeklerle Korelasyonları  

 
DEÖ KSE HAÖ ÖKÖ 

GDÖ 
-,13** ,58** -,61** ,48** 

                                         **  p < .01 
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      Tabloda görüldüğü gibi, günahkarlık duygusu ile dindarlık eğilimi arasında 

negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Günahkarlık duygusu arttıkça, 

bireylerin dindarlık ölçeğinden aldıkları puanlar azalmaktadır. Başka bir deyişle 

dindarlık eğilimi dış güdümlüleşmektedir. 

      Günahkarlık duygusu ile psikolojik bozukluk belirtileri değişkeni arasında 

pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Günahkarlık duygusu arttıkça, bireylerin 

psikolojik bozukluk belirtileri artmaktadır. 

      Günahkarlık duygusu ile anlam duygusu arasında negatif yönde anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur. Günahkarlık duygusu arttıkça anlam duygusu azalmaktadır. 

      Günahkarlık duygusu yüksek ve düşük bireylerin, diğer ölçeklerden aldıkları 

puanlar arasındaki farkın istatistiksel olarak farklı olup olmadığını anlamak için, 

GDÖ’den alınan puanların ortalaması (51,40) ve standart sapması (18,14) 

hesaplanıp, ortalama puanın bir standart sapma üstü (69,54) ve bir standart sapma altı 

(33,26) belirlenmiştir. 69 ve üstü puan alanlar günahkarlık duygusu yüksek grubu (n 

=130) ve 33 ve altı puan alanlar günahkarlık duygusu düşük grubu (n =90) 

oluşturmuştur. Bu iki grubun diğer ölçeklerden aldıkları puanlar, bağımsız örneklem 

t-test metodu ile karşılaştırılmış ve Tablo 12’da  verilmiştir. 
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Tablo 12. Günahkarlık Duygusu Yüksek ve Düşük Grupların Diğer Ölçeklerden 

Aldıkları Puanların Karşılaştırılması 

    Bağımsız Örneklem t-test 
               GÜNAHKARLIK     
                    DUYGUSU                        N X 

Ss 
 

t df p 

Yüksek Günahkarlık 
Duy 

130 26,61 3,80 
DEÖ 

Düşük Günahkarlık 
Duy.  

90 28,37 5,43 
-2,83* 218 ,005 

Yüksek Günahkarlık 
Duy 

130 69,93 21,09 
HAÖ 

Düşük Günahkarlık 
Duy. 

90 111,81 15,96 
-15,93** 218 ,000 

Yüksek Günahkarlık 
Duy 

130 11,51 2,24 
ÖKÖ 

 Düşük Günahkarlık 
Duy. 

90 6,95 3,48 
11,79** 218 ,000 

Yüksek Günahkarlık 
Duy 

130 105,01 30,84 
KSE 

Düşük Günahkarlık 
Duy. 

90 49,16 34,09 
12,64** 218 ,000 

 
* p< .01  ** p < .001 

      Tabloda da görüldüğü gibi, yüksek günahkarlık duygusu grubu ile düşük 

günahkarlık duygusu grubunun diğer ölçeklerden aldıkları puanlar arasında anlamlı 

bir fark vardır. Günahkarlık duygusu düşük grubun dindarlık eğilimi puanları, 

yüksek günahkarlık duygusu grubunun puanlarından daha yüksektir. (Düşük 

günahkarlık duygusu grubunun dindarlık eğilimi daha iç güdümlüdür). 

      Düşük günahkarlık duygusu grubunun anlam duygusu puanları, yüksek 

günahkarlık duygusu grubuna göre daha yüksekken, ölüm kaygısı puanları daha 

düşüktür. Düşük günahkarlık duygusu grubunun psikolojik bozukluk belirtileri 

yüksek günahkarlık duygusu grubuna göre daha azdır. 

      Günahkarlık duygusu değişkenini yordama gücüne sahip değişkenleri 

belirlemek için regresyon analizi uygulanmıştır. Günahkarlık duygusu bağımlı 

değişken, dindarlık eğilimi, anlam duygusu, ölüm, psikolojik bozukluk belirtileri, 
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yaş, cinsiyet, sınıf ve ekonomik durum ise bağımsız değişken olarak analize 

alınmıştır. Regresyon analizi sonuçları Tablo 13’de verilmiştir. 

 

Tablo 13. GDÖ’yü Yordayan Değişkenlerin Regresyon Analizi (Stepwise) 

                                                                       Adjusted 
Model                                                      R²        R²         F         B       Beta       t          sig  
HAÖ                                                       ,38      ,37     282,03   -,17     -,24    -5,15**  ,000 

HAÖ,KSE                                               ,47      ,47     206,13     ,17      ,37    10,22**  ,000 

HAÖ,KSE,ÖKÖ                                     ,52      ,51     165,26   1,46      ,28    7,94**   ,000 

HAÖ,KSE,ÖKÖ,Cins.                            ,54      ,54     136,92   -5,95   -,16    -5,14**  ,000  

HAÖ,KSE,ÖKÖ,Cins,Ekon                   ,56      ,56     118,55    2,98     ,14     4,28**   ,000 

HAÖ,KSE,ÖKÖ,Cins,Ekon,Sınıf          ,57      ,56     101,29     1,78      ,09    2,96*    ,003 

HAÖ,KSE,ÖKÖ,Cins,Ekon,Sınıf,DEÖ ,57      ,57      89,02      ,32      ,09      2,67*    ,008 

** p< .001  *p< .01 

      Tabloda da görüldüğü gibi, günahkarlık duygusunu yordama gücüne sahip en 

önemli değişken, toplam varyansın % 38’ini açıklayan anlam duygusudur. Varyansın 

% 9’unu açıklayan psikolojik bozukluk belirtileri ikinci, varyansın % 5’ini açıklayan 

ölüm kaygısı üçüncü ve % 2’sini açıklayan cinsiyet dördüncü değişkendir. Ekonomik 

durum toplam varyansın % 2’sini, sınıf değişkeni ise % 1’ini açıklamaktadır. 

 

VI. 3. Psikolojik Sağlık Değişkeni İle İlgili Bulgular 

      Psikolojik sağlık değişkeni ile dindarlık eğilimi, anlam duygusu, ölüm kaygısı 

ve günahkarlık duygusu değişkenleri arasındaki ilişkiyi bulmak için Pearson 

Momentler Çarpımı Korelasyon Tekniği uygulanmış ve sonuçlar Tablo 14’de 

verilmiştir. 
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Tablo 14. KSE’nin Diğer Ölçeklerle Korelasyonları 

 
DEÖ HAÖ ÖKÖ GDÖ 

KSE 
-,07 -,51** ,27** ,58** 

        
                                **  p < .01 
 
      KSE’den alınan puanlar yükseldikçe psikolojik bozukluk belirtileri 

artmaktadır. Buna göre, tablo 12’de görüldüğü gibi, psikolojik bozukluk belirtileri ile 

anlam duygusu arasında negatif yönde, ölüm kaygısı ve günahkarlık duygusu 

arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bireylerin psikolojik bozukluk 

belirtileri arttıkça, anlam duygusu azalırken, ölüm kaygısı ve günahkarlık duygusu 

düzeyleri artmaktadır. 

      Psikolojik sağlık bozukluk belirtileri ile dindarlık eğilimi arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmamıştır. 

      Psikolojik bozukluk belirtileri yüksek ve düşük bireylerin diğer ölçeklerden 

aldığı puanlar arasında anlamlı bir fark olup olmadığını anlamak için, Kısa Semptom 

Envanteri’den alınan puanların ortalaması (X = 79,79) ve standart sapması (Ss 

=38,52) hesaplanıp, ortalama puanın bir standart sapma üstü (118,31) ve bir standart 

sapma altı (41,27) alınarak iki grup belirlenmiştir. 118 ve üstü puan alanlar 

psikolojik belirtileri yüksek grubu (n=77), 41 ve altı puanlar alanlar ise psikolojik 

problem belirtileri düşük grubu (n =90) oluşturmuştur. Bu iki grubun diğer 

ölçeklerden adlıları puanlar bağımsız örneklem t-test metodu uygulanılarak 

karşılaştırılmış ve sonuçlar Tablo 15’de verilmiştir. 
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Tablo 15. Psikolojik Problem Belirtileri Yüksek ve Düşük Grupların Diğer 

Ölçeklerden Aldıkları Puanların Karşılaştırılması 

    Bağımsız Örneklem t-test 
                              
         PSİKOLOJİK 
    PROBLEM BELİRTİLERİ 

N X 
Ss 
 

t df p 

Yüksek Grup 77 28,68 5,08 
DEÖ 

Düşük Grup 90 29,44 5,10 
-,95 165 ,34 

Yüksek Grup 77 81,96 21,54 
HAÖ 

Düşük Grup 90 113,22 19,02 
-9,95** 165 ,000 

Yüksek Grup 77 9,48 3,00 
ÖKÖ 

Düşük Grup 90 7,62 3,58 
3,59** 165 ,000 

Yüksek Grup 77 63,24 15,43 
GDÖ 

Düşük Grup 90 35,81 14,06 
12,01** 165 ,000 

 
** p< .001  

 

      Tablo 13’de görüldüğü gibi, psikolojik bozukluk belirtileri yüksek ve düşük 

grupların Dindarlık Eğilimi Ölçeği’nden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark 

yoktur. Fakat diğer ölçeklerden aldıkları puanlarda anlamlı bir fark bulunmuştur. 

      Psikolojik bozukluk belirtileri yüksek grubun anlam duygusu, psikolojik 

bozukluk belirtileri düşük olan gruba göre daha azken, ölüm kaygısı ve günahkarlık 

duygusu daha yüksektir. 

      Psikolojik sağlık değişkenini yordama gücüne sahip değişkenleri belirlemek 

için regresyon analizi uygulanmıştır. Psikolojik bozukluk belirtileri bağımlı 

değişken, dindarlık eğilimi, anlam duygusu, ölüm kaygısı, günahkarlık duygusu, yaş, 

cinsiyet, sınıf ve ekonomik durum ise bağımsız değişken olarak analize alınmıştır. 

Regresyon analizi sonuçları Tablo 16’de verilmiştir. 

 

 



 

109  

Tablo 16. KSE’yi Yordayan Değişkenlerin Regresyon Analizi (Stepwise) 

                                                              Adjusted 
Model                                               R²      R²        F         B      Beta    t            sig 
GDÖ                                                ,33     ,33    233,54   1,08   ,51    10,72**  ,000 

GDÖ,HAÖ                                       ,37     ,37   139,49   -,57   -,36   -7,72**  ,000                                                     

GDÖ,HAÖ,Ekon                              ,42    ,41    110,19   -9,18  -,21   -5,47** ,000 

GDÖ,HAÖ,Ekon.,Cins.                    ,42    ,42    85,45     9,36    ,12     3,26*   ,001 

GDÖ,HAÖ,Ekon.,Cins.,ÖKÖ         ,43    ,43    70,63   -1,33   -,12     -2,82 * ,005 

GDÖ,HAÖ,Ekon.,Cins.,ÖKÖ,Sınıf ,44    ,43    60,64    -3,71    ,09     2,54*   ,011 

** p< .001  *p< .01 

      Tabloda da görüldüğü gibi, psikolojik bozukluk belirtilerini yordama gücüne sahip 

en önemli değişken, toplam varyansın % 33’ünü açıklayan günahkarlık duygusudur. İkinci 

önemli değişken, varyansın % 5’ini açıklayan ekonomik durum, üçüncü değişken varyansın 

% 4’ünü açıklayan anlam duygusu, dördüncü kendinden önceki değişkenlerle beraber 

toplam varyansın  % 42’sini açıklayan cinsiyet, beşinci değişken varyansın % 1’ini 

açıklayan ölüm kaygısı ve sonuncusu da varyansın % 1’ini açıklayan sınıf değişkenidir. 

 

VI. 4. Cinsiyet ve Ekonomik Durum Değişkenleri ile İlgili Bulgular. 

VI. 4. 1. Cinsiyet Değişkeni İle İlgili Bulgular 

        Bu bölümde kız ve erkek öğrencilerin, araştırmamızda kullanılan ölçeklerden 

aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark olup olmadığını anlamak için bağımsız 

değişken t-test metodu uygulanmış ve sonuçlar Tablo 17’te verilmiştir. 
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Tablo 17. Cinsiyete Göre Ölçeklerden Alınan Puanların Karşılaştırılması 

    Bağımsız Örneklem t-test 
                                   
                                      
       CİNSİYET 

N X 
Ss 
 

t df p 

Erkek 247 29,23 5,25 
DEÖ 

Kız 214 29,44 5,14 
-,43 459 ,66 

Erkek 247 93,26 26,15 
HAÖ 

Kız 214 98,37 22,48 
-2,25** 459 ,00 

Erkek 247 8,40 3,76 
ÖKÖ 

Kız 214 9,65 3,08 
-3,87** 459 ,00 

Erkek 247 53,86 17,99 
GDÖ 

Kız 214 48,57 17,94 
3,15** 459 ,00 

Erkek   247 80,02 37,18 
KSE 

Kız   214 79,53 40,10 

3,15** 
 

459 
,00 
 

 
** p< .01  

      Tabloda görüldüğü gibi erkek ve kız öğrencilerin DEÖ’ den aldıkları puanlar 

arasında anlamlı bir fark yoktur. Fakat diğer ölçeklerden aldıkları puanlar arasında 

anlamlı bir fark bulunmuştur. 

