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ÖNSÖZ 

Ġnsana yaklaĢımını olumlu duygu, değer ve davranıĢlar üzerinden yapan pozitif 

psikolojinin etkisiyle bireyin dini yaĢantısı ve psikolojik iyi olmasını konu edinen 

araĢtırmalarda son zamanlarda büyük bir artıĢ olduğu halde metot ve içerik olarak 

oldukça farklı bir yaklaĢım sergiledikleri görülmektedir. Dinî hayatı, manevî hayatı 

iyi olma ve değerler iliĢkisine doğru hızla yönelen bu araĢtırmalar özellikle dinin 

insan psikolojisiyle olan iliĢkilerini tespit etmeyi amaç edinen din psikolojisinin dik-

katini çekmekte olup psikolog ve din psikolojisi uzmanlarının yoğun ilgisine mazhar 

olmaktadır. Psikolojinin din psikolojisiyle birlikte insan üzerine ortak çalıĢmalar 

yapması ile önemli mesailer harcayan araĢtırmacıların gayretleri ciddi anlamda bir 

literatür oluĢmasını sağlamıĢtır. 

Ġnsanların mutlu ve huzurlu olmak istediği erdemli bir dünyada, sağlıklı insan-

insan ve insan-evren iliĢkisinin kurulması için olumlu duygu ve değerler arasında 

önemli iĢler gören affetme olgusu bu süreç içerisinde birçok araĢtırmacı tarafından 

mutluluğun anahtarı olarak sunulmaktadır.  

Din psikolojisi alanında ‗Affetme psikolojisi‘ ni ele alan bu araĢtırma; hem dinî 

yönelimin bireyin affetmesine hem de affetmenin bireyin psikolojik iyi olmasına 

katkısını incelemektedir. Özellikle ‗psikolojik açıdan sağlıklı, olumlu bir duygusal ve 

biliĢsel yapıya sahip olma‘ anlamında ifade edilen psikolojik iyi olma hali çalıĢmaları 

içerisinde dini yönelim ve affetme arasındaki iliĢki üzerinde durulmaktadır. 

AraĢtırmanın birinci bölümü teorik açıklamalara ayrılmıĢtır. Bu bölümde affet-

mek, psikolojik ve dini bir bakıĢ açısıyla ele alınmıĢtır. 
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Ġkinci bölüm, araĢtırmada uygulanan yöntem ve anketin sonuçlarından oluĢmak-
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1.GİRİŞ 

 

Affetme ve affedicilik, yüzlerce yıldır felsefî ve teolojik araĢtırmaların konusu 

olmuĢtur. Psikolojide ise, affetme ve affedicilikle ilgili çalıĢmaların yaygınlık ka-

zanması, pozitif psikoloji akımıyla birlikte son çeyrek asırda gerçekleĢmiĢtir. Konuy-

la ilgili araĢtırmalar, 1980‘lerde hız kazanmıĢ, 2000‘li yıllarda ise affetme/affedicilik 

konusu, psikolojide en çok çalıĢılan konulardan birisi haline gelmiĢ (McCullough, 

Bono ve Root, 2005), danıĢmanlık psikolojisi, sosyal psikoloji, din psikoloji, aile 

danıĢmanlığı gibi alanlarda affedicilik üzerine çok sayıda çalıĢma yapılmıĢtır. Bu 

ilgi; affetmenin sosyal iliĢkiler açısından vazgeçilemez bir özellik olmasından kay-

naklanmaktadır. 

BağıĢlama ve bağıĢlanma kavramları dinî literatürde olduğu kadar psikoloji bi-

liminde de önem kazanmıĢtır. Suçluluk hisseden kiĢinin karĢısında suçlu olduğu 

mercii olarak Tanrı‘dan ya da diğer bir kiĢiden af talep etmesi, dinî bir değer olması-

nın yanı sıra, psikolojik süreçler içermesi bakımından da modern psikolojinin ince-

leme alanına girmiĢtir (Elif Kara 2009). 

Affetme farklı Ģekillerde ele alınmaktadır. Birincisi, bireyin Tanrı'nın kendisini 

affetmesi ile ilgili düĢüncelerinin incelenmesidir. Ġkincisi ise bireyin kendisini, baĢ-

kasını/baĢkalarını veya olumsuz hayat koĢullarını affetmesidir.  

Bir baĢka ifadeyle kiĢi, kendisine karĢı suç iĢleyen birini veya kendisini affede-

memesi gibi, olumsuz hayat koĢullarını da tolere ede(meye)bilir. Zaman zaman top-

lumda "seni asla affetmeyeceğim", "kendimi asla affetmeyeceğim" gibi serzeniĢte 

bulunanları ya da hayat Ģartlarına kızarak "batsın bu dünya, kötü kader" gibi ifadele-
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rin kullananları duymak mümkündür. Kısacası çok boyutlu bir yapı arz eden affetme 

konusu farklı Ģekillerde ele alınabilir.  

Affedicilik; çiftler, arkadaĢlar, toplumlar ile olan iliĢkileri kalıcı yapmada etkili 

bir özelliktir. Sosyal iliĢkilerdeki kaçınılmaz olan zorlukların tümünde adaleti yerine 

getirme çabası ya da affetmenin karĢıtı olarak düĢünülen kin tutma, intikam alma 

duygusu hâkim olsaydı; yaĢam oldukça negatif duygularla sürdürülmeye çalıĢılırdı.  

Affetme davranıĢı ise kiĢilerarası iliĢkilerin varlığını ve geleceğini olası kıldığı 

gibi, kiĢinin içsel iliĢkilerini de önemli ölçüde kolaylaĢtırmaktadır. Affetmenin kiĢi-

nin kendisine dönük boyutu da vardır. KiĢinin kendini ve diğerlerini affetmesi için 

sağlıklı bir kapasitesi olmadan mutlu bir gelecek ihtimali zordur.  

Bu tez beĢ bölümden oluĢmaktadır: Birinci bölümde Transpersonel psikoloji ve 

Kur‘an a göre affetme kavramı incelanmiĢtir. 

Ġkinci bölümde; insanın kendisini affetmesi ve bunu nasıl sağlayabileceği psiko-

lojik kuramlar çerçevesinde ele alınmıĢtır. Ayrıca Ryff‘ın psikolojik iyi olma ölçeği 

incelenmiĢ, affetme ve psikolojik iyi olma üzerine yapılmıĢ araĢtırmalara yer veril-

miĢtir. 

Üçüncü bölümde; araĢtırma sürecinde hangi yöntemlerin kullanıldığına, araĢtır-

mada kullanılan ölçekler hakkında ayrıntılı bilgiye ve veri toplama araçlarına yer 

verilmiĢtir. 
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AraĢtırmanın dördücü bölümünü toplanılan verilerle yapılan analizlere yer ve-

rilmiĢ, ayrıca çalıĢmanın nitel kısmını oluĢturan 40 kiĢiyle yapılan görüĢmelerin ön 

test ve son test bulguları ele alınmıĢtıtr. 

BeĢinci ve son bölümde; araĢtırmanın bulguları üzerine varılan sonuç ve önerile-

ri yer verilmiĢtir. 

Bu çalıĢmada kullanılan veri toplama araçlarının ilki insanların cinsiyet, yaĢ ve 

eğitim seviyesi hakkında bilgi toplamak amacıyla hazırlanan Bilgi Toplama Formu' 

dur. Ayrıca insanların affedicilik düzeyini saptamak için Ali Ayten tarafından hazır-

lanmıĢ olan anket ve Özlem Güler tarafından hazırlanmıĢ olan Tanrı Algısı Ölçeği 

(TA)  son olarak da psikolojik iyi olma düzeylerini ölçmek için (Ruff, 1989) Psikolo-

jik Ġyi Olma Ölçekleri‘ nin 42 maddelik formu kullanılmıĢtır. 

1.1. Araştırma Problemi (Sorun): 

Ġnsanların dini ve manevi inançları ile psikolojileri ve iyi hissetmeleri arasındaki 

iliĢkinin varlığının birçok araĢtırma sonucunda ortaya çıkmıĢ olması yadsınamayan 

bir bilgidir. Batıda özellikle din psikolojisi alanında yapılan alan araĢtırmaları da bu 

iki olgu arasında olumlu ya da olumsuz bir iliĢkinin  (korelâsyonun) varlığını kanıtlar 

niteliktedir.  

Bu çalıĢmada da affetmenin beraberinde getirdiği huzurun, mutluluğun ve sağlı-

ğın ne demek olduğu, nasıl tanımlandığı, nasıl yaĢandığı ele alınacaktır. En sonunda 

da affetme bilinci ve tecrübelerinin insanların maddi manevi yaĢamlarıyla bir iliĢki 

içinde olup olmadığı; öyle ise ne tür bir iliĢki içinde olduğu (olumlu ya da olumsuz) 

https://www.google.com.tr/search?q=affetmeyin&spell=1&sa=X&ei=P642UpW-MY_AswbXkIHQAQ&ved=0CCkQBSgA
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araĢtırılacaktır.  Dolayısıyla bu çalıĢma affetmeye yönelik bir bakıĢ açısına sahip 

olan insanların, psikolojisini konu edinmiĢ olacaktır.  Buna göre; 

―Katılımcıların affetme düzeyleri arttıkça psikolojileri ve iyi hissetme düzeyleri 

de artmakta mıdır yoksa azalmakta mıdır? ‖ 

―Katılımcıların affetmek düzeyleri arttıkça Tanrı algısı düzeyleri artmakta mı-

dır? Azalmakta mıdır?‖ 

―Katılımcıların affetme düzeylerinin ölçümüyle elde edilen puanlara göre dağı-

lımı nedir? Ve bu puanlara göre katılımcılar hangi düzey içerisine girmektedir?‖ 

―Katılımcıların psikolojik iyi hissetme düzeylerine göre dağılımı nedir? Ve bu 

puanlara göre katılımcılar hangi düzey içerisine girmektedir?‖ 

 ―Katılımcıların cinsiyet, yaĢ, öğrenim durumu gibi demografik özellikleriyle af-

fetmek düzeyleri arasında nasıl bir dağılım vardır?‖ 

1-2.Araştırma Amacı: 

Yüce bir yaratıcıya inanma duygusu, ilk insanlıktan günümüze değin varlığını sürekli 

olarak sürdürmüĢ olan bir olgudur. Bu olgunun gerek bireysel, gerekse toplumsal 

boyutları ile birçok yönü bulunmaktadır. Örneğin affetmek Yahudilik, Hıristiyanlık, 

Ġslam, Budizm ve Hinduizm düĢüncesine göre insan yaratılıĢında var olan en büyük, 

en üstün hediyedir. 

     Affetmek kiĢinin sürdürmekte olduğu yaĢamın farkında lığını, davranıĢlarıyla ve 

hisleriyle anlaması ve ifade etmesidir. 
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     Hayata verilen affetmeye cevaplar/ karĢılıklar insanın zihninde yaĢadığı kavgalara 

karmaĢaya son vermesine, insanın yaratıcısı ile daha sağlıklı iliĢkiler kurmasına ve 

dünyada ise inananların mutluluğuna, diğer insanlarla daha derin, daha tatmin edici 

iliĢkiler kurmasına yardımcı olur.   

Affetmede suçu tamamen unutma ve olmamıĢ gibi davranma yoktur. Ancak, nefreti 

yenmek ve öç alma duygusundan vazgeçmek esastır. Suçlu yine suçludur ve suç yine 

suç tur.  Affetmede, kinin ve nefretin azalması ve suçluya karĢı güzel duygular için 

bir dönüĢ ve motivasyon vardır. Sonuçta olumsuz duyguların yerini olumlu duygular 

alır, kiĢide "daha olumlu geliĢmelerin olacağı konusunda" bir ümit oluĢur. Ancak 

affetme, sadece "affediyorum" sözünden ibaret değildir. Bireyin davranıĢlarına, hayat 

tarzına ve baĢkalarıyla olan iliĢkilerine yansıyan bir yönü vardır. 

1.3-Araştırmanın Önemi: 

Affedicilik eğiliminin düĢük olduğu toplumlarda sosyal yaĢamın gerektirdiği di-

namiklerin oluĢması ya çok zordur ya da mümkün değildir. Sosyal yaĢam birlikte 

çalıĢmayı, iĢ birliğini, paylaĢmayı, sorumluluk almayı ve iletiĢimi gerektirmektedir.  

Bu dinamiklerin oluĢmasında etkin olan faktörlerden biri de  ―affedicilik‖ eğili-

midir.  

Bireyler yaĢamları boyunca içinde bulundukları an ve gelecek hakkında düĢün-

me, plan yapma eğilimi içerisindedirler. Aile, okul gibi bireylerden oluĢan kurumlar 

da içinde bulundukları durumdan yola çıkarak gelecekleri hakkında planlamalar 

yapma ihtiyacı ve isteği içerisindedirler. Ancak planlama yapabilmek için Ģu anda 

içinde bulunduğu durumun açıkça bilinmesi gerekmektedir. Bireyler var olan durum 
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hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarında ortaya çıkan belirsizlik bir rahatsızlık 

durumuna sebep olmaktadır. ÇalıĢma bu yönleriyle dikkate alındığında günceldir. 

Bireyin içinde bulunduğu belirsizlik durumu kiĢide çaresizlik ve kaygıya neden 

olmaktadır. Belirsizliğin uzun süre devam etmesi durumunda kiĢide sürekli kaygı 

ortaya çıkmaktadır. Bireyler sürekli kaygı içinde oldukları zaman yaĢamlarını ―nor-

mal‖ Ģekilde sürdüremedikleri bilinmektedir 

Toplum içerisinde yaĢayan ve sosyal bir varlık olan insanın birey olarak kendi 

içinde ve toplum içerisinde kendisini nasıl hissettiği, bireyin psikolojik iyi halinin 

oluĢması ve devam etmesi için büyük önem taĢımaktadır. Affedicilik gibi sosyal bir 

duygu geliĢtirilmesi Ģimdiki ve gelecek zamana iliĢkin duyguları, kaygı, öfke kontro-

lü gibi bireysel duygular açısından bireyi iyi bir seviyeye getirecek ve birey psikolo-

jik olarak iyi durumda olacaktır. Ġyi durumdaki bireylerden oluĢan iyi toplumların 

oluĢması ve varlığını devam ettirebilmesi için bireyle ilgili bu durumların önemi yad-

sınamaz. 

1.4. Araştırma Sınırlılıkları 

 Bu araĢtırmada nicel çalıĢma evren örnekleminde 18-60 yaĢ arası Ġran da ya-

Ģayan çeĢitli kurumlarda çalıĢan 1500 kiĢi ile sınırlandırıldı. Ayrıca bu çalıĢmada 

insanların affedicilik düzeyini saptamak için Ali Ayten tarafından hazırlanmıĢ olan 

anket, Özlem Güler tarafından hazırlanmıĢ olan Tanrı Algısı Ölçeği (TA) ve psikolo-

jik iyi olma düzeylerini ölçmek için (Ruff, 1989) Psikolojik Ġyi Olma Ölçekleri‘nin 

42 maddelik formu ile sınırlandırılmıĢtır.  
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AraĢtırmanın nitel kısmında Ġran da yaĢayan 19-54 yaĢ arası 40 kiĢi ve Tanrı Algısı 

Ölçeği (TA), Affedicilik Ölçeği, testleri ön test ve son test uygulamasıyla sınırlandı-

rılmıĢtır. 
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                                                   BÖLÜM I 

                                     Transpersonel Psikoloji– Benötesi 

Bu bölümde araĢtırmanın kuramsal çerçevesinden üç ana baĢlığa yer verile-

cektir. Transpersonel- Ben ötesi baĢlığı altında affetmenin sözlük anlamı, tarihçesin-

den, affın terim anlamları ele alınacaktır. Ve affetme kavramını etkileyen bazı kiĢilik 

özellikleriyle Kur‘an da af kavramı ve bu anlama gelen diğer kavramlar ele alınacak-

tır. 

1.1-ARAŞTIRMANIN KURAMSAL ÇERÇEVESİ 

1.1.1- Transpersonel - Benötesi Nedir: 

ÇalıĢmamıza esas teĢkil eden "Transpersonel" kavramı psikolojik bir fikir ola-

rak, yaklaĢık yüzyıl önce ortaya atılmıĢ ve ilk kullanımı da William James tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢtir (Mark C. Kasprow ve Bruce W. Scotton, Journal of Psychotheray 

Practice and Research, 8:1, Winter 1999. s. 12). 

Transpersonel kelimesi tam anlamıyla "ben ötesi" demektir. Ego ötesindeki in-

san deneyimlerini içeren âlemle ilgilidir. "Transpersonel" [ben ötesi] soysal, ırksal, 

kolektif ve filo genetik anılar, karmaĢık deneyimler ve arketiptik dinamikleri kapsar 

(Stanislav Grof,Geleceğin Psikolojisi,Sezer Soner (çev.), Izmir: Ege Meta 

Yaınları,2002. s.14). 

Transpersonel Psikoloji (Benötesi Psikolojisi), öncelikle her insanın derinlikle-

rinde, genelde bilinen, güncel hayata yansıyan yönünden daha yüce bir yönü olduğu-

na inanır. Ġnsanı sonsuz geliĢme potansiyeli olan bir varlık olarak kabul eder ve bit-

miĢ değil, geliĢme halinde bir ekoldür. Benötesi deneyimler, tanımları itibarıyla kim-
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lik duygusu ve benlik kavramını aĢar. Ġnsanlığın maneviyatını ve daha geniĢ yönleri-

ni ihtiva eder (Ö. Özdoğan-Gazali ve Benötesi YaklaĢım). 

Ġnsanın kendi yürüdüğü yolda kendi gerçeğini bulması, bütün bir insan olarak 

kendini ifade ederek diğer insanlarla sağlıklı iletiĢim kurması öncelikle kendisini 

tanımaktan geçmektedir. Enneagram, yaĢam boyu süren kendimizi keĢfetme sürecin-

de bize tipimize iliĢkin tuzakları ve zaafları göstererek, kendi öz doğamıza daha de-

rinden bakmamızı sağlar. Bu çalıĢma, tipimizin otomatik tepkilerine dur diyerek, iç 

görü kazanmamızı sağlar ve uykuda yaĢamak yerine uyanmamızı amaçlar. KiĢilik 

tipimizin otomatik tepkilerini ne kadar çok görürsek, onlarla özdeĢleĢmekten o kadar 

vazgeçeriz. Kendimiz olmak ve özgürleĢmek böyle ifade edilebilir (Ö. Özdoğan-

Gazali ve Benötesi YaklaĢım). 

1.3.2. Sözlük Anlamı: 

―Af‖ kelimesi Arapça ―A-F-V‖ kökünden türemiĢ bir isimdir. Sözlükte ―silmek, 

yok etmek, imha etmek, mahvetmek, kazımak, iptal etmek, hükmünü kaldırmak, bir 

Ģeyin en iyisi ve en kalitelisi, bir Ģeyin izlerini ve varlığını bütünüyle ortadan kaldır-

mak; bir Ģeyi bırakıp diğer Ģeyi istemek, bir Ģeyi almak, ona ulaĢmayı istemek anlam-

larına gelir. 

Lütuf, ihsan, iyilik, fazilet; bağıĢlamak, sorumluluktan kurtarmak; günahı gi-

dermek, iĢlenmiĢ olan günahtan dolayı hesaba çekmemek, hak edenin cezasını ver-

mekten vazgeçmek ve hak edilen cezayı düĢürmek, ıskat (bir hakkı düĢürmek), nafa-

kadan artan Ģey, fazlalık, artık, ihtiyacın karĢılanmasından sonra artakalan, çoğal-

mak‖ gibi manalara gelmektedir. Bu kelime Arap dilinde türevleri ve kendisiyle kul-

lanılan edat ve harf-i cerlerle farklı manaları da ifade etmektedir. Lazım ve müteaddî 



11 

 

olarak kullanımı aynıdır (Ġbn Fâris, Ebu‘l Hüseyin Ahmed b. Zekeriyya, Mu‘cemu‘l-

Mekâyîs fi‘l-Luğa, IV, (tah. Abdus-Selâm Muhammed Hârun), El-Fikr. ts., s.57, 

(a.f.v. mad.)). 

Affetmek, bağıĢlamak, vazgeçmek, çekilmek, görülmeyecek hale getirmek ve 

cezalandırmanın kaldırılması anlamları da olan afv kavramının; safh (hoĢgörü) anla-

mını içerdiği de belirtilmektedir (Ez-Zebîdî, Tâc,s. 67). 

Affediciliği, Hargraveve Sells (1997); hatalı olan birine karĢı öfkenin sonlandı-

rılması,  DiBlasio ve Proctor (1993); iliĢkilerin ve duygusal yaralanmaların tedavi 

edilmesi, Smedes (1984); ise bir zarara sebep olan kimsenin cezalandırılmadan affe-

dilmesi olarak tanımlamaktadır. Piderman' a (2010) göre ise affedicilik; kinin ve acı-

nın uzaklaĢtırılması, kızgınlık ve intikam düĢüncelerinden uzaklaĢmaya karar veril-

mesidir. 

1.3.3-Affın Terim Anlamı 

Af ile ilgili yapılan tanımları Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür: 

―Müstahak olunan cezayı düĢürmektir‖ (er-Râzî . 606/1210)) 

―Suçun karĢılığı olan cezayı terk etmektir‖ (Sahih-i Buhari s. 433.) 

―Kötülük ve haksızlık edeni, suç ve günah iĢleyeni bağıĢlama; cezalandırmaktan 

vazgeçmedir.‖ ( Ġbn Manzur,74) 

  ―Övülen bir vasıf olarak ―affetme‖ korku veya çekingenlikten dolayı baĢkasını 

bırakıvermek değildir. Bilakis kiĢinin karĢısındakini cezalandırma gücüne sahip ol-
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masına rağmen serbest bırakmasıdır.‖ (el-Behiy, Muhammed, Ġnanç ve Amelde Ah-

laki Kavramlar (.  Turgut,A. 1995, s. 229. ) 

  Kuran‘da Allah‘ın affedici oluĢu ve affın ilahî bir sıfat ve yüksek bir ahlaki 

meziyet olduğu çeĢitli vesilelerle dile getirilmiĢtir. (ġûra, 42/42) 

ٌٌبا ا َمىِٞإ رَم اٌب ا َم ٌُل اىَٖم ىَم ِإلَم ْٗظ ا ُل ْٞظسِإا ىْظ َم ِّ َمزْظ ِإا ِإ َم ا اْظ ا ِٜإ َُم ٘ َٝم ْظ ُل َٗم ا ا ىَّْ ضَم َُم ٘ َُل يِإ اَٝم ْظ َِم ٝ ا ىَّرِإ يَٚم ا َم وُل ََم ا ىعَّ ِٞإ َّ       ِّإ

 Ceza yolu ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taĢkınlık 

edenler içindir. ĠĢte onlar için elem dolu bir azap vardır. (ġûra, 42/42)      

1.3.4. Kavramsal Açıdan Affetme: 

Affetme (forgive) kelimesi etimolojik olarak eski Ġngilizcede "Ģikâyetlerinden 

vazgeçme ve kızgınlığı durdurma" demektir (Droll, 1984). Williamson ve 

Gonzales‘e (2007) göre ise affetme pek çok süreci içine alan ve birçok değiĢkenden 

oluĢan karmaĢık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle affetmenin uzlaĢılan bir tanımı yok-

tur (Berry ve diğerleri, 2005). Enright tanımında biliĢ, duygu ve davranıĢ etkileĢimini 

(Enright ve Fitzgibbons, 2000), McCullough aradan geçen zaman ile birlikte intikam 

düĢüncesinin azalmasını ve uzlaĢıda artıĢı (McCullough, Fincham ve Tsang, 2003), 

Snyder biliĢi (Thompson ve Snyder, 2003), Worthington ise duyguyu vurgulamıĢtır 

(Worthington ve Wade, 1999). Tüm bu tanımlara bakıldığı zaman affetmenin karıĢık 

bir olgu olduğu görülmektedir. 

McCullough‘a (2000) göre sosyal iliĢkilerde hata ve yaralanmalar bazen kaçı-

nılmaz olur ve affetme bu iliĢkilerin yeniden düzenlenmesini sağlar. Ek olarak affet-

menin iliĢkide uyumu artırdığını ileri sürer. Affetme suçlu kiĢiye karĢı olumsuz dü-
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Ģünce, duygu ve davranıĢın azalmasını sağlarken; olumlu düĢünce, duygu ve davranı-

Ģı artırır. 

 McCullough (2008) affediciliği aile veya grup fonksiyonlarının yararı için geli-

Ģen bireyler arası bir iliĢki olarak değerlendirmektedir. Yani, affedicilik grupta uyu-

mu tekrar sağlar ve böylece topluluğun baĢarısına ve varlığını sürdürmesine katkısı 

olur. McCullough, Pargament ve Thorensen (2000) de affetmeyi, kiĢinin kendisine 

ve çevresine zarar veren olumsuz duygulardan vazgeçerek, zarar gören iliĢkiyi dü-

zeltmek amacıyla öfke ve intikam alma gibi olumsuz duyguları, hoĢgörü ve empati 

duygularıyla değiĢtirme süreci olarak tanımlamaktadır. Tanıma göre birey suçluyu 

affettiğinde düĢünce, duygu, güdü ya da davranıĢ olarak değiĢim göstermiĢtir. Bu 

anlamda affetme sadece içsel ya da sadece kiĢilerarası bir süreç olmamakla birlikte; 

iki özelliği de birlikte içermektedir (Alpay, 2009). 

Affetme, suçlunun sorumluluğundan kurtulması anlamına gelmez. Affetme, ma-

nevi anlamda kırgınlık yaĢayan kiĢinin, bu kırgınlığı ve kızgınlığından, suçlu lehine 

vazgeçmesidir (Dawary, 2006).  Affetmede suçu tamamen unutma ve olmamıĢ gibi 

davranma da yoktur. Ancak, nefreti yenmek ve öç alma duygusundan vazgeçmek 

esastır. Suçlu yine suçludur ve suç yine suçtur (Dowrick, 2000).  

Affetme hem içsel hem de kiĢilerarası bir tanım olarak literatürde yer almaktadır 

(Alpay, 2009).  Affetme psikolojik bir iyileĢme kaynağı olarak vurgulanmaktadır. Bu 

iyileĢme sadece kiĢinin kendisi için değil incinmenin yaĢandığı iliĢki için de bir iyi-

leĢme oluĢturmaktadır. KiĢilerarası düzeyde affetme, incinen kiĢinin hatalı kiĢiyi 

affetmesi ile iliĢkinin düzelmesine yardımcı olabilmektedir (Baumeister, Exline ve 

Sommer, 1998). 
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Gerçek anlamda affetmenin gerçekleĢmesi için her Ģeyden önce nefret, öfke, kır-

gınlık, kendine kızma, intikam alma gibi olumsuz duygular bir kenara bırakılmalıdır. 

Bir kiĢi affettiğini söylediği halde hâlâ olumsuz duygu ve düĢünceler taĢıyorsa affet-

me içselleĢtirilmemiĢ demektir. Psikolojik iyileĢme sağlaması beklenen affetme içsel 

olarak da gerçekleĢmelidir (Auerbach, 2005).  Bu anlamda, sosyal ahengin oluĢtu-

rulmasına katkı sağlayan olumlu sosyal bir fenvomen olarak görülmektedir 

(Baumeister, Exline ve Sommer, 1998). 

Batıda affetmenin kavramsallaĢtırmasına iliĢkin çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

ABD'de affetmenin kavramsallaĢtırılmasına yönelik yapılan bazı çalıĢmalar Ģu Ģekil-

dedir: Denton ve Martin (1998) klinik sosyal çalıĢmacılar arasında bir araĢtırma yü-

rütmüĢ, Ģu sonuçları bulmuĢtur: Affetme, genellikle olumsuz duygulardan vazgeç-

medir; affetmek, göz yummak değildir; affetme için iki kiĢi gereklidir; affetme, 

unutma veya uzlaĢının garanti olmadığı yavaĢ bir süreçtir. Benzer Ģekilde Kanz 

(2000) da ABD üniversitelerinden öğrencilere affetme kavramı hakkında sorular 

sormuĢtur. Katılımcılar diğer kiĢi farkında olmadan da affetmenin mümkün olabile-

ceği fikrinde anlaĢmıĢlardır. Onlara göre affetme bir tür zayıflık ya da suçlunun zarar 

verici davranıĢını mazur veya haklı görmek değildir. Katılımcıların affetme ile ilgili 

diğer düĢünceleri de Ģu Ģekildedir:  

Affetme otomatik olarak doğru davranıĢı geri getirmez, affetme gerçekleĢtiği 

zaman öfke azalır, suçlu kiĢi hayatında büyük bir değiĢiklik yaptığında ve insanlar 

affetme konusunda vicdani bir sorumluluğa sahip olduğunda affetme daha olasıdır. 

Younger, Piferi, Jobe ve Lawler (2004) tarafından yapılan bir diğer araĢtırma ABD 

öğrencilerinin affetme tanımlarından dört ana tema ortaya çıktığını göstermiĢtir. 
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Bunlar; negatif duyguların gitmesine izin vermek, kabullenmek ve üstlenmek, iliĢki-

ye geri dönmek ve olayı unutmak ya da unutmamak. Kearns ve Fincham (2004) ise 

ABD üniversite öğrencilerinde affetme kavramını açıklamak için prototip bir yakla-

Ģım kullanmıĢlardır. Bu çalıĢmada "dürüst, samimi, açık fikirli ve yardımsever olma, 

birisine ikinci Ģans verme, hatalardan öğrenme, doğru olanı yapma, probleme çözüm 

bulma, sevgiyi gösterme, kiĢinin özrünü kabul etme, herkesin hata yapabileceğini 

anlama ve sonrasında kiĢiyi iyi hissettirme" katılımcılar tarafından daha temel tutum-

lar olarak kabul edilmiĢtir. Tüm bu tanımlara bakıldığında, affedicilik, bireyler ve 

sosyal iliĢkiler için pozitif sonuçlar doğuran insan gücü veya kiĢilik özelliği olarak 

anlaĢılabilir (Bery ve diğerleri, 2005). 

1.3.5. Affetme Kavramının Tarihçesi 

Yapılan bir hatayı affetme eski bir kavramdır (Droll, 1984).  Affetmenin karĢıtı 

olan intikam ise, kiĢiye verilmiĢ bir zarar sonrası durumu eĢitlemek için kullanılan 

ilkel bir tepki olarak görülmektedir. (Taysi, 2007).  Ġntikam daha eski ve dürtüsel bir 

cevaptır. Bireyler bir hataya intikam ile cevap verdiklerinde ortaya çıkan en az üç 

zarar vardır. Birincisi; intikam grup uyumuna müdahale eder, böylelikle toplum za-

yıflar ve dıĢ grup baskılarına daha duyarlı hale gelir. Ġkincisi; intikam alma davranıĢı 

ile bireylerin eline savunma sorumluluğu yerleĢtirilir, böylece toplumun sorumluluk-

ları zayıflar ve gücü aĢınır. Sonuncusu da, bireyler hatayı olduğundan daha büyük 

algılayabilirler ve bu nedenle suça cevap verme esnasında, suçun Ģiddeti ile verilen 

tepki tamamen orantısız olabilir (Droll, 1984). Bu nedenle insanlar kiĢilerarası hata-

ların etkilerine karĢı çeĢitli çözüm yolları geliĢtirmiĢlerdir (Fry ve Björkqvist, 1997).   
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Affetmenin karĢıtı olarak düĢünülen intikam alma ve misilleme yapmanın top-

lum açısından masraflı hale gelmesiyle birlikte toplum yavaĢ yavaĢ affetmenin öne-

mini anlamaya baĢlamıĢ ve edebiyat da bu yeni değeri yansıtacak Ģekilde geliĢerek 

affetmeyi övmüĢ ve intikamın zararlarını anlatmaya baĢlamıĢtır. Dostoyevski, Twain, 

O'Neil, Elliot, Dickens, Franklin ve birçok yazar eserlerinde bu konuyu vurgulamıĢtır 

(Droll, 1984). Affetmenin kaçınma davranıĢı ve intikamın döngüsel yapısını kesinti-

ye uğratması sayesinde, insanlar suçluya karĢı doğal olan negatif tepkilerini bastıra-

rak, bunun yerine gitgide pozitif olanları hayata geçirmek için motive olmaktadırlar 

(McCullough ve Witvliet, 2000). 

Affetme; felsefede, dinlerde, psikolojide, ahlâkbilimde ve siyasal yapılarda mer-

kezi bir kavramdır (Meninger, 1996). Hemen hemen tüm dünya dinleri bir "affetme" 

ve "affedilme" kavramına sahiptir. Topluma ve kiĢilerarası iliĢkilere düzenlemeler 

getiren dinler, bu kavramlara sağlayacağı içsel ve toplumsal huzur açısından değer 

vermiĢlerdir (Kara, 2009). Dinler savunucularına, yaĢamın çoğu yönünü yorumlamak 

için (diğerleri tarafından acıya ve zarara uğratılmak gibi) anlam çerçeveleri sağlarlar 

(Park, 2005). Kendini güçlü bir Ģekilde belirli bir din ile tanımlamayanlarda bile,  

dinlerin insanların çatıĢmalarını çözmek için son derece güçlü etkileri olabilmektedir 

(Mullet, 2010). Birçok dünya dininde binlerce yıldır affetme kavramından bahsedil-

miĢtir (McCullough ve Worthington, 1999; Rye ve diğerleri, 2000). Affetme veya 

kırgınlığı sürdürmede neyin doğru, neyin yanlıĢ olduğunun cevabı bu dinlerin anlam 

çerçevesinde genellikle açıkça belirlenmiĢtir (Mullet, 2010). Dini doktrinler sıklıkla 

affetmeyi bir erdem olarak teĢvik eder ve öğretilerinde kiĢilere inanç aĢılamak ve 

kiĢilerarası hataları affetmeyi kolaylaĢtırmak için yöntemler önerirler (McCullough, 

Bono ve Root, 2005; Mullet ve diğerleri, 2003; Pargament ve Rye, 1998; Rye ve 
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diğerleri, 2000; Thoresen, Luscin ve Harris, 1998). Üç büyük tek tanrılı dinde insan-

ların tanrı tarafından affedileceği bilgisi ve bunun bir sonucu olarak da hataların af-

fedilmesi gerektiği düĢüncesi yaygındır (McCullough ve Worthington, 1999). Hindu 

geleneğinde de affetme her zaman büyük bir erdem olarak kabul edilmiĢtir. Bu dine 

göre doğruluk 10 erdeme dayanmaktadır ve affedicilik bu erdemlerden biri olarak 

kabul edilir (Ryeve diğerleri, 2000).  Modern çağda da, Hindistan politik ve ruhani 

lideri Mahatma Gandhi gibi insanlar, affediciliği büyük bir erdem olarak ilan etmiĢ 

ve zayıfın asla affetmeyeceğini çünkü affediciliğin güçlü bir nitelik olduğunu belirt-

miĢtir (Goel, 2003). Budizm‘de, kiĢiyi affetmemekle oluĢacak olan öfke gibi yıkıcı 

duyguların zararlarından korumak için affetme bir tür ihtiyaçtır (Hui ve  Ho Daphne, 

2004). 