      Kız öğrencilerin anlam duygusu puanları erkek öğrencilere göre daha yüksek 

bulunmuştur. Fakat kız öğrencilerin ölüm kaygısı erkeklere göre daha yüksektir. 

Erkek öğrencilerin günahkarlık duygusu puanları ve psikolojik bozukluk belirtileri 

kız öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur. 

 

VI. 4. 2. Ekonomik Durum Değişkeni İle İlgili Bulgular 

           Katılımcıların ekonomik duruma göre araştırmamızda kullanılan ölçeklerden 

aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark olup olmadığını anlamak için tek yönlü 

varyans analizi (One Way ANOVA) uygulanmıştır. Hangi ekonomik duruma göre 

ölçeklerden alınan puanların farklı olduğunu anlamak için Tamhane’s T2 testine göre 
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ikili karşılaştırmalar (post hoc) yapılmıştır. Tablo 18’de ekonomik duruma göre 

ölçeklerden alınan ortalama puanlar ve standart sapmalar, Tablo 19’de ise ANOVA 

sonuçları verilmiştir. 

 

Tablo 18. Ekonomik Duruma Göre Ölçeklerden Alınan Ortalama Puanlar ve Standart 

Sapma Değerleri 

                                               EKONOMİK 
                                                   DURUM 

N X Ss 

DİNDARLIK EĞİLİMİ                Çok kötü 
                                                       Kötü 
                                                       Orta 
                                                       İyi 
                                                       Çok iyi 
                                                    TOPLAM 

16 
17 
226 
140 
62 
461 

29,18 
29,23 
30,32 
30,00 
24,24 
29,33 

5,78 
7,16 
5,31 
4,33 
1,95 
5,19 

HAYATIN ANLAMI                   Çok kötü 
                                                       Kötü 
                                                       Orta 
                                                       İyi 
                                                       Çok iyi 
                                                    TOPLAM 

16 
17 
226 
140 
62 
461 

99,43 
102,47 
104,09 
93,10 
67,67 
95,63 

24,14 
18,75 
18,11 
27,39 
18,07 
24,62 

ÖLÜM KAYGISI                         Çok kötü 
                                                       Kötü 
                                                       Orta 
                                                       İyi 
                                                       Çok iyi 
                                                    TOPLAM 

16 
17 
226 
140 
62 
461 

10,25 
7,52 
8,21 
9,27 
11,20 
8,98 

3,17 
3,90 
3,44 
3,74 
1,63 
3,51 

GÜNAHKARLIK DUYGUSU    Çok kötü 
                                                       Kötü 
                                                       Orta 
                                                       İyi 
                                                       Çok iyi 
                                                    TOPLAM 

16 
17 
226 
140 
62 
461 

52,81 
45,88 
46,11 
52,80 
68,72 
51,40 

17,25 
15,08 
16,22 
18,55 
13,13 
18,14 

PSİKOLOJİK SAĞLIK                Çok kötü 
                                                       Kötü 
                                                       Orta 
                                                       İyi 
                                                       Çok iyi 
                                                    TOPLAM 

16 
17 
226 
140 
62 
461 

93,00 
76,82 
75,48 
82,74 
86,27 
79,79 

56,11 
40,81 
40,67 
37,31 
22,97 
38,52 
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Tablo 19. Ekonomik Durum Değişkeninin DEÖ, HAÖ, ÖKÖ, GDÖ ve KSE’ye Göre 

Varyans Analizi Sonuçları 

 

                                                 Tek Yönlü Varyans Analizi 

  
Karelerinin 
Toplamı 

Serbestli
k 
Derecesi 

Ortalama Karesi F P 

Gruplar arası 1894,591 4 473,648 20,504** ,000 
Gruplar içi 10533,630 456 23,100   

 
DEÖ 

Toplam 12428,221 460    

Gruplar arası 66565,253 4 16641,313 35,719** ,000 
Gruplar içi 212447,0 456 465,892   HAÖ 

Toplam 279012,2 460    

Gruplar arası 513,901 4 128,475 11,314** ,000 
Gruplar içi 5178,021 456 11,355   ÖKÖ 

Toplam 5691 460    

Gruplar arası 25758,156 4 639,539 23,352** ,000 
Gruplar içi 125747,2 456 275,761   GDÖ 

Toplam 682894,2 460    

Gruplar arası 10954,226 4 2738,557 1,858 ,117 
Gruplar içi 671940,0 456 1473,553   KSE 

Toplam  460    

** p<,001 

Tabloda da görüldüğü gibi, psikolojik sağlık değişkeni dışında, katılımcıların 

ekonomik durumuna göre ölçeklerden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark 

bulunmuştur. 

      Ekonomik duruma göre Dindarlık Eğilimi Ölçeği’nden alınan puanlar 

arasında anlamlı bir fark vardır, (F(4,456)= 20,504, p<,001). Tamhane’s T2 testine 

göre ikili karşılaştırmalar yapılmış ve ekonomik durumu çok iyi ve çok kötü olanlar; 

ekonomik durumu orta ve çok iyi olanlar ve ekonomik durumu iyi ve çok iyi 

olanların dindarlık eğilimi puanlarının birbirinden farklı olduğu bulunmuştur. 

Ekonomik durumu çok kötü olanların çok iyi olanlara göre, orta olanların çok iyi 

olanlara göre, iyi olanların çok iyi olanlara göre dindarlık eğilimi puanları daha 

yüksektir. 
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            Ekonomik duruma göre Hayatın Anlamı Ölçeği’nden alınan puanlar arasında 

da anlamlı bir fark bulunmuştur, (F(4,456) = 35,719, p<,001. Çok iyi-çok kötü; çok 

iyi-kötü; çok iyi-orta ve çok iyi-iyi ve orta ve iyi ekonomik durumlarına sahip 

bireylerin Hayatın Anlamı Ölçeğinden aldıkları puanlar istatistiksel olarak farklı 

bulunmuştur. Ekonomik durumu çok iyi olan bireylerin diğer bütün gruplara göre 

hayatın anlamı puanları daha düşüktür. Orta düzeyde ekonomik duruma sahip 

bireylerin puanları ise iyi olanlara göre daha yüksektir. 

            Ekonomik duruma göre Ölüm Kaygısı Ölçeği’nden alınan puanlar arasında 

da anlamlı bir fark bulunmuştur, (F(4,456) = 11,314, p<,001). Ekonomik durumu 

kötü ile çok iyi, orta ile çok iyi ve iyi ile çok iyi olan bireylerin ölüm kaygısı puanları 

arasında fark vardır. Ekonomik durumu çok iyi olanların, iyi, orta ve kötü olanlara 

göre ölüm kaygısı puanları daha yüksektir. 

            Ekonomik duruma göre Günahkarlık Ölçeği’nden alınan puanlar arasında da 

anlamlı bir fark bulunmuştur, (F(4,456) = 23,352, p<,001). Ekonomik durumu çok 

kötü ile çok iyi, kötü ile çok iyi, orta ile iyi, orta ile çok iyi, iyi ile çok iyi olanların 

günahkarlık puanları farklıdır. Ekonomik durumu çok iyi olanların çok kötü, kötü, 

orta ve iyi olanlara göre, iyi olanların orta olanlara göre günahkarlık puanları daha 

yüksektir. 

            Ekonomik duruma göre KSE’den alınan puanlar arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. 
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VII. TARTIŞMA 

 

VII. 1. Dindarlık Eğilimi ve Varoluşsal Kaygı  

            Araştırmamızın bulguları,  dindarlık eğilimi (iç güdümlü-dış güdümlü) ile 

varoluşsal kaygılar arasında anlamlı bir ilişki beklendiğine dair birinci hipotezimizi 

desteklemiştir Varoluşsal kaygı kavramı anlamsızlık duygusu, ölüm kaygısı ve 

suçluluk duygusu olarak tanımlanmıştır. Fakat örneklemimiz dindar bireylerden 

oluştuğu için suçluluk duygusu dini suçluluk ya da günahkarlık olarak 

tanımlanmıştır. 

 

VII. 1. 1. Dindarlık Eğilimi ve Anlamsızlık Duygusu  

Araştırmamız Dindarlık Eğilimi Ölçeği ile Hayatın Amacı Ölçeği arasında 

pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r =,42, p< ,01) olduğunu göstermiştir. Dindarlık 

eğilimi ölçeğinden alınan puanlar yükseldikçe bireyin dindarlık eğilimi iç 

güdümlüleşirken, puanlar azaldıkça dindarlık eğilimi dış güdümlüleşmektedir. 

Benzer şekilde, Hayatın Amacı Ölçeği’nden alınan yüksek puanlar hayattaki anlam 

duygusunun arttığını, düşük puanlar ise anlamsızlık duygusunun arttığını 

göstermektedir. Bu bağlamda, araştırmamız, bireyin dindarlık eğilimi iç 

güdümlüleştikçe, hayattaki anlam duygusunun  arttığını göstermiştir. Diğer taraftan 

dindarlık eğilimi dış güdümlüleştikçe anlamsızlık duygusunun arttığı gözlenmiştir. 

Ayrıca örneklemimiz iç güdümlü dindarlık eğilimli ve dış güdümlü dindarlık eğilimli 

gruba ayrılmış ve bu iki grubun anlam duygusu puanları arasında anlamlı bir fark 

bulunmuştur (t = 8,416, p<01). Buna göre, iç güdümlü dindarlık eğilimli bireylerin 
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anlam duygusu puanlarının (X=109,09), dış güdümlü dindarlık eğilimli bireylerin 

puanlarına (X =83,09) göre daha yüksek olduğu bulunmuştur.  

      Bu bulguyla, dindarlık eğilimi ve hayatın anlamı arasındaki pozitif ilişkiyi 

gösteren, başka kültürlerde, değişik dinlere inanan bireylerle yapılan çalışmaların 

(Soderstorm ve Wright, 1977; Crandall ve Rasmussen, 1975; Davis, Kerr, & 

Kurpius,  2003) bulguları kültürümüzde de desteklenmiştir. Hem kendi kültürümüzde 

hem de diğer kültürlerde aynı bulguların elde edilmesi, bizi, hangi dine inanırsa 

inansın, Allport’un deyimiyle, birey “dinini yaşıyorsa”, başka bir deyişle dindarlık 

eğilimi iç güdümlü ise, hayatını daha anlamlı bulmaktadır sonucuna götürmektedir. 

Ayrıca diğer kültürlerde yapılan çalışmalarda aynı ölçme araçlarının kullanılması 

(Allport ve Ross’un Dindarlık Eğilimi Ölçeği ve Crumbaugh (1964) Hayatın Anlamı 

Ölçeği) ve benzer sonuçların elde edilmesi bu ölçeklerin güvenilirliğine işaret 

etmektedir. 

      Ayrıca bulgularımız, din ve hayatın anlamı konusunda felsefe, din ve 

varoluşçu psikoloji ananlında teorik düzeyde yapılan tartışmalara çok önemli ampirik 

verilerle destek sunmuştur. Örneğin, felsefenin teolojideki temsilcisi olarak tanınan 

Tillich (1952) anlamsızlık kaygısı dediği hayatta bir anlam duygusundan yoksun 

olma durumunu “ nihai ilgilerin, bütün anlamlara anlam veren anlamın kaybolması” 

olarak tanımlamaktadır. Bu kaygı, kişinin yaşamının manevi bir merkezden yoksun 

olması ve varlığın anlamı nedir? sorusuna bir cevap bulunamamasından 

kaynaklanmaktadır. Tillich her ne kadar  benliğinin feda edilmesine neden olsa da, 

insanın aşkın bir varlığa adanarak anlamsızlık kaygısından kurtulabileceğini 

vurgulamıştır. Bulgularımız Tillich’in bu tezini desteklemiştir. İçsel olarak yaşanılan 
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bir din insana manevi bir dayanak oluşturmakta ve bireyin yaşamına anlam 

vermektedir. 

          Kozmik ve yersel olmak üzere iki tür anlamdan bahseden Yalom (1999), 

“genel olarak bütün yaşamın, evrenin ve evren içinde insanın ne anlamı vardır 

sorusunun cevabı” olarak tanımladığı kozmik anlamın genellikle dinsel öğretiler 

tarafından belirlendiğine dikkat çekmektedir. Ona göre, dinsel gelenekler varlık, 

evren ve insana dair kapsamlı anlam şemaları sunmaktadırlar. Kozmik anlamdan 

bağımsız olarak, insanın hayattaki amacı, işlevi ve hedefini içeren yersel anlam, 

kozmik anlam doğrultusunda oluşturulmaktadır. Başka bir deyişle insanın inandığı 

Tanrı ve din, ona yaşadığı hayatında bir amaç, hedef ve davranım kalıpları 

sunmaktadır. Yalom’un felsefik düşüncelerden faydalanarak oluşturduğu ve klinik 

deneyimleri ile  netleştirdiği bu gözlemleri, araştırmamızda ampirik verilerle de 

desteklenmiştir. 