Ġslâm inancının temeli olan Kur‘an‘da da; Allah‘ın çok affedici olduğu birçok 

yerde tekrarlanır ve insanlardan da affetmeleri istenir (Kurt, 2005). Affetme ile ilgili 

olan bazı ayetler Ģu Ģekildedir; 

َِما ِٕإيِٞإ ا ىْظ َم  ِِإ ا َم سِإ ْظ َٗم َم ْظ ا سْظ ِإ ا ِإ ىْظ ُل سْظ ٍُل
َٗم ْظ ا َ٘م ا ىْظ َم ْظ رِإ       ُل

―(Resulüm) Sen affetme yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir." 

(Araf, 7/199), 

﴿ َُم ٗ اَٝم ْظ ِإسُل ٌْظ ٍَم اغَمضِإ ُ٘ل إُل َٗم ِإذَم ا ا شَم َ٘م حِإ َٗم ىْظ َم ا ٌِإ ثْظ ِإ ا ْلْظ امَم َم ئِإسَم َُم ِإ ُ٘ل تَْم اَٝم ْظ َِم ٝ ﴾٣٧َٗم ىَّرِإ  

―Onlar, büyük günahlardan ve hayâsızlıktan kaçınırlar; kızdıkları zaman da ku-

surları bağıĢlarlar." (ġura, 42/37), 
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َِما ٞ َِإ ا ى َّ ىِإ اُٝل ِإ ُّ ُلا َم َّٔ ِإا ِّإ ا َّ يَٚم ُٓلا َم سُل ا َم َم ْظ يَم َم َٗم َم ْظ ا َم َم ا ِْظ ََم َم ا َم ٍِّ ْظيُٖل ِّٞ َم ٌبا ِّٞ َم ٍةاظَم صَم ااظَم َٗم َم   

Ama (unutma ki,) kötülüğü cezalandırma (teĢebbüsü) de, bizatihi bir kötülük 

olabilir; o halde, kim (düĢmanını) affeder ve barıĢ yaparsa mükafatı Allah katındadır, 

çünkü O, zalimleri sevmez. (ġura, 42/40), 

٘زِإا ٍُل
ُل ا اْظ ًِإ صْظ ا َم ِْظ َِإ اىَم ىِإلَم اذَم َُّ ا ِإ غَم َمسَم َٗم ا ِا َم َمسَم ََم ىَم َٗم   

"Bununla birlikte her kim güçlüklere göğüs gerecek ve (kendine yapılanları da) 

bağıĢlayacak olursa (bilsin ki), bu, yapılmaya değer iĢlerdendir" (ġura, 42/43) 

٘ ا تَمصْظ َم ُل َٗم اتَم ْظ ُ٘ل ا َٗم ُِإ ا ٌْظ ُٕٗل زُل رَم ا َم حْظ ٌْظ ٗ ًّ اىَّنُل دُل ا َم ٌْظ مُل دِإ ْٗظ َم َٗم َم ا ٌْظ نُل َٗم  ِإ ا َمشْظ ِْظ ٍِإ ا َُّ ُْ٘ل ا ِإ ٍَم اآ َِم ٝ َم ا ىَّرِإ ُّٖ َٝم ا َٝم

ٌٌبا ٞ حِإ ازَّ زٌب َماغَم ُ٘ل ا َّ َُّ ٗ ا َم ِإ تَم ْظ ِإسُل َٗم  

"Ey inananlar eĢlerinizden ve çocuklarınızdan size düĢman olanlar da vardır; on-

lardan sakının. Bununla birlikte yine de onları affedecek, kusurlarını görmezden ge-

lecek ve böylece onları bağıĢlayacak olursanız, (bilin ki) Allah çok bağıĢlayan, çok 

müĢfik olandır" (Teğabün, 64/14) . 

Yukarıda verilen ayetlerde de görüldüğü gibi Ġslam inancı toplumsal barıĢın ve 

insanlar arası iliĢkilerin onarılmasına sağladığı katkılar dolayısıyla affetmeye olduk-

ça önem vermektedir. Dinlerin hemen hepsinde yer alan affetme anlayıĢları birbirine 

göre bazı farklılıklar gösterse de önem verilen bir husus olmuĢtur. Yahudilikte af 

sadece mağdurun kendisinden istenebilir ve sadece mağdur affedebilir. Yahudi-

lik‘teki bu inanç Ġslam‘daki kul hakkı ile örtüĢmektedir. Hıristiyanlık‘ta ise merha-

met ve sevgi ön plandadır (Auerbach, 2005). Bunlarla birlikte sadece dinî emir oldu-
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ğu için yerine getirilen affetme davranıĢında, mağdur durumdaki kiĢinin içsel kırgın-

lıkları çözümlenmemiĢ olabilir (Rye, 2005). 

Aslında psikodinamik yaklaĢımda yer alan affedicilik kavramı bebeklik dönem-

lerine; bu döneminde çocuğun anne ile kurduğu ilk önceleri cinsel manada iliĢkinin 

doğurduğu bağlanma kavramı temeline dayanmaktadır. Birey bebeklik döneminde 

anne ile emme dürtüsünün bulunduğu bir bağlanma sürecine girmektedir. Daha son-

raları ise bu bağlanma ve dürtüsel faydacılık, sevgi ile bağlanmayı doğurmaktadır.  

Bireyin sevgi ile bağlandığı kiĢiyi affetmesi daha kolay olmaktadır.  Bu yakla-

Ģıma göre genelde incitilen kiĢi ebeveyn olmaktadır. Çocuk anne veya babasını ne 

kadar incitirse incitsin anne içgüdüsel bir bağlanma ile çocuğunu affeder. Çocuk in-

cinen kiĢi olduğunda ise bebeklikten gelen bağlanma kavramı çocukta bir sevgi ve 

bağlılık duygusu doğurduğundan incinen çocuğun anne-babasını affetmesi kolayla-

Ģacaktır. 

1.4. AFFETME KAVRAMINI ETKİLEYEN BAZI KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ 

Affetme kiĢide psikolojik açıdan bir rahatlama yaratır. KiĢinin mutlu olmasına, 

psikolojik açıdan iyi olma haline etki ve yardım eder.  Affetmede bazı kiĢilik olguları 

ön planda yer almaktadır. Nitekim bu kiĢilik özelliklerine göre bazı insanlar bağıĢla-

yıcı olabiliyorken bazı insanlar bağıĢlayıcı olamamaktadırlar. Bireylerin bazısının 

çok aĢırı bağıĢlayıcı olmasının yanında bu durumun tam tersi olan intikam alma ar-

zusunun bazı bireylerde sık görülmesinin sebebi de bu kiĢilik özelliklerinin kiĢiden 

kiĢiye farklılık göstermesidir (Bugay, 2011). 
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Narsizm kavramı affetme kavramıyla genellikle iç içe değerlendirilmiĢ bir kiĢilik 

özelliğidir. Affetme ile ilgili yapılan araĢtırmalarda sıklıkla ele alınan kiĢilik özellik-

lerinden biri kendine hayran olma, kendi üstünlüğüne inanma ve kiĢilerarası iliĢkiler-

de fayda sağlamadır (Raskin ve Terry, 1988). Narsist bireylerin kendilerini hiçbir 

zaman haksız veya suçlu görmemeleri ve her olay için karĢılarındaki bireylerin hak-

sız kendilerinin ise haklı olduğunu savunmaları affedicilik özeliklerinin olmasını 

engellemektedir. (Raskin ve Terry, 1988). 

KiĢilik özelliği düzeyinde affetme ile iliĢkisi incelenen diğer bir değiĢken ise 

(religiousness) dindarlıktır. McCullough ve Worthington (1999), dindarlık ile affet-

meyi bir arada ele alan çalıĢmaları incelediklerinde; dindar bireylerin diğerlerine 

göre affetmeye daha çok değer verdikleri ve daha fazla affetme eğiliminde oldukları 

yönünde bulguları özetlemektedirler. Ayrıca McCullough, Bellah, Kilpatrick ve 

Johnson (2001) yaptığı baĢka bir çalıĢmada bazı insanların affetme duygusunun ak-

sine intikam duyguların daha yüksek olduğundan bahsetmiĢlerdir. Yapılan bu çalıĢ-

mada ayrıca intikam duygusu yüksek olan kiĢilerin karĢısındaki bireyi affetmek yeri-

ne; ona zarar verme eğilimde olduğunu belirtmiĢlerdir. Buna ek olarak intikam duyu-

su taĢıyan bireylerin narsizim ile olumlu, ancak uzlaĢma ile olumsuz özellikler gös-

terdiği bulunmuĢtur (McCullough, Bellah, Kilpatrick ve Johnson 2001). 

Maltby ve Day yaptıkları çalıĢmalarda affetme sınırlarının kiĢinin kendini sa-

vunma biçimiyle anlamlı bir iliĢkide olabileceğini düĢünmüĢlerdir. ÇalıĢmalarında, 

affetme eğilimiyle nevrotik savunma biçimi (yapma-bozma, sahte özgecilik, idealleĢ-

tirme, karĢıt tepki geliĢtirme) kullanımı arasında olumsuz bir iliĢki bulmuĢlardır. Ya-

ni yapılan bu araĢtırma savunma biçimleri olaylar karĢısında çok aĢırı kendini göste-
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ren bireylerin affetme yatkınlıkları azalmıĢtır. Nörotik savunma stili ile affetmenin 

iliĢkisine bakılan bir baĢka çalıĢmada, nörotik savunma stiline sahip olan bireylerin 

daha az affetme eğilimi gösterdiğine iĢaret edilmektedir (Maltby ve Day, 2004). 

Sastre, Vinsonneau, Chabrol ve Mullet (2005), araĢtırmalarında affetmede isteksizlik 

ve intikam almanın kiĢilik bozukluğu ile güçlü iliĢkisi üzerinde yoğunlaĢmıĢ ve kiĢi-

lik bozukluğuna sahip olan bireylerin affetme duyguları ile iliĢkileri yüksek bulun-

muĢtur. 

Yapılan araĢtırmalarda affetme kavramıyla iliĢkisi araĢtırılan bir diğer olguda 

sosyal iletiĢim ve yalnızlık kavramları olmuĢtur. Karremans, Langeve Holand 2005 

yılında yaptığı bir çalıĢmada bu konu üzerinde yoğunlaĢmıĢlardır. Affetme yetisine 

sahip olmayan bireylerin sosyal çevreleriyle aralarında bazı iliĢkilerin olabileceğini 

düĢünmüĢlerdir. Bunun için yaptıkları çalıĢmalarda affetme eğilimleri yüksek olma-

yan kiĢilerin yalnızlık çektiğinden bahsedilmektedir. Aynı zamanda Day ve Maltby 

yaptıkları çalıĢmalarda sosyal anlamda güçlü bireylerin affedicilik özelliğine sahip 

olduğunu düĢünerek bu bağlamda bir araĢtırma yapmıĢlardır. Fakat araĢtırmanın so-

nucu durumun böyle olmadığını ortaya koymuĢtur. AraĢtırmanın sonucuna göre af-

fetme eğilimi sosyal iliĢkiler ile iliĢkili bulunmamıĢtır. Buna karĢın yapılan bu çalıĢ-

mada affetme davranıĢını gösteren bireylerin mutlulukları arasında anlamlı düzeyde 

iliĢkiler görülmüĢtür (Day veMaltby, 2005). 

1.4.1-Kuran Ve Affetmek 

Kur‘an-ı Kerim‘de, Yaradan‘ın affediciliği ve bağıĢlaması çeĢitli vesilelerle ifa-

de edilerek affın ilahi bir sıfat ve yüksek bir ahlaki üstünlük olduğu kesin olarak or-

taya konulmuĢtur. 
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Yaradan‘ın günahkâr kullarını affettiği gibi, müminlerin de birbirlerini affetmeyi 

bilmeleri gerekir. Diğer insanlara karĢı kin ve nefret beslemek mümin kiĢinin benim-

seyeceği bir davranıĢ değildir (Mustafa Bilgen 2006 ). 

Affetmek, Yaradan‘ın sıfatlarından biridir. Yaradan kendisine ortak koĢma (Ģirk) 

suçu dıĢında kalan diğer suç ve günahları hesap gününde affedebilir.  

ًَّ ا ٙا ِإثْظ ا  ْظتَمسَم ِإا َمقَمدِإ ا ِإ ّلل  سِإكْظ ِاُٝلشْظ ٍَم َٗم ِاَٝمشَم اا ََم اىِإ ىِإلَم اذَم َُم ٗ ٍَم ادُل ا َٝم ْظ ِإسُل َٗم ِٔإا ا ِإ كَم سَم اُٝلشْظ ا َُم َما َماَٝم ْظ ِإسُل ا   َُّ  ِإ

 ًَّ ٞ   َم ِإ

ġüphesiz Allah, dilediği kimselerin daha hafif günahlarını bağıĢladığı halde, 

Kendisine ortak koĢulmasını asla bağıĢlamaz: zira Allaha ortak koĢanlar, gerçekten 

korkunç bir günah iĢlemiĢ olurlar. (Nisa, 4/48) 

ِٞ َِإ ا ى َّ ىِإ ُلا َماُٝل ِإ ُّ َّٔ ا ِإا ِّإ يَٚم ُٓلا َم سُل ا َم َم ْظ يَم َم َٗم َم ْظ ا َم َم ا ِْظ ََم َم ا َم ٍِإ ْظيُٖل ِّٞ َم ٌبا ِّٞ َم ٍةاظَم اظَم آاُل صَم َٗم َم  

Ama (unutma ki,) kötülüğü cezalandırma (teĢebbüsü) de, bizatihi bir kötülük 

olabilir; o halde, kim (düĢmanını) affeder ve barıĢ yaparsa mükafatı Allah katındadır, 

çünkü O, zalimleri sevmez. (ġura, 42/40), 

ٌْظا ِّٞ َم تِإنُل اظَم ٌْظ ْْظنُل ا َم اُٝلنَم ِّسَم ُْظ ا َم ٌْظ عَمٚازَم ُّنُل ٘حًّ ا َم ْ٘ظ َم ًّاَّمصُل ا ِإاتَم آا ِإىَٚم ُْ٘ل اتُ٘ل ُ٘ل ٍَم ا َم َِم ٝ َم ا ىَّرِإ ُّٖ  َٝم  َٝم

"Ey iman edenler, içten gelerek yapılan bir tövbe ile Allah'a tövbe ediniz. Umu-

lur ki, Rabbiniz günah ve kötülüklerinizi örter..." (Tahrîm, 66/8)  

Yaradan‘ın bu ayet ile tövbeden sonra affetme ihtimalini göstermiĢtir. Tövbe ile 

birlikte günahkâr bir kulun yapması gereken husus Rabbi‘nden af dilemesidir.  
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ا ُلاُٝل ِإ ُّ َٗم   ا ىَّْ ضِإا ِِإ ا َم َِم َٗم ىْظ َم  ِٞإ ْٞظعَما ا ىْظ َم َِم ٞ َِإ َٗم ىْظنَم ظِإ سَّ اا َٗم ىضَّ ا ىعَّسَّ اا ا ِٜإ َُم اُْٝل ِإقُ٘ل َِم ٝ  ىَّرِإ

ِ ِْٞإ عِإ َُل ْظ   ىْظ

Onlar ki hem bolluk hem de darlık zamanında (Allah yolunda) harcarlar, öfkele-

rini kontrol altında tutarlar ve insanları affederler, çünkü Allah iyilik yapanları sever; 

(Al-i Ġmran, 3/134)  

ا ٌٌب يِٞإ احَم ٌّٚ ِْإ َٗم ُلاغَم َٖم ا َمذًّٙا قَم ٍةااَٝمتْظ َم ُل دَم ا َم ِْظ ٍِإ ا ْٞظسٌب ةٌبا َم ٍَم ْظ ِإسَم َٗم ا ٗ ٌب سُل ٍَم ْظ ا هٌب ْ٘ظ  قَم

Yaradan: "Güzel söz söylemek ve affetmek, peĢinden eziyet gelen bir sadakadan 

daha hayırlıdır. Allah Gani'dir, (Hiçbir Ģeye muhtaç değildir) Halim'dir. (Yarattıkla-

rına karsı yumuĢak davranandır)" (Bakara, 2/263) diye buyurup, affetmenin fazile-

tinden bahsetmektedir. 

 

َِما ِٕإيِٞإ ا ىْظ َم  ِِإ ا َم سِإ ْظ َٗم َم ْظ ا سْظ ِإ ا ِإ ىْظ ُل سْظ ٍُل
َٗم ْظ ا َ٘م ا ىْظ َم ْظ رِإ   ُل

"(Ey resulüm) sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillere aldırıĢ etme." (A'raf, 

7/199) 

ٝسًّا ٘ ًّ اقَمدِإ ا َم ُل َُم َمامَم  ا   َُّ ا َم ِإ اٍة َ٘م ِاظُل اتَم ْظ ُ٘ل ْظا َم ْٗظ ُٓلا َم اتُل ْظ ُ٘ل ْٗظ ْٞظسًّ ا َم ٗ ْظا َم اتُل ْظدُل   ُِإ

"Bir hayrı açıklar ya da gizli tutarsanız veya bir kötülüğü bağıĢlarsanız, Ģüphesiz 

Allah, affedicidir, güç yetirendir. " (Nisa, 4/149) 

َُما يُ٘ل ٍَم اتَم ْظ َم ا ٌُل يَم َٝم ْظ َٗم ِّٞ َم اِإا ا ىعَّ ِِإ ا َم َٝم ْظ ُ٘ل َٗم ِٓإا ا ِإ َم دِإ ِْظ ْ٘ظ َم َما َم ا ىتَّ ا ىَّرِإٛاَٝمقْظ َموُل َ٘م ُٕل َٗم   
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"Kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri affeden ve iĢlediklerinizi bilen O'-

dur." (ġura, 42/25)ا 

1.4.2.  Hz. Peygamber’in Ümmetini Affa Teşviki 

Yaradan‘ın Kur‘an-ı Kerimde toplu ve veciz ifadelerle günahları bağıĢlayaca-

ğından bahsederek, inanmıĢ kulları için ahiret hayatına ıĢık tutar. Yukarıda geçen söz 

konusu ayetler incelenerek Yaradan‘ın affının mahiyetini ve Ģekli ortaya konulmaya 

çalıĢıldı. 

Yaradan‘ın Kur‘an-ı kerimde bahsedilen affediĢinin yanı sıra baĢkaca affediĢ ör-

neklerine de rastlamaktayız. Zaman zaman kapalı ifadelerin açıklayıcısı konumunda 

olan hadisler bu konuda bize ıĢık tutmaktadır. AĢağıda verilen hadisleri incelenerek 

Allah‘ın affı konusunda daha geniĢ bir malumata sahip olunacaktır. 

Yaradan, mümin kullarından af dileyenleri bağıĢlayacağını bildirmiĢtir. 

―Bana kim dua ederse duasını kabul edeyim. Benden kim dilekte bulunursa dile-

ğini yerine getireyim. Benden kim af dilerse, onu bağıĢlayayım.‖ (Sahih-i Buhari, c. 

II, s. 47) 

Hadis-i kutside Yaradan‘a dua etmek, dilekte bulunmak ve af istemek günahların 

affı için sebep olarak anılmıĢtır. 

 Peygamberimiz manevi durumu ne olursa olsun tüm insanların Allah‘tan af di-

lemeleri gerektiğini bildirmiĢtir. 

―Ey insanlar! Allah‘a tövbe edip ondan af dileyiniz. Zira ben O‘na günde yüz 

defa tövbe ederim.‖ (Müslim, Tevbe .III, 2113). 
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 ―Yaradan, gündüz günah iĢleyenin tövbesini kabul etmek için geceleyin elini 

açar. Geceleyin günah isleyenin tövbesini kabul etmek için de gündüzün elini açar. 

GüneĢ battığı yerden doğuncaya kadar bu böyle devam edip gider.‖ (Müslim, 

Tevbe,c. III, s. 2069). 

Yaradan‘ın tövbeleri kabul etmek için gece ve gündüz elini açması demek; kulu-

na ―Haydi bana tövbeni sun da, kabul edeyim.‖ demesidir. Bu ifadeyle Yaradan‘ın 

kullarına olan sevgi ve merhametinin geniĢliği anlatılmaktadır. 

Kulun günahı ne kadar çok olursa olsun, kaç defa günah islerse islesin, tövbe 

edip af dilediği takdirde, Yaradan‘ın onu her zaman bağıĢlayacağı açıklanmaktadır. 

―Kim bir hayır islerse, ona onun on misli vardır veya daha da artırırım. Kim bir 

kötülük iĢlerse, ona da onun misli vardır. Ya da tamamen affederim. Kim bana bir 

karıĢ yaklaĢırsa, ben ona bir arĢın yaklaĢırım; kim bana bir arĢın yaklaĢırsa, ben ona 

bir kulaç yaklaĢırım. Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koĢarak varırım. Kim bana 

hiçbir Ģeyi ortak koĢmamak Ģartıyla dünya dolusu günahla gelirse, ben kendisini o 

kadar mağfiretle karsılarım.‖ (Müslim, Tevbe,c. III, s. 2069.) 

―Affedin ki, Yaradan da sizi affetsin ve Ģerefinizi yükseltsin!‖ (Sahih-i Buhari, c. 

II,s.55 ). 

 ―Kim merhamet etmezse merhamet olunmaz‖ (Müslim, Fedâil, 66). 

―Kendinden uzaklaĢanlara yaklaĢmak, zulmedenleri affetmek, kendini mahrum 

edenlere [kendine bir Ģey vermeyenlere] ihsan etmek, güzel huylu olmaktır .(‖ Sahih-

i Buhari, CII) . 
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― ―Musa aleyhi selam, "Ya Rabbi, senin indinde en aziz kimdir?" diye sordu. Ya-

radan da "Ġntikam almaya gücü yeterken affedendir" buyurdu.‖  (Sahih-i Buhari 

,C.II). 

 

1.5. KUR’ÂN’DA AF KAVRAMI VE BU ANLAMA GELEN DİĞER KAVRAMLAR 

 

1.5.1. Mağfiret 

Sözlükte ―örtmek, gizlemek, birinin kusurunu ifĢa etmeyip bağıĢlamak‖ manası-

na gelen ğafr (ğufran) kökünden türemiĢtir.  

Râgıb el-Ġsfahânî, Allah‘a izafe edilen mağfireti ―kulunu azap görmekten koru-

ması‖ Ģeklinde yorumlamıĢtır. Aynı kökten gelen istiğfar, ―kiĢinin kusurunun bağıĢ-

lanmasını Allah‘tan talep etmesi‖ demektir. Ġsfahânî‘ye göre bu talebin hem söz hem 

de fiille olması gerekir; aksi halde istiğfar kiĢiyi yalancı durumuna düĢürür. Kur‘ân-ı 

Kerîm‘de mağfiret kökünden türeyen toplam 234 kelimenin 229‘u Allah‘a nisbet 

edilmiĢtir (ğâfir, ğafur, ğaffar, ğufran, mağfiret, istiğfar…). Bunların kırk ikisi istiğ-

far kavramı etrafında ĢekillenmiĢ olup sonuç itibariyle Allah‘ın bağıĢlayıcı vasfının 

aracıdır. Allah‘ın, kullarının iĢlediği suç ve günahları örtüp affetmesi ve bağıĢlaması 

anlamına gelen bir terim olan mağfiret, Kur‘an-ı Kerim‘de yirmi sekiz ayette geçer. 

Mağfiret kelimesi bir yerde ―baĢkasının kusurunu görmeme‖ anlamında insana, yirmi 

yedi ayette de Allah‘a nisbet edilmiĢtir. Mağfiret kavramı, Kur‘an‘ın yaklaĢık 100 

suresinde de Allah‘ın engin merhamet ve bağıĢlayıcılığını ifade etmektedir (Necm, 

53/32).  Ayrıca, ―Ģunu bilmelisin ki Rabbinin bağıĢlayıcılığı engindir‖ gibi kat‘i müj-

deleyici beyanlardan baĢka; mağfiret kavramının geçtiği ayetlerin çoğunda mağfiret-
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le birlikte büyük ecir, çok değerli rızık ve cennetlerin verileceği beyan edilmektedir 

(A. Bebek, 2003,). 

ٌا شَم َممُل ا َّم ا ِإذْظ ٌْظ ا ِإنُل ٌُل يَم ا َم ْظ َ٘م ةِإإُل ََم ْظ ِإسَم ا ىْظ عُل َٗم ظِإ ا ازَم َّلَم َُّ ا ِإ ٌَم ََم ا ىيَّ ا ِإ َّ شَم َ٘م حِإ َٗم ىْظ َم ا ٌِإ ثْظ ِإ ا ْلْظ امَم َم ئِإسَم َُم ِإ ُ٘ل تَْم اَٝم ْظ َِم ٝ  ىَّرِإ

ِ ََم ا ِإ ٌُل يَم ا َم ْظ َ٘م إُل ٌْظ نُل ٘ ا َّم ُلعَم مُّ اتُلصَم ا َمَلَم ٌْظ َٖم تِإنُل ٍَّ
ا ُل ُِإ ا ُلطُ٘ل َّْ ٌبا ِٜإ ا َم ِإ ٌْظ تُل ا َّم َٗم ِإذْظ َمزْظ ِإا ا اْظ َِم   تَّقَٚماٍِّ

Büyük günahlardan ve çirkin fiillerden kaçınanlara gelince, onlar arada bir hata-

ya düĢseler de (bilsinler ki) Rabbin bağıĢlamada cömerttir. O, sizi toz topraktan var 

ederken de, annelerinizin rahminde saklı bulunduğunuzda da sizinle ilgili her bilgiye 

sahiptir. O halde kendinizi saf ve temiz görmeyin; (çünkü) O, kimin Kendisine karĢı 

sorumluluk bilinci taĢıdığını en iyi bilendir. (Necm, 53/32). 

Ġsimlerinden biri de ―Gaffâr‖ olan Yaradan, kullarının yaptığı hata ve günahları 

bu isminin bir tecellisi olarak affeder. Bu itibarla, Cenabı-ı Hak ―Ğaffâru’z-Zünûb‖ 

(günahları affeden) olarak bilinir. Mağfiret kelimesinin kökü olan ―Ğufrân‖ da, af-

fetmek, bağıĢlamak demektir. Allah Teâlâ‘nın affedicilik vasfını ifade eden ―Ğâfûr‖ 

kelimesi, sıfat olarak Kur‘an-ı Kerîm‘de doksan bir yerde; yine aynı manaya gelen 

―Gâfir‖ kelimesi bir yerde; (Ğafir, 40/3.) ―Ğaffâr‖ kelimesi de beĢ yerde geçmektedir 

(Tâha, 20/82; Sâd,38/66; Zümer,39/5; Ğâfir, 40/42, Nuh, 71/10). 

 

ا سَم ظَم َّ َٗم ا ْٞظوِإ ا ىيَّ يَٚم ا َم َم زَم ا ىَّْٖ زُل ِّ٘ ُٝلنَم َٗم َم زِإا ا ىَّْٖ يَٚم ا َم ْٞظوَم ا ىيَّ زُل ِّ٘ اُٝلنَم ا ِإ ىْظ َم ِّ َمزْظ َم َٗم اْظ َٗم اِإا ََم  ا ىعَّ يَم َم  َم

ا ىْظ َم َّ زُلا صِإٝصُل ا ىْظ َم َ٘م إُل ٚا َم َم ًّ َ عَم ٍُل ا وٍة َم َم سِإٛااِإ اَٝم ْظ امُلوٌّ سَم ََم َٗم ىْظقَم ا طَم َْظ   ىشَّ

―O, gökleri ve yeri (deruni bir) hakikate göre yaratmıĢtır. O gecenin gündüze sı-

zıp onu örtmesini ve gündüzün de geceye sızıp örtmesini sağlar; O, güneĢi ve ayı 
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(kendi kanunlarına) tabi tutmuĢtur, her biri (O'nun tarafından) belirlenen bir süre 

içinde akıp gitmektedir. O, güçlü ve bağıĢlayıcı değil midir?‖ (Zumer, 39/5). 

ا﴿ ٌٌب ٞ ا َم ِإ سٌب َٗم َم ْظ ةٌبا ٍَّ ْظ ِإسَم ا ٌُل يُ٘ل ْظا ىصَّ ىِإ َم اِإاىَٖم َِإ َٗم َم ُْ٘ل ْظا ٍَم اآ َِم ٝ ُلا ىَّرِإ دَما   ﴾٩َٗم َم  

  ―Allah, iman edip, salih amellerde bulunanlara mağfiret ve büyük ecir 

vadetmiĢtir.‖ (Mâide, 5/9). 

1.5.2. Safh 

Safh, biriyle tokalaĢmak, elini sıkmak, biri ile selamlaĢmak, bir Ģeye nazikçe, ha-

fif bir Ģekilde dokunmak gibi anlamlara gelir. (Aslan, HoĢgörü, s. 71). 

Safh; bir Ģeyin geniĢliği ve yanı, kenarıdır. Ayrıca safh hoĢgörü anlamına da ge-

lir. Aftan daha derin bir anlamı vardır. Çünkü af, yapılan bir hatayı bağıĢlamakken, 

safh kusurun iĢlenmesine kızmamak, onu hoĢgörü ile karĢılamaktır. (Râğıb, 

Müfredât,s. 282;). 

Es-Safûh; kerim, cömert kimseyi niteleyen bir ifadedir. Çünkü o kendisine karĢı 

suç iĢleyeni hoĢ görür. Safeha fiili, ―afeve‖ fiilinden daha derin bir anlama sahiptir, 

insan bazen affedici (afuvv) olabilir, fakat aynı zamanda ―safûh‖ olmayabilir. Ne 

Ģekilde ve ne zaman olursa olsun, birisinin su ihtiyacını karĢılayan hakkında ―saf-

ha‘r-raculu‖ ifadesi kullanılır. ―Tesaffaha‖ fiili, bir Ģey ya da bir topluluğun durumu 

hakkında düĢünmek anlamındadır. (Ġbn Manzûr,Lisân, IV, 2455). 

Af ve hoĢgörü kavramlarının amaç yönünden birleĢtiklerini söyleyebiliriz. Af ve 

hoĢgörü münasebeti konusunda ReĢid Rızâ (v. 1935 h.) Ģu görüĢlere yer vermektedir: 

Af, suçluyu cezalandırmaktan vazgeçmek iken; safh (hoĢgörü), bunun da ötesinde 
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levm etmeyi, kınamayı ve hor görmeyi terk etmektir. Bu ifadenin; affettikten sonra 

safh (hoĢgörü) merhalesinin devreye girmesi için söylenmiĢ olduğunu belirtebiliriz. 

(Aslan, HoĢgörü,s. 81). 

―Allah emrini getirinceye kadar affedin, hoĢ görün. ġüphesiz Allah, her Ģeye gü-

cü yetendir‖ (Bakara, 2/109). 

ٍَم ا ا دِإ ِا َم ْظ ٍِّ ِٖإٌا ا َّم ُلعِإ ْدِإ ا ِإ ِْظ ٍِّ دًّ ا عَم امُل َّ ز ًّاحَم ٌْظ ََم ِّإنُل ا ِٝإ دِإ ِا َم ْظ ٍِّ ٌا َّٗمنُل دُّ اَٝمسُل ْ٘ظ ا ىْظنِإتَم اِإاىَم ْٕظوِإ ا َم ِْظ ٍِّ ا سٌب دَّامَم ِٞإ َٗم

ٝسٌبا اقَمدِإ اٍة ْٜظ ا َم امُلوِّ يَٚم َما َم ا   َُّ ِٓإا ِإ سِإ ٍْظ ُلا ِإ َم ا   َٜم تِإ
اَٝم ْظ تَّٚ ٘ ْظاحَم َٗم  ْظ َم ُل ا َم  ْظ ُ٘ل ْظا ا ىْظ َم ُّ ٌُل ُل اىَٖم َِم َّ  تَم َٞم

―Namazı kılın, zekâtı verin, kendi hesabınıza önceden gönderdiğiniz her iyiliği 

Allah katında bulursunuz. Hiç Ģüphesiz Allah yaptıklarınızı görmektedir.‖ ( Bakara, 

2/110). 

ا َُم يُ٘ل ََم ََم اتَم ْظ َما ِإ ا   َُّ ِإا ِإ ْدَما   دُلُٗٓلا ِإ ْٞظسٍةاتَم ِإ ا َم ِْظ ٍِّ ٌا نُل ٘ ْظااَّم ُلعِإ ٍُل ٍَم اتُلقَمدِّ َٗم مَم ةَما آتُ٘ل ْظا ىصَّ َٗم َلَمةَما ٘ ْظا ىصَّ َُل َٗم َمقِٞإ

ٞس   َمصِإ

―Namazınızda dikkatli ve devamlı olun, arındırıcı (mali) yükümlülüğünüzü yeri-

ne getirin, çünkü kendiniz için önceden yaptığınız her iyiliği Allah katında mutlaka 

bulacaksınız: Unutmayın, Allah bütün yaptıklarınızı görür.‖ (Bakara, 2/110). 

Konuya iliĢkin olarak Enes (r.a.) diyor ki: 

―Ben Peygamber‘e on yıl hizmet ettim. Ne beni dövdü, ne yaptığım bir dünya iĢi 

için ‗neden böyle yaptın?‘ veya yapmadığım (ihmal ettiğim) bir dünya iĢi için ‗neden 

yapmadın?‘ dedi. Dul kadınları Ģefkatli bir koca, yetimleri de merhametli bir baba 
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gibi korurdu.‖ (Serrâc, Ebu Nasr Abdullah Bin Ali et-Tusi, el-Luma' fî't-Tasavvuf, 

ġirketü'l-Kudsli't-Ticare). 

ا وِإ اظَم ِٞإ ا ِٜإ َِم ٝ سِإ َٖم  ِإ َُل َٗم ىْظ ا َِم عَم مِإٞ ََم َٗم ىْظ ا ا ىْظقُلسْظ َٚم ىِٜإ ْٗظ
تُ٘ل ا ُل اُٝلؤْظ َٗم ىعَّ َم ِإا َُم ا ٌْظ ْنُل ٍِإ ا وِإ ىُ٘ل ا ىْظ َمضْظ ْٗظ ا ُل اَٝم ْظتَموِإ َٗم َم

ا﴿ ٌٌب ٞ حِإ ازَّ زٌب ُلاغَم ُ٘ل َٗم َّ ا ٌْظ ُلاىَمنُل ا َّ اَٝم ْظ ِإسَم ا َُم َُم اتُل ِإ ُّ٘ ٘ ا َم َم ىْظَٞمصْظ َم ُل َٗم ىْظَٞم ْظ ُ٘ل ا َٗم ِإا َّ ٢٢﴾  

―Bunun içindir ki, (haksız iftiralara uğramıĢ olsalar bile,) içinizden (Allah'ın) 

bolluk ve geniĢlik bahĢetmiĢ olduğu kimseler yakınlarına, düĢkünlere ve kötülük 

diyarından Allah için göç eden kimselere yardımdan el çekmesinler; onları affedip 

geçsinler. (Öyle ya,) Allah'ın da sizi bağıĢlamasını istemez misiniz; (hem de) Allah'ın 

çok merhamet edip esirgeyen gerçek bağıĢlayıcı olduğunu (gördüğünüz halde)?‖ 

(Nur, 24/22). 

1.5.3. Tevbe 

Tevbe t-v-b kökünden türetilmiĢ bir kavram olup, kelime manası itibariyle dön-

mek (rücû) anlamına gelir. Asıl anlamı rücû etmek olan tevbe kelimesinin kökünden 

türeyen ve Kur‘ân-ı Kerim‘de geçen ―tevvâb‖ kelimesi mübalağa siğası ile tevbeyi 

çok yapan anlamındadır. Yüce Allah‘ın sıfatı olarak ―et-Tevvâb‖ ise itaatle, Allah‘a 

yönelen kiĢinin, istediği bağıĢlanmayı kabul eden ve affeden manasındadır (Ġbn 

Manzûr, Lisân, I,454). 

Tevbe, Kur‘ânî bir kavramdır. Arapça bir kelime olan tevbe, tâbe, -yetûbû, 

tevben ve tevbeten- kökünden mastardır. Rücu etmek, geri dönmek, piĢman olmak, 

iĢlediği günahı terk ederek Allah‘a dönüĢ ve yöneliĢ anlamlarına gelir. Tevbe keli-

mesi, hatadan, günahtan, masiyetten Allah‘a dönme anlamı ile yaygın bir kullanım 

alanına sahiptir (Sosyal Bilimler Ens. Dergisi, 2002,). 
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Tevbe, yaptığı günahtan piĢman olmak, özür duygusu içerisinde hayıflanmaktır. 

Tevbe, iĢlenen günahı derhal terk etmek suretiyle ondan piĢman olmak, bir daha o 

günaha dönmemeye kesin karar vermektir (Özarslan, Tevbe, s. 353). 

PiĢman olmak; yaptığı bir eylemin ya da inandığı bir düĢüncenin yanlıĢ olduğu-

nu anlamak ve karar vermektir. Tevbe ise bu kararı pratiğe dökmek, yürürlüğe koy-

mak, bu karara göre hatalı davranıĢ ya da düĢüncesini terk ederek, onun alternatifi 

olan doğru davranıĢ ya da düĢünceyi benimsemektir. 

―Ey inananlar! Yürekten tevbe ederek Allah‘a dönün ki, Rabbiniz kötülüklerinizi 

örtsün, sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koysun. Allah‘ın Peygamberini ve 

onunla beraber olan müminleri utandırmayacağı o gün, ıĢıkları önlerinde ve defterleri 

sağlarından verilmiĢ olarak yürürler ve: ‗Rabbimiz! Nurumuzu tamamla, bizi bağıĢla, 

doğrusu Sen her Ģeye kadirsin‘ derler‖ (Tahrim, 66/8). 

ا ٌْظ يَمنُل ُٝلدْظ ِإ َٗم ا ٌْظ ِّٞ َم تِإنُل اظَم ٌْظ ْنُل ا َم اُٝلنَم ِّسَم ا َُم ٌْظ عَمٚازَم ُّنُل ٘حًّ ا َم ْ٘ظ َم ًّاَّّصُل ِإاتَم ا َّ ُْ٘ل اتُ٘ل ُ٘ل ا ِإىَٚم ٍَم اآ َِم ٝ َم ا ىَّرِإ ُّٖ َٝم ا َٝم

ا ٌْظ ِٖإ ٝ ْٝظدِإ ا َم َِم ْٞظ ٚا َم اَٝمعْظ َم ٌْظ ُٕل زُل ُٔلاُّ٘ل ٍَم َم ُْ٘ل ا ٍَم اآ َِم ٝ َٗم ىَّرِإ ا َّٜ ُلا ىَّْ ِإ صِإٛا َّ اُٝل ْظ ا َم ًَم ْ٘ظ اَٝم ّْظَٖم زُل َم َم ا اْظ تِٖإ ِاتَم ْظ ٍِإ سِإٛا َّْ اٍةاتَم ْظ  َم

ٝسٌبا اقَمدِإ اٍة ْٜظ ا َم امُلوِّ يَٚم ا َم َّلَم َم ا ِّإ اىَْم َٗم غْظ ِإسْظ َّم ا زَم َم اُّ٘ل اىَْم ٌْظ َِإ َم ا َمتْظ ازَم َّْ َُم ىُ٘ل اَٝمقُ٘ل ٌْظ ِٖإ ََم ِّإ ْٝظ زٌباَٗم ِإ َم  

Ayetinde ―halis, katıĢıksız‖  manası taĢıdığı gibi ―düzeltici, onarıcı‖ anlamına da 

gelir. Nush kelimesi de bu manalarla bağlantılı olarak ―öğüt vermek, nasihat etmek‖ 

demektir. Ayetteki ifade, tevbenin tam manasıyla piĢman olma ve bir daha piĢman 

olduğu o iĢe dönmeme azmini içermesi gerektiğini göstermektedir. Kelimenin bu 

sözlük anlamları ve tevbede aranan Ģartlar dikkate alınarak mealde bu kelime ―içten-

likle ve kararlılık içinde‖ Ģeklinde çevrilmiĢtir. Böyle bir içtenlik ve kararlılıkla yapı-
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lan tevbeye de Ġslâmî kaynaklarda tevbe-i nasûh denilmiĢtir (Karaman, Kur‘ân Yolu, 

V, 410). 

 

ٌٌبا ٞ حِإ ازَّ زٌب َماغَم ُ٘ل ا   َُّ ِٔإا ِإ ْٞظ يَم ا َم اُل َماَٝمتُ٘ل ا   َُّ ا َم ِإ يَم َم َٗم َم ْظ ِٔإا َِإ اظُليْظ دِإ ِا َم ْظ ٍِإ ا ِاتَم اَم ََم   َم

Ancak kim iĢlediği zulümden sonra tevbe eder ve (davranıĢlarını) düzeltirse, 

Ģüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Muhakkak Allah, bağıĢlayandır, esirge-

yendir. (Maide, 5/39). 

ٌٌبا ٞ حِإ ازَّ زٌب َٕم اىَم َم ُ٘ل دِإ ِا َم ْظ ٍِإ ا ازَم َّلَم َُّ ُْ٘ل ْظا ِإ ٍَم آ َٗم َٕم ا دِإ ِا َم ْظ ٍِإ اتَم  ُ٘ل ْظا ٌَّ ِّٞ َم اِإاثُل يُ٘ل ْظا ىعَّ َِإ ا َم َِم ٝ َٗم ىَّرِإ  

Kötülük iĢleyip bunun ardından tevbe edenler ve iman edenler; hiç Ģüphesiz 

Rabbin, bundan (tevbeden) sonra elbette bağıĢlayandır, esirgeyendir. (Araf, 7/153). 

Günahtan ve hatadan tevbe etmek, iĢlenen suçtan piĢmanlık duymakla baĢlar; 

salih amel ve ibadet ile sonuçlanır. ĠĢte o zaman bu samimi tevbe kalbi temizler, gü-

nahlarından arındırır. Bundan sonra da kalbi salih amel iĢlemeye teĢvik eder. ĠĢte 

samimi ve içten gelen kalbi uyaran, günaha dönmemesi için öğüt iĢlevini gören sa-

mimi tevbedir. Böyle bir tevbe gerçekleĢirse Yüce Allah‘ın onunla günahları örtmesi 

ve bu Ģekilde tevbe edenleri, biraz önce âyette gözler önüne serildiği gibi kâfirlerin 

rezil olacakları bir günde, onları cennetlere sokması umulur. O gün Yüce Allah pey-

gamberini ve onunla birlikte olan müminleri utandırmayacaktır (Kutub, Fî Zilâl,VI, 

3618). 
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Yaradan Tahrim suresinin 8. ayetinde, müminlere, günahlarını affetmesi ve 

ahirette cennetine koyması için kendisine samimi bir Ģekilde tevbe etmelerini emret-

mektedir. 

1.5.4. Rıza 

KiĢinin imkânlarıyla sağladığı bir Ģeye rızası/uyumu anlamındadır. Allah‘ın rızası 

bizim daha ötesini algılayamadığımız için mevcuda uyum göstererek yetinmemizi 

reddeden ve daha değerli ve kalıcı olanı bize müjdeleyen bir içeriğe sahiptir. ( Prof. 

Dr. ġaban Ali Düzgün: Takva ve Rıza‘yı Çökerten KuĢku). 

ا ِإ ىْظ ِإ َم دِإا ٗ ٌب ُلازَم ُل َٗم   ِإا سْظ َم اِإا   ٍَم ُٔلا  ْظتِإ َم اا سِإٛاَّم ْظعَم ِاَٝمشْظ ٍَم ا ىَّْ ضِإا َِم ٍِإ َٗم   

Yine insanlardan kimi de vardır ki, Allah'ın rızasına ermek için kendini feda 

eder. Allah ise kullarına çok merhametlidir. (Bakara, 2/207). 

َم ا ةٍةا َم َم  َٖم َ٘م َّْ ٍةا ِإسَم ْظ ا َم ََم َموِإ امَم ٌْظ ِٖإ ا َّم ُلعِإ ِْظ ٍِّ تًّ ا تَم ْظ ِٞإ َٗم ِإا سْظ َم اِإا   ٍَم ا  ْظتِإ َم اا ٌُل ُل َ٘م ىَٖم ٍْظ ا َم َُم اُْٝل ِإقُ٘ل َِم ٝ ا ىَّرِإ ٍَم َموُل َٗم

ٜ ا َمصِإ َُم يُ٘ل ََم ََم اتَم ْظ ُلا ِإ َٗم   ا ا َمطَموٌّ َٗم  ِإوٌب اُٝلصِإ ْظَٖم ا ٌْظ اىَّ ا َم ُِإ ِِإ ْٞظ َم ا ِإ ْظ َم يَٖم مُل
ا ُل ا َم تَمتْظ َٗم  ِإوٌب  

Allah'ın rızasını aramak, kendilerini veya kendilerinden bir kısmını Allah yolun-

da sabit kılmak için mallarını Allah yolunda harcayanların hâli ise, bir tepedeki güzel 

bir bahçenin hâline benzer ki, ona kuvvetli bir sağanak düĢmüĢ de yemiĢlerini iki kat 

vermiĢtir. Böyle bir bahçeye yağmur düĢmese bile mutlaka bir çisenti vardır. Allah, 

yaptıklarınızı görür. (Bakara, 2/265). 

Bunun üzerine kendilerine hiç bir kötülük dokunmadan Allah'ın nimeti ve 

lütfuyla geri döndüler ve Allah'ın rızasına uydular. Allah büyük lütuf sahibidir.  
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ٌٍةا ٞ ا َم ِإ وٍة ُلاذُلٗا َمضْظ َٗم   ِإا ا   َُم َ٘م  ٘ ْظازِإ ْظ َٗم تَّ َم ُل ا اظُل٘اٌب ٌْظ ُٖل عْظ عَم َْظ اَٝم ٌْظ اىَّ وٍة َٗم َمضْظ ِإا ا   َِم ٍِّ ََم ٍةا ِإ ْظ   َم ّقَميَم ُ٘ل ْظا ِْإ

Ve Allah'ın lütfu ve nimeti ile (savaĢtan) bir zarara uğramadan döndüler: Çünkü on-

lar, Allah'ın rızası için çabalıyorlardı ve Allah, yüceliğinde ve lütfunda sınırsızdır. 

(Âli Ġmrân, 3/174). 
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                                               BÖLÜM II 

                                        KENDİNİ AFFETME 

 

 Bu bölümde Affetmeyi kolaylaĢtıran bazı kavramlar ele alınacak olup psiko-

lojik iyi olma ve affetme alanında yapılmıĢ diğer literatür çalıĢmalarına yer verile-

cektir. 

 

2.1.KENDİNİ AFFETME 

KiĢilerarası affetme psikolojisine artan bir ilgi olmakla birlikte, affetme ile ilgili 

araĢtırmaların çoğu affetme süreçlerine mağdurun bakıĢ açısından odaklanmıĢlardır. 

Bununla birlikte affetmeyi suçlunun bakıĢ açısından anlamaya çalıĢmak çok önemli-

dir. Affetme sürecini tam olarak anlamak istiyorsak, olaya sadece mağdurun bakıĢ 

açısından odaklanmak oldukça önemli bir eksikliktir (Riek, 2010). 

Affetmenin bir boyutu da kiĢinin hatalarına karĢı kendini affetmesidir. KiĢi birini 

yaraladığı zaman, kendisinin farkında olduğunda, yaptığı davranıĢtan dolayı suçlu-

luk, gönülsüzlük, isteksizlik, utanç gibi duygular hissedebilmektedir. Bunların ya-

nında kiĢi kendisine verdiği bir zarardan ötürü de piĢmanlık duyguları yaĢayabilmek-

tedir (Strelan, 2007). Kendini affetme, kiĢinin zararı hatırlatan uyarıcıdan daha az 

kaçındığı ve kendisinden intikam almanın azaldığı, kendine daha iyi davrandığı güdü 

değiĢiklikleri kümesi olarak kavramsallaĢtırılır (Hall ve Fincham, 2005). Bir baĢka 

tanımda da kendini affetme, baĢarısız olunan konularda kiĢiye kendini iyi hissettiren 

bir süreç olarak ele alınır (Snow, 1993).  
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Kendini affetmenin, baĢkasına verilen zarar sonucu oluĢması gerektiği konusu 

belirtilmekle beraber (kiĢinin kendisini incittiği için özür dileyemeyeceği), Hall ve 

Fincham (2005) kiĢinin kendine verdiği zarar sonrası da kendini affetmenin gerçek-

leĢebileceğini öne sürmektedir. KiĢinin kendine vereceği zararın sadece davranıĢ 

boyutunda (uyuĢturucu almak) olmayıp, düĢünsel boyutta da (hasta bir yakınının 

ölümünü isteme) olabileceği belirtilmektedir. Yazarlar, kendini affetme (yaptığı suç-

tan ötürü kendini affetme) ile kiĢilerarası affetme (inciten kiĢiyi affetme) arasında 

fark olduğunu vurgulamıĢlardır. KiĢilerarası affetmede, uzlaĢmanın gerekli olmadığı 

ancak kendini affetmede kiĢinin kendiyle uzlaĢması gerektiği vurgulanmıĢtır. Benlik-

le uzlaĢma, kiĢinin ileride değiĢim göstermek için gerçek bir çabaya girme isteği gös-

tereceğini kabul etmesidir. Eğer kiĢi kendini affetmezse, kiĢilerarası affetmede oldu-

ğundan daha kötü sonuçlar ortaya çıkabilmektedir (Taysi, 2007). KiĢinin kendisinin 

iĢlediği suçlardan piĢmanlık duyması, bunun sonucunda geçmiĢini silip yeni ve iyi 

bir insan olması için affedilme önemli bir terapi değeri taĢımaktadır. Affetmenin öf-

ke, kırgınlık, korku, mağdur olma psikolojisi içerisinde olmak gibi birçok olumsuz 

duygu için bir dönüĢüm sağlayabileceği düĢünülmektedir (Jones, 1997). Bu duygula-

rın affetme ile giderilmesi halinde acı deneyimler geçirmiĢ kiĢi, olumsuz duygu ve 

düĢüncelerden sıyrılabilecektir (Kara, 2009). 

2.2. AFFETMEYİ KOLAYLAŞTIRAN BAZI FAKTÖRLER    

KiĢilerin birbirlerini affetme süreçlerine bakıldığında bazı kavramların bu süreci 

etkilediği ortaya konmuĢtur. KiĢiler arası çatıĢmalarda bazı durumsal süreçlerin af-

fetme sürecine etki ettiği üzerinde durulmuĢtur. Bazı durumsal, sosyal ve iliĢkisel 

faktörlerin zarar verici iliĢki olaylarına nasıl tepki verildiğini etkilerler (Worthington 

veWade,1999). 



37 

 

Literatür incelendiğinde affetme ile iliĢkisi olan ve affetmeyi kolaylaĢtıran bazı 

faktörler suçlunun özür dilemesi, kurbanın suçluyla empati kurması, iliĢkiye bağlan-

ma ve zararın Ģiddetidir. 

 

2.2.1-Özür Dileme 

KiĢilerarası çatıĢmaların çözüme ulaĢmasında rol oynayan özür (apology) 

(Darby ve Schlenker, 1982; Ohbuchi, Kameda ve Agerie, 1989; Weiner, Graham, 

Peter, ve Zmuidinas 1991;Hodgins, Liebeskind ve Schwartz, 1996) affetme bağla-

mında da ele alınmıĢtır (McCullough ve diğerleri, 1997). Suçlunun incittiği kiĢiden 

özür dilemesi affetme sürecini kolaylaĢtıran ve aynı zamanda bu süreci hızlandıran 

bir etken olarak kabul edilmiĢtir. 

Ġncinen kiĢi inciten kiĢinin özür dilediği durumlarda daha az saldırganlık gös-

terme eğilimindedir (Ohbucki ve diğerleri,1989; Scobie ve Scobie, 1998). Özür, bi-

reyin hatasının farkına vararak iĢlediği suçtan ve karĢısındaki bireyi incitmekten 

piĢman olunduğunun bir göstergesi veya bir iĢareti sayılmaktadır. Özür dileyen kiĢi 

yaptığı hatayı telafi etmek ve bağıĢlanmak için karĢısındaki bireyden özür diler. 

Çünkü bağıĢlanma duygusu bireyde bir rahatlama yaratır. Özür duygusu suçu iĢleyen 

kiĢi açısından bir rahatlama oluĢturduğu gibi hatadan zarar gören ve incinen birey 

için de suçlu bireye karĢı olumlu duygular geliĢtirmesine yardımcı olan bir kavram-

dır. Özür dileyen kiĢi özür diledikten sonra bu davranıĢı bir daha bireye karĢı sergi-

lememeye dikkat etmelidir. Çünkü bu bağıĢlanmak için ve özrün asıl amacına ulaĢ-

ması için gerekli bir durumdur. Yapılan araĢtırmalarda bağıĢlanma ve özrün bu du-

rumda birbirleri ile iliĢkisi bulunmaktadır. Ayrıca yapılan araĢtırmalar özür dileme-
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nin incinen kiĢinin saldırganlığını yüksek oranda azalttığını ortaya koymuĢtur. 

Ohbuchi ve diğerleri,(1989) tarafından yapılan bir çalıĢma bu durumu net olarak göz-

ler önüne sermiĢtir. ÇalıĢmada üniversite öğrencileri üzerinde bir araĢtırma yapılmıĢ-

tır. Bir grup öğrencinin arkadaĢlarını incitecek davranıĢlarda bulunması ve daha son-

ra da yaptıkları için arkadaĢlarından özür dilemesi sağlanmıĢtır. Zarara uğratılan gru-

bun bireyleri; özür karĢısında Ģiddetli bir kızgınlık ve saldırganlık göstermemiĢlerdir. 

Bu araĢtırmada araĢtırılan bir diğer faktörde özür dilemede suçun oranı ve boyutu 

olmuĢtur. AĢırı büyük suçlar basit suçlara göre daha fazla tepkiyle karĢılanmıĢtır. 

McCullough ve arkadaĢları (1997) yaptığı araĢtırmada özrü affetmenin ortaya 

çıkmasında etkili bir faktör olarak ele almıĢtır. McCullough ve arkadaĢlarına göre 

(1998),  affetme incinen kiĢinin empati kurma yetisi ile alakalıdır. Yani kiĢinin bağıĢ-

lanma sürecinde suçlunun özür dilemesinin yanında karĢısındaki bireyin kiĢiyi bağıĢ-

layabilmesi için empati kurabilmesi ön Ģart olarak kabul edilmiĢtir. Fiziksel ve psiko-

lojik açıdan bağıĢlanmanın saldırganının kurban tarafından bağıĢlanmasına etki eden 

sosyal yakınlık, özür, zarar verme niyeti, sonuçların ortadan kalkması ve baĢkalarının 

tutumunun affetme üzerindeki etkileri de incelenmiĢtir. Gauche ve Mullet (2005), 

çalıĢmalarında ortaya çıkan bu durumu katılımcılardan fiziksel ve psikolojik Ģiddet 

açısından açıklamalarını istemiĢlerdir. Yapılan bu çalıĢmada ortaya çıkan bir diğer 

sonuç ise psikolojik saldırganlığın fiziksel saldırganlığa göre daha ılımlı karĢılanması 

ve psikolojik saldırı karĢısında incinen tarafın bağıĢlaması özür koĢuluyla daha kolay 

sağlanmıĢtır. Ayrıca Gauche ve Mullet bu çalıĢmaları sonucunda kiĢinin suçluyu 

affetmesinde bir diğer belirleyici etkenin sosyal yakınlık durumu olduğunu ortaya 

koymuĢlardır. 
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2.2.2. Empati: 

Affetme ve affedicilik kavramın etkileyen en önemli kavramlardan biri de empa-

tidir. Empati genel olarak kiĢinin kendisini baĢkasının yerine koyarak içerisinde bu-

lunduğu fiziksel ve psikolojik durumu anlayıp onun hissettiklerini anlama olarak 

tanımlanmıĢtır (Worthington veWade, 1999). Empati, Rogers‘in 70‘li yıllarda elde 

etmiĢ olduğu tanıma göre; bir bireyin kendisini baĢka bir bireyin yerine koyarak 

O‘nun duygu ve düĢüncelerini hissederek, tüm bunları dile getirmesidir. Empatinin 

tamamen otomatik olarak algılanmaması gerekmektedir. Empati kavramı hem zihin-

sel hem de duygusal bağlarla iliĢkisi olan aslında karmaĢık bir kavramdır. Empati 

karĢılıklı olarak, diğerinin duygu durumuna açık olmaya hazır olması ve kiĢiler ara-

sındaki yakın, samimi, içten bağlarla iliĢkilendirilebilmektedir. 

Empati kavramı kendi içerisinde bazı bileĢenleri içeren bir Ģemsiye kavram ola-

rak da ifade edilebilir. Empati sevecenlik, merhamet ve sempati gibi duygular ile iç 

içedir (Batson ve Shaw, 1991). Empatinin genel hatlarıyla içeriğini oluĢturan bu kav-

ramlar, affedicilik kavramı içerisinde ele alındığında affediciliğe etkisinin güçlü ol-

duğu görülür. Özellikle merhamet, mağdurun suçluyu bağıĢlamasında önemli bir 

etkendir… 

McCullough ve arkadaĢlarına göre (1997), empati diğer araĢtırmalarda olduğu 

gibi affetmenin en etkili belirleyicisidir. Yani affetmenin en etkili ve önemli belirle-

yicisi ona göre empatidir. Haksızlığa uğrayan yani mağdur olan kiĢi suçlu olan kiĢi 

ile ne kadar empati yaparsa affetme düzeyi o derece artacaktır. 

Worthington (1998), bireyler arası affedicilik olarak açıkladığı modelinde affe-

dicilik kavramına etki eden kavramlar içerisinde yer alan empatiyi modelinin önemli 
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değiĢkeni olarak belirlemiĢ ve diğer değiĢkenleri de empati kavramı çerçevesi içeri-

sinde değerlendirmeye almıĢtır. Bu bağlamda Worthington‘a göre (1998), en önemli 

ve etkili kavram empati olarak karĢımıza çıkmaktadır. Tsang ve Standford‘un (2006), 

yaptığı araĢtırmada kadınlar ve erkekler arasında affetme ve bağıĢlanma kavramı 

incelenmiĢtir. Haksızlığa uğrayan kadınlarla bu kadınların beraber yaĢadıkları ve 

onlara Ģiddet uygulayan erkekler arasındaki affetme kavramı incelenmiĢtir. AraĢtır-

manın sonucuna göre ise empati ile affetme kavramı yüksek düzeyde iliĢkili bulun-

muĢtur. 

Enright ve arkadaĢları (1992) da, affetmeyi açıklayan bir süreç modeli oluĢtur-

muĢlardır. Bu modelde affetme kavramını etkileyen kavramlardan biri empati olarak 

belirlenmiĢtir. KiĢinin geçmiĢ yaĢantısı, geçirdiği çocukluk dönemi ve yaĢadığı çevre 

kiĢiyi anlamada farklı değiĢkenler olarak belirlenmiĢtir ve sonuç olarak empati kav-

ramı affetmeyi kolaylaĢtıran bir etken olarak belirlenmiĢtir. Çünkü karĢısındakini 

anlamaya çalıĢan, onun içerisinde bulunduğu hali anlayan kiĢi için kendisine karĢı 

haksızlık eden kiĢiyi affetmek daha kolaydır. Özellikle affetme terapilerinde empati-

yi oluĢturabilmek için suçlu kiĢi hakkında zarar görenin daha fazla bilgi sahibi olma-

sı sağlanmaktadır (Hill,2001). 

Empatik eğilim ve benlik saygısının affedicilik üzerinde etkili olduğu tespit edilmiĢ-

tir (Alpay, 2009). Duygusal istikrar ve uyumluluk düzeyleri yüksek bireyler, kırgın-

lığı daha az sürdürmektedirler. Uyumlu kiĢiler affetmeyi olumlu iliĢkiyi sürdürmek 

için yararlı bir mekanizma olarak görmektedir. (F. Çapcıoğlu, 2015). 
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2.2.3. İlişkiye Bağlanma: 

Affetme kavramına etki ettiği düĢünülen bir diğer faktör iliĢkiye bağlanmadır. 

Rusbult, Verette, Whitney, Slovik, ve Lipkus (1991), çiftler arasında yaptıkları ça-

lıĢmalarda birbirine bağlı olan ve birbirine bağlı olmayan çiftler arasındaki uyum 

düzeylerini incelemiĢlerdir ve yapılan çalıĢmalarda birbirine bağlı olan çiftlerin birbi-

rine bağlı olmayan çiftlere göre uyum düzeylerinin daha yüksek olduğu kanısına va-

rılmıĢtır. Literatürde, iliĢki uyumu veya kalitesi ile affetme arasında bir iliĢki bulan 

araĢtırmalar hızla artmaktadır (Fincham, 2000; Thompson ve diğerleri, 2005). 

Bowlby (1977), bağlanmayı ―genellikle daha güçlü ve olgun olarak algılanan, 

farklılaĢmıĢ ve tercih edilen diğer bazı bireylerle geliĢtirilen bağ‖ olarak; bağlanma 

davranıĢını ise ―bir bağlanma figürüyle yakınlığı sağlayan ve bunu sürdüren her türlü 

davranıĢ Ģekli‖ olarak tanımlamıĢtır (Paterson ve Moran, 1988). Bağlanma teorisine 

göre insan varlıklarının özünde, diğerleri ile bağlanmaları araĢtırmaya ve Ģekillen-

dirmeye programlanırlar. Diğerleriyle iliĢkilerin Ģekillenmesine, bu Ģiddetli isteğin, 

bazen bakım alan rolünde ve bazen bakım veren olarak bağlanmaya yol açtığı belir-

tilmiĢtir (Bowlby,1988). 

Bowlby‘ın (1988), yapmıĢ olduğu diğer bir araĢtırmada anne ile çocuk arasında-

ki bağlanma kavramı üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. AraĢtırmacıya göre en sağlam bağ-

lanma bağı anne bebek bağlanması olarak nitelenmiĢtir. Anne ve bebek arasında var 

olan bu bağlanma bebek ve bakan arasındaki duygusal bağa bağlanmıĢtır. Bowlby, 

bebeklikteki ―kontrol sistemi‖ bakım veren-çocuk iliĢkisine uygun olmakla birlikte, 

geliĢimin ilerlemesiyle daha iyi kontrol ve kendini düzenleme için özerkliğin çocuğa 

göre değiĢtiğini düĢünmüĢtür. BiliĢsel bir Ģekilde bu iliĢkilerde beklenenlere göre; 
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çocuğun ortaya çıkan kapasitesi, hem bu ilerlemenin değiĢmesine hem de bu özelli-

ğinin izlediği yolun değiĢmesine yardıma izin vermiĢtir (Bowlby, 1988; Lopez, 

1995). 

Hazan ve Shaver (1987) ilk kez yakın iliĢkilere dair inançlar temelinde yetiĢkin 

bağlanmasını araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmacılar, yetiĢkinlikte yakın iliĢkileri anlamak 

için önerdikleri modelde; yetiĢkin iliĢkilerinde sadece erken çocukluk yaĢantılarının 

etkili olmadığını, romantik aĢkın kendisinin de bir bağlanma süreci olduğunu belirt-

miĢlerdir. Hazan ve Shaver (1987) çalıĢmalarında bağlanmayı tanımlarken, 

Ainsworth, Blehar, Waters ve Wall (1978) güvenli, kaçınan ve kaygılı/kararsız Ģek-

linde sınıflandırma kullanmıĢlardır. Bu bağlanma stillerini yetiĢkin bağlanmasına 

uyarlayarak çocukluktaki bağlanma davranıĢının özelliklerini yakın iliĢkilerde bağ-

lanma davranıĢlarının özellikleriyle paralel hale getiren paragraflarla ölçüm yapmıĢ-

lardır. AraĢtırmacılar, bu üç paragraftan hangisinin katılımcıları daha iyi betimlediği-

ni sormuĢlardır. Sonuç olarak güvenli stile sahip olanların yakın iliĢkilerde daha mut-

lu, baĢkalarını da güvenilir ve destekleyici olarak algıladıkları belirtilmiĢtir. Kaçınan 

stile sahip olanların; iliĢkilerinde uzak ve soğuk, tek baĢlarına kalmayı yeğleyen 

özelliklere sahip oldukları, kaygılı/kararsız stile sahip olanların ise; iliĢkilerine takın-

tılı, kendileriyle ilgili kuĢku duyan ve baĢkalarının kendileriyle iliĢki kurmak isteme-

diklerini düĢünen kiĢiler oldukları belirtilmiĢtir. 

Rusbult ve Buunk‘a (1993) göre, özellikle yakın iliĢkilerde bir iliĢkiyi sürdürme 

isteği bağlanma kavramıyla iliĢkili olarak incelemiĢtir. Böylelikle iliĢkiyi sürdürme 

isteğini doğuran ve arttıran bağlanma kavramı affetmeyi de beraberinde getirmekte-

dir. ĠliĢkiye bağlı olan bireyler iĢlenen bir suçun sonucunda tehlikeye giren iliĢkiyi 
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sürdürme eğilimi göstermektedirler. Duygusal açıdan birbirine yakın kiĢilerde bu tür 

bir bağlanım ile affetme arasında ne tür bir iliĢki olduğuna yönelik araĢtırmalar yürü-

tülmüĢtür. Bunlardan biri, iliĢkiye bağlanım ve iliĢki doyumunun daha yüksek oldu-

ğu bireylerde affetmenin daha fazla görüldüğüne iĢaret etmektedir. 

Affetme terapi sürecine birçok kiĢi, eĢ veya aile; çeĢitli problemler nedeniyle ka-

tılmaktadır (Hill, 2001). Görülüyor ki eĢ veya aile olan bireyler affetme kavramına 

daha çok ihtiyaç duymaktadırlar. Çünkü eĢler arasında ya da aile içerisinde anne ba-

ba veya iki kardeĢ arasındaki iliĢkiye bağımlılık durumu diğer kiĢiler arasında olan 

bağlanma süreci ile değerlendirilirse aile içi bağlamanın daha yüksek düzeyde oldu-

ğu görülür.  Bu durumda aile bireyleri arasında iĢlenen bir suç sonrasında affetme ve 

bağıĢlanma sürecinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Yapılan bazı araĢtırmalarda 

da bağlanım ile affetme arasında nedensel bir iliĢkiye iĢaret edilmektedir (Finkel ve 

diğerleri, 2002; Karremans ve Van Lange, 2004).  

2.2.4. Zararın Boyutu 

KiĢilerarası çatıĢmalarda, bazı faktörler affetmenin ortaya çıkmasında rol oyna-

maktadır. AraĢtırmalarda ortaya çıkan bir diğer değiĢken ise zararın veya suçun Ģid-

deti olarak adlandırılmaktadır. Affetme kavramına etki eden değiĢkenlerden empati 

kurma, var olan iliĢkiye bağlılık gösterme ve özür dileme faktörleri affetmeyi kolay-

laĢtıran ve durumu olumluya çeviren faktörlerken bu bölümde ele alınan zararın ya 

da suçun Ģiddeti affetme kavramını olumsuz etkilemiĢtir. Yani bir affedicilik kavra-

mında empati, özür ve bağlanma arttıkça bağıĢlanma daha kolay olurken zararın Ģid-

deti arttıkça affetme daha zor bir duruma gelmektedir.  
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Boon ve Sulsky (1997) yaptıkları araĢtırmada, suçun Ģiddeti ile affetme arasında 

bir iliĢki olduğunu, belirtmiĢlerdir. Suçun Ģiddeti arttıkça mağdur kiĢiye yönelik so-

rumluluk yüklemelerinin arttığını, affetmeninse azaldığını bulmuĢlardır. 

(Hamilton,1978).  

Suçun Ģiddeti arttıkça affetmenin azaldığına iĢaret eden araĢtırmalar bu durumu 

desteklemektedirler. Yüklemenin temel boyutlarının ilk tartıĢmalarında, nedensel 

yüklemelerin, odak, istikrarlılık ve kontrol boyutlarından bahsedilmiĢ, niyet faktörü-

nün ise nedene ait bir özellik olmadığı ancak olaya neden olan kiĢinin bir özelliği 

olduğu vurgulanmıĢtır. Son çalıĢmalarda, evlilikte yapılan yüklemelere nedensel 

yüklemelerin yanında sorumluluk yüklemelerinin de dâhil olduğu vurgulanmıĢ ve 

niyetin, sorumluluk yüklemelerinde temel faktör olduğu belirtilmiĢtir (Bradbury ve 

Fincham, 1990). 