       Çalışmalarında anlam duygusuna en çok atıfta bulunan kişi, Victor Frankl 

olmuştur. Frankl (2000), boşluk ve anlamsızlık duygusunun eşlik ettiği bu durumu 

varoluşsal vakum olarak nitelemiş ve dünya çapında bu durumun yaygın bir şekilde 

yaşandığını vurgulamıştır. Geliştirdiği logoterapi yaklaşımında, hayatta bir anlam 

bulabilme sürecinde manevi adanmışlığa güçlü bir vurgu yapmakta ve dinden süper 

anlam olarak bahsetmektedir. Frankl, bazı klinik çalışmalarından hareketle bireyin 

inandığı dinin hayatta bir anlam, bir amaç keşfetmesinde hayati öneme sahip 

olduğunu belirtmektedir (nakl. Soderstorm ve Wright, 1977). Çalışmamız Frankl’ın 

bu öngörüsünü desteklemektedir. 

      Soderstorm ve Wright (1977) modern Batı dünyasının varoluşsal bir bunalım 

içinde olduğunu vurgulamaktadır. Onlara göre, bir çok büyük düşünürün de 
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değindiği gibi, insanlık güçlü değerlerini, manevi zeminini ve yaşamdaki anlamı 

kaybetmeye başlamıştır. Johnson (1956) Batı dünyasının temel probleminin dini-

felsefik olduğunu, ve bunun içsel bir değersizlik (valuelessness) duygusundan 

kaynaklandığını belirtmiştir. Ayrıca Maslow (1970) da benzer şekilde “zamanımızın 

en nihai hastalığı değersizliktir” diyerek durumun ciddiyetine vurgu yapmıştır (nakl. 

Soderstorm ve Wright, 1977). 

      Fabry (1968) ise insanlığın içinde bulunduğu ikilemi şöyle özetlemektedir: 

“Birçok insan bir yol gösterici kaynak olarak sosyal kurumlara güvenmemeye 

başlamıştır. Tanrı’nın yol göstericiliği inkar edilmektedir. insanlardan çok azı hayatta 

kendi kendilerine bir yol bulma sorumluluğunu omuzlayabilmektedir. İnsanların 

kurumları ve manevi rehberliği reddetmeleri ve varoluşsal sorularına cevap bulma 

sorumluluğundan kaçmaları, onları anlamsızlığa, yalnızlığa, savunmasızlığa ve 

ümitsizliğe itmektedir” (nakl. Soderstorm, 1977).  

      Fabry’nin bu tespiti çok önemlidir. Çünkü insanın kendi kendine bir anlam 

bulma çabası genellikle başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bazı varoluşçu düşünürler 

insanın hayatta kendi kendine bir anlam yaratabileceklerini iddia etseler de, 

çalışmalar (Crandall ve Rasmussen, 1975) haz, heyecan, rahatlık ve mutluluk gibi 

hedonist değerler ile düşük hayatın anlamı puanları arasında anlamlı bir ilişki 

olduğunu rapor etmiştir. Bu bağlamda hayata anlam katma noktasında  dindarlığın 

önemi tartışılmazdır. Ancak, bu konuda  dindarlığın niteliği belirleyicidir. Allport 

(1967), dış güdümlü dindarların kendi benliklerini aşamadıklarını, iç güdümlü 

dindarların ise kendi istekleri ne kadar güçlü olursa olsun bunun ötesine geçip  

hayatlarını dinlerine göre ayarladıklarını ile sürmüştür. Araştırma bulgularımız da 

yaşanan dindarlığın hayatı anlamlandırma gücünü göstermiştir. 
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      Ayrıca dindarlık eğilimini yordama gücüne sahip değişkenleri bulmak için 

yaptığımız regresyon analizi de dindarlık eğilimini yordama gücüne sahip en önemli 

değişkenin anlam duygusu olduğunu göstermiş ve bu iki değişkenin birbiriyle olan 

ilişkisini pekiştirmiştir. 

 

VII. 1. 2. Dindarlık Eğilimi ve Ölüm Kaygısı 

      Dindarlık eğilimi ile varoluşsal kaygılardan ölüm kaygısı arasında negatif 

yönde anlamlı bir ilişki (r = -.13, p<.01) olduğu bulunmuştur. Yaşamdaki temel 

motivasyonunu inandığı dinden alan ve dinini yaşayan bireylerin (iç güdümlü 

dindarlık eğilimli bireylerin), dinini sadece benliğine yönelik faydalar için kullanan 

bireylere göre daha az ölüm kaygısı yaşadığı söylenebilir. Fakat, her ne kadar iç 

güdümlü dindarlık eğilimli bireylerin ölüm kaygısı puanları (X = 8,53), dış güdümlü 

dindarlık eğilimlilerin puanlarına göre (X =9,43) daha düşük olsa da bu iki grubun 

ölüm kaygısı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

      Ülkemizde dindarlık ve ölüm kaygısı arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar 

yok denecek kadar azdır. Bu konuda en önemli çalıma Yıldız (1998) tarafından 

üniversite öğrencileri ile yaptığı çalışmadır. Yıldız (1998), çalışması sonucunda 

dindarlık ve ölüm kaygısı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r = .14, p<.01) 

bulmuştur. Çalışmamızın bu sonucu desteklememesindeki en önemli faktör, 

kullanılan ölçme araçlarındaki farklılık ve dolayısıyla dindarlığın tarif edilmesindeki 

farklılık olabilir. 

      Batı literatürdeki çalışmalar da birbirinden farklı sonuçlara ulaşmışlardır. 

Ölüm kaygısı ve dindarlık arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmaların değerlendirmesini 

(review) yapan Harold ve arkadaşları (1993), bu çalışmaların yaklaşık üçte ikisinin, 
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bu iki değişken arasında, çok güçlü olmasa da, ters bir ilişki bulduklarını rapor 

etmişlerdir. Araştırmamız da ölüm kaygısı ve dindarlık arasında ters yönde bir ilişki 

olduğunu rapor eden çalışmaları (Aday, 1984; Suhail & Akram, 2002; Thorson 

& Powell, 1990; Wittkowski, 1988; Young & Daniels, 1980; Templer,1972; 

Alvarado ve arkadaşları,1995; Gibbs ve Achterberg-Levis,1978) destekler 

durumdadır. 

      Batı literatüründe iç güdümlü ve dış güdümlü dindarlık eğilimi ile ölüm 

kaygısı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarla (Thorson ve Powell,1990; Maltby 

ve Day, 2000; Hood ve Morris,1983; Pierce, Cohen, Jacqueline ve Meade,2007)  

araştırmamızın sonuçlarının benzer olduğu görülmektedir. Araştırmamız da dahil bu 

çalışmalar, iç güdümlü dindarlık ile ölüm kaygısı arasında negatif, dış güdümlü 

dindarlık eğilimi ile de pozitif yönde bir ilişki olduğunu vurgulamaktadır. Bu 

sonuçlar bir kere daha dindarlığın niteliğinin önemini ortaya koymaktadır. Birey 

dinini yaşadıkça ölüm kaygısı azalmaktadır. Fakat tersine, dindarlık dış güdümlü bir 

şekilde yaşandıkça, bireylerin ölümle ilgili korku ve kaygısı artmaktadır.  

      Varoluşçu düşünürlerin de vurguladığı gibi ölüm kaygısı kaçınılmazdır. 

Dindarlık eğilimi ne olursa olsun, ölümün kaçınılmazlığı bütün bireyler tarafından 

kabul edilmektedir. Tillich (1952), ölüm kaygısının kollektivist toplumlarda daha az 

yaşandığını, bu toplumlarda özel bir cesaretin, sarsıntıya uğramamak şartıyla ölüm 

kaygısını hafiflettiğine dikkat çekmiştir. Dindarlığın özellikle de iç güdümlü bir 

dindarlığın, bireye ölüm kaygısına karşı, özel bir cesaret sağladığı söylenebilir. 

Ayrıca, Yalom (1999), ölüm farkındalığının olumsuz olmadığını, tersine otantik bir 

yaşam sürme olanağı verdiğini belirtmektedir. Olgun bir dindarlık bireye, ölümün 

kaçınılmazlığını unutmadan (dış güdümlü dindarlık eğiliminde olduğu gibi savunma 



 

120  

mekanizması geliştirmeden), ölüm karşısında durabilme olanağı sağlamaktadır 

denilebilir. Gibbs (2005) de “Herkes ölümü tadacaktır. Kıyamet günü, size 

yaptıklarınızın karşılıkları tam olarak verilecektir. Kim ateşten uzaklaştırılıp cennete 

sokulacak olursa, kuşkusuz ki, o, kazanmıştır. Dünya hayatı, geçici ve aldatıcı bir 

zevkten başka bir şey değildir” (Sure 3,185) ayetini örnek vererek, ölümün 

kaçınılmaz olduğunu,  İslam inancını taşıyan kişiler için korkulan ya da kaygı 

yaratan şey ölümün kendisi değil, ölüm sonrasında gerçekleşecek olaylar olduğunu, 

bu kaygıyı yenmenin yolunun ise Allah’ın iradesi ile uyumlu yaşamak ve sevgisini 

kazanmak olduğunu vurgulamıştır. Bu bağlamda, ölüm kaygısının, iç güdümlü 

dindarlar için dinlerini yaşamak, başka bir deyişle otantik bir yaşam sürmek için bir 

motivasyon kaynağı olduğu ve iyi bir dindar olarak yaşadıkça da ölüm kaygısının 

hafiflediği söylenebilir. Diğer taraftan bir dine inanan, fakat dinleriyle uyumlu 

yaşamayan dış güdümlü dindar bireyler için, ölümün büyük bir kaygı kaynağı olması 

kaçınılmazdır.  

      Ülkemizdeki geleneksel din eğitimi de göz önünde bulundurulursa, dinini 

yaşamayan bireyler için ölümün büyük bir korku kaynağı olduğu sonucuna 

varabiliriz. Yıldız (1998), dinin korku ve ümit dengesini sağladığını, fakat geleneksel 

din eğitiminde, bu dengenin sağlanamayıp, özelikle korku boyutunun ön plana 

çıkarıldığını belirtmektedir. Özellikle ölümle ve ölümden sonraki yaşamın 

korkunçluğu ile ilgili dini literatürde çok fazla malzeme olduğunu vurgulamıştır. 

 

VII. 1. 3. Dindarlık Eğilimi ve Günahkarlık Duygusu 

      Araştırmamızda varoluşsal kaygılardan suçluluk duygusu, örneklemimizi 

dindar bireyler oluşturduğu için, dini suçluluk (günahkarlık) olarak algılanmıştır ve 
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beklentimizle uyumlu olarak, dindarlık eğilimi ile dini suçluluk duygusu arasında 

negatif yönde anlamlı bir ilişki (r = -.13, p< .01) bulunmuştur. Ayrıca örneklemişiz 

iç güdümlü dindarlık eğilimli ve dış güdümlü dindarlık eğilimli gruba ayrılmış ve bu 

iki grubun günahkarlık duygusu puanları arasına anlamlı bir fark bulunmuştur (t = 

2,252, p<05). İç güdümlü dindarlık eğilimli bireylerin günahkarlık duygusu puanları 

(X=15,09) dış güdümlü dindarlık eğilimli bireylere göre (x=21,87) daha düşüktür. 

Bu bulgular, hayatlarını dinlerinin standartlarına uygun yaşayan bireylerin suçluluk 

duygusunun, dinlerini çıkarları için bir araç olarak gören bireylere göre daha düşük 

olduğunu ima etmektedir. 

      Tillich (1952), insan varlığının sadece bahşedilmiş bir şey olmadığını, bu 

varlığın insandan bir şeyler beklediğini vurgulamakta ve kişinin kendi yaşamına ne 

yaptığı sorusuna cevap vermesi gerektiğini belirtmektedir. Bu soruya başarılı bir 

şekilde cevap verebilmek için yapılması gereken şeyleri belirlemenin, felsefik ve 

dinsel etiğin görevi olduğunu söylemektedir. İnsanda bu normlarla çatışma 

potansiyeli vardır ve bu durumda suçluluk duygusu yaşanmaktadır. Bulgularımız 

Tillich’in bu düşüncesini destekler niteliktedir. İç güdümlü dindarlık eğilimli bireyler 

dinlerinin normları ile uyumlu yaşadıkları için, dış güdümlü dindarlık eğilimli 

bireylere göre daha az suçluluk duygusu yaşamaktadırlar.  