 

2.3.PSİKOLOJİK İYİ OLMA  

YaĢam var olduğundan bu yana insanlar; kendilerini neyin mutlu ettiğini ve in-

sanların temel olarak mutluluklarının neye dayandığını hep sorgulamıĢlardır. Mutlu-

luk kavramı insanların her zaman ilgi odağı olmuĢtur. Ġnsan var olduğu günden beri 

mutluluğun kaynağını aramıĢtır. Bundan dolayı mutluluk kavramı farklı tanımlarda 

yer almıĢtır. Sokrates‘e göre; erdemli olmak, mutlu olmak demektir. Mutluluk; insa-

nın kendi doğasını kendi potansiyelini gerçekleĢtirmesindendir ve bütün insanlar 

doğaları gereği mutlu olmak isterler. Mutluluk bütün insani istek ve arzuların nihai 

amacı ve insanın varoluĢunun en yüksek hedefidir (Yıldız, 2002). Epikuros‘a göre 

ahlak, mutluluğun özünü, mutluluğa götürecek yolları öğretir. Ona göre yegâne iyi, 
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mutlak değer hazdır. Haz bütün eylemlerin amacı olmalıdır. Platon‘a göre; en yüksek 

iyi ―mutluluktur‖. Mutluluğu elde etmenin tek yolu erdemdir. Aristo‘da ise, mutluluk 

bütün eylem ve çabalarımızın en yüksek amacıdır (Akt. Özgen, 1997). Bu bağlamda 

mutluluk terimi, yaĢamın amaç ve değerinin insan ruhunda olduğunu gösterir (Türer, 

1992). 

Tüm bu tanımlarla birlikte psikoloji bilimi de bireyin mutluluğu ve iyi oluĢ kav-

ramı üzerine odaklanmıĢtır. GeçmiĢinin büyük bölümünde psikoloji kendisini insan 

aklının hastalıklarıyla iliĢkilendirmiĢtir: anksiyete, depresyon, nevroz, obsesyonlar, 

paranoya, delüzyonlar. Doktorların amacı, hastaları olumsuzdan (negatiften), hastalık 

durumundan tarafsız (nötr) normal duruma getirmek olmuĢtur (Wallis, 2005). 

Son yıllarda psikopatoloji odaklı yaklaĢımlara tepki olarak insanların güçsüzlük-

lerini değil insan doğasının psikolojik gücünü araĢtıran yeni bir yaklaĢım olan ―pozi-

tif psikoloji‖ ortaya çıkmıĢtır (Fava ve Ruini, 2003; Martin ve diğerleri, 2003; 

Seligman ve Csikszentmihalyi, 2000). Seligman ve Csikszentmihalyi‘ye (2000) göre 

psikolojinin bilimsel ve uygulamadaki amacı, normal insanları daha güçlü, daha 

üretken hale getirmek, insanların yüksek olan gerçek potansiyellerini anlamalarını 

sağlamak ve nelerin insanların iyi olmasını sağladığını araĢtırmaktır. Özellikle 

Abraham Maslow‘un ―Freud bize insanın karanlık yarısını tanıttı, bize düĢen ise sağ-

lıklı yarısını anlamaktır‖ sözünden sonra yeni bir çığırın açıldığı ve pozitif psikoloji 

akımıyla birlikte araĢtırmaların bireyin olumlu yönlerini daha fazla anlamaya çalıĢtı-

ğını söylemek yanlıĢ değildir (Tütüncü,2012). 

Psikolojik iyi olma, öznel iyi olma veya daha az teknik tanım olan iyi yaĢam gibi 

kavramlara ilgi antik Çin, Yunan ve Aztek medeniyetlerine dayanmaktadır (Herrera, 
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2008). Eski Çağ Yunan filozoflarına göre iyi yaĢam, hayata anlam veren ve hayatın 

yönünü ortaya çıkaran erdemdir (Waterman, 1993). Eski Çağ Çinli düĢünürlere göre 

ise iyi yaĢam, üyelerinin kendi rol ve sorumluluklarını doğru gerçekleĢtirmeleri saye-

sinde ortaya çıkan disiplinli bir toplumdur. Benzer Ģekilde, Aztek felsefesinde psiko-

lojik iyi olma zihin ve beden arasında denge ve sosyal rollere uygun bir yaĢam olarak 

açıklanmıĢtır (Murguia, 2001; Padilla ve Delgado de Snyder, 1989). Günümüz psiko-

lojisinde iyi yaĢamın ne olduğu konusu iki Ģekilde gündeme gelmektedir. Birincisi 

oldukça uzun bir geçmiĢe sahip olan öznel iyi olma, diğeri ise psikolojik iyi olmadır. 

Psikolojik iyi oluĢ kavramının tarihsel geliĢimine baktığımızda öncelikle öznel iyi 

oluĢ kavramının sonrasında günümüzde anladığımız anlamda psikolojik iyi oluĢ kav-

ramının Ģekillendiği görülmektedir (Timur, 2008). 

Ryan ve Deci (2001) ―iyi oluĢ‖ kavramıyla ilgili kuramsal çalıĢmaları, hazcılık 

(hedonizm) ve psikolojik iĢlevsellik (eudomonism) olmak üzere iki temel geleneğe 

dayandırmaktadır. Hazcılık mutluluğu tanımlamak için kullanılan düĢünce olarak 

M.Ö. 4.yy Yunan filozofu Sokrates‘in öğrencilerinden Aristippus‘a dayanan; hoĢa 

giden deneyimlerin sayısını arttırmayı, acı veren deneyimleri azaltmayı gerektiren ve 

haz alınan anların toplamının (ne kadarına ulaĢıldığına ve ne kadar sürdüğüne bakıl-

maksızın) kullanıldığı bir kavramdır (Ryan ve Deci, 2001; Waterman, 1993). Benzer 

biçimde Kahneman, Diener ve Schwartz (1999) iyi olmayı; yaĢamı haz veren ve 

zevkli hale getiren deneyimlerin bütünü olarak ele almıĢtır. Hazcı (hedonic) bakıĢ 

açısına göre, mutluluk ve doyum iyi oluĢ olarak görülmektedir. Ġyi olmanın tek ölçü-

sü bireyin kendisi ve bireysel değerleridir. Yani dünyayı ve kendi yaĢamını değer-

lendirmesi, bireyin kendisinin oluĢturmuĢ olduğu değer ve ölçülere göredir (Diener, 

1984; Diener, Suh, Lucas veSmith, 1999; akt. Kuzucu, 2006). Tanımlara bakıldığın-
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da bu tarz bir iyi oluĢ olumlu duygulanımın varlığına karĢılık, olumsuz duygulanımın 

yokluğu olarak değerlendirilir ve kavramsal olarak ―öznel iyi oluĢa‖ karĢılık gelir 

(Deci ve Ryan, 2008). 

2.3.1-Ryff'ın Çok Boyutlu Psikolojik İyi Olma Modeli 

Ryff‘a göre yaĢam boyu geliĢim kuramları ve daha iyi pozitif iĢlev görmeye yö-

nelik kuramların hepsi iyi oluĢun çeĢitli yönlerini vurgulasa da bir araya geldiğinde 

hantal bir yapı ortaya çıkmıĢtır (Timur, 2008). Ryff bu kuramların üç yönden yetersiz 

olduğunu belirtmiĢtir. Birincisi bu yaklaĢımların çok az güvenilir ölçme ve değerlen-

dirme süreçleri üretmiĢ olmaları, ikincisi her bir yaklaĢımın psikolojik iyi olma için 

öne sürdüğü ölçütlerin birbiriyle çeliĢmesi, üçüncüsü ise her bir yaklaĢımın son dere-

ce kuramsal ve yüzeysel olmasıdır (Akın, 2009). Ryff, Bradburn ve öğrencilerinin 

ortaya koyduğu çalıĢmayı, temel aldığı mutluluk kavramını karĢılama noktasındaki 

sorunlardan dolayı eleĢtirmiĢ ve duygu, yaĢam doyumu noktasında pozitif iĢlem 

görmenin ihmal edildiğini söyleyerek psikolojik iyi olma kavramını önermiĢtir (Ryff, 

1989a, 1989b). Psikolojik iyi olma genelde depresyon, kaygı gibi psikolojik sorunlar 

merkezinde anlaĢılmaya, belirtilmeye çalıĢılmıĢ ve bu durumların olmaması duru-

munda bireyin psikolojik sağlıklı olacağı belirtilmiĢtir. Ryff (1995) bu durumun ye-

rine olumlu özelliklerin varlığı yönünde iyi olmaya bakılmasını önermiĢtir. Çünkü 

psikolojik iyi olma, olumsuzlukların var olmamasından daha fazla bir durumu ifade 

eder. 

Ryff'ın modeline göre ―psikolojik iyi olma mutlulukla doğrudan iliĢkili değildir, 

bunun yerine mutluluk iyi yaĢanmıĢ bir hayatın ürünüdür‖ (Ryff ve Singer, 1998). 

Psikolojik iyi olmanın altı boyutta ele alındığı bu model; tam ve verimli psikolojik 
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iĢlevselliği, pozitif psikolojik sağlık ölçütlerini temel almakta ve yaĢam boyu geliĢim 

teorilerine dayanmaktadır. Ayrıca Ryff‘ın modeli bireyin, kendine iliĢkin düĢüncele-

rini araĢtırmasını ve bu düĢüncelere iliĢkin farkındalık sağlamasını, kendini değer-

lendirirken kendi standartlarını ölçüt almasını, kendi değerlerini savunmasını, değer-

lerini yansıtan, uygun seçimler yapmasını ve belirlediği amaçlara ulaĢmak için çaba 

sergilemesini içermektedir (Tütüncü, 2012).  

Özerklik: Bu modelinin birinci boyutudur. Hür iradeyi, bağımsızlığı ve davranı-

Ģın içsel düzenlenmesini içermektedir (Ryff, 1989a). Kendini gerçekleĢtirmiĢ ve tam 

iĢlevsel olan bireyler, kendi davranıĢlarını düzenleme ve sosyal yapıya bağımlı ol-

madan yaĢayabilme becerilerine sahiptir (Ryff ve Essex, 1992). Özerklik bireyin 

benlik algısı, özgürlük ve tutumlarının birleĢimiyle oluĢur. Maslow‘a göre bu kavram 

bireyin çevresinin değil kendisinin düĢünüp, buna göre bağımsızca tutumlar takınma-

sını gerektiren bir kavramdır. Rogers da bu kavramı iç odaklı olmak yerine bireyin 

kendi kiĢisel standartlarını oluĢturması ve buna göre hareket etmesi olarak tanımla-

maktadır (Ryff, 1989a). Özerklik düzeyi yüksek olan bireyler; bağımsız, kararlarını 

kendi alabilen, içsel kontrol odağına sahip, sosyal baskılara karĢı direnebilen, kendini 

kiĢisel değerlerine göre yargılayan, baĢkalarından onay alma ihtiyacı hissetmeden 

davranabilen kiĢilerdir. Özerklik düzeyi düĢük olan bireyler ise diğer insanların yargı 

ve değerlendirmelerini önemseyen ve karar verirken görüĢ alma ihtiyacı hisseden, 

sosyal baskılara uyan, diğerlerinin ne düĢündüğüyle çok fazla ilgilenen bireylerdir 

(Ryff, 1989a, 1989b). Ancak Ryff (1995; akt. Akın, 2009), özerkliğin Batı ve Avrupa 

merkezli kültürün bir özelliği olduğunu ve kolektif kültürlerde yaĢayan bireylerin 

özerklik düzeylerinin düĢük olmasına rağmen psikolojik iyi olma düzeylerinin yük-

sek olabileceğini önemli bir not olarak belirtmiĢtir. 
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Çevresel Hâkimiyet: Ryff (1989a) psikolojik iyi olma modelinin bir diğer boyutu 

olan çevresel hâkimiyetin yapısını aktif katılım ve çevreye hâkim olmanın bir bütünü 

olarak tanımlamaktadır. Ona göre çevresel hâkimiyet, bireyin günlük yaĢam olayları 

ve sorumlulukları üzerinde kontrole sahip olduğunu hissetmesiyle iliĢkilidir. Aynı 

zamanda bireyin kiĢisel ruhsal koĢullarına uygun bir çevre yaratma veya seçme bece-

risidir (Ryff, 1989). Çevresel hâkimiyet seviyesi yüksek olan bireyler çevreyi yönet-

me yeterliliğine sahip olan, çevresindeki olanaklardan faydalanabilen, kendi istek ve 

değerlerine uygun bir ortam oluĢturabilen bireylerdir. DüĢük düzeyde çevresel hâki-

miyeti olan bireyler ise çevresindeki olayları kontrol edemeyen, etrafındaki olanakla-

rın farkına varmayan, yaĢantısını kontrol etmekte zorluk yaĢayan bireylerdir (Ryff, 

1989a). 

Bireysel GeliĢim: Ryff'ın (1989) bireysel geliĢim kavramı ―bireyin kendisi ola-

rak geliĢmesi ve büyümesi için var olan potansiyellerini geliĢtirme becerisi‖ olarak 

tanımlanmaktadır. Bireyin yeni deneyimlere açık olması ve güçlüklerle mücadele 

edebilme gücünü kendinde hissetmesi bu boyutla iliĢkilidir. Bu becerisi yüksek olan 

bireyler yeni deneyimlere açık, kendi potansiyeline güveni olan, kendilerini sürekli 

geliĢen bir varlık olarak gören ve davranıĢlarında zamanla geliĢme fark eden kiĢiler-

dir. Bireysel geliĢim seviyesi düĢük olanlar ise yaĢamda durgunluk yaĢayan, kendile-

rinde bir değiĢim göremeyen, yaĢama karĢı ilgisiz kiĢilerdir (Ryff ve Singer, 1996). 

Diğerleriyle Olumlu ĠliĢkiler: Bu boyut, psikolojik iyi olmanın sosyal ve kiĢile-

rarası yönüyle iliĢkilidir (Keyes ve Ryff, 2002). Ryff (1989) olumlu iliĢkileri ―baĢka-

larıyla açık ve güvenilir iliĢkiler kurma ve güçlü empati ve sevgi duyguları‖ olarak 

tanımlamıĢtır. Bireyin, diğerleriyle olan iliĢkilerini önemsemesi ve onlara güvenmesi 
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psikolojik iyi olmanın önemli bir yönüdür (Ryff, 1989a). Diğerleriyle yüksek düzey-

de olumlu iliĢkide bulunan bireyler diğer insanlarla güvenilir, doyumlu iliĢkilerde 

bulunan, baĢkalarının yerine kendini koyabilen, diğerlerinin refah ve mutluluğunu da 

düĢünen, kiĢilerarası iliĢkilerde karĢılıklı öz-veriyi ön planda tutan, iliĢkilerin tek 

taraflı olmadığının ve karĢıdaki bireyin de düĢünülmesi gerektiğinin farkında olan 

bireylerdir (Keyes ve Ryff, 1999). Diğerleriyle olumlu iliĢkiler kuramayan bireyler 

ise kiĢilerarası iliĢkilerde yalnızlık ve güven duygusunda azlık yaĢayarak geri çeki-

len, insanlarla iletiĢime geçmekte zorlanan, arkadaĢlık bağlarını sürdürmekte baĢarı-

sızlık yaĢayan, içe kapanık bir yaĢam süren bireylerdir (Ryff, 1989a, 1989b, 1995). 

YaĢam Amaçları: Psikolojik iyi olma modelinin beĢinci boyutudur. Ryff yaĢam 

amacının yapısını kiĢinin arzuları, hedefleri ve bunlara eĢlik eden anlamlılık ve bü-

tünlük duyguları olarak tanımlamıĢtır (Ryff, 1989a). YaĢamın amacını bulmak bireye 

kiĢisel olarak anlam ifade edecek bir hedef koyma sayesinde oluĢacak bir süreçtir. 

Anlamlı bir yaĢam sürme, psikolojik iyi olma ile iliĢkilidir (McKnight ve Kashdan, 

2009). Bireyin amaçlarına ulaĢmak için aktif biçimde eylemde bulunması ve kendini 

yönetmesi, ona yaĢamının anlamlı olduğu duygusunu kazandırmaktadır. YaĢam 

amaçları olan bireyler, Ģimdiki ve geçmiĢ hayatının anlamlı olduğu duygusuna sahip, 

hayata yön veren, amaçları olan bireylerdir. YaĢam amaçlarına sahip olmayan birey-

ler ise, hayatta anlam duygusu oluĢturamamıĢ, yaĢamın boĢ olduğunu düĢünen, çok 

az sayıda hedef ve amaçları olan bireylerdir (Ryff, 1989a, 1989b). 

Öz-kabul: Ryff‘ın psikolojik iyi olma modelinin son boyutudur. Ryff (1989) 

olumlu psikolojik iĢlevin önemli bir özelliği olarak kendini kabulü, kiĢinin kendine 

ait olumlu tutumlar takınması olarak tanımlamaktadır. Bireylerin belli alanlardaki 
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zayıflıklarını fark ettiğinde bile kendini iyi hissetmesi yüksek düzeyde öz-kabulün 

göstergesidir (Sheldon ve Kasser, 2001). Ryff ve Singer (1996) öz-kabulün, pozitif 

psikolojik iĢlevselliğin en temel unsuru ve olgun, kendini gerçekleĢtirmiĢ ve optimal 

düzeyde iĢlevsel olan bireyin en belirgin özelliği olduğunu belirtmiĢtir. Yani kendini 

kabul etme ve kendine yönelik olumlu tutumlara sahip olma, psikolojik sağlık için 

gereklidir. Öz-kabul düzeyi yüksek olan bireyler kendine karĢı olumlu bir tavrı olan, 

benliğinin olumlu ve olumsuz yanlarını birlikte kabul eden, geçmiĢi ile ilgili olumlu 

duyguları olan kiĢilerdir. Öz-kabulü düĢük olan bireyler ise geçmiĢe dönük hayal 

kırıklıkları olan, kendine karĢı memnuniyet duygusu olmayan, belirli kiĢilik özellik-

lerinden rahatsız olan ve olduğundan farklı biri olmak isteyen bireylerdir (Ryff, 

1989a, 1989b, 1995; Ryff ve Keyes, 1995). 

 

2.4-AFFETME İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Affetme üzerine yapılan bilimsel araĢtırmalar günümüzde, psikolojinin birçok 

alanında devam etmektedir. Bu konuda son yıllarda yapılan araĢtırmalarda özellikle 

Ģu hususlar ele alınmaktadır:  

 Affetme eğilimini ölçen ölçeklerin geliĢtirilmesi,  

 Affetmenin sağlık ve psiko-biyoloji açısından sonuçlanın incelenmesi,  

 Durumsal ve kiĢilikle iliĢkili yönlerinin açıklanması,  

 Ruh sağlığı - affetme iliĢkisinin ve affetmenin kiĢiler arası iliĢkilerdeki 

faydalanın incelenmesi,  
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 Affetme-dindarlık iliĢkisinin incelenmesi (Robert Emmons ve Raymond 

Paloutzian,"Din Psikolojisi" (çev. Ali Ayten), Marmara Üniversitesi Ġla-

hiyat Fakültesi Dergisi, 21 (2001/2), s. 116-117. ). 

Son yıllarda affetme çalıĢmalarının büyük ilgi görmesinin nedenlerinden biri, af-

fetmenin hem fiziksel sağlık hem de psikolojik iyi oluĢ üzerinde olumlu sonuçları 

olduğunun ileri sürülmesidir (Thoresen, Harris ve Luskin,2001; Worthington, Berry 

ve Parrott,2001).  Affetme üzerine yapılan çalıĢmalar da bu görüĢe deneysel destek 

sağlamaktadır (Krause ve Ellison, 2003). 

Affetme ve sağlık iliĢkisine dair literatürdeki son araĢtırmalara göre; affetme, 

sağlığı destekleyen duygu odaklı bir baĢa çıkma sürecidir, (Worthington,2006; 

Worthington veScherer,2004) affetmenin olumlu duygusal deneyimler oluĢturmasın-

dan ziyade affetmezliği azaltma yoluyla sağlık üzerinde önemli bir etkisi olabilir, 

(Harris veThoresen,2005), affetme (özellikle fedakârca yapılan affetme) fiziksel ve 

zihinsel sağlığı etkileyebilir (Witvliet ve McCullough,2007; Worthington ve diğerle-

ri,2005). 

Bono, McCullough ve Root (2007) da psikolojik iyi oluĢun artan affedicilik ile 

bağlantılı olduğunu bulmuĢlardır. Snook' un (2005) bulgularına göre affetmeyen kiĢi-

ler diğerlerine daha çok öfke ve kızgınlık duyarlar. Ayrıca, affetmeyen kiĢiler deney-

cilere daha az arkadaĢça, sempatik, kibar ve profesyonel olmayan duygular yansıt-

mıĢlardır (Akt. Ġnak, 2010). Enright ve The Human Development Study Group 

(1991) tarafından tasarlanan, affetmeyi teĢvik eden bir müdahale programı da çeĢitli 

ciddi suçlar (ensest, ebeveyn sevgisi yoksunluğu gibi) ile baĢa çıkan bireyler arasında 

psikolojik iyi olmayı artırmıĢtır (Al-Mabuk, Enright ve Cardis, 1995; Coyle ve 
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Enright, 1997; Freedman ve Enright, 1996). Program özellikle kontrol grubu ile kar-

ĢılaĢtırıldığında, programa katılan bireyler azalmıĢ anksiyete seviyeleri, öfke ve dep-

resyonun yanı sıra özsaygıda artıĢ sergilemiĢlerdir. 

 

Ysseldyk, Matheson ve Anisman (2007) yaptıkları ―Ruminasyon: affedicilik, 

kincilik ve psikolojik sağlık arasında bir köprü‖ isimli bir çalıĢmaya göre; regresyon 

analizleri, yüksek affedicilik ve düĢük kinciliğin büyük psikolojik sağlıkla iliĢkili 

olduğunu ortaya koymuĢlardır. Ayrıca affedicilik (kindar olmayan) ve psikolojik 

sağlık arasındaki iliĢki kısmen yüksektir. Bu bulgular, affedicilik ve kinle alakalı 

olmasına rağmen, onların psikolojik sağlıkları üzerindeki etkileri farklı ruminatif 

eğilimleri yansıtmaktadır. 

Brown, Barnes ve Campbell 2007 yılında yaptıkları iki çalıĢmada; dini aĢırı tu-

tuculuk (RF) ve ruhsal affediciliğin; affetme yanlısı tutum ve diğerlerini affetmeye 

eğilim; yönleri arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. Birinci çalıĢmada, aĢırı dini tutuculu-

ğun affetme yanlısı tutumlarla önemli derecede iliĢkili olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Ġkinci çalıĢmada; kavramsal olarak aĢırı dindarlığın ölçüsü ve yapısı açısından ortaya 

çıkan ihtiyaçların Ģiddet ile iliĢkili bir biliĢsel stil ve kategorik düĢünme açsından ele 

alınmıĢtır. AĢırı tutucu (dindarlık ) ve affedicilik arasında anlamlı bir iliĢki bulun-

muĢtur. 

Affedicilik, psikolojik tepki ve sağlık gibi değiĢkenlerde ―Öfkenin rolü‖ adlı ça-

lıĢmada  (Lawler-Row, Karremans, Scott, Edlis-Matityahou veEdwards, 2008); Bire-

yin öfke düzeyindeki azalıĢın affedicilik düzeyine olumlu etkisi olup olmadığı araĢ-

tırma konusunu oluĢturmaktadır. AraĢtırma sonucunda; sürekli affediciliğinin orta-
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lama sistolik kan basıncı ve hız basınç çarpımında (üretiminde) önemli olduğu ortaya 

çıkmaktadır.  Affedicilik durumu da ortalama kalp atıĢ hızı ile iliĢkilendirilmiĢtir. 

Sürekli affetme belirgin olarak az ilaç ve az alkol kullanımı, düĢük kan basıncı ve hız 

basınç üretimi ile ilgilidir;  durumsal affetme belirgin olarak düĢük kalp atıĢ hızı ve 

daha az fiziksel semptomlarla anlamlı derecede iliĢkilendirilmiĢtir. Bu bulgular af-

fetme-sağlık bağlantısı ile ilgili önemli teorik çıkarımlara sahiptir, ayrıca elde edilen 

bulgular; affetmenin yararlarının öfke dağılımının ötesinde geniĢlediğini destekle-

mektedir (Lawler-Row ve diğerleri, 2008). 

Eaton ve diğerlerinin 2006 yılında yaptıkları ortak çalıĢmanın baĢlığı: ―Ruhsal 

ve durumsal affedicilik: öz saygının rolü, yapı ihtiyaçları ve narsizim‖ dir. Bu çalıĢ-

manın amacı bazı bireylerin affediciliğinin diğerlerinden yüksek olmasının nedenini 

anlamada kiĢilik korelasyonlarının ego savunuculuğu, affedicilik korelasyonlarının 

ego savunuculuğu ve affedicilik arasındaki iliĢkileri içeren durumların ikisinde de 

ortaya koymaktır. Özellikle affedicilik ve öz saygı arasındaki pozitif iliĢki ve affedi-

cilik, yapısal ihtiyaçlar ve narsizm arasındaki iliĢkiler tahmin edilmiĢtir. Katılımcıla-

ra özsaygı skalası, kiĢi yapı ihtiyaçları, narsizm skalası ve affetme eğilim ölçeği uy-

gulanmıĢtır.  Durum affedicilikleri ―Sinirlilikle Ġlgili KiĢilerarası Motivasyon Ölçeği‖ 

ile ölçülmüĢtür. Uygulanan skalanın değerlendirilmesi sonucunda hipotez genel ola-

rak desteklenmiĢtir. Özsaygısı yüksek olan katılımcıların affedicilik düzeyleri de 

yüksek çıkarken, narsisit kiĢilik özellikleri gösteren bireylerin affedicilik düzeyleri-

nin düĢük olduğu kanısına varılmıĢtır. Bulgular genel olarak hipotez içeriklerini des-

teklemektedir (Eaton ve diğerleri, 2006). 
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Maltby, Macaskill ve Day 2011 yılında, ―Kendini ve baĢkalarını affetme baĢarı-

sızlığı: Affetme, kiĢilik, sosyal cazibe ve genel sağlık arasındaki iliĢkisi‖ isimli ça-

lıĢmalarında (Maltby, Macaskill ve Day, 2001); kendini affetme, baĢkalarını affetme 

ve kiĢilik ve genel sağlık önlemler arasındaki iliĢkiyi incelemektir. BaĢkalarını af-

fetme baĢarısızlığı; erkekler arasında sosyal içe dönüklük ve bayanlar arasında sosyal 

patoloji açısından yansımaktadır. Ayrıca, baĢkalarını affetme baĢarısızlığına erkekler 

ve bayanlar arasında yüksek depresyon skorları eĢlik etmektedir. Bulgular affetme 

kavramının bireysel ve toplumsal psikopatoloji ile iliĢkili olabileceğini desteklemek-

tedir (Maltby ve diğerleri, 2001). 

Lawler-Row ve Piferi 2006 yılında ―Affedici karakter: Hayatın daha güzel ya-

Ģanmasının tanımlanması‖ isimli çalıĢmada, ruhsal affedicilik, potansiyel arabulucu-

luk faktörler ve sağlık değiĢkenleri arasındaki iliĢkiler ele alınmıĢtır. 425 yetiĢkinde, 

yaĢları 50-95 olanlar, 60 yaĢından büyük ve sık sık kilise hizmetlerine katılmıĢ ba-

yanlarda affetme özelliği yüksek olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Affedicilik öznel iyi 

olma, depresyon ve stress ile iliĢkili bulunmuĢtur. Affetmede baĢarılı yaĢlanmanın 6 

boyutu ve sağlıklı davranıĢ, sosyal destek ve manevi iyi olma ile affedicilik iliĢkilen-

dirilmiĢtir. ÇalıĢmada ele alınan tüm bağımsız değiĢkenler affedicilik üzerinde rol 

oynadığını göstermiĢtir. Literatürde daha çok azaltılmıĢ negatif etkilerle (affect) af-

fediciliğin iliĢkisi üzerine yoğunlaĢırken, mevcut çalıĢmada affediciliğin; varoluĢçu 

iyi olma, kiĢiler arasındaki iliĢkiler ve kiĢisel geliĢim üzerindeki deneysel çalıĢmalar 

ile iliĢkisi ele alınmaktadır (Lawler-Row ve Piferi, 2006). 

Affetme eğilimini, bu eğilimin cinsiyet, yaĢ, medeni durum, sosyal çevre, din-

darlık, gurur ve alçakgönüllülük durumları ile iliĢkisini inceleyen bu araĢtırma, Ekim 
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2009 tarihinde yapılmıĢtır. AraĢtırmaya katılanların %49,5'i (159 kiĢi) erkek, 50,5'i% 

(162 kiĢi) kadındır. Örneklemin yaĢ aralığı, 14 ile 70 yaĢları değiĢirken yaĢ ortalama-

sı 30'dur. Elde edilen bulgular değerlendirilirken, araĢtırmanın konu ve amacına uy-

gun istatistiksel analiz teknikleri kullanılmıĢtır. Toplanan verilerin analizi, diğer araĢ-

tırmalardan elde edilen ikincil verilerin değerlendirilmesi ve tüm bu verilerin karĢı-

laĢtırılması neticesinde: 

Katılımcıların, yapılan çalıĢmalardan sonra, "kendilerine karĢı herhangi bir suç 

iĢleyen ve onları üzen, inciten birisini anlama, onun iyi yönlerini düĢünme, hatasını 

düzeltebileceğini bekleme, problemin asıl kaynağını araĢtırma" gibi affetme eğilim-

lerinin yüksek olduğu görülmüĢtür. Buna karĢın kendilerini inciten kiĢiden "kaçma, 

ona güvenmeme, mesafeli davranma, ona yaptığının misliyle karĢılık verme, beddua 

etme, incinmesini ve acı çekmesini isteme" gibi kaçma ve öç alma eğilimlerinin dü-

Ģük olduğu anlaĢılmıĢtır. 

AraĢtırmada, bireylerin affetme eğilimlerinin cinsiyet, yaĢ, medeni durum ve 

sosyal çevre gibi demografik değiĢkenlere göre farklılık göstermediği anlaĢılmıĢtır. 

AraĢtırmada; "Allah'a yakınlık hissi, sosyal problemlerin çözümünde dini emir-

leri referans alma, dürüstlük, oruç, namaz gibi ibadetleri yerine getirme, Kuran oku-

ma ve dini bilgi düzeyine sahip olma" gibi dindarlık eğilimindeki artıĢla birlikte ―ki-

Ģilerin kendilerine karĢı suç iĢlemiĢ birisini anlama, onun hatasını düzeltebileceğini 

düĢünme ve problemin asıl kaynağını araĢtırma‖ gibi affetme eğiliminin azaldığı 

anlaĢılmıĢtır. (A. Ayten, Affedicilik ve Din: Affetme Eğilimi ve Dindarlıkla ĠliĢkisi 

Üzerine Ampirik Bir AraĢtırma 2009) 
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2.5-PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR  

Özen ve Gülaçtı (2009) öğretmen adaylarının psikolojik iyi oluĢ düzeylerinin 

bazı değiĢkenler açısından inceledikleri araĢtırmanın çalıĢma grubu 2006-2007 öğre-

tim yılında Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim 

Dalında öğrenim gören 555 öğrenciden oluĢmuĢtur. Veri toplama araçları: AraĢtır-

manın değiĢkenlerinden olan psikolojik iyi oluĢu ölçmek için Ryff ve Keyes, (1995) 

tarafından geliĢtirilmiĢ olan ―Psikolojik Ġyi OluĢ ölçeği‖ kullanılmıĢtır. Türkçe‘ye 

uyarlama çalıĢması Cenkseven (2004) tarafından yapılmıĢtır. Öğretmen adaylarına 

ait kiĢisel bilgileri elde etmek için araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen ―KiĢisel Bilgi 

Formu‖ kullanılmıĢtır. AraĢtırma bulgularına göre, yaĢ, maaĢ durumu, yaĢanılan yer 

psikolojik iyi oluĢu etkilemektedir. 

Swinyard, Kau ve Phua (2001) tarafından gerçekleĢtirilen iyi oluĢ ve materya-

lizm ile ilgili kültürler arası karĢılaĢtırmalı bir araĢtırmada, Amerika ve Singapur 

örneklem olarak alınmıĢ, materyalisttik yönelim ile yaĢam doyumu arasında iki kül-

türde de anlamlı negatif iliĢki ortaya çıkmıĢtır. Bu bulgular gelir düzeyi ya da refah 

ile öznel iyi oluĢ arasında zayıf bir iliĢki olduğunu ortaya koymaktadır. 

Ho, Cheung ve Cheung (2009), Hong-Kong‘da yaĢayan 1807 ergenle yaptıkları 

çalıĢmalarında yaĢamın anlamı, iyimserlik ve iyi oluĢları arasında ki iliĢkileri ince-

lemiĢlerdir. AraĢtırma bulgularına göre yaĢam doyumu ve iyimserlik arasında pozitif 

yönde iliĢki saptanmıĢ, psikolojik problemler ile negatif iliĢki saptanmıĢtır. 
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                                                  BÖLÜM III 

                      ARAŞTIRMADA KULLANILAN YÖNTEMLER 

 

Bu baĢlık altında araĢtırmanın deseni, çalıĢma grubu, veri toplama araçları, 

deney iĢlemleri, verilerin toplanması ve analizine dair bilgilere yer verilmiĢtir 

 

3.1-YÖNTEM 

 

ÇalıĢma 1312 veri üzerinden gerçekleĢtirilmiĢtir. Veriler IBM SPSS Statistics 23 

ve IBM SPSS AMOS 23 programlarına aktarılarak tamamlanmıĢtır. ÇalıĢma verileri 

değerlendirilirken sayısal değiĢkenler, Büyük Sayılar Yasası‘na göre n→∞ için, ör-

neklem ortalamasının dağılımı normal dağılıma yaklaĢır (Ġnal ve Günay, 2002, 

s.264). Kategorik değiĢkenler için frekans dağılımları verilmiĢtir. Sorular ile demog-

rafik değiĢkenler arasında farklılık olup olmadığı grup sayısı iki ise (Cinsiyet) ―iki 

ortalama arasındaki farkın önemlilik testi‖ (t testi), grup sayısı ikiden fazla ise (YaĢ, 

Eğitim durumu) ―tek yönlü varyans analizi‖ (ANOVA) ile test edilmiĢtir. Analiz 

sonucunda öncelikle varyans homojenliği için Levene testine, ardından farklılığın 

hangi grup ya da gruplardan kaynaklandığı ―çoklu karĢılaĢtırma testi‖ (Tukey ya da 

Tamhane‘s T2) ile kontrol edilmiĢtir. Varyans homojenliğini sağlayan değiĢkenlerde 

gruplar arasındaki fark incelemesi için Tukey, varyans homojenliğini sağlamayan 

değiĢkenlerde gruplar arasında fark incelemesi için Tamhane‘s T2 testine bakılmıĢ ve 

sonuçlar tablolar halinde verilmiĢtir. Sorular arasındaki iliĢki ise pearson korelasyon 

katsayıları ile belirtilmiĢtir. Affetme, Tanrı algısı ve Psikolojik iyi olma ölçeklerinin 
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oluĢturulması için öncelikle IBM SPSS Statistics 23 programı ile açıklayıcı faktör 

analizi uygulanmıĢtır. OluĢturulan ölçekler IBM SPSS AMOS 23 programı ile doğru-

layıcı faktör analizi uygulanarak model test edilmiĢtir. Ölçeklerin güvenilirliği için 

ise Cronbach‘s Alfa değerlerinden faydalanmıĢtır. 

 

3-2. ARAŞTIRMA EVRENİ VE ÖRNEKLEM 

Bu araĢtırmada Affetme, Tanrı Algısı ve psikolojik iyi olma ölçeklerinden yarar-

lanıldı. Tahran, Tebriz, Karaj Ģehirlerinde toplam 1700 anket dağıtıldı ve bunların 

1532 si katılım sağlanarak geri dönmüĢtür. YaĢ aralıkları, cinsiyet ve eğitim seviye-

sine göre gruplandırılan 1312 tam, doğru, dolu anket tezde kullanılmak üzere seçil-

miĢtir. 

ÇalıĢma 1312 veri üzerinden gerçekleĢtirilmiĢtir. Katılımcıların %48,8‘si kadın, 

%51,2‘i erkektir. Örneklemde en çok %40,0 ile 25-34 yaĢ grubundakilerle görüĢül-

müĢ iken en az %14,1 ile 45 ve üzeri yaĢ grubundakiler ile görüĢme yapılmıĢtır. Ka-

tılımcıların %51,0‘i lisans mezunu iken %26,4‘ü lise mezunu ve %22,6‘sı lisansüstü 

mezunudur. 

 

 

 

 



60 

 

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Bilgiler 

    N % 

Cinsiyet 

Erkek 672 51,2 

Kadın 640 48,8 

Toplam 1312 100,0 

YaĢ 

16-24 324 24,7 

25-34 525 40,0 

35-44 278 21,2 

45+ 185 14,1 

Toplam 1312 100,0 

Eğitim Durumu 

Lise 346 26,4 

Lisans 669 51,0 

Lisansüstü 296 22,6 

Toplam 1311 100,0 
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3.3.ÇALIŞMA GRUBUNUN ÖZELLİKLERİ: 

3.3.1. Çalışma Grubunun Yaşı: AraĢtırmaya katılan bireylerin yaĢ aralığı 18-68 

arasındadır. 

 

 

 

 YaĢ 

16-24 324 24,7 

25-34 525 40,0 

35-44 278 21,2 

45+ 185 14,1 

Toplam 1312 100,0 

 

Örneklemde en çok %40,0 ile 25-34 yaĢ grubundakilerle görüĢülmüĢ iken en az 

%14,1 ile 45 ve üzeri yaĢ grubundakiler ile görüĢme yapılmıĢtır. 

 

3.3.2.Çalışma Grubunun Eğitim Durumu: 

 

 

   Eğitim Durumu 

Lise 346 26,4 

Lisans 669 51,0 

Lisansüstü 296 22,6 

Toplam 1311 100,0 

Katılımcıların %51,0‘i lisans mezunu iken %26,4‘ü lise mezunu ve %22,6‘sı lisan-

süstü mezunudur. 
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3.3.3.Çalışma Grubunun Cinsiyet: 

ÇalıĢma 1312 veri üzerinden gerçekleĢtirilmiĢtir. Katılımcıların %48,8‘si kadın, 

%51,2‘i erkektir. 

Cinsiyet Erkek 672 51,2 

Kadın 640 48,8 

Toplam 1312 100,0 

 

3.4.VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

3.4.1. KİŞİSEL BİLGİ FORMU 

Katılımcıların cinsiyet, yaĢ, öğrenim durumları, öznel dindarlık algıları ve varsa 

ya da önceden geçirdikleri önemli bir sıkıntı ve rahatsızlığın sorulduğu sosyo-

demografik özelliklerini belirlemeye yönelik bir kiĢisel bilgi formu oluĢturulmuĢtur. 

 

3.4.2.-KULLANILAN ÖLÇEKLER 

 

3.3.2.1-Affetme Eğilimi Ölçeği 

Bu araĢtırmada katılımcıların kiĢilerarası affetme eğilimlerini tespit etmek için 

"Affetme Eğilimi Ölçeği" kullanılmıĢtır. Doç. Dr. Ali Ayten, tarafından hazırlanmıĢ 

olan bu ölçekte öncelikle mevcut affetme eğilimiyle ilgili bazı ölçekler incelenmiĢtir. 

Özellikle "Suçluya ĠliĢkin KiĢisel Motivasyon Ölçeği" model alınmıĢ ve birkaç soru 
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buradan esinlenerek oluĢturulmuĢtur. BaĢlangıçta affetme/affetmeme eğilimini içeren 

35 maddelik bir havuz oluĢturulmuĢ, din psikolojisi uzmanlarıyla yapılan görüĢmeler 

sonrasında ölçeğe 20 madde dâhil edilmiĢtir. 

3.3.2.2-Tanrı Algısı Ölçeği; 

Bu araĢtırmada katılımcıların Tanrı algısı düzeylerini ölçmek için Özlem Güler 

tarafından hazırlanmıĢ olan Tanrı Algısı Ölçeği (TA) kullanılmıĢtır.  Ölçek, likert 

formatına göre düzenlenmiĢ olup, her bir soruda ―tamamen katılıyorum‖, oldukça 

katılıyorum‖, ―kararsızım‖, ―pek katılmıyorum‖ ve ―hiç katılmıyorum‖ Ģeklinde beĢ 

derece mevcuttur. Bu dereceler en olumludan en az olumluya doğru sırasıyla +5, +4, 

+3, +2 ve +1 değerinde puanlara sahiptir. Bunlar herhangi bir deneğin bu ölçekten 

alacağı en yüksek ve en düĢük puanı belirlemektedir. Ölçme araçlarından elde edilen 

veriler SPSS 11.5 paket programı ile analiz edilmiĢtir. 

3.3.2.3-Psikolojik İyi Oluş Ölçeği:  

Psikolojik Ġyi Olma Ölçeği (Scales of Psychological Well-Being): Bu çalıĢmada 

veri toplama aracı olarak Ryff‟ın (1989) geliĢtirdiği, Cenkseven (2004) ve Akın‘ın 

(2008) Geçerlik ve Güvenirlik çalıĢmasını yaptığı ―Psikolojik Ġyi Olma Ölçeği‖ 

(PĠOÖ) kullanılmıĢtır. Ryff geliĢtirdiği ölçekle kiĢilerin psikolojik iyi oluĢ düzeyle-

rini ölçmeyi amaçlamıĢ ve ölçeğini yapısal olarak çok boyutlu psikolojik iyi oluĢ 

modeline dayandırmıĢtır. Psikolojik Ġyi Olma Ölçeği, psikolojik iyi olma modelini 

temel alarak 6 alt boyuttan ve her bir boyutu 14 maddeden oluĢan toplam 84 madde-

lik bir ölçektir. Ölçekten alınabilecek en düĢük puan 84 en yüksek puan ise 504‘dür. 

Bu ölçme aracı, psikolojik iyi olma yapısının özelliklerini ölçen ve bireyin kendisi 

hakkında bilgi vermesine dayanan (self-report) bir ölçektir. (1) Hiç katılmıyorum, (2) 
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Biraz katılmıyorum, (3) Çok az katılmıyorum, (4) Çok az katılıyorum, (5) Biraz katı-

lıyorum, (6) Tamamen katılıyorum Ģeklinde 6‟lı bir derecelendirmeye sahip olup, her 

bir alt ölçekte yer alan maddelerin yaklaĢık yarısı ters kodlanmaktadır. Ryff‘ın geliĢ-

tirmiĢ olduğu bu çok boyutlu ölçme aracı, psikolojik iyi oluĢ kavramının felsefi te-

meli ile yakından iliĢkili olup, bu felsefi temeli iyi temsil ettiği için (Lent, 2004) ter-

cih edilmiĢtir. Ölçeğin tercih edilmesi ile ilgili diğer bir neden ise ölçeğin geçerlilik 

ve güvenirliğe iliĢkin değerlerin yüksek olmasıdır (Cristopher, 1999; Hemenover, 

2003). Bu araĢtırmada bu ölçeğin seçilmesindeki neden, ölçeğin hem geçerlilik ve 

hem güvenirlik açısından yeterli oluĢudur. 

 

3.3. FAKTÖR  

Faktör 1 UzaklaĢma/kaçma:   KiĢinin kendisine karĢı suç iĢleyen ile olan iliĢki-

lerini bitirme ve ondan kaçma isteğini ve ona karĢı güvensizlik hoĢnutsuzluk duyma 

gibi eğilimlerini kapsamaktadır. 

q6  - Onu görmek bile istemem. 

q7  - Gururum incinir. 

q10 - Onunla arama mesafe koyarım. 

q13 - Ona artık güvenmem. 
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Faktör 2 Öç alma:   KiĢinin kendisine karĢı suç iĢleyenin yaptığına misliyle kar-

Ģılık verme, ona beddua etme, hak ettiği muameleyi görmesini dileme, kısmi felç 

(halk arasında inme inmesi) geçirmesini ve acı çekmesini isteme" gibi eğilimler bü-

tünüdür. 

q1  - Bana yaptığını burnundan getiririm. 

q3  -Ona olan hakkımı helal etmem. 

q4  -Onun da incinmesini ve acı çekmesini isterim. 

q11 -Beddua ederim. 

 

Faktör 3 Ġyimserlik:   KiĢinin kendisine karĢı suç iĢleyeni anlama, onun iyi yön-

lerini düĢünme, hatasını düzeltebileceğini bekleme, Allah'tan onun için af dileme ve 

problemin kaynağını araĢtırma" gibi eğilimler bütünüdür. 

q5  -Onunda bir insan olduğunu, hata yapabileceğini düĢünürüm. 

q16 -Onu anlamaya çalıĢırım. 

q17 -Onun iyi yönlerini düĢünürüm. 
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Faktör 4 Tanrı Algısı: 

q2.1 - O'nun bana karĢı çok merhametli olduğunu hissediyorum. 

q2.4 - O'nu düĢündüğümde içimden gelen tek duygu: sevgi. 

q2.5 - O'nun bana olan sevgisini hissedebiliyorum. 

q2.7  - O'nun bana yakın olduğunu sanıyorum. 

q2.10  - O'nu düĢünmek beni mutlu ediyor ve içim sevinçle doluyor. 

q2. 17 - O, bence gerçekten de çok bağıĢlayıcıdır. 

q2.18  - O'nu düĢünmekle huzur buluyorum. 

Faktör 5 psikolojik iyi olma: 

q3.4 - Genellikle her geçen gün kendimle ilgili daha fazla Ģey öğrendiğimi 

hissediyorum. 

q3.16 - Bence insan her yaĢta olgunlaĢmaya ve geliĢmeye devam edebilir 

q3.21 - Günlük yaĢamım hareketlidir, fakat her Ģeye yetiĢmek bana mutluluk 

verir. 

q3.23 - Benim için yaĢam devam eden bir öğrenme, değiĢme ve büyüme sü-

recidir. 

q3.25 - Yıllar geçtikçe görüĢlerimin nasıl değiĢtiğini ve olgunlaĢtığını gör-

mekten hoĢlanırım. 
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3.4. VERİLERİN TOPLANMASI 

 

Bu araĢtırmada veriler 2014 yılı ġubat- Aralık ayları arasında Ġran ‗da çeĢitli kurum-

larda çalıĢan memur ve aileleri arasında çalıĢmıĢ oldukları kurumlardan gerekli izin-

ler alınarak elde edilmiĢtir. 

Katılımcılardan kendi haklarında bilgi vermelerine dayanan bilgi onam formu alın-

mıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

                                                BÖLÜM IV 

                           BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde araĢtırma süresince elde edilen bulgular kuramlara ve ölçeklere 

göre analiz edilerek yorumlanacaktır. 

 

 4.1. AÇIMLAYICI FAKTÖR ANALİZİ (AFFETME) 

1312 kiĢi ile Affetme düzeyini ölçecek bir ölçek oluĢturmak amacıyla yapılmıĢ 

olan çalıĢmada veriler ĠBM SPSS Statistic 23 programına aktarılmıĢtır. Bu veri setine 

öncelikle açımlayıcı faktör analizi uygulanmıĢ ve faktör çıkarma yöntemi olarak 

―Temel BileĢenler Yöntemi‖ tercih edilmiĢtir. Olabildiğince güçlü yüklenen faktörle-

rin oluĢmasının istenildiği durumlarda en çok tercih edilen ―Varimax‖ döndürme 

yöntemi kullanılmıĢtır Faktör sayısına iliĢkin bir sınırlandırma getirilmiĢ ve 3 alt bo-

yutta oluĢması sağlanmıĢtır. Faktör yükü ise 0,50 üzerindeki ifadelerin yer alması 

sağlanmıĢtır. 

Tablo 2. KMO ve Bartlett Sonuçları 

Kasiyer Meyer Olkin (KMO) 0,829 

Bartlett Sphericity Testi 

X2 3376,276 

Sd 55 

P 0,000*** 

*:p<0,05   **:p<0,01   ***:p<0,001 
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Tabloya göre, Kasiyer Meyer Olkin (KMO) değerinin 0,829 olduğu bulunmuĢ-

tur. Böylece verilere uygulanacak faktör analizi sonuçlarının yararlı ve kullanılabilir 

olacağı görülmektedir. Bartlett Sphericity testi sonucunda değiĢkenler arasında an-

lamlı düzeyde yüksek iliĢkiler bulunduğu ve verilerin faktör analizi uygulamaya el-

veriĢli olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır (X
2
: 3376,276, sd:55, p<0,001). 

Uygulanan faktör analizi sonucunda 18 olan madde sayısı 11‘e düĢürülmüĢtür. 

Bu 11 maddenin kapsam geçerliliği sonucunda 3 faktöre ayrıldığı ve bütün faktör 

yüklerinin 0,500‘ün üstünde olduğu görülmüĢtür. Bu 3 faktöre ait açıklama oranları, 

maddelerin dağılımı ve faktör yükleri aĢağıda verilmiĢtir. 
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Tablo 3.  Ölçek Faktörleri 

 

Faktör 

Yükleri 

Varyans 

Yüzdesi 

Özdeğeri 

UzaklaĢma/kaçma 

 

19,942 2,194 

q10 0,782 

  

q13 0,763 

  

q6 0,646 

  

q7 0,585 

  

Öç alma 

 

18,712 2,058 

q1 0,737 

  

q4 0,670 

  

q3 0,658 

  

q11 0,625 

  

Ġyimserlik 

 

17,733 1,951 

q16 0,830 

  

q17 0,751 

  

q5 0,674 

  

Toplam 

 

56,388 

 

 

Bu 3 faktörlü yapı toplam varyansın  %56,388‘ini açıklamaktadır. 
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4.2.AÇIMLAYICI FAKTÖR ANALİZİ (TANRI ALGISI) 

1312 kiĢi ile maneviyatlarını ölçecek bir ölçek oluĢturmak amacıyla yapılmıĢ 

olan çalıĢmada veriler ĠBM SPSS Statistic 23 programına aktarılmıĢtır. Bu veri setine 

öncelikle açımlayıcı faktör analizi uygulanmıĢ ve faktör çıkarma yöntemi olarak 

―Temel BileĢenler Yöntemi‖ tercih edilmiĢtir. Faktör sayısına iliĢkin bir sınırlandır-

ma getirilmiĢ ve tek alt boyutta oluĢması sağlanmıĢtır. Faktör yükü ise 0,50 üzerin-

deki ifadelerin yer alması sağlanmıĢtır.  

 

Tablo 4. KMO ve Bartlett Sonuçları 

Kasiyer Meyer Olkin (KMO) 0,862 

Bartlett Sphericity Testi 

X2 2967,337 

Sd 21 

P 0,000*** 

*:p<0,05   **:p<0,01   ***:p<0,001 

 

Tabloya göre, Kasiyer Meyer Olkin (KMO) değerinin 0,862 olduğu bulunmuĢ-

tur. Böylece verilere uygulanacak faktör analizi sonuçlarının yararlı ve kullanılabilir 

olacağı görülmektedir. Bartlett Sphericity testi sonucunda değiĢkenler arasında an-

lamlı düzeyde yüksek iliĢkiler bulunduğu ve verilerin faktör analizi uygulamak için 

uygun olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır (X
2
: 2967,337, sd:21, p<0,001). 
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Uygulanan faktör analizi sonucunda 20 olan madde sayısı 7‘ye düĢürülmüĢtür. 

Bu 7 maddenin kapsam geçerliliği sonucunda tek faktöre ayrıldığı ve bütün faktör 

yüklerinin 0,500‘ün üstünde olduğu görülmüĢtür. Bu tek faktöre ait açıklama oranla-

rı, maddelerin dağılımı ve faktör yükleri aĢağıda verilmiĢtir. 

 

Tablo 5. Ölçek Faktörleri 

 

Faktör 

Yükleri 

Varyans 

Yüzdesi 

Özdeğeri 

Faktör 1 

 

50,956 3,567 

q2.10 0,757 

  

q2.5 0,755 

  

q2.1 0,724 

  

q2.18 0,723 

  

q2.7 0,705 

  

q2.17 0,674 

  

q2.4 0,652 

  

 

Bu tek faktörlü yapı toplam varyansın %50,956‘sını açıklamaktadır. 
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4.3-AÇIMLAYICI FAKTÖR ANALİZİ (PSİKOLOJİK İYİ OLMA)  

1312 kiĢi ile psikolojik iyi olma durumunu ölçecek bir ölçek oluĢturmak amacıy-

la yapılmıĢ olan çalıĢmada veriler ĠBM SPSS Statistic 23 programına aktarılmıĢtır. 

Bu veri setine öncelikle açımlayıcı faktör analizi uygulanmıĢ ve faktör çıkarma yön-

temi olarak ―Temel BileĢenler Yöntemi‖ tercih edilmiĢtir. Faktör sayısına iliĢkin bir 

sınırlandırma getirilmiĢ ve tek alt boyutta oluĢması sağlanmıĢtır. Faktör yükü ise 0,50 

üzerindeki ifadelerin yer alması sağlanmıĢtır. 

 

Tablo 6. KMO ve Bartlett Sonuçları 

Kasiyer Meyer Olkin (KMO) 0,774 

Bartlett Sphericity Testi 

X2 1159,806 

Sd 21 

P 0,000*** 

*:p<0,05   **:p<0,01   ***:p<0,001 

 

Tabloya göre, Kasiyer Meyer Olkin (KMO) değerinin 0,774 olduğu bulunmuĢ-

tur. Böylece verilere uygulanacak faktör analizi sonuçlarının yararlı ve kullanılabilir 

olacağı görülmektedir. Bartlett Sphericity testi sonucunda değiĢkenler arasında an-

lamlı düzeyde yüksek iliĢkiler bulunduğu ve verilerin faktör analizi uygulamak için 

uygun olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır (X
2
: 1159,806, sd:21, p<0,001). 
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Uygulanan faktör analizi sonucunda 29 olan madde sayısı 5‘e düĢmüĢtür. Bu 5 

maddenin kapsam geçerliliği sonucunda tek faktörde toplandığı ve bütün faktör yük-

lerinin 0,500‘ün üstünde olduğu görülmüĢtür. Bu iki faktöre ait açıklama oranları, 

maddelerin dağılımı ve faktör yükleri aĢağıda verilmiĢtir. 

Tablo 7. Ölçek Faktörleri 

DeğiĢkenler 

Faktör Yükle-

ri 

Varyans Yüz-

desi 

Özdeğeri 

Faktör 1 

 

35,167 2,462 

q3.25 0,671 

  

q3.23 0,651 

  

q3.16 0,645 

  

q3.4 0,642 

  

q3.21 0,631 

  

 

Bu tek faktörlü yapı toplam varyansın %35,167‘sini açıklamaktadır. 
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4.4. DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ (AFFETME) 

Açımlayıcı faktör analizinde elde edilen ölçeklerin test edilmesi için 1132 kiĢilik 

veri setine doğrulayıcı faktör analizi ĠBM SPSS AMOS 23 programı ile uygulanmıĢ-

tır. 

Ġlk aĢamada, açımlayıcı faktör analizi sonunda elde edilen tek faktör boyutun 

(F1: UzaklaĢma/kaçma, F2: Öç alma, F3: Ġyimserlik) gizil değiĢken, bu faktörleri 

oluĢturan ifadelerin de gösterge değiĢken olarak yer aldığı 1. Dereceden DFA modeli 

ġekil 1‘de oluĢturulmuĢtur. Gizil değiĢkenler metrik olmadıklarından parametre de-

ğerlerini tahmin edebilmek için gizil değiĢkenlerden, gözlenen (gösterge) değiĢkenle-

re doğru çizilen yollardan birine 1 değeri atanması (faktör yükünün 1'e eĢitlenmesi) 

veya gizil değiĢkenin varyansına bir değer atanması (genelde 1) sağlanmalıdır (Hair 

vd., 2005: 791). 

Ġkinci aĢamada, model tahminlenirken yapısal eĢitlik modellerinde sıklıkla kul-

lanılan ve verilerin normal dağılmadığı durumlarda bile güvenilir sonuçlar veren 

maksimum likelihood yöntemi kullanılmıĢ, gözlemlenen değiĢkenlerin hataları, gizil 

değiĢkenlerin varyansları ve gizil değiĢkenlerden gözlenen değiĢkenlere doğru çizi-

len yollara iliĢkin regresyon katsayılarını kapsayan parametrelerin tahmin edilebil-

mesi amaçlanmıĢtır. Uyum indekslerini iyileĢtirilmesi için en yüksek modification 

indices değerine sahip olan affetme düzeyi ölçeğindeki ―q13‖ ve ―q6‖ ile ―q17‖ ve 

―q5‖ soruları arasındaki hata terimleri arasında iki yönlü iliĢki kurulmuĢtur. Ayrıca 

boyutlar arasındaki beklenen kovaryansın tespiti için boyutlar arasındaki iliĢkisel 

kurgu yapılmıĢtır ve boyutlar arasındaki iliĢkilere de Ģekil 1‘de yer verilmiĢtir. 
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ġekil 1: 3 Boyutlu 1. Dereceden DFA Modeli 

 

 

Son aĢamada ise tek boyutlu 1. dereceden oluĢturulan DFA modeli için uyum 

indeksleri incelenmiĢtir. Tablo 8‘de, elde edilen bulgular incelendiğinde, affetme 

düzeyi ölçeğinin 11 ifadeden oluĢan 3 faktörlü yapısının genel olarak iyi uyum sağ-

ladığı görülmektedir. 
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Tablo 8. DFA modelinin Uyum İndeksleri 

χ2/df GFI IFI TLI CFI 

RMS

EA 

SRM

R 

4,929 0,974 0,954 0,935 0,954 0,055 

0,036

7 

 

Elde edilen uyum değerlerine bakıldığında, χ2/df, GFI,IFI,TLI, CFI, RMSEA ve 

SRMR değerlerinin iyi uyum sağladığı (Meydan, ġeĢen, 2011; Hu, Bentler, 1999; 

Tabachnick, Fidell, 2001) görülmektedir. Genel olarak uyum indekslerine bakıldı-

ğında affetme düzeyi ölçeğinin kabul edilebilir olduğu söylenmelidir. 

4.4.1. Doğrulayıcı Faktör Analizi (Tanrı algısı) 

Açımlayıcı faktör analizinde elde edilen ölçeklerin test edilmesi için 1312 kiĢilik 

veri setine doğrulayıcı faktör analizi ĠBM SPSS AMOS 23 programı ile uygulanmıĢ-

tır. 

Ġlk aĢamada, açımlayıcı faktör analizi sonunda elde edilen tek faktör boyutun 

(F1: Tanrı algısı) gizil değiĢken, bu faktörleri oluĢturan ifadelerin de gösterge değiĢ-

ken olarak yer aldığı 1. Dereceden DFA modeli ġekil 2‘de oluĢturulmuĢtur. Gizil 

değiĢkenler metrik olmadıklarından parametre değerlerini tahmin edebilmek için 

gizil değiĢkenlerden, gözlenen (gösterge) değiĢkenlere doğru çizilen yollardan birine 

1 değeri atanması (faktör yükünün 1'e eĢitlenmesi) veya gizil değiĢkenin varyansına 

bir değer atanması (genelde 1) sağlanmalıdır (Hair vd., 2005: 791). 
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Ġkinci aĢamada, model tahminlenirken yapısal eĢitlik modellerinde sıklıkla kul-

lanılan ve verilerin normal dağılmadığı durumlarda bile güvenilir sonuçlar veren 

maksimum likelihood yöntemi kullanılmıĢ, gözlemlenen değiĢkenlerin hataları, gizil 

değiĢkenlerin varyansları ve gizil değiĢkenlerden gözlenen değiĢkenlere doğru çizi-

len yollara iliĢkin regresyon katsayılarını kapsayan parametrelerin tahmin edilebil-

mesi amaçlanmıĢtır. Uyum indekslerini iyileĢtirilmesi için en yüksek modification 

indices değerine sahip olan Tanrı algısı ölçeğindeki ―q2.1‖ ve ―q2.7‖ ile ―q2.4‖ ve 

―q2.5‖ soruları arasındaki hata terimleri arasında iki yönlü iliĢki kurulmuĢtur. Ayrıca 

boyutlar arasındaki beklenen kovaryansın tespiti için boyutlar arasında iliĢkisel kurgu 

yapılmıĢtır ve boyutlar arasındaki iliĢkilere de Ģekil 2‘de yer verilmiĢtir. 

 



79 

 

 ġekil 2: Tek Alt Boyutlu 1. Dereceden DFA Modeli 

 

Son aĢamada ise tek alt boyutlu 1. dereceden oluĢturulan DFA modeli için uyum 

indeksleri incelenmiĢtir. Tablo 9‘da, elde edilen bulgular incelendiğinde, Tanrı algısı 

ölçeğinin 7 ifadeden oluĢan tek faktörlü yapısının genel olarak iyi uyum sağladığı 

görülmektedir. 
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Tablo 9.  DFA modelinin Uyum İndeksleri 

χ2/df GFI IFI TLI CFI 

RMS

EA 

SRM

R 

11,04

2 

0,974 0,959 0,929 0,959 0,088 

0,033

4 

 

Elde edilen uyum değerlerine bakıldığında, GFI, IFI, TLI, CFIve SRMR değer-

lerinin iyi, χ2/df ve RMSEA değerlerinin ise kabul edilemez olduğu (Meydan, ġeĢen, 

2011; Hu, Bentler, 1999; Tabachnick, Fidell, 2001) görülmektedir. Genel olarak 

uyum indekslerine bakıldığında Tanrı algısı ölçeğinin kabul edilebilir olduğu söy-

lenmelidir. 

4.4.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi (Psikolojik İyi Olma) 

Açımlayıcı faktör analizinde elde edilen ölçeklerin test edilmesi için 1312 kiĢilik 

veri setine doğrulayıcı faktör analizi ĠBM SPSS AMOS 23 programı ile uygulanmıĢ-

tır. 

Ġlk aĢamada, açımlayıcı faktör analizi sonunda elde edilen tek faktör boyutun 

(F1:Psikolojik iyi olma) gizil değiĢken, bu faktörleri oluĢturan ifadelerin de gösterge 

değiĢken olarak yer aldığı 1. Dereceden DFA modeli ġekil 3‘te oluĢturulmuĢtur. Gi-

zil değiĢkenler metrik olmadıklarından parametre değerlerini tahmin edebilmek için 

gizil değiĢkenlerden, gözlenen (gösterge) değiĢkenlere doğru çizilen yollardan birine 

1 değeri atanması (faktör yükünün 1'e eĢitlenmesi) veya gizil değiĢkenin varyansına 

bir değer atanması (genelde 1) sağlanmalıdır (Hair vd., 2005: 791). 
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Ġkinci aĢamada, model tahminlenirken yapısal eĢitlik modellerinde sıklıkla kul-

lanılan ve verilerin normal dağılmadığı durumlarda bile güvenilir sonuçlar veren 

maksimum likelihood yöntemi kullanılmıĢ, gözlemlenen değiĢkenlerin hataları, gizil 

değiĢkenlerin varyansları ve gizil değiĢkenlerden gözlenen değiĢkenlere doğru çizi-

len yollara iliĢkin regresyon katsayılarını kapsayan parametrelerin tahmin edilebil-

mesi amaçlanmıĢtır. 
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 ġekil 3: Tek Boyutlu 1. Dereceden DFA Modeli 

 

Son aĢamada ise tek alt boyutlu 1. dereceden oluĢturulan DFA modeli için uyum 

indeksleri incelenmiĢtir. Tablo 10‘da, elde edilen bulgular incelendiğinde, psikolojik 

iyi olma ölçeğinin 5 ifadeden oluĢan tek faktörlü yapısının genel olarak iyi uyum 

sağladığı görülmektedir. 
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Tablo 10. DFA modelinin Uyum İndeksleri 

χ2/df GFI IFI TLI CFI 

RMS

EA 

SRM

R 

7,974 0,987 0,953 0,906 0,953 0,073 

0,033

7 

 

Elde edilen uyum değerlerine bakıldığında, GFI, IFI, CFI, RMSEA ve SRMR 

değerlerinin çok iyi, χ2/df, TLI değerlerinin ise kabul edilemez olduğu (Meydan, 

ġeĢen, 2011; Hu, Bentler, 1999; Tabachnick, Fidell, 2001) görülmektedir. Genel ola-

rak uyum indekslerine bakıldığında psikolojik iyi olma ölçeğinin kabul edilebilir 

olduğu söylenmelidir. 

4.4.3. İkinci Dereceden Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Açımlayıcı faktör analizinde elde edilen ölçeklerin test edilmesi için 1312 kiĢilik 

veri setine doğrulayıcı faktör analizi ĠBM SPSS AMOS 23 programı ile uygulanmıĢ-

tır. 

Ġlk aĢamada, açımlayıcı faktör analizi sonunda elde edilen 3ölçeğin (F1: Uzak-

laĢma/kaçma, F2: Öç alma, F3: Ġyimserlik,F4: Maneviyat, F5: Psikoljik iyi olma, F6: 

Affetme) gizil değiĢken, bu faktörleri oluĢturan ifadelerin de gösterge değiĢken ola-

rak yer aldığı 2. Dereceden DFA modeli ġekil 4‘te oluĢturulmuĢtur. Gizil değiĢkenler 

metrik olmadıklarından parametre değerlerini tahmin edebilmek için gizil değiĢken-

lerden, gözlenen (gösterge) değiĢkenlere doğru çizilen yollardan birine 1 değeri 
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atanması (faktör yükünün 1'e eĢitlenmesi) veya gizil değiĢkenin varyansına bir değer 

atanması (genelde 1) sağlanmalıdır (Hair vd., 2005: 791). 

Ġkinci aĢamada, model tahminlenirken yapısal eĢitlik modellerinde sıklıkla kul-

lanılan ve verilerin normal dağılmadığı durumlarda bile güvenilir sonuçlar veren 

maksimum likelihood yöntemi kullanılmıĢ, gözlemlenen değiĢkenlerin hataları, gizil 

değiĢkenlerin varyansları ve gizil değiĢkenlerden gözlenen değiĢkenlere doğru çizi-

len yollara iliĢkin regresyon katsayılarını kapsayan parametrelerin tahmin edilebil-

mesi amaçlanmıĢtır. Ayrıca ölçekler arasındaki iliĢkilere de Ģekil 4‘te yer verilmiĢtir. 
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 ġekil 4: 3 Boyutlu 2. Dereceden DFA Modeli 

 

Son aĢamada ise 3 ölçek ile 2. dereceden oluĢturulan DFA modeli için uyum in-

deksleri incelenmiĢtir. Tablo 11‘de, elde edilen bulgular incelendiğinde, 3 ölçeğin 

toplam 23 ifadeden oluĢan yapısının genel olarak iyi uyum sağladığı görülmektedir. 
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Tablo 11. DFA modelinin Uyum İndeksleri 

χ2/df GFI IFI TLI CFI 

RMS

EA 

SRM

R 

4,095 0,945 0,910 0,896 0,910 0,049 

0,049

7 

 

Elde edilen uyum değerlerine bakıldığında, χ2/df, GFI, IFI,CFI, RMSEA ve 

SRMR değerlerinin iyi, TLI değerinin kabul edilemez olduğu (Meydan, ġeĢen, 2011; 

Hu, Bentler, 1999; Tabachnick, Fidell, 2001) görülmektedir. Genel olarak uyum in-

dekslerine bakıldığında ölçeklerin kabul edilebilir olduğu söylenmelidir. 

Tablo 12. Ölçekler arasındaki ilişkinin İncelenmesi 

   

Standardize Regresyon Kat-

sayısı 

Tanrı algısı 

<

--> 

Psikoljik iyi 

olma 

0,243*** 

Psikoljik iyi olma 

<

--> 

Affetme 0,262*** 

Tanrı algısı 

<

--> 

Affetme  0,149*** 

*:p<0,05   **:p<0,01   ***:p<0,001 
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Ölçekler arasındaki iliĢkiler incelendiğinde, 

Tanrı algısı ölçeği ile psikolojik iyi olma ölçeği arasında (%24,3) pozitif yönde 

düĢük seviyede bir iliĢki bulunmaktadır. (p<0,05). 

Psikolojik iyi olma ölçeği ile affetme ölçeği arasında (%26,2) pozitif yönde dü-

Ģük seviyede bir iliĢki bulunmaktadır. (p<0,05). 

Tanrı algısı ölçeği ile affetme ölçeği arasında (%14,9) pozitif yönde düĢük sevi-

yede bir iliĢki bulunmaktadır. (p<0,05). 

4.4.4- Ölçek ve Alt Boyutların Güvenilirliği 

Ölçek güvenilirliğinin değerlendirilmesi sırasında en sık kullanılan kriterlerden 

biri içsel tutarlılık ölçüsü olan Cronbach alfa' dır. 

Tablo 13. Ölçek ve Alt Boyutların Güvenilirliği 

Ölçekler Alt Boyutlar Cronbach's alfa 

Affetme 

UzaklaĢma/kaçma 71,4 

8

0,1 

Öç alma 68,0 

Ġyimserlik 69,2 

Tanrı algısı  

8

3,6 

Psikolojik Ġyi Olma  

6

4,8 

       Her bir ölçek ve alt boyut için hesaplama yapılmıĢ, Cronbach‘s alfa değeri he-

saplanmıĢtır. Bu değerler genelde kabul edilebilir değer olan 0,70'ten 
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(Nunnally,1978: 245-246) yüksektir. 0,60-0,70 aralığındaki Cronbach‘s alfa değerleri 

orta seviyede güvenilir olduğunu göstermektedir. 