      Dindarlık eğilimi ve suçluluk duygusu ile ilgili Batı literatürü, bir biriyle 

çelişen bulgular sunmaktadır. Bunlardan bazıları (Baston, Schoenrade ve 

Ventis,1993; Fischer & Richards, 1998) iç güdümlü dindarlık eğilimli bireylerin dış 

güdümlü dindarlık eğilimli bireylere göre daha az suçluluk duygusu yaşadıklarını 

rapor etmektedir (nakl. Maltby, 2005).  Diğer taraftan bazı çalışmalar da (Watson, 

Morris, & Hood, 1988; Watson, Morris, & Hood, 1987, 1988), iç güdümlü 
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dindarlığın değil, dış güdümlü dindarlığın suçluluk duygusu ile negatif bir ilişki 

gösterdiğini bulmuştur. Araştırmamız iç güdümlü dindarlık eğilimi ile günahkarlık 

duygusu arasında negatif bir ilişki olduğunu söyleyen çalışmaları desteklemiştir. İç 

güdümlü dindarlık eğilimli bireylerin hiç günahkarlık duygusu yaşamadığı 

söylenemez. Fakat araştırmamızın da gösterdiği gibi, iç güdümlü dindarlık eğilimli 

bireylerin günahkarlık duygusu dış güdümlü dindarlık eğilimli bireylere göre daha 

azdır. Meek, Albright, and McMinn (1995) iç güdümlü dindarlık eğilimli bireylerin, 

suçluluk duygusu gösterseler de kendilerini kolaylıkla affedebildiklerini ve 

suçlulukla daha iyi başa çıktıklarını belirtmişlerdir. Dışsal dindarlık eğilimli 

bireylerin ise suçlulukla etkili bir şekilde başa çıkamadıklarını vurgulamışlardır. 

Fischer and Richards (1998) de aynı şekilde iç güdümlü dindarlık eğilimli bireylerin 

suçluluk duygusunu daha iyi anlamlandırdıkları ve daha sağlıklı bir şekilde 

işledikleri çıkarımını yapmışlardır (nakl. Maltby, 2005). Ayrıca Hood (1992), 

dindarlık ve suçluluk duygusu ile ilgili çalışma bulgularının sonuçlarının birbirinden 

farklı olmasında, bu kavramların tanımlanışlarının ve kullanılan ölçme 

materyallerinin farklılıklarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini 

vurgulamıştır (nakl. Maltby, 2005).   

     

VII. 2. Dindarlık Eğilimi ve Psikolojik Sağlık 

      Araştırmamızda, dindarlık eğilimi ile psikolojik sağlık arasında anlamlı bir 

ilişki olacağına dair kurduğumuz ikinci hipotezimiz desteklenmemiştir Dindarlık 

eğilimi ile psikolojik bozukluk belirtileri arasında -.07 düzeyinde, istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.  Ayrıca iç güdümlü ve dış güdümlü dindarlık 
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eğilimli grupların KSE’den aldıkları ortalama puanlar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır.. 

      Bu bulgu ile literatürde dindarlık ile psikolojik sağlık arasında negatif veya 

pozitif bir ilişki olmadığını bulgulayan çalışmalar (Dittes, 1969; Sanua, 1969; 

Becker, 1971; Spilka ve Werme, 1971; Argyle ve Beit-Hallahmi, 1975; Baston ve 

Ventis, 1982;  Masters ve Bergin, 1992; Schumaker, 1992; Corveleyn ve Lietaer, 

1994; Hood ve arkadaşları, 1996; Wulf, 1997) (nakl. Luyten, Corvelyen, ve 

Fontaine,1998) desteklenmiştir. Literatürde iç güdümlü ve dış güdümlü dindarlık ve 

psikolojik sağlık arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar (Baston ve arkadaşları, 1993; 

Baker & Gorsuch, 1982; Bergin, Masters, & Richards, 1987; Sturgeon & Hamley, 

1979, Maltby & Day, 2000) genel olarak  psikolojik iyilik durumu ile  iç güdümlü 

dindarlık eğilimi arasında pozitif, dış güdümlü dindarlık eğilimi ile de negatif bir 

ilişki olduğunu göstermektedir (nakl. Maltby, 2005). Bu doğrultuda bir beklenti ile 

gerçekleştirdiğimiz araştırmamız, bu çalışmaları açık bir şekilde desteklememiştir. 

Fakat değişkenler arasında bulunan, istatistiksel olarak anlamlı olmayan 

korelasyonun yönü, bir fikir verir niteliktedir. Korelasyon anlamlı olmamakla 

beraber, korelasyonun yönü psikolojik problem belirtileri ile iç güdümlü dindarlık 

eğilimi arasında negatif, dış güdümlü dindarlık eğilimi ile pozitiftir. Böyle bir 

bulguya ulaşılmasının nedenlerinden biri, örnekleme klinik düzeyde psikolojik 

problem yaşamış bireylerin dahil edilmemesi ve örneklemin sayısal sınırlılığı 

olabilir. Bir sonraki bölümde görüleceği gibi varoluşsal kaygılarla psikolojik sağlık 

arasında anlamlı ilişkilerin bulunması ve daha önce de bahsedildiği gibi dindarlık 

eğilimlerinin varoluşsal kaygılar ile anlamlı ilişkiler göstermesi, dindarlık 

eğilimlerinin psikolojik sağlıkla dolaylı bir ilişkisinin olduğunu düşündürebilir. 
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VII. 3. Varoluşsal Kaygı ve Psikolojik Sağlık 

      Araştırma bulgularımız, varoluşsal kaygı ve psikolojik sağlık arasında 

anlamlı bir ilişki olacağına dair kurduğumuz üçüncü hipotezimizi desteklemiştir. 

Psikolojik bozukluk belirtileri ile anlam duygusu arasında negatif yönde anlamlı (r = 

-.51, p<.01), ölüm kaygısı ile pozitif yönde anlamlı (r = .27, p<.01), günahkarlık 

duygusu ile pozitif yönde anlamlı (r = .58, p<.01) bir ilişki bulunmuştur. Bu bulgular 

ışığında, varoluşsal kaygı yaşayan bireylerin daha fazla psikolojik problem yaşadığı 

çıkarımı yapılmıştır. 

      Anlamsızlık duygusu ile psikolojik bozukluk belirtileri arasındaki ilişkiye 

dair bulgularınız, mevcut literatür bulguları ile de desteklenmektedir. Örneğin, 

Mascaro ve Rosen (2005) üniversite öğrencileri ile yaptıkları çalışmalarında, anlam 

duygusu ile düşük depresif semptomlar ve yüksek ümit duygusu arasında bir ilişki 

olduğunu bulmuşlardır. Yine üniversite öğrencileri ile yapılan bir araştırmada, anlam 

duygusu ile sevinç, mutluluk ve yaşam doyumu arasında pozitif, kaygı ve depresyon 

ile negatif bir ilişki olduğu bulunmuştur (Debats,1990). Anlam duygusu ile 

psikolojik bozukluklar arasındaki ilişkiyi inceleyen diğer çalışmalar (Drost ve 

Hassen,1995; Addis ve arkadaşları, 1995; Zika ve Chamberlain, 1992; Debats ve 

arkadaşları, 1993) da benzer sonuçlara ulaşmışlardır (nakl. Mascaro ve Rosen, 2005). 

      Bu bulgu aynı zamanda klinik gözlemlerine dayanarak, hastalarının 

problemlerinin büyük ölçüde varoluşsal anlamsızlıktan kaynaklandığını belirten 

Yalom (1999), ve hastalarının nevrozlarının %20’sinin köken itibari ile noojenik, 

yani hayattaki anlam duygusu eksikliğinden kaynaklandığını rapor eden  Frankl’ın 

(1972) öngörüleri destekler niteliktedir. 
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      Ölüm kaygısı ve psikolojik bozukluk belirtileri arasındaki ilişkiye dair 

araştırma bulgumuz da, konuyla ilgili literatürle uyum içindedir. Neimeyer ve Van 

Brunt (1995) ölüm kaygısı ile uyumsuzluk, nevrotik belirtiler ve diğer psikolojik 

rahatsızlıklar arasında bir ilişki olduğunu rapor etmişlerdir (nakl. Khalek, 2005). 

Literatürdeki ölüm kaygısı ile psikolojik bozukluklar arasındaki ilişkiyi ortaya koyan 

diğer çalışma bulguları da (Abdel-Khalek,1986, 1997, 1998, 2000–2001; Lonetto & 

Templer, 1986; Tramill, Davis, Bremer, Dudeck, & Elsbury, 1982; Howells & Field, 

1982; Loo, 1984;Vargo & Black, 1984; Westman&Brackney,1990; Plansky ve 

Johnson,1977; Safren ve arkadaşları, 2003) (nakl. Khalek, 2005) çalışmamızın bu 

bulgusunu destekler niteliktedir. 

      Araştırmamız sonucunda günahkarlık duygusu (dini suçluluk) ile psikolojik 

bozukluk belirtileri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu bulgu 

ışığında günahkarlık duygusunun,  psikolojik sağlık için yıkıcı bir  işlev görebileceği 

düşünülebilir. İlgili literatürde bu düşünceyi destekleyen bir çok çalışma mevcuttur. 

Örneğin, Weiss (1993), duygusal problemler ve madde bağımlılığı ile (nakl: Faiver, 

O’Brien ve Ingersoll, 2000), Steketee ve arkadaşları (1991) obsesif-compulsif 

bozukluk ile, Watson ve arkadaşları (1988) depresyon ile suçluluk duygusu arasında 

bir ilişki olduğunu bulmuşlardır. Ülkemizde, günahkarlık duygusu ile ilgili yaptığı 

çalışması sonucunda Güler (2007), günahkarlık duygusunu en çok yordayan 

değişkenin psikolojik semptomlar olduğunu bulmuş ve günahkarlık duygusunun aşırı 

düzeyde olmasının psikolojik açıdan sağlıksız bir durum olduğu çıkarımını 

yapmıştır. Ayrıca Güler (2007), benlik algısı olumlu yönde olan bireylerin Tanrı 

algılarının daha olumlu olduğunu ve psikolojik semptomları düşük bireylerin de daha 

çok sevgi yönelimli olduklarını bulmuştur. Olumsuz benlik, depresyon, kaygı gibi 
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psikolojik semptomları yüksek bireylerin, kendilerini değersiz gördükleri için Tanrı’ 

nın da kendilerine karşı sevgi dolu değil, acımasız ve cezalandırıcı olduğunu 

düşündükleri ve bunun da günahkarlık duygusunu artırdığı çıkarımı yapılabilir. 

      Araştırmamızda KSE’yi yordama gücüne sahip değişkenleri bulmak için 

yapılan regresyon analizi sonucunda, KSE’yi yordama gücüne sahip en önemli 

değişkenin günahkarlık duygusu ve ikinci önemli değişkenin de anlam duygusu 

olduğu gösterilmiştir. Güler (2007) de araştırmasında benzer şekilde günahkarlık 

duygusunu en çok yordayan değişkenin KSE olduğunu bulmuştur. Bu bulgular 

ışığında aşırı günahkarlık duygusunun bireyin psikolojik sağlığı için ne kadar yıkıcı 

olabileceği söylenebilir. Ayrıca bu bulgular anlam duygusunun da Frankl ve 

Yalom’un ısrarla vurguladıkları gibi psikolojik sağlık açısından hayati bir öneme 

sahip olduğunu göstermiştir. 

 

VII. 4. Anlamsızlık, Ölüm Kaygısı ve Suçluluk Duygusu 

      Tillich (1952) varoluşsal kaygıların birbirinden bağımsız olmadığını ve 

birbiriyle ilişkili olduğunu belirtmiştir. Çalışmamız sonucunda varoluşsal 

kaygılardan anlam duygusu ve ölüm kaygısı arasında negatif yönde anlamlı (r = - 

.46), anlam duygusu ile günahkarlık duygusu arasında negatif yönde anlamlı (r  = -

.61) ve ölüm kaygısı ile günahkarlık duygusu arasında pozitif yönde anlamlı (r = .48) 

ilişkiler bulunmuştur.  

      Bu bulgular Tillich’in düşüncelerini doğrular niteliktedir. Tillich’e (1952) 

göre, kişinin ontik varlığı ölümle tehdit edilirse, ruhsal bir isteksizlik ve boşluk-

anlamsızlık duygusu yaşanmaktadır. Benzer şekilde ölüm düşüncesi suçluluk 

duygusu yaşanmasına neden olmaktadır. İnsanın ahlaki normlara göre yaşamaması 
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onda bir anlamsızlık duygusu yaratmakta ve anlamsızlıkla kişiye eşlik eden şüphe 

suçluluk olarak hissedilmektedir. Ayrıca Tillich (1952), Paul’un “günah ölüm 

acısıdır” sözünü nakledip suçlulukla ölüm kaygısı arasındaki ilişkiye işaret 

etmektedir. Batı literatüründe varoluşsal kaygıların birbiriyle ilişkisine dair bulgular 

da mevcuttur. Örneğin, suçluluk ve ölüm kaygısı arasındaki ilişkiye dair, Ramussen 

ve Johnson (1994) insanlarda suçluluk duygusu yaratan şeyin ceza beklentisi 

olduğunu ve bunun da ölüm kaygısını artırdığını öngörmüşlerdir. Swanson ve Byrd 

(1997) yaptıkları çalışmada, ölüm kaygısını en çok yordama gücüne sahip değişkenin 

ceza beklentisi olduğunu bulmuşlar ve Ramussen ve Johnson’un öngörüsünü 

desteklemişlerdir. 

      Varoluşsal kaygılardan anlam duygusunu yordama gücüne sahip değişkenleri 

göstermek için yaptığımız regresyon analizi sonucu, anlam duygusunu yordama 

gücüne sahip en önemli değişkenin günahkarlık duygusu olduğu bulunmuştur. Bu 

bulgu Tillich’in düşüncesiyle uyumludur. Ona göre, ahlaki normlara uygun 

yaşanmaması bireyin anlamsızlık yaşamasına neden olmaktadır. Ayrıca kişiye ne 

yapması gerektiğini söyleyen normların yokluğu şüpheye, şüphe de suçluluğa neden 

olmaktadır. Anlamsızlık duygusunu yordayan ikinci değişken ise, dindarlık 

eğilimidir. Dinlerin insanlara sunduğu düşünce, davranış kalıpları ve normlarla 

bireyin yaşamını anlamlandırdığı söylenebilir. Benzer bir şekilde günahkarlık 

duygusunu yordayan en önemli değişkenin anlam duygusu olduğu bulunmuştur. 

Yaşamda adanabileceği, uğruna ömrünü harcayabileceği bir anlamın olması, bireyin 

daha az günahkarlık duygusu yaşamasına neden olduğu söylenebilir. Bu noktada 

Tillich’in “suçluluk kaderi kaybetme korkusudur” sözü açıklayıcıdır. Ona göre hayat 

insandan bir şeyler beklemektedir. İnsanın hayata katabileceği bir şeyin olması, 
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başka bir deyişle adanabileceği bir amacın olması suçluluk yaşamasını azaltmaktadır 

denilebilir. 

      Ölüm kaygısını yordama gücüne sahip en önemli değişkenin de günahkarlık 

duygusu olduğu bulunmuştur. Günahkarlık duygusu özellikle inanan birey için ceza 

beklentisine neden olmaktadır. Ceza beklentisi ise ölüm kaygısını artırmaktadır. 

Benzer bir şekilde, Swanson ve Byrd (1997) çalışmalarında, ölüm kaygısını en çok 

yordama gücüne sahip değişkenin ceza beklentisi olduğunu bulmuşlardır. 

      Kısacası varoluşsal kaygılar, Tillich’in de vurguladığı gibi birbirinden 

bağımsız değildir. 

 

VII. 5. Cinsiyet 

      Araştırmamızda cinsiyete göre dindarlık eğiliminde ve varoluşsal kaygı 

düzeylerinde bir fark olup olmadığına bakılmış ve dindarlık eğiliminde cinsiyete göre 

bir fark olmadığı fakat varoluşsal kaygı değişkenlerinde anlamlı farklar olduğu 

bulunmuştur. 

      Dindarlıkla ilgili literatür genel olarak kadınların erkeklere göre dindarlık 

düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir (Donahue,1985). Fakat dindarlık 

eğiliminde cinsiyet farkı olmadığını rapor eden bir çok çalışma da (Alker & 

Grawin,1978; Paloutzian ve arkadaşları, 1978) mevcuttur. Araştırma bulgularımız da 

literatürle tutarlı olarak dindarlık eğiliminde cinsiyet farkı olmadığını göstermiştir.  

      Araştırmamızda, varoluşsal kaygılardan anlam duygusunun kadınlarda 

erkeklerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu bulgu erkeklerin kadınlara göre 

daha yüksek anlam duygusu olduğunu gösteren literatürdeki çalışmaları (Sheffield ve 
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Pearson, 1975; Bahadır, 1999; Krause, Broderick ve Broyles, 2004) 

desteklememiştir.  

      Varoluşsal kaygılardan ölüm kaygısı ve cinsiyet değişkeni ile ilgili çalışmalar 

(Iammarino, 1975; Templer ve Ruff , 1971; Templer, Ruff ve Franks, 1971; Lester, 

1972)  kadınların erkeklerden daha fazla ölüm kaygısı yaşadığını göstermiştir. 

Araştırmamız da bu bulguları desteklemiştir. Pierce, Cohen, Jacqueline ve Meade 

(2007), konuyla ilgili yaptıkları bir çalışmaları sonucunda, kadınların ölüm 

kaygısının erkeklerden yüksek olduğunu ve daha çok dışsal dindarlık eğilimi 

gösterdiklerini bulmuşlardır. Bu çalışma dışsal dindarlık eğiliminin ölüm kaygısını 

yükseltebileceğini düşündürebilir . Fakat bizim örneklemimizde  dindarlık eğiliminde 

cinsiyet farkı bulunamamıştır. 

      Araştırmamızda, varoluşsal kaygılardan dini suçluluk (günahkarlık) 

duygusunu erkeklerin kadınlara göre daha fazla yaşadığı bulunmuştur. Güler (2007) 

de ülkemizde bu konuda yaptığı çalışması sonucunda bu bulguyu tamamen 

destekleyen bir sonuca ulaşmıştır. Dini bilginin erkek egemen olarak yorumlanması 

ve sunulması; bu bilgilerin de günah, ödül ve ceza odaklı olması sonucu olarak 

(Özdoğan, 2007), erkek örneklemin bayanlardan daha fazla günahkarlık duygusu 

yaşadığı düşünülmüştür.  

 

VII. 6. Ekonomik Durum 

      Araştırmamızda, ekonomik duruma göre, dindarlık eğilimi ve varoluşsal 

kaygı  (anlam duygusu, ölüm kaygısı ve suçluluk duygusu) puanlarında anlamlı 

farklar olduğu, fakat psikolojik bozukluk belirtileri puanlarında bir fark olmadığı 

bulunmuştur. 
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      Ekonomik duruma göre dindarlık eğilimi puanları karşılaştırılmış ve 

ekonomik durumu çok kötü olanların çok iyi olanlara göre, orta olanların çok iyi 

olanlara göre, iyi olanların çok iyi olanlara göre dindarlık eğilimi puanlarının daha 

yüksek olduğu bulunmuştur. Dindarlık eğilimi puanları arasında fark olan gruplar 

arasında yapılan bu karşılaştırmalar, ekonomik durumu iyi olan grupların kötü 

olanlara göre dindarlık eğilimi puanlarının daha düşük olduğunu, başka bir deyişle 

bu grupların daha dış güdümlü dindarlık sergilediklerini göstermektedir. Konuyla 

ilgili literatüre bakıldığında, bazı çalışmaların (Karaca, 1997, Yıldız,1998, Sümertaş, 

2003) dindarlık ve sosyo-ekonomik düzey arasında bir ilişki olmadığını 

göstermişlerdir. Diğer taraftan Köktaş (1993) çalışmasında dindarlık ve ekonomik 

durum arasında ters bir ilişki olduğunu bulgulamıştır (nakl: Yıldız, 1998). Bu sonuç 

çalışmamızın bulgusunu destekler niteliktedir. Dindarlık ve ekonomik düzey arasında 

pozitif yönlü bir ilişki olduğunu bulgulayan çalışmalar (Lazerwitz, 1961 ve Lenski, 

1961) da vardır (nakl: Yıldız, 1998). Bulgulardaki bu çeşitlilik tekrar dindarlığın 

tanımı ve ölçülmesindeki farklılıkları hatırlatmaktadır. Ayrıca bu bulguların farklı 

kültürlerde ve farklı dinlere mensup bireylerle yapılmış olması da bu çeşitliliğin 

nedeni olabilir. 

      Ekonomik duruma göre hayatın anlamı puanları karşılaştırılmış ve ekonomik 

durumu çok iyi olan bireylerin diğer bütün gruplara göre, orta olan bireylerin de iyi 

olan gruba göre hayatın anlamı puanları yüksek çıkmıştır. Başka bir deyişle 

ekonomik düzeyi en yüksek grup en çok anlamsızlık duygusu yaşamaktadır. Bu 

bulgu, Sharpe ve Viney (1973), yüksek anlam duygusu ile olumlu dünya görüşü, 

hedef yönelimi ve bireyin maddi ve fiziksel iyiliğinin ötesine uzanan ilgiler gibi 

benliği aşma hedefleri arasında bir ilişki olduğunu gösterdikleri çalışmalarını 
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desteklemiştir. Şeraiti (1997) de “insanın önce gereksinimleri vardır. Daha sonra 

bolluğa, refaha erişir ve bundan sonra boşluk ve anlamsızlık duygusuna kapılır” 

demektedir. Bulgularımız bu düşünceyi destekler görünümündedir. Bunun yanı sıra, 

araştırmamızın ekonomik durum yükseldikçe dindarlık eğiliminin dış güdümlüleştiği 

ve dış güdümlü dindarlıkla anlam duygusu arasında ters bir ilişki olduğu bulguları 

hatırlanmalıdır. Bu bulgular ışığında ekonomik düzeyi yüksek bireylerin dindarlık 

eğiliminin dış güdümlü olması sonucu anlam duygularının daha düşük olduğu 

çıkarımı yapılabilir. 

            Ekonomik duruma göre ölüm kaygısı puanları karşılaştırılmış ve ekonomik 

durumu çok iyi olanların, iyi, orta ve kötü olanlara göre ölüm kaygısı puanlarının 

daha yüksek olduğu bulunmuştur. Yıldız (1998), ölüm kaygısı ve sosyo-ekonomik 

durum değişkenleri arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmaların birbirinden farklı 

sonuçlara ulaştıklarını nakletmektedir. Bu çalışmalardan ikisi (Feifel ve Nagy, 1981; 

Karaca, 1997), bu değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olmadığını bulmuştur (nakl. 

Yıldız, 1998). Aday (1984) üniversite öğrencileri ile yaptığı çalışmasında, ekonomik 

durumu ortanın altında olanların, ortanın üstünde olanlara göre daha yüksek ölüm 

kaygısı yaşadıklarını bulmuştur. Araştırmamız bu bulguyu desteklememektedir. 

Şenol (1989) ise yaşlı örneklemle yaptığı çalışması sonucunda,  ekonomik düzeyi 

yüksek olanların daha fazla ölüm kaygısı yaşadıklarını bulmuştur (nakl. Yıldız, 

1998). Bu bulgu çalışmamızı destekler niteliktedir. Araştırmamız ekonomik düzeyi 

yüksek bireylerin daha dış güdümlü dindarlık eğilime sahip olduklarını ve anlam 

duygularının daha düşük olduğunu göstermiştir. Dış güdümlü dindarlık eğilimli 

bireylerin daha fazla ölüm kaygısı yaşadıklarına dair bulgular göz önünde 
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bulundurulursa, ekonomik düzeyi yüksek bireylerin dış güdümlü dindarlık 

anlayışlarının ölüm kaygılarını artırdığı sonucuna varabiliriz. 

            Ekonomik durumu göre günahkarlık duygusu puanları karşılaştırılmış ve 

ekonomik durumu çok iyi olanların, ekonomik durumu çok kötü, kötü, orta ve iyi 

olanlara göre; iyi olanların orta olanlara göre günahkarlık duygusu puanlarının daha 

yüksek olduğu bulunmuştur. Yine burada da ekonomik durumu yüksek bireylerin 

dindarlık eğilimleri dış güdümlü olduğu için günahkarlık duygularının yüksek olduğu 

söylenebilir. 

            Ekonomik duruma göre KSE’den alınan puanlar arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. Konuyla ilgili literatür, anksiyete  ve duygudurum bozukluklarının 

düşük sosyal sınıf ve gelir düzeyli gruplarda daha yaygın olduğunu göstermektedir 

(Wang, Berglund ve Kessler, 2000; Alegria, Bijl ve Lin, 2000). Çalışmamız bu 

bulguları desteklememiştir. Araştırmamıza klinik düzeyde psikolojik bozukluk 

yaşayan bireyler dahil edilmemesi bu sonuca neden olmuş olabilir. 

 

VIII. SONUÇ VE ÖNERİLER 

      Bu araştırma sonucunda dindarlık eğilimi ile varoluşsal kaygılar arasında 

anlamlı ilişkiler bulunmuştur. İç güdümlü dindarlık eğilimli bireylerin dış güdümlü 

dindarlık eğilimli bireylere göre anlamsızlık, ölüm kaygısı ve günahkarlık duygusu 

gibi varoluşsal kaygıları daha az yaşadıkları anlaşılmıştır. Ayrıca varoluşsal kaygı 

düzeyi düşük bireylerin psikolojik olarak daha sağlıklı oldukları bulunmuştur. 

Dindarlık eğilimi ile psikolojik sağlık arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Fakat dindarlık eğilimlerinin varoluşsal kaygı düzeyi ile anlamlı düzeyde ilişkisi ve 

varoluşsal kaygıların da psikolojik sağlık düzeyinde önemli rol oynadığı göz önünde 
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bulundurularak, dindarlık eğiliminin psikolojik sağlıkla dolaylı bir ilişkisinin olduğu 

düşünülmüştür. 

      Araştırmamızda hem din psikolojisi hem de psikoloji bilimi için  önemli 

olduğu düşünülen veriler elde edilmiştir. Fakat öncelikle araştırmamızın bazı 

sınırlılıklarına değinilerek öneriler sunulacaktır.  