4.4.5 Ölçeklere Ve Alt Boyutlara Göre Demografik Değişkenlerin Farklılığı 

Tablo 14. Ölçeklerin ve Alt Boyutların Yaş Grupları Bakımından Farklılığının İn-

celenmesi (ANOVA Testi) 

 

N Ortalama Std. Sapma F p Fark 

Affetme 

16-24 yaĢ 324 2,75 0,732 

6,170 0,000*** 

1-2 

2,3-4 

25-34 yaĢ 525 2,62 0,629 

35-44 yaĢ 278 2,68 0,616 

45+ yaĢ 185 2,85 0,595 

Toplam 1312 2,70 0,653 

UzaklaĢ-

ma/Kaçma 

16-24 yaĢ 324 3,30 0,887 

9,371 0,000*** 1,2,3-4 

25-34 yaĢ 525 3,28 0,822 

35-44 yaĢ 278 3,33 0,816 

45+ yaĢ 185 3,64 0,744 

Toplam 1312 3,35 0,835 

Öç Alma 

16-24 yaĢ 324 2,53 0,908 

2,873 0,035* 3-4 

25-34 yaĢ 525 2,41 0,837 

35-44 yaĢ 278 2,41 0,833 

45+ yaĢ 185 2,59 0,933 

Toplam 1312 2,46 0,870 

Ġyimserlik 

16-24 yaĢ 324 2,30 0,945 

8,022 0,000*** 1-2 

25-34 yaĢ 525 2,04 0,745 

35-44 yaĢ 278 2,17 0,694 

45+ yaĢ 185 2,13 0,565 

Toplam 1312 2,14 0,774 

Tanrı algısı 

16-24 yaĢ 324 4,19 0,653 

12,106 0,000*** 1-2,3,4 

25-34 yaĢ 525 4,43 0,576 

35-44 yaĢ 278 4,41 0,608 

45+ yaĢ 185 4,41 0,526 

Toplam 1312 4,36 0,604 

Psikolojik Ġyi 

Olma 

16-24 yaĢ 324 4,07 0,553 

8,932 0,000*** 1,2,3-4 

25-34 yaĢ 525 4,09 0,575 

35-44 yaĢ 278 4,19 0,600 

45+ yaĢ 185 3,90 0,634 

Toplam 1312 4,08 0,589 

*:p<0,05   **:p<0,01   ***:p<0,001 
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Affetme, Tanrı Algısı ve psikolojik iyi olma ölçeklerindeki ve uzaklaĢma/kaçma, 

öç alma ve iyimserlik alt boyutlarındaki sorulara verilen cevapların ortalamalarının, 

yaĢ grupları bakımından farklı olup olmadığını incelemek için tek yönlü varyans ana-

lizinden (one-way ANOVA) yararlanılmıĢtır. Buna göre affetme, Tanrı algısı ve psi-

kolojik iyi olma ölçeklerindeki ve uzaklaĢma/kaçma, öç alma ve iyimserlik alt boyut-

larındaki sorulara verilen cevapların ortalamalarının yaĢ grupları bakımından farklı-

lık gösterdiği bulunmuĢtur. 16-24 yaĢ grubundakilerin 25-34 yaĢ grubundakilere gö-

re, 45 yaĢ üzerindekilerin de 25-34 yaĢ grubundakilere ve 35-44 yaĢ grubundakilere 

göre affetme ölçeği sorularına verdikleri cevapların ortalamaları anlamlı derecede 

daha yüksektir. 

45 yaĢ üzerindekilerin 16-24 yaĢ grubundakilere, 25-34 yaĢ grubundakilere ve 

35-44 yaĢ grubundakilere göre uzaklaĢma/kaçma alt boyutu sorularına verdikleri 

cevapların ortalamaları anlamlı derecede daha yüksektir. 45 yaĢ üzerindekilerin 35-

44 yaĢ grubundakilere göre öç alma alt boyutu sorularına verdikleri cevapların orta-

lamaları anlamlı derecede daha yüksektir. 16-24 yaĢ grubundakilerin 25-34 yaĢ gru-

bundakilere göre iyimserlik alt boyutu sorularına verdikleri cevapların ortalamaları 

anlamlı derecede daha yüksektir. 

25-34 yaĢ grubundakilerin, 35-44 yaĢ grubundakilerin ve 45 yaĢ üzerindekilerin 

16-24 yaĢ grubundakilere göre Tanrı algısı ölçeği sorularına verdikleri cevapların 

ortalamaları anlamlı derecede daha yüksektir. 

16-24 yaĢ grubundakilerin, 25-34 yaĢ grubundakilerin ve 35-44 yaĢ grubundaki-

lerin 45 yaĢ üzerindekilere göre psikolojik iyi olma ölçeği sorularına verdikleri ce-

vapların ortalamaları anlamlı derecede daha yüksektir 
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Tablo 15. Ölçeklerin ve Alt Boyutların Eğitim Seviyeleri Bakımından Farklılığının 

İncelenmesi (ANOVA Testi) 

 

N Ortalama Std. Sapma F p Fark 

Affetme 

Lise 346 2,72 0,714 

1,077 0,341 - 

Lisans 669 2,71 0,630 

Lisansüstü 296 2,65 0,627 

Toplam 1311 2,70 0,653 

UzaklaĢma/Kaçma 

Lise 346 3,31 0,863 

0,547 0,579 - 

Lisans 669 3,37 0,823 

Lisansüstü 296 3,33 0,831 

Toplam 1311 3,35 0,835 

Öç Alma 

Lise 346 2,58 0,935 

5,977 0,003** 1-3 

Lisans 669 2,46 0,846 

Lisansüstü 296 2,35 0,831 

Toplam 1311 2,46 0,870 

Ġyimserlik 

Lise 346 2,12 0,816 

0,202 0,817 - 

Lisans 669 2,15 0,755 

Lisansüstü 296 2,14 0,770 

Toplam 1311 2,14 0,774 

Tanrı algısı 

Lise 346 4,41 0,569 

3,325 0,036* 1-3 

Lisans 669 4,37 0,581 

Lisansüstü 296 4,29 0,685 

Toplam 1311 4,36 0,604 

Psikolojik Ġyi Olma 

Lise 346 3,96 0,689 

9,557 0,000*** 1-2,3 

Lisans 669 4,11 0,568 

Lisansüstü 296 4,14 0,482 

Toplam 1311 4,08 0,589 

*:p<0,05   **:p<0,01   ***:p<0,001 
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Affetme, Tanrı algısı ve psikolojik iyi olma ölçeklerindeki ve uzaklaĢma/kaçma, öç 

alma ve iyimserlik alt boyutlarındaki sorulara verilen cevapların ortalamalarının, 

eğitim seviyeleri bakımından farklı olup olmadığını incelemek için tek yönlü varyans 

analizinden (one-way ANOVA) yararlanılmıĢtır. Buna göre, Tanrı algısı ve psikolo-

jik iyi olma ölçeklerindeki ve öç alma alt boyutlarındaki sorulara verilen cevapların 

ortalamalarının eğitim seviyeleri bakımından farklılık gösterdiği bulunmuĢtur ve lise 

mezunlarının lisansüstü mezunlarına göre Tanrı algısı ölçeği ve öç alma alt boyutu 

sorularına verdikleri cevapların ortalamaları anlamlı derecede daha yüksektir. Ayrıca 

lisans ve lisansüstü mezunlarının lise mezunlarına göre psikolojik iyi olma ölçeği 

sorularına verdikleri cevapların ortalamaları anlamlı derecede daha yüksektir. 
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4.4.6..Sorular Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Tablo 16. Ölçeklerin ve Alt Boyutların Cinsiyete Bakımından Farklılığının İnce-

lenmesi (Bağımsız Örneklem t Testi) 

  

N Ortalama Std. Sapma t p 

Affetme 

Erkek 672 2,65 0,595 

-2,504 0,012* 

Kadin 640 2,74 0,705 

UzaklaĢma/Kaçma 

Erkek 672 3,28 0,812 

-2,879 0,004** 

Kadin 640 3,41 0,853 

Öç Alma 

Erkek 672 2,44 0,808 

-1,229 0,219 

Kadin 640 2,49 0,930 

Ġyimserlik 

Erkek 672 2,10 0,710 

-1,773 0,076 

Kadin 640 2,18 0,835 

Tanrı algısı 

Erkek 672 4,32 0,622 

-2,746 0,006** 

Kadin 640 4,41 0,580 

Psikolojik Ġyi Olma 

Erkek 672 4,06 0,594 

-1,162 0,245 

Kadin 640 4,10 0,583 

*:p<0,05   **:p<0,01   ***:p<0,001 

 

Affetme, Tanrı algısı ve psikolojik iyi olma ölçeklerindeki ve uzaklaĢma/kaçma, 

öç alma ve iyimserlik alt boyutlarındaki sorulara verilen cevapların ortalamalarının, 

cinsiyetler bakımından farklı olup olmadığını incelemek için bağımsız örneklem t 

testinden yararlanılmıĢtır. Buna göre affetme ve Tanrı algısı ölçeklerindeki ve uzak-

laĢma/kaçma alt boyutundaki sorulara verilen cevapların ortalamalarının cinsiyetler 
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bakımından farklılık gösterdiği bulunmuĢtur ve kadınların erkeklere göre sorulara 

verdikleri cevapların ortalamaları anlamlı derecede daha yüksektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

Tablo 17.  Soruların Yaş Gruplarına Göre Farklılığının İncelemesi (ANOVATesti) 

 

N Ortalama Std. Sapma F p Fark 

Onun kabahatini 

unutmaya çalıĢırım. 

16-24 yaĢ 324 2,61 1,258 

3,328 0,019* 1-3 

25-34 yaĢ 525 2,45 1,025 

35-44 yaĢ 278 2,33 1,108 

45+ yaĢ 185 2,44 1,004 

Toplam 1312 2,47 1,105 

Allah onu affetsin 

derim. 

16-24 yaĢ 324 3,79 1,108 

4,735 0,003** 1-4 

25-34 yaĢ 525 3,91 0,980 

35-44 yaĢ 278 4,00 0,881 

45+ yaĢ 185 4,11 0,932 

Toplam 1312 3,93 0,991 

O, benim için korku-

tucudur. 

16-24 yaĢ 324 3,38 1,283 

17,148 0,000*** 1,2,3-4 

25-34 yaĢ 525 3,30 1,456 

35-44 yaĢ 278 3,55 1,410 

45+ yaĢ 185 4,11 1,100 

Toplam 1312 3,49 1,384 

O, bence gerçekten de 

çok bağıĢlayıcıdır. 

16-24 yaĢ 324 4,43 0,828 

5,733 0,001** 1-2 

25-34 yaĢ 525 4,65 0,683 

35-44 yaĢ 278 4,59 0,746 

45+ yaĢ 185 4,57 0,681 

Toplam 1312 4,57 0,738 

*:p<0,05   **:p<0,01   ***:p<0,001 

―Onun kabahatini unutmaya çalıĢırım.‖, ―Allah onu affetsin derim.‖, ―O, benim 

için korkutucudur.‖ ve ―O, bence gerçekten de çok bağıĢlayıcıdır.‖ sorularına verilen 
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cevapların ortalamalarının, yaĢ grupları arasında farklı olup olmadığını incelemek 

için tek yönlü varyans analizinden (one-way ANOVA) yararlanılmıĢtır. Buna göre, 

farklı yaĢ gruplarındaki katılımcıların sorulara verdikleri cevapların ortalaması bakı-

mından farklılık bulunmuĢtur (p<0,05). 

16-24 yaĢ arasındakilerin, 35-44 yaĢ arasındakilere göre ―Onun kabahatini 

unutmaya çalıĢırım.‖ sorusunu daha yüksek ortalama ile (daha fazla katıldığı) cevap-

ladığı tespit edilmiĢtir. 

45 ve üzeri yaĢındakilerin, 16-24 yaĢ arasındakilere göre ―Allah onu affetsin de-

rim.‖ sorusunu daha yüksek ortalama ile (daha fazla katıldığı) cevapladığı tespit 

edilmiĢtir. 

16-24 yaĢ 25-34 yaĢ ve 35-44 yaĢ grubundakilerinin, 45 ve üzeri yaĢındakilerine 

göre ―O, benim için korkutucudur.‖ sorusunu daha yüksek ortalama ile (daha fazla 

katıldığı) cevapladığı tespit edilmiĢtir. 

25-34 yaĢ arasındakilerinin, 16-24 yaĢ arasındakilere göre ―O, bence gerçekten 

de çok bağıĢlayıcıdır.‖ sorusunu daha yüksek ortalama ile (daha fazla katıldığı) ce-

vapladığı tespit edilmiĢtir. 
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Tablo 18. T Soruların Eğitim Seviyelerine Göre Farklılığının İncelemesi (ANOVA 

Testi) 

  

N Ortalama Std. Sapma F p Fark 

Onun kabahatini 

unutmaya çalıĢırım. 

Lise 346 2,50 1,235 

0,887 0,412 - 

lisans 669 2,48 1,068 

Lisansüstü 296 2,39 1,023 

Toplam 1311 2,47 1,105 

Allah onu affetsin 

derim. 

Lise 346 3,99 1,054 

0,850 0,428 - 

lisans 669 3,91 0,940 

Lisansüstü 296 3,90 1,028 

Toplam 1311 3,93 0,991 

O, benim için korku-

tucudur. 

Lise 346 3,94 1,275 

26,731 0,000*** 1-2,3 

lisans 669 3,35 1,408 

Lisansüstü 296 3,26 1,337 

Toplam 1311 3,49 1,384 

O, bence gerçekten de 

çok bağıĢlayıcıdır. 

Lise 346 4,77 0,538 

20,674 0,000*** 1-2,3 

lisans 669 4,54 0,742 

Lisansüstü 296 4,41 0,871 

Toplam 1311 4,57 0,738 

*:p<0,05   **:p<0,01   ***:p<0,001 

 

―Onun kabahatini unutmaya çalıĢırım.‖, ―Allah onu affetsin derim.‖, ―O, benim 

için korkutucudur.‖ ve ―O, bence gerçekten de çok bağıĢlayıcıdır.‖ sorularına verilen 

cevapların ortalamalarının, eğitim seviyeleri arasında farklı olup olmadığını incele-

mek için tek yönlü varyans analizinden (one-way ANOVA) yararlanılmıĢtır.  
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Buna göre, farklı eğitim seviyelerindeki katılımcıların ―O, benim için korkutu-

cudur.‖ ve ―O, bence gerçekten de çok bağıĢlayıcıdır.‖ sorularına verdikleri cevapla-

rın ortalaması bakımından farklılık bulunmuĢtur (p<0,05). 

Lise mezunu olanların, lisans ve lisansüstü eğitim seviyelerindekilere göre ―O, 

benim için korkutucudur.‖ sorusunu daha yüksek ortalama ile (daha fazla katıldığı) 

cevapladığı tespit edilmiĢtir. 

Bütün grupların ―O, bence gerçekten de çok bağıĢlayıcıdır.‖ sorusunu daha yük-

sek ortalama ile (daha fazla katıldıkları) cevaplandırdıkları görülmektedir. 
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Tablo 19. : Soruların Cinsiyete Göre Farklılığının İncelemesi (Bağımsız t testi) 

  

N Ortalama Std. Sapma t P 

Onun kabahatini unutmaya çalı-

Ģırım. 

Erkek 672 2,40 1,024 

-2,155 0,031* 

Kadin 640 2,53 1,181 

Allah onu affetsin derim. 

Erkek 672 3,92 0,983 

0,186 0,852 

Kadin 640 3,93 1,001 

O, benim için korkutucudur. 

Erkek 672 3,51 1,347 

0,587 0,557 

Kadin 640 3,47 1,422 

O, bence gerçekten de çok bağıĢ-

layıcıdır. 

Erkek 672 4,51 0,789 

-3,244 0,001** 

Kadin 640 4,64 0,674 

*:p<0,05   **:p<0,01   ***:p<0,001 

―Onun kabahatini unutmaya çalıĢırım.‖, ―Allah onu affetsin derim.‖, ―O, benim 

için korkutucudur.‖ ve ―O, bence gerçekten de çok bağıĢlayıcıdır.‖ sorularına verilen 

cevapların ortalamalarının, cinsiyetler arasında farklı olup olmadığını incelemek için 

bağımsız t testinden yararlanılmıĢtır. Buna göre, farklı cinsiyet gruplarındaki katılım-

cıların ―Onun kabahatini unutmaya çalıĢırım.‖ ve ―O, bence gerçekten de çok bağıĢ-

layıcıdır.‖ Sorularına verdikleri cevapların ortalaması bakımından farklılık bulun-

muĢtur (p<0,05). 

Kadınların, erkeklere göre ―Onun kabahatini unutmaya çalıĢırım.‖ sorusunu da-

ha yüksek ortalama ile (daha fazla katıldığı) cevapladığı tespit edilmiĢtir. 

Kadınların, erkeklere göre ―O, bence gerçekten de çok bağıĢlayıcıdır.‖ sorusunu 

daha yüksek ortalama ile (daha fazla katıldığı) cevapladığı tespit edilmiĢtir. 
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Tablo 20. Sorular Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

  q2.1 q2.4 q2.6 q2.9 q2.12 q2.17 q2.18 q2.19 q2.20 q3.1 q3.3 q3.24 q3.28 

q1 

R 0,014 0,007 0,150 -0,094 0,102 0,012 0,016 -0,047 0,128 -0,077 0,040 -0,054 -0,093 

P 0,617 0,797 0,000 0,001 0,000 0,655 0,553 0,087 0,000*** 0,005 0,150 0,051 0,001 

N 1310 1302 1293 1304 1306 1307 1307 1309 1305 1301 1304 1302 1308 

q3 

R -0,018 -0,006 0,081 -0,147 0,124 -0,003 -0,040 -0,052 0,093 -0,117 0,087 -0,119 -0,109 

P 0,525 0,834 0,004** 0,000 0,000 0,912 0,148 0,061 0,001** 0,000 0,002 0,000 0,000 

N 1306 1298 1289 1300 1302 1303 1303 1305 1301 1297 1298 1298 1304 

q9 

R -0,085 -0,095 -0,009 -0,164 

-

0,006 

-0,117 -0,079 -0,102 0,114 -0,091 0,022 -0,199 -0,124 

P 0,002 0,001 0,743 0,000*** 0,825 0,000 0,005 0,000 0,000 0,001** 0,426 0,000*** 0,000 

N 1309 1301 1292 1303 1305 1306 1306 1308 1304 1300 1301 1300 1306 

q14 

R -0,152 -0,071 0,050 -0,194 0,068 -0,076 -0,200 -0,098 0,054 -0,081 0,077 -0,180 -0,109 

P 0,000 0,010 0,070 0,000 0,014 0,006 0,000*** 0,000 0,049 0,003 0,006 0,000 0,000*** 

N 1310 1302 1293 1304 1306 1307 1307 1309 1305 1301 1302 1301 1307 

q18 

R 0,229 0,109 0,046 0,290 0,134 0,221 0,247 0,137 0,036 -0,056 0,006 0,095 0,052 

P 0,000*** 0,000*** 0,101 0,000 0,000 0,000*** 0,000 0,000*** 0,199 0,043* 0,826 0,001 0,060 
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N 1312 1304 1295 1306 1308 1309 1309 1311 1307 1303 1304 1303 1309 

q2.6 

R 0,067 0,045 1,000 0,143 0,338 0,113 0,095 0,033 0,223 -0,019 0,013 -0,081 0,015 

P 0,015 0,106   0,000 0,000 0,000 0,001 0,241 0,000*** 0,485 0,646 0,004 0,578 

N 1295 1287 1295 1289 1291 1292 1292 1294 1290 1286 1287 1286 1292 

q2.9 

R 0,392 0,298 0,143 1,000 0,117 0,394 0,549 0,293 -0,007 0,025 

-

0,075 

0,123 0,180 

P 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,795 0,375 0,007 0,000*** 0,000 

N 1306 1298 1289 1306 1303 1304 1304 1306 1304 1297 1298 1299 1303 

q2.12 

R 0,039 -0,017 0,338 0,117 1,000 0,010 0,013 -0,116 0,266 -0,076 0,069 -0,106 0,004 

P 0,160 0,544 0,000 0,000   0,730 0,634 0,000 0,000 0,006** 0,013 0,000 0,893 

N 1308 1300 1291 1303 1308 1306 1306 1308 1304 1299 1300 1299 1305 

q2.18 

R 0,400 0,338 0,095 0,549 0,013 0,486 1,000 0,399 -0,034 0,158 

-

0,114 

0,204 0,114 

P 0,000 0,000 0,001 0,000 0,634 0,000   0,000 0,216 0,000*** 0,000 0,000 0,000*** 

N 1309 1301 1292 1304 1306 1307 1309 1309 1305 1300 1301 1300 1306 

*:p<0,05   **:p<0,01   ***:p<0,001 
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―Bana yaptığını burnundan getiririm.‖ sorusu ile ―O, yaptıklarım için beni ceza-

landırıyor.‖ sorusu arasında (%12,8) pozitif yönde düĢük seviyede bir iliĢki bulun-

maktadır.(p<0,05). 

―Ona olan hakkımı helal etmem.‖ sorusu ile ―O, yaptıklarım için beni cezalandı-

rıyor.‖ sorusu arasında (%9,3) ve ―O'nu düĢündüğümde utanıyorum ve kendimi suçlu 

hissediyorum.‖ sorusu arasında (%8,1) pozitif yönde düĢük seviyede bir iliĢki bu-

lunmaktadır.(p<0,05). 

―Onun kabahatini unutmaya çalıĢırım.‖ sorusu ile ―O‘nu düĢünmek bana güven 

veriyor.‖ sorusu arasında (%16,4), ―Ġnsanların çoğu beni sevgi dolu ve Ģefkatli biri 

olarak görür.‖ sorusu arasında (%9,1) ve ―ArkadaĢlarıma güvenebileceğimi biliyo-

rum, onlar da bana güvenebileceklerini bilirler.‖ sorusu arasında (%19,9) negatif 

yönde düĢük seviyede bir iliĢki bulunmaktadır.(p<0,05). 

―Neden böyle davrandığını düĢünerek problemin kaynağını araĢtırırım.‖ sorusu 

ile ―O‘nu düĢünmekle huzur buluyorum‖ sorusu arasında (%20,0) ve ―Ben ve arka-

daĢlarım sorunlarımızı birbirimizle paylaĢırız.‖ sorusu arasında (%10,9) negatif yön-

de düĢük seviyede bir iliĢki bulunmaktadır.(p<0,05). 

―Allah onu affetsin derim.‖ sorusu ile ―O‘nun bana karĢı merhametli olduğunu 

düĢünüyorum.‖ sorusu arasında (%22,9), ―O‘nu düĢündüğümde içimden gelen tek 

duygu: sevgi‖ sorusu arasında (%10,9), ―O, bence gerçekten de çok bağıĢlayıcıdır.‖ 

sorusu arasında (%22,1), ―O‘nun beni her durumda koruduğunu biliyorum.‖ sorusu 

arasında (%13,7) pozitif yönde bir iliĢki bulunmaktadır (p<0,05). 



102 

 

―O‘nu düĢündüğümde utanıyorum ve kendimi suçlu hissediyorum.‖ sorusu ile 

―O, yaptıklarım için beni cezalandırıyor.‖ sorusu arasında (%22,3) pozitif yönde dü-

Ģük seviyede bir iliĢki bulunmaktadır (p<0,05). 

―O‘nu düĢünmek bana güven veriyor.‖ sorusu ile ―ArkadaĢlarıma güvenebilece-

ğimi biliyorum, onlar da bana güvenebileceklerini bilirler.‖ sorusu arasında (%12,3) 

pozitif yönde düĢük seviyede bir iliĢki bulunmaktadır (p<0,05). 

―O, benim için korkutucudur.‖ sorusu ile ―Ġnsanların çoğu beni sevgi dolu ve 

Ģefkatli biri olarak görür.‖ sorusu arasında (%7,6) negatif yönde düĢük seviyede bir 

iliĢki bulunmaktadır (p<0,05). 

―O‘nu düĢünmekle huzur buluyorum.‖ sorusu ile ―Ben ve arkadaĢlarım sorunla-

rımızı birbirimizle paylaĢırız.‖ sorusu arasında (%11,4) pozitif yönde düĢük seviyede 

bir iliĢki bulunmaktadır (p<0,05). 
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4.5. ÖNTEST VE SONTEST UYGULAMALARI          

Ġlk anket uygulamasının 1312 kiĢiye yapılması üzerine katılımcılardan 40 kiĢi ta-

rafından geniĢ çalıĢma yapılmak istendi. 4 oturum birebir görüĢme, 4 oturum 3-4 

kiĢilik grup odaklı tema toplantısı (ortak sorunlara sahip kiĢiler) Ģeklinde oturumlar 

tamamlanmıĢtır. Buradan sonra ki bölümde odak grubu bu birlikte çalıĢma yapılan 

40 kiĢiden oluĢmaktadır. 

 

4.5.1. YÖNTEM 

 

Bu baĢlık altında araĢtırmanın deseni, çalıĢma grubu, veri toplama araçları, 

deney iĢlemleri, verilerin toplanması ve analizine dair bilgilere yer verilmiĢtir. Ve bu 

araĢtırmada sekiz oturum düzenlenmiĢ olup dördü birebir dört oturum da teme odaklı 

grup toplantısı Ģeklinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu oturumlarda ayet hadis ve araĢtırma-

da geliĢtirilen affetme modelinden yararlanılmıĢtır. 

4.5.2. Araştırma Deseni 

ÇalıĢma 40 katılımcı üzerinden gerçekleĢtirilmiĢtir. Veriler IBM SPSS 

Statistics 23programına aktarılarak tamamlanmıĢtır. ÇalıĢma verileri değerlendirilir-

ken sayısal değiĢkenler, Büyük Sayılar Yasası‘na göre n→∞ için, örneklem ortala-

masının dağılımı normal dağılıma yaklaĢır (ĠNAL ve GÜNAY, 2002, s.264). Affet-

me ve Tanrı Algısı ölçeklerindeki her soru için uygulanan tekrarlı ölçümler arasında-

ki değiĢimin anlamlılığını test etmek için paired sample t test kullanılmıĢtır.             
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 4.5.3.Araştırmanın Çalışma Grubu: 

Katılımcıların %57,5‘si kadın, %42,8‘i erkeklerden oluĢmaktadır. Örneklemde 

en çok %42,0 ile 25-34 yaĢ grubundakilerle görüĢülmüĢ iken en az %2,5 ile 45 ve 

üzeri yaĢ grubundakiler ile görüĢme yapılmıĢtır. Katılımcıların %55,0‘i lisans mezu-

nu iken %07,5‘i lise mezunu ve %37,5‘i lisansüstü mezunudur.  

 

Tablo 21. Katılımcılara İlişkin Demografik Bilgiler 

    N % 

Cinsiyet 

Erkek 17 42.5 

Kadın 23 57.5 

Toplam 40 100,0 

YaĢ 

19-24 11 27,5 

25-34 17 42,5 

35-44 11 27,5 

45+ 1 2,5 

Toplam 40 100,0 

Eğitim Durumu 

Lise 3 7.5 

Lisans 22 55.0 

Lisanüstü 15 37.5 

Toplam 40 100,0 
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4.5.3.Çalışma Grubunun Yaşı: 

AraĢtırmaya katılan bireylerin yaĢ aralığı 19-55 arasındadır. Örneklemde en çok 

%42,0 ile 25-34 yaĢ grubundakilerle görüĢülmüĢ iken en az %2,5 ile 45 ve üzeri yaĢ 

grubundakiler ile görüĢme yapılmıĢtır. 

Tablo 2. Çalışma Grubunun Yaşı 

 

           Yaş 

19-24 11 27,5 

25-34 17 42,5 

35-44 11 27,5 

45+ 1 2,5 

4.5.4.ÇalıĢma Grubunun Eğitim Seviyeleri: 

Katılımcıların %55,0‘i lisans mezunu iken %07,5‘i lise mezunu ve %37,5‘i lisansüs-

tü mezunudur. 

 

Eğitim Durumu 

Lise 3 7.5 

Lisans 22 55.0 

Lisanüstü 15 37.5 
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4.5.4.Çalışma Grubunun Cinsiyet:  

Katılımcıların %57,5‘si kadın, %42,8‘i erkeklerden oluĢmaktadır. 

 

Cinsiyet Erkek 17 42.5 

Kadın 23 57.5 

Toplam 40 100,0 

4.6. Araştırmanın Veri Toplama Araçları 

4.6.1.Kişisel Bilgi Formu: 

Katılımcıların cinsiyet, yaĢ, öğrenim durumları, öznel dindarlık algıları ve 

varsa ya da önceden geçirdikleri önemli bir sıkıntı ve rahatsızlığın sorulduğu sosyo-

demografik özelliklerini belirlemeye yönelik bir kiĢisel bilgi formu oluĢturulmuĢtur. 

4.6.2.-Affetme Eğilimi Ölçeği 

Bu araĢtırmada katılımcıların kiĢilerarası affetme eğilimlerini tespit etmek için 

"Affetme Eğilimi Ölçeği" kullanılmıĢtır. Doç. Dr. ALĠ AYTEN, tarafından hazır-

lanmıĢ olan bu ölçekte öncelikle mevcut affetme eğilimiyle ilgili bazı ölçekler ince-

lenmiĢtir. Özellikle "Suçluya ĠliĢkin KiĢisel Motivasyon Ölçeği" model alınmıĢ ve 

birkaç soru buradan esinlenerek oluĢturulmuĢtur. BaĢlangıçta affetme/affetmeme 

eğilimini içeren 35 maddelik bir havuz oluĢturulmuĢ, din psikolojisi uzmanlarıyla 

yapılan görüĢmeler sonrasında ölçeğe 20 madde dâhil edilmiĢtir. 



107 

 

4.6.3.-Tanrı Algısı Ölçeği; 

Bu araĢtırmada katılımcıların Tanrı algısı düzeylerini ölçmek için Özlem Güler 

tarafından hazırlanmıĢ olan Tanrı Algısı Ölçeği (TA) kullanılmıĢtır.  Ölçek, likert 

formatına göre düzenlenmiĢ olup, her bir soruda ―tamamen katılıyorum‖, oldukça 

katılıyorum‖, ―kararsızım‖, ―pek katılmıyorum‖ ve ―hiç katılmıyorum‖ Ģeklinde beĢ 

derece mevcuttur. Bu dereceler en olumludan en az olumluya doğru sırasıyla +5, +4, 

+3, +2 ve +1 değerinde puanlara sahiptir. Bunlar herhangi bir deneğin bu ölçekten 

alacağı en yüksek ve en düĢük puanı belirlemektedir. Ölçme araçlarından elde edilen 

veriler SPSS 11.5 paket programı ile analiz edilmiĢtir. 

4.7. Verilerin Analizi: 

 AraĢtırmada ön test-son test ölçümlü kullanılmıĢtır. ÇalıĢma 40 katılımcı üze-

rinden gerçekleĢtirilmiĢtir .Veriler IBM SPSS Statistics 23programına aktarılarak 

tamamlanmıĢtır. ). Affetme ve Tanrı Algısı  ölçeklerindeki her soru için uygulanan 

tekrarlı ölçümler arasındaki değiĢimin anlamlılığını test etmek için paired sample t 

test kullanılmıĢtır.      

      4.8. BULGULAR: 

 40 kiĢiyle yapılan görüĢmelerden sonra tekrar uygulanan anketlerin ardından so-

rulara verilen cevaplar arasındaki değiĢimin incelenmesi için bağımlı örneklem t tes-

tinden yararlanılmıĢtır. Uygulanan bağımlı örneklem t testi sonucunda ―Bana yaptı-

ğını burnundan getiririm‖, ―Onunla olan alakamı keserim.‖, ―Onu görmek bile iste-

mem‖, ―Hatasını düzeltebileceğini düĢünürüm.‖, ―Ondan hoĢlanmadığımı söylerim‖ 

sorularına verilen cevapların zamanla istatiksel olarak anlamlı derecede daha düĢük 

ortalama ile (daha az katıldığı) cevapladıkları tespit edilmiĢtir (p<0,05). ―Onun iyi 
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yönlerini düĢünürüm.‖ ve ―Allah onu affetsin derim.‖ Onun kabahatini unutmaya 

çalıĢırım (affederim).‖, sorularına katılım ise istatiksel olarak anlamlı derecede daha 

yüksek ortalama ile(daha fazla katıldığı) cevaplandırıldığı tespit edilmiĢtir (p<0,05). 

Affetme ölçeğindeki diğer soruların ortalamalarının zamanla gösterdiği değiĢimi 

ise istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır (p>0,05). 