      Araştırmamızın sınırlılıklarından birisi varoluşsal kaygı değişkeni ve bunların 

ölçülmesi ile ilgilidir. Araştırmamızda anlamsızlık, ölüm kaygısı ve suçluluk 

duygusu olmak üzere varoluşsal kaygılardan üçü ele alınmıştır. Literatürde 

varoluşsal kaygı değişkenini ölçmek için geliştirilmiş sadece bir tane ölçeğe (Weems, 

Costa, Dehon, ve Berman, 2004) rastlanmıştır. Bu ölçek Tillich’in varoluşsal kaygı 

kavramsallaştırmasını temel alarak geliştirilmiştir. Fakat bu ölçeğin Türk kültürüne 

uyarlaması çalışmasında bir takım teknik problemler ortaya çıkmıştır. Bu nedenle 

varoluşsal kaygı değişkeni ayrı ayrı ölçekler kullanılarak ölçülmeye çalışılmıştır. Bu 

ölçeklerin, varoluşçuların tartıştığı haliyle varoluşsal kaygı kavramını büyük ölçüde 

karşıladığı varsayılsa da,  bu kavramı tam olarak değerlendirebildikleri söylemenin  

çok abartılı bir iddia olacağını düşünebiliriz. Bu nedenle, böyle önemli bir konuda 

yapılacak yeni çalışmalar için, varoluşsal kaygı kavramının teorik düzeyde daha 

kapsamlı incelenip, kültürümüze uygun tek bir varoluşsal kaygı ölçeğinin 

geliştirilmesi önerilebilir. Bu ölçek, anlamsızlık, ölüm kaygısı ve suçluluk duygusu 

dışında, varoluşsal yalıtım, özgürlük vb. gibi varoluşsal kaygı kavramının bütün 

boyutlarını kapsamalıdır. Böyle bir ölçeğin geliştirilmesi yapılacak araştırmaları da 

kolaylaştıracaktır. 

      Varoluşsal kaygı kavramı ile ilgili araştırmamızın bir diğer sınırlılığı da, 

araştırmamızda varoluşsal kaygıların bilinç düzeyinde değerlendirilmiş olmasıdır.  
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Varoluşsal kaygılar, varoluşçu düşünürler ve psikologlara göre insanın varoluşundan 

kaynaklanan kaygılardır. Saf hali ile bu kaygılar bütün insanlar tarafından bilinç 

düzeyinde yaşanmamaktadır. Fakat bilinçdışı düzeyde varoluşsal kaygıları 

araştırmalarda değerlendirmek şu aşamada olanaksızdır. Bilinçdışı varoluşsal 

kaygıları, özellikle klinik ortamlarda  bireysel görüşmelerde sorgulamak daha 

uygundur. Buna rağmen literatürde bizim çalışmamız gibi varoluşsal kaygıları bilinç 

düzeyinde inceleyen çalışmalar mevcuttur. Gelecekteki araştırmalar için, bu kaygıları 

bilinçdışı düzeyde inceleme olanağı verecek ölçme araçları ve yöntemler geliştirmek 

önerilebilir. 

      Araştırmamızın bir başka sınırlılığı ise örneklemle ilgilidir. Örneklemimizi 

ortalama yaşı 21 olan, klinik düzeyde psikolojik bozukluk yaşamayan üniversite 

öğrencileri oluşturmuştur. Bu nedenle bulgularımız sadece bu grup için 

genellenebilir. Dindarlık ve varoluşsal kaygılar arasındaki ilişkinin özellikle olumsuz 

yaşam olaylarıyla karşılaşan bireyler için çok daha önemli olacağını düşünmekteyiz. 

Ölümle yüzleşme, kronik ve hayatı tehdit eden bir hastalığa yakalanma, yakınlarını 

kaybetme vb. gibi, Yalom (1999)’un acil yaşam deneyimleri dediği olaylar bireylerin 

varoluşsal kaygılarla yüzleşmesine neden olmaktadır. Bu gibi durumlarda bireyin 

inançları çok önemli olmaktadır. Bu nedenle ileride yapılacak çalışmalarda, olumsuz 

yaşam olaylarıyla karşılaşan bireylerin oluşturduğu örneklemlerle bu değişkenler 

çalışılmalıdır. 

 Bütün bu sınırlılıklara rağmen, araştırmamızla ülkemiz din psikolojisi ve 

psikoloji bilimleri için çok önemli  bulgular elde edilmiştir. Bu bulgular ışığında,  

ülkemiz din psikolojisi ve psikoloji bilimleri için bazı öneriler sunulacaktır.  
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      Günümüz insanının en büyük problemi kendini tanımaması ve bundan dolayı 

kendi ihtiyaçlarını fark edememesidir denilebilir. Şüphesiz bunun bazı nedenleri 

vardır. Şeriati (1999) insanla ilgili kesin bir tarifin kolay bir iş olmadığını 

vurgulamaktadır. Çünkü insan tarifi bilimsel bakış açısı, felsefi ekol ve dini inançlara 

göre farklılık göstermektedir. Bilim de küçük bir evren olan insan üzerindeki sır 

perdesini henüz kaldırmış değildir. Alexis Carrel (2005) ise çağımızın medeniyetinin 

kötü durumda olduğunu vurgulamakta ve bunu, medeniyetin insanın gerçek 

doğasının bilinmeden geliştiğine bağlamaktadır. Ona göre medeniyete ilmi buluşlar 

yön vermiştir. Fakat bu ilmi buluşlar insan ihtiyaçlarına göre gelişmemiştir. İnsan, 

kendi dışındaki dünya içinde boğulup, bu alanda elde ettiği başarı ve ilerlemeleri 

ölçüsünde kendinden  ve kendi gerçeğinden uzaklaşmaktadır.  

      Günümüzde bilim ve teknoloji altın çağını yaşamaktadır. Buna rağmen bir 

çok düşünür modern insanın varoluşsal bir bunalım içinde olduğunu 

vurgulamaktadır. Soderstorm (1977)’e göre bunun nedeni, güçlü değerlerin, manevi 

zeminin ve yaşamdaki anlamın kaybedilmiş olmasıdır. Johnson (1956) da batı 

dünyasının temel probleminin dini-felsefik olduğunu ve bunun içsel bir değersizlik 

duygusundan kaynaklandığını belirtmiştir (nakl: Soderstorm,1977).  Tillich (1952) 

çağımızı kaygı çağı olarak değerlendirirken,  Frankl (2000 ) her çağın ortak bir 

nevrozu olduğunu, çağımızın ortak nevrozunun da varoluşsal bir anlamsızlık 

duygusu olduğunu vurgulamaktadır. 

      Dünya çapında yaşanan bu varoluşsal bunalıma rağmen modern dünyada 

teknoloji, yarışma, başarı, hazcılık, bireyselcilik vb. kavramlara çok büyük vurgu 

yapılmaktadır. Tüketimi teşvik etmek için yeni yaşam koşulları ve yeni ihtiyaçlar 

yaratılmaktadır. Kısacası insan tüketimin kölesi haline getirilmektedir. Son 
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zamanlarda gündeme gelen, modern yaşamın boğuculuğuna karşı geliştirilen 

postmodern hareketlerin de kapitalizmin en saf biçimine karşılık geldiği, şimdiye 

kadar metalaştırılamayan doğaya ve bilinçdışına sızılarak, buraların da 

sömürgeleştirilmeye çalışıldığı ileri sürülmektedir (nakl. Göka, 1997). Büyük 

şehirlerin dışında suni doğal yaşam koşullarının oluşturulması, din dışı maneviyata 

vurgu yapan yoga, reiki vb. bazı uygulamaların yaygınlaşması buna örnek verilebilir.  

      Daha önce de belirttiğimiz gibi varoluşsal kaygılar insanın varoluşundan 

kaynaklanan, evrensel kaygılardır. İnsan bilinçli bir varlık olmasından dolayı 

varlığını, varlıktaki amacını merak etmektedir. Ölüm gerçeği her insanın dikkatini 

çekmektedir. Her insan bir dereceye kadar yaşamından sorumlu olduğunu fark 

etmekte ve kaderini kaybetmekten kaygılanmaktadır. Bu varoluşsal ilgilerden 

kaynaklanan gerginlik ve endişeyi hafifletecek ya da ortadan kaldıracak bir güç var 

mıdır? 

     Yalom (2006), tarih boyunca varoluş meselelerine en çok ilgi gösteren 

düşünürlerin köklerinin dinsel bilgelik geleneklerine dayandığını itiraf etmektedir. 

Ona göre, bu konuda düşünsel bir faaliyeti besleyip büyüten yegane zemini dinsel 

kurumlar sağlamıştır. Ayrıca varoluşsal kaygılara karşı dinsel öğretilerin çok 

kapsamlı çözümler ürettiğini vurgulamaktadır. 

      Kısacası varoluşçu filozof ve psikologların tarif ettiği, insanın varoluşsal kötü 

durumuna en kapsamlı çözümleri dinsel inançların sağlayabileceği söylenebilir. 

Araştırmamız da yaşanan bir dindarlığın (iç güdümlü dindarlık) düşük varoluşsal 

kaygı düzeyi ile ilişkisini ortaya koyarak bu düşünceyi desteklemiştir. 

      Bu bağlamda dindarlığın hem insanın en temel kaygılarıyla baş etmesinde, 

hem de, varoluşsal kaygılar ile psikolojik sağlık arasındaki ilişki dikkate alındığında, 
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psikolojik sağlık açısından çok önemli bir faktör olduğu söylenebilir. Fakat bu 

noktada dindarlığın niteliği önem kazanmaktadır. İç güdümlü dindarlık varoluşsal 

kaygıları hafifletirken, dış güdümlü bir dindarlık bunları artırmaktadır. Her ne kadar 

dindarlık içsel bir  deneyim olsa da, bu deneyimin o dinin temel kaynaklarından 

esinlenmesi önemlidir. Temel kaynaklardan kopuk yaşanan bir dindarlığın 

geleneklerin ve kültürün etkisiyle özünü kaybedeceği ve bazı durumlarda zararlı 

olabileceği düşünülebilir. Örneğin, İslam dininin özü sevgi olmasına rağmen, 

geleneklerin etkisi ile dini yaşantı kuralcı, şekilci ve içi boşaltılmış hale getirilmiştir. 

Böylece sevginin yerini korku almıştır. Oysa ki Kuran-ı Kerim’in her suresi, 

Tanrı’nın Rahman ve Rahim isimlerini içeren besmele ile başlamaktadır (Güler, 

2007). Besmelenin anlamı ise şudur: “Çok seven ve çok müşfik olan Allah’ ın 

adıyla” (Akdemir, 2004). Bu bağlamda ülkemizdeki din anlayışının tekrar gözden 

geçirilmesi, geleneklerle karışık yanlış inançların ayıklanması ve din eğitimi veren 

bireylerin ve kurumların bilinçlendirilmesi şarttır.  

      Psikologlar geleneksel olarak maneviyata karşı negatif bir tutum 

sergilemişlerdir. Freud’dan Albert Ellis’e bir çok psikiatrist ve psikolog dinsel 

eğilimleri irrasyonel bulmuşlar ve kötü yaşam olaylarına karşı insanların sığındığı bir 

yer olarak değerlendirmişlerdir (Clay,1996, s.1). Fakat dünya çapında bu tutum son 

zamanlarda değişme eğilimindedir. Psikolojik sağlık alanında çalışanlar, din ve 

maneviyatın duygusal iyileşmedeki rolünü anlamaya başlamışlardır. Ülkemizde, ruh 

sağlığı alanında bu tutum değişikliğinin gözlenememesi üzüntü vericidir. Psikoloji ve 

psikiyatri eğitiminde dini inançlar göz ardı edilmektedir. Modern psikiyatrinin 

bugününe biyolojik paradigma hakimdir (Göka, 1997). Modern psikoloji ise doğal 

bir bilim olma çabasından dolayı pozitivist bir yaklaşım içerisindedir. Oysaki insan 
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sadece biyolojik bir organizma değil, toplumsal ve kültürel yönü olan bir varlıktır. 

İnançları insan yaşamını büyük ölçüde şekillendirmektedir. Bu bağlamda, öncelikle 

ülkemiz psikoloji çalışmalarında din fenomenine de araştırmalar da yer verilmeli ve 

dinlerin insan davranışı üzerine etkileri incelenmelidir. Psikoloji eğitimi alan 

bireylerin, ilerde hizmet verecekleri insanların dini inançlarına aşinalığını sağlamak 

amacıyla, psikoloji müfredatlarına konuyla ilgili uygun dersler konulmalıdır. 

Böylelikle insanla uğraşan bilimlerin birbiriyle diyaloğu gelişecek ve insanı 

anlamaya ve sorunlarına çözüm üretmeye yönelik daha etkili yöntemler 

geliştirilebilecektir. 

      Yalom (1999), varoluşsal kaygıların, diğer bazı psikolojik bozuklukların 

belirtileri olarak görüldüğü için klinik bir konu olarak nadiren işlendiğini 

vurgulamaktadır. Tillich (1952) de, ruh sağlığı alanında çalışanların bütün kaygı 

tiplerinin patolojik olduğunu düşünüp tıbbi müdahalelerle iyileşeceğini 

savunduklarını belirtir. Ülkemizde ruh sağlığı alanında da aynı durum söz 

konusudur. Psikiyatri kliniklerinde mutsuzum, endişeliyim diyen her insana ilaç 

tedavisi başlanmaktadır. Psikiyatrik ilaç kullanımı son yıllarda oldukça artmıştır. 

Oysaki bu yöntemle sorunlar çözülmemekte, sadece üzeri örtülmektedir. Tillich  

(1952), varoluşsal kaygılarla cesurca yüzleşememekten dolayı nevrozların ortaya 

çıktığını belirtmiştir. Yalom (1999) da, nevrozların varoluşsal kaygılara karşı 

geliştirilen savunma mekanizmaları olduğunu belirttikten sonra, varoluşsal kaygılarla 

yüzleşmenin başta acı verdiğini fakat daha sonra iyileştirdiğini savunmaktadır. Fakat 

bir çok terapist bu konulara terapi ortamında değinmekten kaçınmaktadır. Bu 

bağlamda, varoluşsal kaygıların diğer klinik sendromlardan ayrı olarak ele alınması 

önerilebilir. Tillich’in de dediği gibi insanın ontolojik analizinin de yapılıp, psikoloji 
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ve sosyolojinin verileri ışığında daha doğru bir psikopatoloji anlayışı 

geliştirilmelidir. Ayrıca bu konulara teropatik ortamlarda da dikkatlice 

değinilmelidir. Varoluşsal kaygıların hafifletilmesinde bireyin inançlarının iyileştirici 

boyutlarından, etik kurallar çerçevesinde faydalanılmalıdır. 

      Varoluşçu düşünürler insanın varoluşsal durumunu derinlemesine tasvir 

etmektedirler. Fakat insanın bu kötü durumunu ortadan kaldırabilecek köklü öneriler 

geliştirememektedirler. Ölüm gerçeğine vurgu yapıp, hayatın nihai olarak 

anlamsızlığından bahsetmektedirler. Bu anlamda olumsuz bir insan varoluşu tablosu 

çizmektedirler. Fakat dini öğretilerde bunun tam tersi bir durum gözlenmektedir. 

Örneğin her insanı kaygılandıran, bazılarını titreten ölüm gerçeğine karşı Mevlana 

“ölüm benim düğün gecemdir” diyebilmektedir. Mevlana gibi kişiliklere bu 

dinginliği veren değerler ve duyuşlar nelerdir? Bunların din psikolojisi ve psikoloji 

bilimlerince incelenmesi ve insanlara sunulması gerektiği inancındayız. 

      Araştırmamız dindarlık eğilimi, varoluşsal kaygı ve psikolojik sağlık 

konusunda yapılan pilot bir çalışma olarak değerlendirilmelidir. Varoluşsal kaygı 

kavramını gündeme getirdiği için, bir çok eksiklik ve sınırlılıklarına rağmen 

orijinaldir. Fakat verilerimizin aynı konuda yapılacak çalışmalarla netleşmesi 

gerekmektedir. Yapılacak yeni çalışmaların ülkemiz ruh sağlığı alanına yeni boyutlar 

kazandıracağı  ve Frankl’ın (2000) “ psikiyatri ve psikolojinin yeniden 

insanlaştırılması” çağrısına destek vereceği inancındayız. 
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ÖZET 

      Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin oluşturduğu bir örneklemde, dindarlık 

eğilimi (iç güdümsel ve dış güdümsel dindarlık), varoluşsal kaygı (anlamsızlık, ölüm 

kaygısı, suçluluk duygusu) ve psikolojik sağlık arasındaki ilişki araştırılmıştır. 

Dindarlık Eğilimi Ölçeği (DEÖ), Hayatın Amacı Ölçeği (HAÖ), Ölüm Kaygısı 

Ölçeği (ÖKÖ), Günahkarlık Duygusu Ölçeği (GDÖ) ve Kısa Semptom Envanteri 

(KSE), yaş ortalaması 21,4 olan ve  İslam Dinine inanan 461 üniversite öğrencisine 

uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 11.0 paket programı kullanılarak, araştırmacı 

tarafından analiz edilmiştir. Beklentimizle uyumlu olarak dindarlık eğilimi ile 

varoluşsal kaygılar arasında anlamlı ilişkiler elde edilmiştir. Dindarlık eğilimi ile 

anlam duygusu arasında pozitif yönde anlamlı (r = .42, p < .01), dindarlık eğilimi ile 

ölüm kaygısı arasına negatif yönde anlamlı (r = -.13, p < .01) ve dindarlık eğilimi ile 

günahkarlık duygusu arasında negatif yönde anlamlı (r = - .13, p < .01) ilişkiler elde 

edilmiştir. Dindarlık eğilimi ile psikolojik sağlık arasında anlamlı bir ilişki olacağına 

dair kurduğumuz hipotez, bu iki değişken arasında anlamlı düzeyde bir ilişki 

bulunamayarak, desteklenmemiştir. Ayrıca araştırmamızda beklentimizle uyumlu 

olarak varoluşsal kaygılar ve psikolojik sağlık arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 

Anlam duygusu ile psikolojik bozukluk belirtileri arasında negatif yönde anlamlı (r = 

-.51, p < .01), ölüm kaygısı ile psikolojik bozukluk belirtileri arasında pozitif yönde 

anlamlı (r = .27, p < .01) ve günahkarlık duygusu ile psikolojik bozukluk belirtileri 

arasında pozitif yünde anlamlı (r = .58, p < .01) ilişkiler bulunmuştur. Araştırma 

bulguları, değişkenlerle ilgili teorik ve ampirik veriler ışığında tartışılmıştır. 
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ABSTRACT 

      In this study, we investigated the relationship between  religious orientation 

(intrinsic and extrinsic religiosity) and existential anxiety (sense of meaninglessness, 

death anxiety and feeling of guilt) as well as psychological health in a sample of 

university students. Religion Orientation Scale, Purpose in Life Scale, Death Anxiety 

Scale, Guilt Feeling Scale, and Brief Symptom Inventory were administered to 461 

Muslim university students whose mean age was  21,4. The collected data were 

analyzed by the researcher using SPSS 11.0 package programme. As predicted, we 

found significant relationships between religious orientation and existential anxiety. 

That is, the religious orientation had a significant positive correlation with sense of 

meaning (r = .42, p < .01), a significant negative correlation with death anxiety (r = -

.13, p < .01) and a significant negative correlation with religious guilt (r = - .13, p < 

.01). Countrary to our expectation, we did not find a significant relationship between 

religious orientation and psychological health. As predicted, our findings showed 

that there were significant relationships between existential anxiety and 

psychological health. In other words, psychological symptoms had a significant 

negative correlation with sense of meaning  (r = -.51, p < .01), a significant positive 

correlation with death anxiety (r = .27, p < .01) and a significant positive correlation 

with religious guilt  (r = .58, p < .01). These findings were discussed in the light of 

existing theoritical and empirical literature. 
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EKLER 
 
 

 
EK 1. Otobiyografik Anket 
 
 
 
 

Değerli katılımcılar, 
Sizlerden cevaplandırmanız istenilen ölçekler Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Din Psikolojisi Bilim Dalı’ nda,  Doç. Dr. Öznur Özdoğan’ ın danışmanlığında 
hazırlanan yüksek lisans tezi için kullanılacaktır.Toplanan bilgiler gizli tutulacak ve başka 
hiçbir yerde kullanılmayacaktır.  Sizden istenen, soru formlarına adınızı yazmadan, her 
formun başındaki yönergeyi dikkatlice okuyup, tüm sorulara samimiyetle cevap vererek, 
bilimsel niteliği olan bu çalışmaya yardımcı olmanızdır. Araştırmaya katıldığınız için çok 
teşekkür ederim. 
 
                                                                                Tezi Hazırlayan: 
                                                                                FERDİ KIRAÇ                                                    
                                                                                      Psikolog                                    
  

 
 

Sosyo- Demografik Bilgiler 
 

 
* Yaş: 
 
* Cinsiyet:   (  ) Erkek        (  ) Kadın 
 
* Bölüm:  
 
* Sınıfınız:   (    ) Bir   (   ) İki  (   ) Üç   (   ) Dört 
 
* Ekonomik Durum: ( ) Çok Kötü   ( ) Kötü   ( ) Orta   ( ) İyi   ( ) Çok İyi    
 
* Allah’a   (   ) İnanıyorum   (   ) İnanmıyorum 
  
* İslam dinine: (   ) İnanıyorum   (   ) İnanmıyorum 

 
*  Son bir ay içinde psikolojik bir destek (psikoterapi, psikiyatrik  ilaç tedavisi gibi) aldınız mı? 
   
   (  ) Evet   (  ) Hayır 
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EK 2. Dindarlık Eğilimi Ölçeği (DEÖ) 
 
 
 

Değerli Katılımcılar, 
Aşağıda dini tutumlarınızla ilgili bazı ifadeler verilmiştir.Lütfen ifadeleri okuyunuz ve ne kadar 
katıldığınızı yandaki ölçekte uygun rakamın üstüne (x) işareti koyarak belirtiniz. 
 
 
                                                                                                    1 = Hiç katılmıyorum 
                                                                                                    2 = Katılmıyorum 
                                                                                                    3 = Katılıyorum 
                                                                                                    4 = Tamamen katılıyorum 
 
 

1. Dinimin gereklerini hayatımın her alanına uygulamaya çalışırım 1 2 3 4 

2. Allah’ın varlığını her zaman güçlü bir şekilde hissederim 1 2 3 4 

3. Hayata ilişkin bütün düşüncelerimi dinsel inançlarım belirler 1 2 3 4 

4. Ahlaki bir hayat yaşadığım sürece, neye inandığım o kadar önemli 
değildir. 

1 2 3 4 

5. Dinimin gereklerini yerine getirmeme rağmen, dinsel düşüncelerimin 
günlük işlerimi etkilemesine izin vermem. 

1 2 3 4 

6. Her hangi bir engel olmadığı sürece, ibadetlerin aksatılmaması 
gerektiğini düşünürüm 

1 2 3 4 

7. İnanan bir insan olmama rağmen, hayatımda dinden daha önemli şeyler 
olduğunu düşünürüm 

1 2 3 4 

8. Özellikle dinin benim için önemli olmasının nedeni, hayatın anlamına 
ilişkin bir çok soruya cevap vermesidir. 

1 2 3 4 

9. Kişilerin, diniyle ilgili çeşitli yayınları takip etmesi çok önemlidir. 1 2 3 4 

10. Toplumsal ve ekonomik statümü koruyabilmek için, yer yer dinsel 
uygulamalarımdan taviz vermem gerektiğini düşünürüm. 

1 2 3 4 
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EK 3. Hayatın Amacı Ölçeği (HAÖ) 
 
 
 
Değerli Katılımcılar, 
Aşağıda hayatın anlam ve amacı ile ilgili ifadeler verilmiştir. Her ifade 1’den 7’ye kadar 
rakamlarla derecelenmiştir. 1 rakamı  NEGATİF yönde 7 rakamı ise POZİTİF yönde olmak 
üzere birbirine zıt ifadeleri göstermektedir. 4 rakamı ifadeyle ilgili KARARSIZ olduğunuzu, 
2,3,5,6 rakamları ise ifadeyle ilgili ara dereceleri göstermektedir. Lütfen “4” seçeneğini elinizden 
geldiğince az işaretlemeye ve hiçbir maddeyi boş bırakmamaya gayret ediniz. 
 
 
1- Ben genellikle, 

        
               1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
       son derece                                          kararsızım                                          hayat dolu,      
      bezginimdir                                                                                                coşkuluyumdur         
 
2- Hayat bana göre 
 
               1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
        tamamen                                           kararsızım                                           daima  
        rutindir                                                                                                   heyecan vericidir 
 
3- Hayatta  
 
               1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
   hiç bir hedefim                                     kararsızım                                     çok açık hedeflerim  
        ya da                                                                                                                 ve  
     amacım yok                                                                                                  amaçlarım var 
 
4- Kişisel varoluşumun 
 
               1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
kesinlikle bir anlamı                                kararsızım                                  kesinlikle bir anlamı                                                                                       
           ve                                                                                                                  ve 
     amacı yoktur                                                                                                 amacı vardır 
 
5- Her günüm 
 
               1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
         tamamen                                          kararsızım                                      sürekli yeni ve 
          aynıdır                                                                                                         farklıdır 
 
 
6- Eğer elimde olsaydı 
 
               1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
    hiç doğmamış                                       kararsızım                                       bu hayatımın aynısı gibi 
   olmayı seçerdim                                                                                          dokuz hayat daha isterdim 
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EK 3. Devamı 
 
 
 
7- Emekli olduktan sonra, 
 
               1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
 hayatımın geri kalanını                             kararsızım                                    her zaman yapmayı 
  tamamen boş gezerek                                                                                istediğim heyecan verici 
   geçirmek isterim                                                                                       şeyleri yapmak isterim 
 
8- Hayattaki amaçlarıma ulaşma sürecinde 
 
               1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
hiçbir ilerleme                                          kararsızım                                        amaçlarımı tamamlayacak  
kaydedemedim                                                                                                        kadar ilerledim 
 
9- Hayatım 
 
                1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
 bomboş ve sadece                                    kararsızım                                    heyecan verici iyi şeylerle 
 ümitsizlikle dolu                                                                                                    dolup taşıyor 
 
10- Eğer bugün ölecek olsam, hayatımın 
 
                1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
          tamamen                                         kararsızım                                        çok değerli  
     değersiz geçtiği                                                                                         geçtiğini düşünürdüm 
    hissine kapılırdım. 
 