Tablo 22. Affetme Ölçeğindeki Sorulara Dair Tekrarlı Ölçümler Arasındaki Far-

kın İncelenmesi 

 

Ortalama Std. Sapma t P 

q1 - q1' 2,10 1,297 10,241 0,000*** 

q2 - q2' 1,88 1,137 10,434 0,000*** 

q3 - q3' 0,00 1,585 0,000 1,000 

q4 - q4' 0,10 1,194 0,530 0,599 

q5 - q5' -0,20 1,572 -0,805 0,426 

q6 - q6' 1,30 1,951 2,270 0,029* 

q7 - q7' 0,41 1,743 1,470 0,150 

q8 - q8' 0,10 1,280 2,223 0,032* 

q9 - q9' -1.37 1.496 -5.810 0,000*** 

q10 - q10' 0,30 1,645 0,961 0,342 

q11 - q11' 0,62 1,338 0,827 0,413 

q12 - q12' 0,92 1,841 3,132 0,003** 

q13 - q13' 0,30 1,786 1,062 0,295 

q14 - q14' -0,23 1,349 -1,055 0,298 

q15 - q15' 0,15 1,578 0,601 0,551 

q16 - q16' -0,25 1,613 -0,980 0,333 

q17 - q17' -1,80 1,964 -5,797 0,000*** 

q18 - q18' -1,20 1,706 -4,634 0,000*** 

*:p<0,05   **:p<0,01   ***:p<0,001 
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ġekil 5: Affetme Ölçeğindeki Sorulara Dair Tekrarlı Ölçümlerin Ortalamaları-

nın KarĢılaĢtırılması 

 

S1--:once-  S2 -:sonra 

q1: Bana yaptığını burnundan getiririm :  Önce 4.22  - sonra 2.12   

q2: Onunla olan alakamı keserim :   Önce 3.88  -sonra 2.00 

q6: Onu görmek bile istemem :    Önce 3.68  -sonra 2.38 

Soruya verilen cevapların zamanla statiksel olarak anlamlı derecede daha düĢük 

ortalama ile(daha az katıldığı) cevapladıkları tespit edilmiĢken (p<0,05). 
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q17: Onun iyi yönlerini düĢünürüm :   Önce 2.45 -sonra 4.25 

 q18: Allah onu affetsin derim :    Önce 2.53 -sonra 3.78 

q9: Onun kabahatini unutmaya çalıĢırım :  Önce 2.17  -sonra 3.55 

Sorularına ise verilen zamanla statiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek or-

talama ile(daha fazla katıldığı) cevapladıkları tespit edilmiĢtir (p<0,05). 
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Tablo 23. Tanrı algısı ölçeğindeki Sorulara Dair Tekrarlı Ölçümler Arasındaki 

Farkın İncelenmesi 

 

Ortalama Std. Sapma t P 

q2.1 - q2.1' 0,22 0,800 1,778 0,083 

q2.2 - q2.2' 0,68 1,542 2,768 0,009** 

q2.3 - q2.3' 2,47 1,154 13,559 0,000*** 

q2.4 - q2.4' 0,15 1,122 0,845 0,403 

q2.5 - q2.5' 0,10 0,982 0,644 0,523 

q2.6 - q2.6' 1.225 1.576 4.913 0,000*** 

q2.7 - q2.7' 0,02 0,891 0,177 0,860 

q2.8 - q2.8' 0,58 1,681 2,190 0,035* 

q2.9 - q2.9' 0,14 1,050 0,305 0,762 

q2.10 - q2.10' 0,25 0,954 1,657 0,105 

q2.11 - q2.11' 1,50 2,136 4,441 0,000*** 

q2.12 - q2.12' 1,38 1,427 6,096 0,000*** 

q2.13 - q2.13' 0,50 1,086 2,912 0,006** 

q2.14 - q2.14' 0,83 1,833 2,795 0,008** 

q2.15 - q2.15' 0,29 1,224 1,551 0,129 

q2.16 - q2.16' 0,27 1,176 1,478 0,147 

q2.17 - q2.17' 0,38 0,774 3,063 0,004** 

q2.18 - q2.18' 0,25 1,032 1,533 0,133 

q2.19 - q2.19' 0.20 0,911 1.388 0.173 

q2.20 - q2.20' 1,07 1.731 3.929 0,000*** 

*:p<0,05   **:p<0,01   ***:p<0,001 

40 kiĢiyle yapılan görüĢmelerden sonra tekrar uygulanan anketlerin ardından so-

rulara verilen cevaplar arasındaki değiĢimin incelenmesi için bağımlı örneklem t tes-
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tinden yararlanılmıĢtır. Uygulanan bağımlı örneklem t testi sonucunda ―O‘nu dü-

Ģünmek bana sıkıntı veriyor.‖, ―Onun beni bağıĢlayacağını zannetmiyorum.‖, O'nu 

düĢündüğümde utanıyorum ve kendimi suçlu hissediyorum ―O‘nun bana karĢı çok 

acımasız olduğunu düĢünüyorum.‖, ―O, ne yaparsam yapayım kusurlarımı örtüyor.‖, 

―O, benim için korkutucudur.‖ 

 ―O, her zaman güvenebileceğim tek kaynaktır.‖, ―O‘nu düĢününce kendim için 

kaygılanıyorum.‖, ―O, bence gerçekten de çok bağıĢlayıcıdır.‖ ve O, yaptıklarım için 

beni cezalandırıyor. Sorularına verilen cevapların zamanla istatiksel olarak anlamlı 

derecede daha düĢük ortalama ile (daha az katıldığı) cevapladıkları tespit edilmiĢtir 

(p<0,05). Tanrı algısı ölçeğindeki diğer soruların ortalamalarının zamanla gösterdiği 

değiĢimi ise istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır (p>0,05). 
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ġekil 6 : Tanrı algısı ölçeğindeki Sorulara Dair Tekrarlı Ölçümlerin Ortalamala-

rının KarĢılaĢtırılması 

 

S1--:once-  S2 -:sonra 

q2: O'nu düĢünmek bana sıkıntı veriyor:  Önce 2.23  sonra,1.55اا 

q3: Onun beni bağıĢlayacağını zannetmiyorum: Önce 3.85  sonra,1.38 

q6: O'nu düĢündüğümde utanıyorum ve kendimi suçlu hissediyorum:  

        Önce 3.52  sonra,2.30 

q8: O'nun bana karĢı çok acımasız olduğunu düĢünüyorum: 2.33  sonra,1.75 

q11: O, ne yaparsam yapayım kusurlarımı örtüyor:  Önce 3.70  sonra,2.20 
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q12: O, benim için korkutucudur :    Önce 4.08  sonra, 2.70 

q14: O'nu düĢününce kendim için kaygılanıyorum:  Önce 3.56  sonra 2.73 

q20: O, yaptıklarım için beni cezalandırıyor:   Önce 3.32  sonra2.25 

 Sorularına verilen cevapların zamanla istatiksel olarak anlamlı derecede daha 

düĢük ortalama ile (daha az katıldığı) cevapladıkları tespit edilmiĢtir (p<0,05). 
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                                                          BÖLÜM V 

                                                         TARTIŞMA 

Bu bölümde, araĢtırma sonucunda elde edilen bulgular yorumlanacak ve literatür 

ıĢığında tartıĢılacaktır. Daha sonra, ayetlerden, hadislerden, dört aĢamalı affetme mo-

delinden yararlanılarak düzenlenen oturumlar ve tema odaklı grup toplantılarının 

araĢtırma bulguları üzerindeki etkileri ele alınacaktır. 

 

5.1. Tartışma 

Bu araĢtırmada 1312 kiĢinin anket sonuçlarına bakıldığında bazı insanların affe-

dememelerinde kendilerini ya da baĢkalarını olduğu gibi kabul edememeleri etkin 

faktör olarak belirlendi. Tanrı algısı ölçeği ele alındığında insanların olumlu Yaradan 

anlayıĢı arttıkça affetme eğilimlerinin de o kadar arttığı görüldü. Ayrıca psikolojik 

iyi olma ölçeği, olumlu Yaradan algısı ve affetme yetisi arasında da doğru orantılı 

sonuçlar elde edildiği gözlemlendi. 

Affetme, Tanrı algısı ve psikolojik iyi olma ölçeklerindeki ve uzaklaĢma/kaçma, 

öç alma ve iyimserlik alt boyutlarındaki sorulara verilen cevapların ortalamalarının 

yaĢ grupları bakımından farklılık gösterdiği bulunmuĢtur. 16-24 yaĢ grubundakilerin 

25-34 yaĢ grubundakilere göre, 45 yaĢ üzerindekilerin de 25-34 yaĢ grubundakilere 

ve 35-44 yaĢ grubundakilere göre affetme ölçeği sorularına verdikleri cevapların 

ortalamaları anlamlı derecede daha yüksektir. 

Sonuçlara genel olarak bakıldığında 16-24 yaĢ grubu, tüm yaĢ gruplara göre da-

ha iyimser görülmüĢtür. (Akt: Kuzucu,2006;Ryff ve Keyes,1995)  
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45 ve üzeri yaĢ grubu tüm yaĢ gruplara göre öç alma alt boyutu sorularına ver-

dikleri cevapların ortalamaları anlamlı derecede yüksektir.  

Tanrı algısı ve psikolojik iyi olma ölçeklerindeki ve öç alma alt boyutlarındaki soru-

lara verilen cevapların ortalamalarının eğitim seviyeleri bakımından farklılık göster-

diği bulunmuĢtur ve lise mezunlarının lisansüstü mezunlarına göre Tanrı algısı ölçeği 

ve öç alma alt boyutu sorularına verdikleri cevapların ortalamaları anlamlı derecede 

daha yüksektir. Ayrıca lisans ve lisansüstü mezunlarının lise mezunlarına göre psiko-

lojik iyi olma ölçeği sorularına verdikleri cevapların ortalamaları anlamlı derecede 

daha yüksektir. 

Sonuçlara göre lise mezunları lisans ve lisansüstü mezunlarına göre öç almaya 

daha eğilimlidir. Ayrıca lisans ve lisansüstü mezunları lise mezunlarına göre psikolo-

jik iyi oluĢları daha yüksek olduğu görülmüĢtür. (Akt: Kuzucu,2006;Ryff ve 

Keyes,1995)  

5.1.2. Nicel Araştırma Sonucu Elde Edilen Bulgular: 

5.1.2.1. Cinsiyet bakımından Sonuçlara Bakıldığında: 

Kadınların erkeklere göre affetme eğilimleri daha yüksektir. Ayrıca Kadınlar er-

keklere göre Tanrı algısı, psikolojik iyi olma ve iyimserlik bakımından verdikleri 

cevapların ortalamaları anlamlı derecede daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. (Akt: 

Kuzucu,2006;Ryff ve Singer, 1989)  

5.1.2.2. Soruların Yaş Gruplarına Göre Farklılığının İncelemesi: 

16-24 yaĢ arasındaki insanlar baĢka yaĢlara göre daha kolay kabahatleri unutma-

ya çalıĢırlar.  



117 

 

Bütün yaĢ gruplarının Yaradan‘ı gerçekten çok bağıĢlayıcı gördüklerine ulaĢıl-

mıĢtır. Ayrıca 35 yaĢ ve üzeri insanlar ‗Allah onu affetsin‘ demeye daha eğilimlidir 

-24 yaĢ 25-34 yaĢ ve 35-44 yaĢ grubundakilerinin, 45 ve üzeri yaĢındakilerine 

göre ―O, benim için korkutucudur.‖ sorusunu daha yüksek ortalama ile (daha fazla 

katıldığı) cevapladığı tespit edilmiĢtir. 

25-34 yaĢ arasındakilerinin, 16-24 yaĢ arasındakilere göre ―O, bence gerçekten 

de çok bağıĢlayıcıdır.‖ sorusunu daha yüksek ortalama ile (daha fazla katıldığı) ce-

vapladığı tespit edilmiĢtir. 

 

5.1.2.3. Sorular Arasındaki İlişkinin İncelenmesi:  

―Bana yaptığını burnundan getiririm.‖ sorusu ile ―O, yaptıklarım için beni ce-

zalandırıyor.‖ sorusu arasında (%12,8) pozitif yönde düĢük seviyede bir iliĢki bu-

lunmaktadır.(p<0,05).  

―Ona olan hakkımı helal etmem.‖ sorusu ile ―O, yaptıklarım için beni ceza-

landırıyor.‖ sorusu arasında (%9,3) ve ―O'nu düĢündüğümde utanıyorum ve kendimi 

suçlu hissediyorum.‖ sorusu arasında (%8,1) pozitif yönde düĢük seviyede bir iliĢki 

bulunmaktadır.(p<0,05).  

―O, benim için korkutucudur.‖ sorusu ile ―Ġnsanların çoğu beni sevgi dolu ve 

Ģefkatli biri olarak görür.‖ sorusu arasında (%7,6) negatif yönde düĢük seviyede bir 

iliĢki bulunmaktadır.(p<0,05).  



118 

 

―Allah onu affetsin derim.‖ sorusu ile ―O‘nun bana karĢı merhametli olduğunu 

düĢünüyorum.‖ sorusu arasında (%22,9), pozitif yönde düĢük seviyede bir iliĢki bu-

lunmaktadır.(p<0,05).  

Kadınların, erkeklere göre ―Onun kabahatini unutmaya çalıĢırım.‖ sorusunu da-

ha yüksek ortalama ile (daha fazla katıldığı) cevapladığı tespit edilmiĢtir. 

Kadınların, erkeklere göre ―O, bence gerçekten de çok bağıĢlayıcıdır.‖ sorusunu 

daha yüksek ortalama ile (daha fazla katıldığı) cevapladığı tespit edilmiĢtir. 

5.1.3. Nitel Araştırma Sonucu Elde Edilen Bulgular 

 

 AraĢtırma süresince görüĢülen kiĢilerde nasıl affedeceklerini bilememenin en 

büyük sorun olduğu görüldü. Ayetleri ve hadisleri doğru anlamlandıramamanın kiĢi-

lerin psikolojik iyi oluĢlarını olumsuz etkilediği göz önüne alınarak dört aĢamalı af-

fetme modeli geliĢtirilmiĢtir. AraĢtırmanın nitel bölümünde ön test uygulanmıĢ olan 

40 kiĢiyle geliĢtirilen affetme modelinin de kullanıldığı sekiz görüĢme yapılmıĢ ve 

ardından son test uygulanmıĢtır. 

5.2. Ön test son test tartışma: 

Bu sonuçlardan yola çıkarak kırk katılımcılar, kendi rızalarıyla bir araya gelindi. Ka-

tılımcıların %57,2‘si kadın, %42,8‘i erkek olarak çalıĢmaya katılmıĢtır. Örneklemde 

en çok %42,0 ile 25-34 yaĢ grubundakiler katılmıĢ iken en az %2,5 ile 45 ve üzeri 

yaĢ grubundakiler katılma gerçekleĢtirmiĢtir. Katılımcıların %55,0‘i lisans mezunu 

iken%07,5‘ü lise mezunu ve %37,5‘si lisansüstü mezunudur.  
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   40 kiĢiye tekrar uygulanan anket uygulamasının ve sekiz görüĢmenin (birebir 4 ve 

genel görüĢme 4 olmak üzere)  ardından, sorulara verilen cevaplar arasındaki deği-

Ģim, olumlu yönde görülmüĢtür.  

Örnek olarak verilmek istendiğinde:  

q1- ―Bana yaptığını burnundan getiririm‖ sorusuna katılım ve onaylama ortalama-

sı,4.2 iken görüĢmelerden sonra  2.12 ye gerilemiĢtir.  

q2- ―Onunla olan alakamı keserim‖ sorusuna katılım ortalaması görüĢmelerden önce 

3.88 iken süreç ardından bu ortalama 2.00 a düĢüĢ gerçeklemiĢtir.  

―Onun iyi yönlerini düĢünürüm.‖ ve ―Allah onu affetsin derim.‖ Onun kabahati-

ni unutmaya çalıĢırım (affederim).‖, sorularına katılım ise istatiksel olarak anlamlı 

derecede daha yüksek ortalama ile(daha fazla katıldığı) cevaplandırıldığı tespit edil-

miĢtir (p<0,05). 

―O, her zaman güvenebileceğim tek kaynaktır.‖, ―O‘nu düĢününce kendim için 

kaygılanıyorum.‖, ―O, bence gerçekten de çok bağıĢlayıcıdır.‖ ve O, yaptıklarım için 

beni cezalandırıyor. Sorularına verilen cevapların zamanla istatiksel olarak anlamlı 

derecede daha düĢük ortalama ile (daha az katıldığı) cevapladıkları tespit edilmiĢtir 

(p<0,05). 

GörüĢmelerde, insanların affetmeyi tam olarak anlamadıklarını ve süreci affet-

mek yerine kiĢiyi affetmeye yöneldikleri görülmüĢtür. Oysaki en doğru iĢ, kiĢiyi Al-

lah‘a bırakmak ve aradaki süreci affetmektir. Görüldü ki Peygamberlerin yaĢamıĢ 

olduğu Kur‘an‘da anlatılan gerçek yaĢanmıĢlıklara peygamberlerin verdiği tepkilerin 
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insanlar üzerinde daha somut bir etkisi oldu. KiĢilerin bu yaĢantılardan kendisine 

örnek alarak; kendini ve yaĢantılarını kabullenmeye daha eğilimli olduğu tespit edil-

di. Bu yaĢantılarda olduğu gibi kiĢileri Yaradan‘a bıraktıkları zaman kendilerini ve 

yaĢantılarını affetmeye daha meyilli oldukları gözlemlendi. 

Bu görüĢmelerde insanlara, Yaradan‘ın sevgi dolu olduğunu, insanları affettiği-

ni, insanların birbirini affetmeleri durumunda mutlu ve iyi bir hayat yaĢayacakları 

hikayelerle de desteklenilerek F.Zeynep Belen‗in Manevi DanıĢmanlıkta  

Bibliyoterapi Tekniği Ve Uygulanması 2014 tezinden de yararlanılmıĢtır. 

Katılımcılar daha önce karĢılaĢtığı durumlara öfke duygusu ile tepki verdikleri 

ve bu durumlarla baĢ etmek için hiçbir çaba göstermedikleri halde, artan affedicilik 

eğilimi sayesinde öfke yaratan durumlarda; ne kendilerine ne da baĢkalarına zarar 

vermeden tepki verebilecekleri birçok yolun olabileceğini fark etmiĢlerdir. Yani bi-

rey tehdit diye algıladığı durumlara daha önce otomatikleĢmiĢ tepkileri vermeden 

kendine biraz daha zaman vermeyi baĢarmıĢ denilebilir. (Kate Loewenthal, 

Religion.2007)     

  

5.3. Affetmede Kullanılan Yontemler 

TÖVBE MODELİ 

Farkındalık 

Kendini, yaĢantılarını kabul etme ve anlamlandırma 

Kendine ve baĢkalarına iyi iĢler yapma 
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Kararlılık, kalıcılık, hataya geri dönmeme (temizlenme) 

Öznur Özdoğan 

AFFETME MODELİ 

Ġkisi kendine, ikisi baĢkasına olmak üzere 4 iyilik yapmak. (dengeyi sağlamak) 

AraĢtırmada görüldü ki kiĢilerin yaptığı iyilikler psikolojik açıdan kalıcı bir hu-

zur sağlıyor; fakat bunu yalnızca baĢkalarına yaptıkları zaman fedakarca davranıĢlara 

girdikleri ve tükenme yaĢadıkları gözlemlendi. Ancak iyilikleri kendisi için yaptıkları 

ve baĢkaları için yaptıkları Ģeklinde dengelediği zaman kalıcı psikolojik iyi oluĢun 

sağlanabildiği görülmüĢtür.  

 Hikâyeler okumak. 

AraĢtırmada Hz. Muhammed‘in hayatından, Kur‘an-ı Kerim içinden, geleneksel 

kültürden gelen Mesnevi gibi kitaplar içerisinden seçilen hikayelerden okumanın 

kiĢiler üzerinde somutlaĢtırmaya yardımcı olduğu görüldü.  

Her gün 1 yada 2 ayet okunmasını önermek ve birlikte okumak. 

Anlayarak okunan ayetlerden yararlanmanın katılımcılar üzerinde olumlu Yara-

dan anlayıĢını ve Yaradan‘la sağlıkla bağ kurmayı güçlendirdiği görüldü. Genel ola-

rak affetmeye yönelik, anne babaya yönelik ayetlerden seçildi.  

Nefes çalıĢmaları yapmak. 
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―Nefes alıĢ veriĢleri 24 saatlik süreçte sadece burundan alınıp, burundan veril-

melidir. 

 Ciğerlerin tamamına nefes almak için mutlaka diyafram kullanılması gereklidir. 

Dakikada alıp verilen nefes sayısı mümkün olan en az sayıya indirilmelidir. 

Derin alıp, uzun verilen nefesler psikolojik olarak huzur ve mutluluk duygusu 

oluĢtururlar.‖ (Mustafa kartal, Nefes teknikleri) 

 

Kendini kabul için duygularını ifade edebilecekleri cümle örnekleri yazmak ve 

bu cümleleri oturumlarda kullanmak. 

Katılımcıların kendilerindeki olumu yanları daha net görebildikleri ve çalıĢmalar 

sonunda oldukları hali, olumlu bakıĢ açısı değiĢimiyle, kabul ettikleri görülmüĢtür. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER  

Ġnsanların affedicilik düzeyleri ile Tanrı algısı düzeyleri ve psikolojik iyi olma 

arasında anlamlı iliĢkiler olup olmadığına iliĢkin sonuçlar ve tartıĢma: 

Tse ve Yip (2008) yaptıkları çalıĢmada affetmenin, kiĢilerarası uyum ve psikolo-

jik iyi olma ile iliĢkili olduğunu belirtmiĢlerdir. 

 Karremans, Van Lange ve Holland (2005) da suçlu kiĢiyi affedemeyen kiĢinin, 

hem suçluyla hem de baĢkalarıyla olumlu etkileĢimde bulunamayacaklarını ifade 

etmektedir. Bu bilgiler affedicilik ile psikolojik iyi olmanın alt boyutu olan diğerle-

riyle olumlu iliĢkiler arasında anlamlı iliĢki çıkmasını da destekler niteliktedir.  

AraĢtırmada geliĢtirilen ve üç alt boyuttan (18 ifade) oluĢan Affetme Eğilimi Öl-

çeği'nin istatistiki açıdan güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu tespit edilmiĢtir. Katı-

lımcıların "kendilerine karĢı herhangi bir suç iĢleyen ve onları üzen, inciten birisini 

anlama, onun iyi yönlerini düĢünme, hatasını düzeltebileceğini bekleme; problemin 

asıl kaynağını araĢtırma" gibi affetme eğilimlerin yüksek; buna karĢın kendilerini 

inciten kiĢiden "kaçma, ona güvenmeme, mesafeli davranma, ona yaptığının misliyle 

karĢılık verme, beddua etme, inme inmesini ve acı çekmesini isteme" gibi kaçma ve 

öç alma eğilimlerinin düĢük olduğu anlaĢılmıĢtır.(Ayten 2009) 

AraĢtırmanın sonuçlarına göre affedicilik ve Tanrı algısı ile affedicilik ve psiko-

lojik iyi olma durumu değiĢkenleri aralarında pozitif yönde anlamlı iliĢkiler olduğu 

görülmüĢtür. 

ÇalıĢma 1312 veri üzerinde gerçekleĢmiĢtir. Katılımcıların %51,2‘si erkek, 

%48,8‘i kadındır. Örneklemde en çok %40,0 ile 25-34 yaĢ grubundakilerle görüĢül-
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müĢ iken en az %14,1 ile 45 ve üzeri yaĢ grubundakiler ile görüĢme yapılmıĢtır. Ka-

tılımcıların %51,0‘i lisans mezunu iken %26,4‘ü lise mezunu ve %22,6‘sı lisansüstü 

mezunudur. 

AraĢtırmada 3 ölçek kullanılmıĢtır: affedicilik, Tanrı algısı ve psikolojik iyi olma 

ölçekleri. Affedicilik ölçeği 3 alt boyuta (uzaklaĢma/kaçma, öç alma ve iyimserlik) 

bölünmüĢtür. 

Affediciliğin psikolojik iyi olma ile anlamlı ve pozitif yönde iliĢkili olması bu 

konudaki literatür ile uyumludur. Sheffield‘in (2003) bulgularına göre de affedicilik 

ile psikolojik iyi oluĢ bağlantılı bulunmuĢtur.  

Aynı araĢtırmaya göre diğerlerini affeden insanların sıkıntı, anksiyete, depresyon 

ve çatıĢmaya daha az sahip olma eğiliminde olduğu görülmüĢtür. Hebl ve Enright'ın 

(1993) çalıĢması da affetmenin depresyon ve anksiyete ile iliĢkili olduğunu göster-

miĢtir. Bono, McCullough ve Root (2007) iyi oluĢun artan affedicilik ile bağlantılı 

olduğunu bulmuĢlardır.  

Enright ve The Human Development Study Group (1991) tarafından tasarlanan, 

affetmeyi teĢvik eden bir müdahale programı da çeĢitli ciddi suçlar (ensest, ebeveyn 

sevgisi yoksunluğu gibi) ile baĢa çıkan bireyler arasında affetmenin psikolojik iyi 

olmayı artırdığını göstermiĢtir (Al-Mabuk, Enright ve Cardis, 1995; Coyle ve 

Enright, 1997; Freedman ve Enright, 1996). 
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YaĢ gruplarına göre: 

16-24 yaĢ grubundakilerin 25-34 yaĢ grubundakilere göre, 45 yaĢ üzerindekilerin 

de 25-34 yaĢ grubundakilere ve 35-44 yaĢ grubundakilere göre affetme ölçeği sorula-

rına verdikleri cevapların ortalamaları anlamlı derecede daha yüksektir. ( Marcia 

Webb ve diğerleri, 2005.)  

16-24 yaĢ grubundakilerin, 25-34 yaĢ grubundakilerin ve 35-44 yaĢ grubundaki-

lerin 45 yaĢ üzerindekilere göre psikolojik iyi olma ölçeği sorularına verdikleri ce-

vapların ortalamaları anlamlı derecede daha yüksektir. (Akt: Kuzucu,2006;Ryff ve 

Keyes,1995) 

25-34 yaĢ grubundakilerin, 35-44 yaĢ grubundakilerin ve 45 yaĢ üzerindekilerin 

16-24 yaĢ grubundakilere göre Tanrı algısı ölçeği sorularına verdikleri cevapların 

ortalamaları anlamlı derecede daha yüksektir. (Kate Loewenthal, Religion,2007) 

Sonuçlara genel olarak bakıldığında 16-24 yaĢ grubu, tüm yaĢ gruplara göre da-

ha iyimser görülmüĢtür. (Akt: Kuzucu,2006;Ryff ve Keyes,1995) 

45 ve üzeri yaĢ grubu tüm yaĢ gruplara göre öç alma alt boyutu sorularına ver-

dikleri cevapların ortalamaları anlamlı derecede yüksektir. 

 AraĢtırmada affetme, Tanrı algısı ve psikolojik iyi olma ölçeklerindeki ve uzak-

laĢma/kaçma, öç alma ve iyimserlik alt boyutlarındaki sorulara verilen cevapların 

ortalamalarının, eğitim seviyeleri bakımından farklı olup olmadığını incelenmiĢtir. 

Sonuçlara göre lise mezunları lisans ve lisansüstü mezunlarına göre öç almaya 

daha eğilimlidir. Ayrıca lisans ve lisansüstü mezunları lise mezunlarına göre psikolo-
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jik iyi oluĢları daha yüksek olduğu görülmüĢtür. (Akt: Kuzucu,2006;Ryff ve 

Keyes,1995) 

Cinsiyet bakımından Sonuçlara bakıldığında: 

Kadınların erkeklere göre affetme eğilimleri daha yüksektir. Ayrıca Kadınlar er-

keklere göre Tanrı algısı, psikolojik iyi olma ve iyimserlik bakımından verdikleri 

cevapların ortalamaları anlamlı derecede daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. (Akt: 

Kuzucu,2006;Ryff ve Singer, 1989)   

Genelde bütün ilahi dinlerin ve özelde Ġslam Dini'nin toplumsal uyumun devamı 

ve beĢeri iliĢkilerin sağlıklı bir Ģekilde sürdürülebilmesi açısından insanların birbirle-

rini affetmesini öğütlediği daha önce de ifade edilmiĢti. (Ali Ayten 2009) 

AraĢtırmanın sorularına göre: 

16-24 yaĢ arasındaki insanlar baĢka yaĢlara göre daha kolay kabahatleri unutma-

ya çalıĢırlar. 

Bütün yaĢ gruplarının Yaradan‘ı gerçekten çok bağıĢlayıcı gördüklerine ulaĢıl-

mıĢtır. 

 Ayrıca 35 yaĢ ve üzeri insanlar ‗Allah onu affetsin‘ demeye daha eğilimlidir. 

Lise mezunları baĢka gruplara göre Yaradan‘ı daha korkutucu görmüĢler. 

Kadınlar erkeklere göre bir insanın kabahatini daha kolay unutmaya çalıĢır ve 

Allah‘ı gerçekten bağıĢlayıcı görürler. (Orathinkal A. ]ose ve Vansteenwegen Al-

fons.2007) 
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Soru bazında bakılacak olursa: 

Bu çalıĢmada insanların bazı konularda eksik oldukları ve bu yüzden affetmekte 

zorlandıkları görülmüĢtür. Bu eksik boyutların kimisi eğitim eksikliği, Tanrının doğ-

ru anlaĢılmaması ve hayata bakıĢ açısının dar olmasından kaynaklandığına ulaĢılmıĢ-

tır. Bu bağlamda, insanların affetme yöntemini bilmedikleri için, affetme kavramını 

anlayıp uygulamada zorlandıkları görüldü. 

Bu sonuçlardan yola çıkarak kırk katılımcılar, kendi rızalarıyla bir araya gelindi. 

Katılımcıların %57,2‘si kadın, %42,8‘i erkek olarak çalıĢmaya katılmıĢtır. Örnek-

lemde en çok %42,0 ile 25-34 yaĢ grubundakiler katılmıĢ iken en az %2,5 ile 45 ve 

üzeri yaĢ grubundakiler katılma gerçekleĢtirmiĢtir. Katılımcıların %55,0‘i lisans me-

zunu iken%07,5‘ü lise mezunu ve %37,5‘si lisansüstü mezunudur. (M. Girard ve E. 

Mullet,.1997) 

40 kiĢiye tekrar uygulanan anket uygulamasının ve sekiz görüĢmenin (birebir 4 

ve genel görüĢme 4 olmak üzere)  ardından, sorulara verilen cevaplar arasındaki de-

ğiĢim, olumlu yönde görülmüĢtür. 

Örnek olarak verilmek istendiğinde: 

q1- ―Bana yaptığını burnundan getiririm‖ sorusuna katılım ve onaylama ortala-

ması,4,2 iken görüĢmelerden sonra 2.12 ye gerilemiĢtir. 

q2- ―Onunla olan alakamı keserim‖ sorusuna katılım ortalaması görüĢmelerden 

önce 3.88 iken süreç ardından bu ortalama 2.00 a düĢüĢ gerçeklemiĢtir. 
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q17- ―Onun iyi yönlerini düĢünürüm‖ sorusuna katılım ortalaması görüĢmeler-

den önce 2.45 iken, yaklaĢık 2 ye katlanarak, süreç sonrası 4.25 e ulaĢmıĢtır. 

Tanrı algısı ölçeğinde cevaplar arasındaki değiĢime bakıldığında: 

q3- ―Onun beni bağıĢlayacağını zannetmiyorum‖  sorusunu onaylama ortalama-

sı, 3.85 iken görüĢmelerden sonra 1.38 e gerileme göstermiĢtir. 

q12- ―O, benim için korkutucudur‖ sorusunun onaylamasının ortalaması, 4.08 

iken yaklaĢık 2katı oranda düĢüĢ göstererek 2.70 sayısına gerilemiĢtir. 

GörüĢmelerde, insanların affetmeyi tam olarak anlamadıklarını ve süreci affet-

mek yerine kiĢiyi affetmeye yöneldikleri görülmüĢtür. Oysaki en doğru iĢ, kiĢiyi Al-

lah‘a bırakmak ve aradaki süreci affetmektir. (Kate Loewenthal, Religion.2007)                                                                                                                                                   

Bu görüĢmelerde insanlara, Yaradan‘ın sevgi dolu olduğunu, insanları affettiği-

ni, insanların birbirini affetmeleri durumunda mutlu ve iyi bir hayat yaĢayacakları 

gösterildi. 

Katılımcılar daha önce karĢılaĢtığı durumlara öfke duygusu ile tepki verdikleri 

ve bu durumlarla baĢ etmek için hiçbir çaba göstermedikleri halde, artan affedicilik 

eğilimi sayesinde öfke yaratan durumlarda; ne kendilerine ne da baĢkalarına zarar 

vermeden tepki verebilecekleri birçok yolun olabileceğini fark etmiĢlerdir. Yani bi-

rey tehdit diye algıladığı durumlara daha önce otomatikleĢmiĢ tepkileri vermeden 

kendine biraz daha zaman vermeyi baĢarmıĢ denilebilir. (Kate Loewenthal, 

Religion.2007)                                                                                                                                                   
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ا﴿      َِم ٞ َِإ ا ى َّ ىِإ اُٝل ِإ ُّ ُلا َم َّٔ ِإا ِّإ ا َّ يَٚم ُٓلا َم سُل ا َم َم ْظ يَم َم َٗم َم ْظ ا َم َم ا ِْظ ََم َم ا َم ٍِّ ْظيُٖل ِّٞ َم ٌبا ِّٞ َم ٍةاظَم صَم ااظَم ﴾٤٠َٗم َم  

Ama (unutma ki,) kötülüğü cezalandırma (teĢebbüsü) de, bizatihi bir kötülük 

olabilir; o halde, kim (düĢmanını) affeder ve barıĢ yaparsa mükafatı Allah katındadır, 

çünkü O, zalimleri sevmez..(ġûra,42/40)  

Bu ayetten anladığımız Yaradan‘ın bizi her zaman iyi iĢler yapmaya yöneltmesi-

dir ve yöntemlerde gördük ki iyilik yapmak derken hem kendimize hem baĢkalarına 

yapılacak olan iyilikten bahsedildiğini anlamaktayız. 

Bu araĢtırmada görüldü ki iyilik de, iki taraflı ve dengeli olmalıdır. 

  Ġnsanlara süreci affedip kiĢileri Yaradan‘a bırakmaları önerildiğinde görüldü ki 

daha affetmeye eğilimlidirler. 

ا ٌْظ ْْظُٖل ا َم فُل ا َم  ْظ ىِإلَم ْ٘ظ احَم ِْظ ٍِإ ٘ ْظا عَما ىْظقَميْظ ِإا َّم َمضُّ يِٞإ ا َم  ًّ اغَم امُلْتَم ْ٘ظ ىَم َٗم ا ٌْظ ُل اىَٖم تَم ِإاىِْإ ا   َِم ٍِّ ََم ٍةا حْظ ََم ازَم  َم ِإ

ا﴿ َِم يِٞإ مِّ َ٘م تَم َُل ا ىْظ َماُٝل ِإ ُّ ا   َُّ ِإا ِإ ا   يَٚم ا َم مَّوْظ َ٘م ا َمتَم تَم ٍْظ صَم سِإا َم ِإذَم ا َم ٍْظ ا اَم ا ِٜإ ٌْظ ُٕل ِٗإزْظ َٗم َم  ا ٌْظ ُل اىَٖم تَم ْظ ِإسْظ ﴾ا١٥٩َٗم ظْظ  

Allah‘ın rahmeti sayesinde sen onlara karĢı yumuĢak davrandın. Eğer kaba, katı 

yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. On-

lar için Allah‘tan bağıĢlama dile. ĠĢ konusunda onlarla müĢavere et. Bir kere de karar 

verip azmettin mi, artık Allah‘a tevekkül et, (ona dayanıp güven). ġüphesiz Allah, 

tevekkül edenleri sever.( Ali Ġmran, 3/159). 

 Ayetinden de örnek alarak Hz Muhammedin Uhud SavaĢında etrafında kaçan-

lar, sözünü dinlemeyenlere karĢı yumuĢak baĢlı bir Ģekilde kabullendiği ve onları 

Allah‘a bıraktığı görülmüĢtür.  
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Neden kiĢiyi Yaradan‘a bırakıyoruz? 

Biz kendimizi ve baĢkalarını cezalandırdığımız zaman insanca bir hareketle öf-

keli veya yararlı olmayan bir davranıĢ sergilemiĢ oluyoruz. Fakat Yaradan‘a bıraktı-

ğımızda ilahi terazinin değeri ĢaĢmaz ve kendimiz de dâhil kimsenin zararına bir 

değerlendirme olmaz çünkü Yaradan, Ģefkati en büyük olandır. 

ÖNERİLER 

Tüm bulgular genel olarak değerlendirildiğinde affedicilik ile psikolojik iyi olma 

arasında pozitif yönde anlamlı iliĢkiler olduğu görülmüĢtür. 

Affediciliğin psikolojik iyi olma ile pozitif yönde iliĢkisi göz önünde bulundu-

rulduğunda psikolojik danıĢma uygulamalarında affetmeyi teĢvik eden programlar 

yapılandırılıp uygulanabilir. 

Affetmenin sağlayacağı potansiyel faydalar nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 

ilk kademelerden itibaren affetmeyi teĢvik eden, önemini ve faydalarını yansıtan te-

maların iĢlenmesi çocuklara bu özelliğin yerleĢmesi açısından faydalı olacaktır. 