11- Hayatımı düşündüğümde, 
 
                1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
     sık sık neden                                        kararsızım                                         her zaman  
     varolduğumu                                                                                                var olmamda  
   merak ediyorum                                                                                        bir neden görebiliyorum 
 
12-  Kendi yaşamımı, dış dünyayla (toplum,insanlar vb.) karşılaştırdığımda, yaşamımın, dış 
dünyayla 
 
                1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
tamamen uyumsuz                                   kararsızım                                       anlamlı bir şekilde 
olduğunu düşünüyorum                                                                               uyuştuğunu düşünüyorum 
 
13- Ben 
                1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
    çok sorumsuz                                        kararsızım                                        çok sorumluluk  
      bir insanım                                                                                                 sahibi bir insanım 
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EK 3. Devamı 
 
 
 
 
14- Kendi seçimlerini yapma özgürlüğü hususunda, insanın 
 
                1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
 tamamen, kalıtsallık                                  kararsızım                                      hayattaki bütün 
ve çevresel faktörlerin etkisi                                                                      seçimlerini yapmada tamamen 
altında olduğuna inanıyorum                                                                       özgür olduğuna inanıyorum 
                                                                                                       
 
15- Ölümle ilgili olarak, ben 
 
               1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
ölüme hazırlıksızım                                 kararsızım                                   ölüme hazırlıklıyım 
             ve                                                                                                                ve 
ölümden korkuyorum                                                                                  ölümden korkmuyorum 
 
16- İntihar etmeyi 
 
               1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
   bir kurtuluş yolu                                   kararsızım                                      hiçbir zaman 
   olarak, ciddi bir                                                                                       aklımdan geçirmedim 
şekilde düşünüyorum 
 
17- Hayatta bir anlam, amaç ve misyon bulma yeteneğimin 
 
               1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
hiç olmadığını                                         kararsızım                                         çok iyi olduğunu 
düşünüyorum                                                                                                        düşünüyorum 
 
18- Hayatımın 
 
               1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
dışsal faktörler tarafından                         kararsızım                                      kendi kontrolümde                                         
kontrol edildiğini düşünüyorum                                                                    olduğunu düşünüyorum 
 
19- Günlük işlerim benim için 
 
               1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
acı verici ve sıkıcıdır                               kararsızım                                  zevk ve tatmin kaynağıdır 
 
20- Hayatta 
 
               1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
hiç bir misyon ve                                     kararsızım                                     açık hedefler ve 
amaç keşfedemedim                                                                                   tatmin edici bir amaç 
                                                                                                                       keşfedebildim 
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EK 4. Ölüm Kaygısı Ölçeği (ÖKÖ) 
 
 
 
 
 
Aşağıda ölüme dair bazı ifadeler verilmiştir.Lütfen her ifadeyi dikkatlice okuduktan sonra, ifadeye 
tamamen katılıyorsanız “E” (Evet), katılmıyorsanız “H” ( Hayır) seçeneğini daire içine alınız. 
 

 
 
1. Ölmekten çok korkuyorum E H 

2. Zamanın böyle hızlı geçmesi bana çoğu zaman sıkıntı verir E H 

3. Ameliyat olacağımı düşündüğümde çok korkarım E H 

4. Sık sık hayatın gerçekte ne kadar kısa olduğunu düşünürüm E H 

5. Ölümden sonraki hayat beni büyük ölçüde kaygılandırır E H 

6. Kalp krizi geçirmekten gerçekten korkarım E H 

7. Bir cesedin görüntüsü bana dehşet verir E H 

8. İnsanların çıkacak bir Dünya Savaşından söz etmeleri beni dehşete düşürür E H 

9. Acı çekerek ölmekten korkarım E H 

10. Ölmekten hiç korkmuyorum E H 

11. Gelecekte benim için korkulacak hiçbir şey olmadığını hissediyorum E H 

12. Kansere yakalanmaktan özel bir korku duymuyorum E H 

13. İnsanların ölüm hakkında konuşmaları beni tedirgin etmez E H 

14. Ölüm düşüncesi beni hiçbir zaman kaygılandırmaz E H 

15. Ölüm düşüncesi ara sıra aklıma gelir E H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

161  

EK 5. Günahkarlık Duygusu Ölçeği (GDÖ) 
 
 
 
 
 
Aşağıdaki ölçek, bazı sıkıntılar yaşadığınızda  hangi düşünce ve tepkileri gösterdiğinizi  belirlemeyi 
amaçlamaktadır. Soruların Doğru ya da Yanlış şeklinde yanıtları yoktur. Sizden kimlik bilgileriniz de 
istenmemektedir.  Bu nedenle, lütfen aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyup, samimiyetle, her bir 
ifadeye ne derecede katıldığınızı, yandaki cevap bölümündeki sayılardan birinin üzerine (X) işareti 
koyarak belirleyiniz. Her ifade için sadece BİR işaret koymaya ve tüm ifadeleri cevaplandırmaya  özen 
gösteriniz. 
 
 
                                                                                                 1=Hiç Katılmıyorum (%0)   
                                                                                                 2=Çok Az Katılıyorum (%25) 
                                                                                                 3=Biraz Katılıyorum(%50) 
                                                                                                 4= Oldukça Katılıyorum (%75)          
                                                                                                 5= Tamamen Katılıyorum (%100) 
 
 
1 Günahkar olduğum için mutlaka cezalandırılacağım 1 2 3 4 5 

2 Günahlarıma tövbe etsem de çektiğim ızdırap azalmaz 1 2 3 4 5 

3 Eskiden işlediğim günahlar yüzünden o kadar pişmanım ki yaşamdan zevk 
alamıyorum 

1 2 3 4 5 

4 Çok eskiden işlemiş ve pişman olmuş olsam da,  işlediğim günah sık sık 
aklıma gelir ve bana acı verir 

1 2 3 4 5 

5 İşlediğim günahlarımı düşündükçe ümitsizliğe kapılırım 1 2 3 4 5 

6 Hatalarımdan uzaklaşmış olmama rağmen  kendimi hala günahkar 
hissediyorum 

1 2 3 4 5 

7 Sık sık keşke o günahları hiç işlemeseydim diyerek üzülüyorum 1 2 3 4 5 

8 Günahkar bir insan olduğum için hayatın güzelliklerini hak etmiyorum 1 2 3 4 5 

9 Cehennemde yanacağım 1 2 3 4 5 

10 Günahkar bir insan olduğum için Allah’ın merhametini hak etmiyorum 1 2 3 4 5 

11 Günahlarım için duyduğum pişmanlık ve sıkıntı hiç geçmeyecekmiş gibi 
geliyor 

1 2 3 4 5 

12 Sürekli keşke o an nefsime uymasaydım diyorum 1 2 3 4 5 

13 Ben günahkarım 1 2 3 4 5 

14 Hiç affedilmeyeceğim 1 2 3 4 5 

15 İşlediğim günahlarımı affedemiyorum ve kendimi cezalandırıyorum 1 2 3 4 5 

16 Kendimi manevi olarak kirlenmiş hissediyorum 1 2 3 4 5 

17 Kendimi hiç sevmiyorum 1 2 3 4 5 

18 İşlediğim günahlardan ötürü Allah’ın beni terk ettiğini hissediyorum 1 2 3 4 5 

19 Hiç iyi bir kul olamadım 1 2 3 4 5 
20 Kendimi günahkar hissettiğimde, hayatım hakkında, kendimi kısıtlayacak 

kararlar alıyorum. 
1 2 3 4 5 
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EK 6. Kısa Semptom Envanteri (KSE) 
 
Aşağıda, insanların bazen yaşadıkları belirtilerin ve yakınmaların bir listesi verilmiştir. 
Listedeki her maddeyi lütfen dikkatle okuyun. Daha sonra o belirtinin SİZDE BUGÜN 
DAHİL, SON BİR HAFTADIR NE KADAR VAROLDUĞUNU yandaki bölmede uygun olan 
yerde işaretleyin. Her belirti için sadece bir yeri işaretlemeye ve hiçbir maddeyi atlamamaya 
özen gösterin. Yanıtlarınızı aşağıdaki ölçeğe göre değerlendirin: 
    
 Bu belirtiler son bir haftadır sizde ne kadar var? 
0. Hiç yok   1. Biraz var     2. Orta derecede var   3. Epey var    4. Çok fazla var                                                   

                                                                    
                                        Bu belirtiler son bir haftadır sizde ne kadar var? 

1. İçinizdeki sinirlilik ve titreme hali 0 1 2 3 4 
2. Baygınlık, baş dönmesi 0 1 2 3 4 
3. Bir başka kişinin sizin düşüncelerinizi kontrol edeceği fikri 0 1 2 3 4 
4. Başınıza gelen sıkıntılardan dolayı başkalarının suçlu 
olduğu duygusu 

0 1 2 3 4 

5. Olayları hatırlamada güçlük 0 1 2 3 4 
6. Çok kolayca kızıp öfkelenme 0 1 2 3 4 
7. Göğüs (kalp) bölgesinde ağrılar 0 1 2 3 4 
8. Meydanlık (açık) yerlerden korkma duygusu 0 1 2 3 4 
9. Yaşamınıza son verme düşüncesi 0 1 2 3 4 
10. İnsanların çoğuna güvenilemeyeceği hissi 0 1 2 3 4 
11. İştahta bozukluklar 0 1 2 3 4 
12. Hiçbir nedeni olmayan ani korkular 0 1 2 3 4 
13. Kontrol edemediğiniz duygu patlamaları 0 1 2 3 4 
14. Başka insanlarla beraberken bile yalnızlık hissetmek 0 1 2 3 4 
15. İşleri bitirme konusunda kendini engellenmiş hissetmek 0 1 2 3 4 
16. Yalnızlık hissetmek 0 1 2 3 4 
17. Hüzünlü, kederli hissetmek 0 1 2 3 4 
18. Hiçbir şeye ilgi duymamak 0 1 2 3 4 
19. Ağlamaklı hissetmek 0 1 2 3 4 
20. Kolayca incinebilme, kırılmak 0 1 2 3 4 
21. İnsanların sizi sevmediğine, kötü davrandığına inanmak 0 1 2 3 4 
22. Kendini diğerlerinden daha aşağı görme 0 1 2 3 4 
23. Mide bozukluğu, bulantı 0 1 2 3 4 
24. Diğerlerinin sizi gözlediği ya da hakkınızda konuştuğu 
duygusu 

0 1 2 3 4 

25. Uykuya dalmada güçlük 0 1 2 3 4 
26. Yaptığınız şeyleri tekrar tekrar doğru mu diye kontrol 
etmek 

0 1 2 3 4 

27. Karar vermede güçlükler 0 1 2 3 4 
28. Otobüs, tren, metro gibi umumi vasıtalarla seyahatlerden 
korkmak 

0 1 2 3 4 

29. Nefes darlığı, nefessiz kalmak 0 1 2 3 4 
30. Sıcak soğuk basmaları 0 1 2 3 4 
31. Sizi korkuttuğu için bazı eşya, yer ya da etkinliklerden 
uzak kalmaya çalışmak 

0 1 2 3 4 

32. Kafanızın “bomboş” kalması 0 1 2 3 4 
33. Bedeninizin bazı bölgelerinde uyuşmalar, karıncalanmalar 0 1 2 3 4 
34. Günahlarınız için cezalandırılmanız gerektiği 0 1 2 3 4 
35. Gelecekle ilgili umutsuzluk duyguları 0 1 2 3 4 
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EK 6. Devamı 
                                           

 
   Bu belirtiler son bir haftadır sizde ne kadar var? 

 
36. Konsantrasyonda (dikkati bir şey üzerinde toplama) 
güçlük/ zorlanmak 

0 1 2 3 4 

37. Bedenin bazı bölgelerinde zayıflık, güçsüzlük hissi 0 1 2 3 4 
38. Kendini gergin ve tedirgin hissetmek 0 1 2 3 4 
39. Ölme ve ölüm üzerine düşünceler 0 1 2 3 4 
40. Birini dövme, ona zarar verme, yaralama isteği 0 1 2 3 4 
41. Bir şeyleri kırma, dökme isteği 0 1 2 3 4 
42. Diğerlerinin yanındayken yanlış bir şeyler yapmamaya 
çalışmak 

0 1 2 3 4 

43. Kalabalıklarda rahatsızlık duymak 0 1 2 3 4 
44. Bir başka insana hiç yakınlık duymamak 0 1 2 3 4 
45. Dehşet ve panik nöbetleri 0 1 2 3 4 
46. Sık sık tartışmaya girmek 0 1 2 3 4 
47. Yalnız bırakıldığında/ kalındığında sinirlilik hissetmek 0 1 2 3 4 
48.Başarılarınız için diğerlerinden yeterince takdir görmemek 0 1 2 3 4 
49. Yerinde duramayacak kadar tedirgin hissetmek 0 1 2 3 4 
50. Kendini değersiz görmek/ değersizlik duyguları 0 1 2 3 4 
51. Eğer izin verirseniz insanların sizi sömüreceği duygusu 0 1 2 3 4 
52. Suçluluk duyguları 0 1 2 3 4 
53. Aklınızda bir bozukluk olduğu fikri 0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 

 

 