Bireylere öneriler: 

Ġnsanların kendilerini affetmelerinde kalıcı bir psikolojik iyi oluĢu sürdürebilme-

leri için günlük hayatlarında aĢırı konuĢmaktan kaçınmaları tavsiye edilir. 

Affetmeyi kolaylaĢtıran faktörlerden biri de kendi iç enerjimizin yüksek olması-

dır. Bu enerjiyi yüksek tutabilmek için fazla verici olmaktan yani fedakârlığa kaç-

maktan ve sevginin dahi aĢırısından kaçınmak gerekir.  



131 

 

KiĢisel geliĢim ve psikoterapilerde kiĢileri affetme üzerinde durulurken bu araĢ-

tırmada kiĢileri değil süreci affetmenin üzerinde durmanın aff sürecini kolaylaĢtırdığı 

görülmüĢtür. Bu tür çalıĢmalarda sürecin affı üzerinde durulması önerilir.  

Ġnsanlar kendi sıkıntıları olduğu zaman diğer insanların sorunlarını dinledi-

ğinde objektif bakamayacağından ve kendilerine zarar vereceğinden dolayı bu du-

rumlarda baĢkalarını dinlememeleri önerilir.  

 Ġnsanlar değiĢmezler sadece sevgimizin düzeyi değiĢir.  

 Affetmemek insanların kulu olmaktır ama Allah‘ın kulu olmak gerekir. 

 Ġnsanlar sadece süreci (affetmek istedikleri kiĢi ile aralarında geçen ola-

yı) affetmelidirler insanları affetmek Yaradan‘a mahsustur. 
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EKLER: 

Ek.1-Vaka Örnekleri 

VAKA 1 (Zeynep: (anne affı)) 

‗34 yaĢında evli ve 2 çocuk sahibiyim. Baskıcı bir annem ve daha geride duran 

bir babam vardı. Daha çok küçük bir çocukken anne baskısıyla büyüdüm. Okumamı 

hiçbir zaman istemedi. Ben okula kayıt oldukça annem kaydımı sildirirdi ve dolayı-

sıyla okul hayatım sık sık ara vererek geç tamamlandı. Ben öğrenimimi daha yeni 

bitirmiĢtim ki yaĢıtlarım iĢlerinde çoktan ilerlemiĢlerdi. Anneme bu yüzden hep çok 

kızdım. Hemen kendime Ģehir dıĢında bir iĢ bulup uzaklaĢtım. ġuan evliyim ve bende 

bir anneyim fakat geçenlerde fark ettim ki bende çocuklarıma annem gibi davranı-

yordum bir an durdum ve annem gibi olmayacağım dedim. Babak‘in anketlerini gör-

düm, kendimi de annemi de affetmeliydim.‘ 

Yaşamsal ayrıntılar: 

Zeynep Hanım‘da babasına karĢı duyduğu öfke duygularında baskın bir Ģekilde 

fark ediliyordu. Ġlk anlatımda öfke anneye karĢı gibi dursa da daha çok babasının 

koruyucu kimliğini göremediğinden içinde duyduğu babaya karĢı öfke üzerine çalıĢ-

malara baĢlanıldı. Önce araĢtırma sonucu bulunan ‗Affetme modeli‘ ile çalıĢılırken 

ardından birebir ve grup görüĢmeleri yapıldı. Ġsra, 17/23-24 ayetleri ve 2. 3. numaralı 

hadisler kullanıldı. 
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VAKA 2 (Hüseyin: (anne affı)) 

‗27 yaĢındayım. Kendi iĢimin sahibi ve 1 senelik evliyim. Annemle evlendiğim-

den beri görüĢmüyorum. Ben genç bir delikanlıyken bir kızı sevmiĢ ve evlenmek 

istemiĢtim, evlenme sürecine girdiğimiz zaman annem bize engel olmuĢ, bana onu 

bir baĢkasıyla gördüğünü söylemiĢ ve onu da iffetsizlikle suçlamıĢtı, ayrıldık. Daha 

sonraki iki kız arkadaĢımla da farklı bahaneler uydurarak beni ayırmıĢtı. Evden uzak-

laĢtım ve annemin rızasını almadan bir baĢkasıyla evlendim. ġu anda annemin eksik-

liğini hissediyor ve yanımda olmasını istiyorum. Fakat yaptıklarını içime sindiremi-

yorum.‘ 

 

 

Yaşamsal ayrıntılar: 

Hüseyin Bey‘in yaĢantısını dinledikten sonra anlaĢıldı ki bilinçaltında aslında 

annesine benzeyen kiĢilerle evlenmek istememiĢ. GörünüĢte anne engel olmaya ça-

lıĢmıĢsa da Hüseyin Bey iliĢkilerini bitirme konusunda her zaman son kararı veren 

olmuĢ. Affetme modelinin dört aĢamalı çalıĢmasıyla görüĢmelere baĢlanıldı. ÇalıĢ-

malarımızda Ġsra, 17/24, A'raf, 7/199 ayetleri ile 2 numaralı hadis ve 1, 3 numaralı 

hikâyeler okundu. 

 

VAKA 3 (Elmas: (anne affı)) 
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‗23 yaĢlarında geç bir hanımım. Annem çocukluğumuzdan beri ablamı hep ön 

plana çıkarırdı. Ġnsanların önünde onu över ve daha baĢarılı görürdü. Hayatım bo-

yunca bu durum kendimi yetersiz görmeme sebep oldu ve annemden istemsiz uzak-

laĢtım. Ona her zaman bir kızgınlık duydum. Babak‘in anketlerini gördüm görüĢmek 

istedim. ÇalıĢmalara baĢladık ve fark ettim ki annem aslında ikimizi de kollarken 

yaĢça büyük olduğu için önce onun yaĢaması gerektiği düĢüncesiyle bunları yapmıĢtı 

kötü bir niyeti yoktu beni yetersiz görmüyordu. Babak‘in çalıĢmalarındaki bu 

farkındalığım hayatımı baĢtan sona değiĢtirdi…‘ 

Yaşamsal ayrıntılar: 

Elmas Hanım kendisini sevmediği, değersiz hissettiği için öncelikle kendisine 

güvenmesi ve kendisini kabullenmesi üzerinde tövbe modeliyle çalıĢmalara baĢlanıl-

dı. ÇalıĢmalarımızda Lokmân 31/14, A'raf, 7/199 ayetleri ile 2, 6 numaralı hadis ve 1 

numaralı hikâye okundu. 

 

VAKA 4 (Nilüfer: (anne affı)) 

‗Ben 13- 14 yaĢlarımda iken beni büyüten hanımın gerçek annem olmadığını, 

beni doğuran annemin ben 2 yaĢlarındayken vefat ettiğini öğrendim. Bunu öğrendi-

ğim güne kadar büyüten annem hiç kötü davranmamıĢtı, öz annem gibiydi her za-

man. Fakat gerçeği benden gizlemiĢ olmalarını hazmedemiyordum. Büyüten annem-

den bir de kardeĢim vardı. Bunu öğrendikten sonra öz kızıyla beni ayırdığını düĢün-

düm ve her hareketlerini böyle yorumladım. Ġçten içe kızgınlığım büyüdü. YaĢım 
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büyüdükçe eski günlerimizin özlemiyle bu yaĢadığım durumu aĢmak istedim. Ve 

çalıĢmalara baĢladık.‘ 

Yaşamsal ayrıntılar: 

Nilüfer Hanım‘ın hikâyesini dinlerken aslında gerçek annesini öğrendiği günden 

itibaren büyüten annesine ön yargılı baktığı ve bu yüzden öğrenmeden önceki günle-

rine özlen duyduğu gözlemlendi. Bu yüzden önce tövbe modeli ile kendini kabul 

sağlandı ardından affetme modeli kullanılarak annesi ile iliĢkilerinde değiĢme sağ-

landı. ÇalıĢmalarımızda Bakara, 2/263, Tahrîm, 66/8, ġURA, 42/40, Al-i Ġmran Su-

resi, 3/134 ayetleri ile 4, 5 numaralı hadisler okundu.  

 

VAKA 5 (Hande: (kendini affetme)) 

‗Annemin ölümünden hep kendimi suçladım. Biz 3 kardeĢiz ve hepimizin evleri 

ayrı. Anneme haftada bir gün sırayla giderdik. Rahatsızlığının baĢlarında hiçbirimiz 

çok önemsememiĢtik. Ablam doktora götürdüğünde kanser teĢhisi konulmuĢ ve ab-

lamın yanında kalmıĢtı. Ben duyduğumda inanmadım, pek kabullenemedim hasta 

olmasını. Bir zaman sonra onu görmeye gittiğimde kendimi kötü hissettim ve yanıma 

aldım. Anneme ben bakıyordum. Ve her gün daha kötüye gidiyordu. En sonunda 

vefat etti. Annem öldükten sonra kendimi çok suçladım, baĢtan beri ilgilenmediğim 

için, onu baĢka bir doktora götürmediğim için. Daha büyük bir hastaneye gitsek iyi-

leĢebilirdi belki; hayatımda da arkadaĢlarımdan, çevremden kanseri atlatanları, falan-

ca doktorla görüĢüp iyileĢenleri duydukça suçluluk duygum büyüdü. Artık kronikle-

Ģen bir mide ağrım vardı. Kendimi bir türlü affedemiyordum.‘ 
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Yaşamsal ayrıntılar: 

Hande Hanım anketlerle ulaĢanlardandı. En baskın duygu kendisini suçlamak 

olarak gözlemlendi. Affetme modeli ile kabullenme çalıĢmalarına baĢlanıldı. GörüĢ-

melerde tahlilleri tavsiye edilen doktora götürmesi yönlendirildiğinde ilk öğrendiği 

zaman göstermiĢ olsaydı dahi ellerinden bir Ģey gelmeyeceği doktorlar tarafından 

belirtildi. Bu durum Nilüfer Hanım‘ın tabiriyle ‗sırtımdan bir yükün kalkması‘ Ģek-

linde ifade edildi. ÇalıĢmalarımızda Tahrîm, 66/8, Tevbe, 9/43 ayetleri ve 10, 13 

numaralı hikayeler okundu. 

 

VAKA 6: (Özlem: (baba affı)) 

―24 yaĢında öğrenciyim. Her gece uykumdan ağlayarak, bağırarak uyanıyordum. 

Çocukluğum boyunca annem; ‗baban kızar‘, ‗baban döver‘ diyerek büyütmüĢtü beni. 

Babamın beni hiçbir zaman sevmediğini düĢünürdüm, iletiĢimimiz çocukken de bü-

yüdüğümde de hiç iyi olmamıĢtı. ArkadaĢlarım babalarıyla okula gelir, gezmeye ba-

balarıyla giderlerdi fakat benim babam hiç yanımda olmadığı için ona hep kızdım. 

Anketlerle karĢılaĢtığım gün kendimi ve babamı affetmem gerektiğini düĢündüm.‖ 

Yaşamsal ayrıntılar: 

Özlem Hanım babasını sevmekten çok korkmuĢtu ve bu da babasıyla konuĢma-

sını dahi engellemiĢti. Bu duyguları aĢabilmek için yavaĢ yavaĢ bağ kurulmaya çalı-

Ģıldı, gün içinde yaĢanan bazı ufak olaylar paylaĢılarak aynı zamanda düzenli bir 

Ģekilde affetme modeline devam ederek görüĢüldü. GörüĢmeler sonunda Özlem Ha-
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nım babasıyla artık hayatı paylaĢabildiğini, babasının yapısı gereği pek konuĢkan 

olmadığını anladığını bu yüzden de kendisi küçükken bağ kuramadığı babasını Ģimdi 

olduğu gibi kabul ederek çok daha kaliteli vakit geçirebildiklerini belirtti. ÇalıĢmala-

rımızda Tövbe Suresi, 9/43, Lokmân Suresi 31/14 ayetleri ve 1, 11 numaralı hadisler 

okundu. 

 

 

VAKA 7: (Hakan: (eĢle bağlantılı anne affı)) 

―4 yıllık evliyim. EĢim biz evlenmeden önce de çalıĢan bir hanımdı fakat ben ev-

lendikten sonra çalıĢmasını hiç istemedim. Bu yüzden sürekli tartıĢıyorduk. EĢime 

hep kızdım, iĢ yerine kadar gidip orada da tartıĢtık. Babak‘i ailece daha önceden ta-

nırdık; anketleri gördükten sonra eĢim kendisiyle konuĢmuĢ ve görüĢmek istemiĢti. 

Birkaç kez görüĢtükten sonra çalıĢmalara baĢladık…‖ 

Yaşamsal ayrıntılar: 

Hakan Bey yaĢantısını anlatırken ortaya çıktı ki annesinin çalıĢma hayatı küçük-

ken onun yalnızlık hissetmeme neden olmuĢtu. KreĢten en son çıktığını ve genellikle 

unutularak bir iki saat geç alındığını belirtti. Bu nedenle çocuklarının da aynı duygu-

ları yaĢamasından korkmuĢtu annesine olan kızgınlığı eĢine karĢı davranıĢlarına öfke 

olarak yansımıĢtı. ÇalıĢmalarımızda Lokmân, 31/14, Nahl, 16 ayetleri ile 3, 4 numa-

ralı hadisler okundu. 

Oturum konusu: Çift  
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VAKA 8: (Manolya: (eĢ affı)) 

―7 yıllık evliyiz. Evliliğimizin ilk yıllarında çok mutluyduk hiçbir problemimiz 

yoktu. Zamanla eĢim evlilik yıl dönümlerimizi unutmaya baĢladı, çocuğumuzda ol-

muĢtu ve annemden yardım almak için onun yanında büyütüyordum. EĢim de anne-

sinde kaldı o süre boyunca ve evimize döndüğümüzde eĢimin değiĢtiğini düĢünmeye 

baĢladım. Annesini ön planda tutmaya baĢlamıĢtı, bana eskisi gibi değer vermiyor ve 

kötü davranıyordu. Artık seslerimizi yükselterek tartıĢıyorduk. Arada sırada sevdiği-

ni söylese de öfkem dinmiyordu. BoĢanmak istiyordum eĢimi de annesini de affede-

miyordum.‖ 

Yaşamsal ayrıntılar: 

Manolya Hanım ve eĢi arasındaki sıkıntıların birbirlerinden mekânsal olarak 

uzak kaldıkları dönemlerde iletiĢim kurmamalarından kaynaklandığı görüldü. ‗Neden 

aramadı sormadı,‘ gibi suçlamalara saplanılıp kalınmıĢtı. Affetme modeline baĢlanıl-

dı. ÇalıĢmalarımızda Nahl 16, Bakara Suresi2/83 ayetleri ile 15, 11 numaralı hadisler 

okundu. 

 

VAKA 9: Leyla: (eĢ affı) 

―12 yıllık evliyim, 2 çocuğum var. Maddi durumumuz her zaman iyiydi. Bir gün 

eĢimde değiĢimler fark ettim. Biraz konunun peĢine düĢtüğümde baĢka bir kadın ol-

duğunu öğrendim. Kısa sürelik bir iliĢkiymiĢ fakat hazmedemedim ve çocuklarımı da 
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alıp babamın evime gittim. 5-6 ay uzak kaldık, boĢanmayı düĢündüm. Bu süreç için-

de eĢim piĢmanlığını gösterdi, ailem de yuvamı yıkmamam konusunda baskı yapı-

yordu, sonuçta çocuklarımın da babasıydı; eve geri döndüm. Ama 2 sene geçmesine 

rağmen eĢime duyduğum kızgınlık ve öfkeyi içimden atamıyordum. Babak‘le gö-

rüĢmeye baĢladık ve çalıĢmalarda Rabbimin tövbe kapısının farkındalığı eĢimle yeni 

bir sayfa açmamızı sağladı!‖ 

Yaşamsal ayrıntılar: 

Leyla Hanım hem eĢinin yanında olmak istiyordu hem de içindeki kızgınlığa en-

gel olamıyor ve kalmamayı tercih ediyordu. Kendi içinde çatıĢtığı görüldü. Yara-

dan‘ın tövbe kapısı hatırlatarak içindeki kızgınlığı dindirmesi sağlandı affetmede 

süreci, affın önemi ve kiĢileri Yaradan‘a bırakma üzerinde durularak affetme modeli 

ile çalıĢıldı. ÇalıĢmalarımızda Bakara 2/83, Nisa, 4/48 ayetleri ile 17, 14, 3 numaralı 

hadisler okundu. 

 

VAKA 10 ( Murat: ( eĢ affı)) 

―4 yıllık evliyim. EĢimin benden önce bir baĢkasını sevdiğini ama onunla ev-

lenmediğini öğrendikten sonra çok fazla tartıĢmaya baĢladık. TartıĢmalarımızda bir-

birimizi aĢağılayan sözler söylüyor, birbirimizi çok kırıyorduk. Hatta boĢanmayı bile 

düĢündük. Babak‘in anketlerini gördüm ve çalıĢmalarına katılmak istedim. ÇalıĢma-

larda en çok Hz. Muhammedin hayatından hikâyelerden etkilendim özellikle eĢine 

verdiği değer ve Hz. AiĢe örneği beni derinden etkilemiĢti. Bu durumun eĢimin elin-

de olmadığını fark ettikten sonra, durumu affetmem daha kolaylaĢtı.‖ 
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Yaşamsal ayrıntılar: 

Murat beyle görüĢüldüğünde görüldü ki Hz. Peygamberimizin eĢlerine davranıĢ-

ları, hayatından hikâyeler ve sözlerinden insanlar daha çok etkilendi. ÇalıĢmaları-

mızda Nisa, 4/48, ġûra, 42/40 ayetler ile 22, 18 numaralı hadisler okundu. 

 

 

VAKA 11: (Ahmet: (karĢı cins affı)) 

―Bir zamanlar bir kızı çok sevmiĢtim. Daha onun hiç haberi yokken birlikte ol-

duğumuzun hayallerini kurardım. Kendisine duygularımı açtıktan sonra o da kabul 

etti. ĠliĢkimiz samimi olmaya baĢladıkça parasal sorunları olduğunu bu yüzden sıkın-

tılar çektiğini söyledi. Bende bu konuda elimden geldiğince yardım ediyordum. Ken-

di aramızda yüzük bile takmıĢtık. Benim ailemin haberi vardı ama o daha söyleme-

miĢti. Ne zaman paraya sıkıĢsa yardım ediyordum. Kendi bütçem yetmediği zaman 

babamdan para alarak yine ona veriyordum. Ev tutmamı istedi tuttum.  Bir gün ara-

dım, açmadı. Evine gittim kimse yoktu ev sahibi evin boĢaltıldığını söyledi. Sokak 

sokak gezdim, her yeri aradım ama ona ulaĢamadım bir türlü. Sonunda arkadaĢların-

dan benden aldığı paralarla bir baĢkasıyla kaçtığını öğrendim. Ve hayatım alt üst 

olmuĢtu. O günden beri kendime gelememiĢtim. Anketlerle karĢılaĢınca Babak‘le 

görüĢtüm. 
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Yaşamsal ayrıntılar: 

 Ahmet Bey‘de karĢı cins iliĢkisi konusunda her zaman bir güvensizlik gözlem-

lendi. Ve yaĢanılan, bizi öfkelendiren, alt üst eden olaylarda kiĢileri Yaradan‘a bı-

rakmayı, süreci affetmenin öneminin farkındalığı üzerinde duruldu. Hayatına bu 

yönde bir bakıĢ açısının insanlara karĢı olan güvenini geri kazanmasını sağladığını, 

daha mutlu olmasına yardımcı olduğunu belirtti. ÇalıĢmalarımızda ġûra, 42/40 ayet-

leri ve 10,11,5 numaralı hadisler okundu. 

 

VAKA 12: (Deniz: ( eĢ affı)) 

―Kendimden 17 yaĢ büyük birisiyle aile zoruyla evlendirilmiĢtim ve evliliğimde 

bir türlü mutlu olamıyordum. Aileme beni zorla evlendirdikleri için kızıyordum. 

EĢim beni hiç dikkate almıyordu yaĢı benden büyük olduğundan olsa gerek benimle 

ilgilenmiyor ve hep yorgun oluyordu. Bende genç bir kadındım ve gezmek, eğlen-

mek istiyordum. O, hemen çocuğumuz olsun istediğinden bir evladımız oldu ama 

ben gençliğimi yaĢayamadım. 12 senedir evliyiz ve bu kızgınlığımdan ikinci bir ço-

cuk sahibi olmak bile istemedim. Gizli gizli baĢkalarıyla görüĢmeye baĢladım. Bun-

dan dolayı kendime de, aileme de, eĢime de hep öfke duydum. Bu öfkelerimin far-

kındaydım, atlatabilmek için kiĢisel geliĢim eğitimlerine de katıldım ama fayda gö-

remedim. Babak‘in anketlerini görünce birde onu denemek istedim ve birlikte çalıĢ-

maya baĢladık.‖ 
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Yaşamsal ayrıntılar: 

 Genel olarak araĢtırmalarda görüldü ki dinine bağlı insanlar kendisinden vaz-

geçmiĢ ve hep baĢkalarına yardımcı olmaya çalıĢıyorlar. KiĢisel geliĢime ve psikolo-

jiye yakın insanlarda ise kendinden baĢkasını düĢünmeme ve bencillik artmakta. Bu 

araĢtırma yoluyla din psikolojisiyle tanıĢtırıldıklarında bu iki duygunun dengelene-

bildiği zaman mutluluğun daha kolay elde edildiği farkındalığına eriĢildi. ÇalıĢmala-

rımızda Ali imran, 3/159, Tagabün, 64/14 ayetleri ve 19,12 numaralı hadisler okun-

du. 

 

VAKA13 (Esra: (eĢ affı)) 

―44 yaĢındayım. Evlendikten 3 ay sonra öğretmenlikten ayrıldım. Bunun tek se-

bebi eĢimin iĢimi bırakmam konusundan sürekli baskı yapmasıydı. ÇalıĢmamı, dıĢarı 

çıkmamı hiç istemiyor, hemen çocuk yapıp sadece evde oturup onunla ilgilenmemi 

istiyordu. Tüm bu baskılara 6 yıl dayanabildim ve bir gün boĢanmaya karar verdim. 

BoĢandık.  Özel bir yerde çalıĢmaya baĢladım, farklı bir hayatım vardı artık. Yine de 

kendimi, en baĢta iĢimi bıraktığım için; eĢimi de, beni buna zorladığı için affedemi-

yordum. Erkeklere de artık güvenemiyordum. Babak‘in anketlerini gördüm ve kendi-

siyle görüĢmek istedim.‖ 

Yaşamsal ayrıntılar: 

Esra Hanımın hayatında denge ve düzen olmadığından her Ģeyi ya kendi istediği 

için ya da eĢi istediği için yaptığı ve özveriden ziyade fedakârca davranıĢlarda bu-
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lunduğu gözlemlendi. Affetme modeli uygulamaları sonunda görüĢmelerden önce 

―iĢimi bırakmak yerine keĢke eĢimi bıraksaydım‖ diyen Esra Hamın görüĢmeler son-

rası bu duygudan kurtulduğunu, artık hayatında denge sağlamanın önemini anladığını 

ve ona göre yeni bir düzen kurduğunu belirtti. ÇalıĢmalarımızda Al-i Ġmran Suresi, 

157/ Nisa Suresi, 4/48 ayetleri ve 16-15 numaralı hadisler okundu. 

 

VAKA 14 (Ahmet: (karĢı cins affı)) 

―37 yaĢındayım. 3 yıl önce bir evlilik yaptım ve eĢim benden 13 yaĢ küçüktü. 3 

yıl sürdürebildik evliliğimizi çünkü eĢimin beni aldattığını öğrendim. O an o kadar 

öfke duymuĢtum ki bir yandan kendisinin genç benim yaĢlı olduğum için bunu yaĢa-

dığımızı düĢünüyordum ve kendime kızıyordum, bir yandan da bana bunu nasıl ya-

pabildiğine inanamıyordum. BoĢandıktan sonra yaĢım hâlâ gençti tekrar bir evlilik 

yapmak istiyordum ama bir daha da kadınlara güvenemedim. Babak‘in anketlerini 

gördüm ve belki de eĢimi affedebilirsem yeni bir hayatım olabileceğini düĢündüm. 

Birlikte görüĢmeye baĢladık.‖ 

Yaşamsal ayrıntılar: 

 Ahmet Bey kimseye güvenmiyordu. Ġlk görüĢmelerimizde Yaradan‘la bağının 

eksik olduğunu belirtti. Cezalandırıcı Tanrı algısı olduğu gözlemlendi ve affetme 

modeli çalıĢılırken en çok Tanrı tasavvuru üzerinde duruldu. ÇalıĢmalarda ġura Su-

resi, 42/30,  Bakara Suresi, 2/182  ayetleri ve 16-20 numaralı hadisler okundu. 
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VAKA 15 (Muhsin) 

―44 yaĢındayım. EĢimi çok sevmiĢtim evlenirken. Mutlu bir evliliğimiz olduğu-

nu sanıyordum ama evliliğimizin 4. yılında eĢimin beni uzun süredir aldattığını öğ-

rendim. Benden aldığı paralarla baĢka bir adamla görüĢüyormuĢ hatta bana aldırdığı 

bir evde onunla zaman zaman birlikte yaĢıyorlarmıĢ. Bunları öğrendiğimde ne yapa-

cağımı bilememiĢtim. BoĢandık tabii ama içimde ona ve aldattığı kiĢiye karĢı her 

zaman kin duydum.‖ 

Yaşamsal ayrıntılar: 

Muhsin Bey‘in ilk zamanlarda hayata küskün yanı ön planda olduğu gözlemlen-

di. Bu durumdan sonra yaĢamanın bile zor geldiğini belirtmiĢti. ÇalıĢmalarda affetme 

modeli kullanılarak eski eĢini tamamen affedemese de kendi hayatını normal seyrine 

döndürmesi baĢarıldı. ÇalıĢmalarda Lokmân 31/14, Ġsra,17/23-24 ayetleri ile 10,11 

numaralı hadisler okundu. 

 

VAKA 16 (Arzu: (baba affı)) 

―Babam Ahmet Ali, ben ve kardeĢlerime hep kızgındı. Annem öldükten sonra 

ben daha küçük bir çocukken kardeĢlerim evimizi satmıĢ, babamı bir huzur evine 

terk etmiĢ, beni de yatılı okula vermiĢlerdi. Bende kardeĢlerime kızıyordum tabii ama 

babam hiçbirini görmek dahi istemiyordu artık. Beni de baĢta kabul etmemiĢti ama 
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sonraları küçük olduğumdan olsa gerek benimle görüĢtü. Babak‘in anketlerini görün-

ce önce kendim sonrada babam için çalıĢmaya baĢladık.‖ 

Yaşamsal ayrıntılar: 

 Baba sadece Kur‘an ayetlerini ve Hz. Peygamberimizin hadislerini kabul etti-

ğinden yöntemin tamamı uygulanamasa da çocuklarla görüĢmeyi kabul etti. ÇalıĢma-

larda Bakara, 2/157, Al-i Ġmran, 3/16 ayetleri ve 1, 12 numaralı hadisler okundu. 

 

VAKA 17 (Mansur: (baba affı)) 

―Babama çok öfkeliydim. Bana hayatta kalma çabalarımda hiçbir zaman destek 

olmadı. Okul hayatımda, evlendiğim dönemde yanımda dahi olmadı. Bir gün evden 

kovmuĢtu beni: ‗Kendi paranı kendin bul‘ diyerek. Ondan sonra görüĢmedik. Zaten 

kendim yaĢıyordum, kiramı ödemek için arabamı satmak zorunda kaldım, yetmedi 

kredi çektim, arkadaĢlarımdan borç aldım ama sıkıntılarımı kendi kendime atlatmak-

ta hep çok zorlandım. ġimdi babam hasta vicdanım görmemi söylese de affedemiyo-

rum. Annem sürekli babamı görmem için arıyor ısrar ediyor ama ayaklarım geri geri 

gidiyordu. Babak‘la tanıĢtık ve hayatıma yeni bir yön vermeye karar verdim.‖  

 

Yaşamsal ayrıntılar: 

Mansur Bey‘in babasına çok kızgın olduğu ve bütün sorumlunun babası olduğu-

nu düĢünüyordu. Babayı affetmekte en çok zorlananlardandı yine kiĢiyi Yaradan‘a 
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bırakmanın ve süreci affetmenin üzerinde duruldu. Baba ile olan iletiĢimin doğru 

kurulmasına çalıĢıldı. ÇalıĢmalarda Nisa, 4/64,  Araf, 7/23 ayetleri ile 10, 16 numara-

lı hadisler okundu. 

 

VAKA18 (Rıza( kendine af etmek)) 

―Babamın ölümünden hep kendimi sorumlu tuttum. Hayattayken daha çok ya-

nında olmalıydım. Annem öldükten sonra babam tek baĢına kalmıĢtı, yanıma alma-

mıĢtım onu. Kendi kendine yaĢlanmıĢ ve yanında kimse olmamıĢtı. Bir gün babamın 

ölüm haberini bile komĢusundan öğrenmiĢtim. Ona bakacak maddi imkânım olduğu 

halde ilgilenmediğim için suçladım kendimi. Anketleri gördüğümde bana da bir fay-

dası olabileceği düĢüncesiyle Babak‘le tanıĢtık.‖ 

Yaşamsal ayrıntılar: 

Rıza Bey‘de en çok kendini suçlama görüldüğünden affetme modeli uygulama-

ları sırasında yaĢlı bakım evlerine gitmesi tavsiye edildi. Bunun üzerine yaĢlı bakım 

evlerine giden Rıza Bey orada onlarla bulunmaktan, onlara yardım edebilmekten 

huzur duyduğunu belirtti. ÇalıĢmalarda Bakara, 2/157, ġura, 42/30 ayetleri ve 5, 18 

numaralı hadisler okundu. 
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VAKA 19 (Sude: (karĢı cins affı)) 

―Mehmed adında bir delikanlı bana hep çok yardımcı oluyordu. Zaman geçtikçe 

Mehmed‘in bu ilgisinin kendime özel olduğunu düĢündüğümden olsa gerek ona aĢk 

duymaya baĢlamıĢtım. Bir gün Mehmed‘in baĢka kızlara da bana yaptığı gibi yar-

dımcı olduğunu görünce hayal kırıklığına uğradım. O kadar kızmıĢtım ki kızlarla da 

kavga ettim.  Mehmed bu olanlardan sonra benimle bir daha görüĢmek istemedi an-

lam veremedim. Ben haklıydım, kötü bir Ģeydi yaptığım belki ama onlarda hak et-

miĢti. Nasıl Mehmed‘i elimden almaya kalkmıĢlardı. Babak‘e öncelikle Mehmed‘i 

bana getirmesi için gitmiĢtim, kabul ediyorum. Ama görüĢmelerimiz bana çok daha 

iyi geldi. Kendimle zihnim, maneviyatım ve ruhum arasındaki dengeli bağlantıyı 

kopartmıĢtım, çalıĢmalar onu yeniden kurabilmem için bana yol gösterdi.‖ 

Yaşamsal ayrıntılar:  

KiĢisel geliĢim eğitimlerine çokça katılan Sude Hanımda bencillik gözlemlendi. 

Kendini kabullenme ve insanları sevme değerleri üzerinde durularak affetme modeli 

düzenli olarak çalıĢıldı. ÇalıĢmalarda ġura, 42/40, Al-i Ġmran, 3/134 ayetleri ve 14, 

15 numaralı hadisler okundu. 

VAKA 20 (Arman: (anne affı)) 

―29 yaĢındayım. Kendi iĢimin sahibi ve 3 senelik evliyim. Annemle 1.5 senedir 

görüĢmüyorum. Ben genç bir delikanlıyken bir kızı sevmiĢ ve evlenmek istemiĢtim, 

evlenme sürecine girdiğimiz zaman annem bize engel olmuĢ, bana onu bir baĢkasıyla 

gördüğünü söylemiĢ ve onu da iffetsizlikle suçlamıĢtı, ayrıldık. Daha sonraki iki kız 

arkadaĢımla da farklı bahaneler uydurarak beni ayırmıĢtı. Evden uzaklaĢtım ve an-
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nemin rızasını almadan bir baĢkasıyla evlendim. ġuanda annemin eksikliğini hissedi-

yor ve yanımda olmasını istiyorum. Fakat yaptıklarını içime sindiremiyorum. Bir gün 

Babak‘in anketini gördüm ve görüĢmek istedim.‖  

Yaşamsal ayrıntılar:  

ÇalıĢmalarda affetme modeli ile birlikte sürekli kendini suçlayan Arman Bey‘in 

kendini kabullenmesi üzerinde duruldu. ÇalıĢmalarda Nisâ, 4/149, Tahrîm, 66/8 ayet-

leri ile 22, 21 numaralı hadisler okundu. 

VAKA 21 (Elif: (anne affı)) 

―27yaĢlarında genç bir hanımım. Annem çocukluğumuzdan beri abımı hep ön 

plana çıkarırdı. Ġnsanların önünde onu över ve daha baĢarılı görürdü. Hayatım bo-

yunca bu durum kendimi yetersiz görmeme sebep oldu ve annemden istemsiz uzak-

laĢtım. Ona her zaman bir kızgınlık duydum. Babak‘in anketlerini gördüm görüĢmek 

istedim.  

Yaşamsal ayrıntılar:  

ÇalıĢmalara sonunda Elif Hanım farkındalığını Ģu Ģekilde paylaĢtı: ―Fark ettim 

ki annem aslında ikimizi de kollarken yaĢça büyük olduğu için önce onun yaĢaması 

gerektiği düĢüncesiyle bunları yapmıĢtı kötü bir niyeti yoktu, beni yetersiz görmü-

yordu. Babak‘in çalıĢmalarındaki bu farkındalığım hayatımı baĢtan sona değiĢtirdi.‖ 

ÇalıĢmalarda Nisa, 4/99, ġura 42/40 ayetleri ile 10, 13 numaralı hadisler okundu. 
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Ek.2.-Tema Odaklı Grup Toplantıları 

Oturum 1 

Oturum teması: Uygun bir grup ortamının oluĢturulması, çalıĢma amacının açık-

lanması. 

Oturum amacı: 

 Grup üyelerinin grup amaçlarını ve kurallarını öğrenmelerini, bu amaç ve kural-

lara uymayı kabul etmelerini sağlamak ve neler yapılacağı konusunda bilgilendir-

mek.  

Katılımcı sayısı: 

4 kiĢi 

Katılımcı nitelikleri: Annesini suçlayan ve affedemeyen 4 kiĢi 

Uygulama: 

 TanıĢma. Neler öğreteceğimiz, neler yapacağımız anlatıldı. Kendi yöntemleri-

mizi anlattık. Dinin manevi değerlerinden nasıl yararlanabilecekleri ve süreçte hayat-

larına nasıl uygulayabilecekleri anlatıldı. 

Konu üzerinde affetme çalıĢmalarında katılımcılara; kiĢileri Allah‘ a bırakmaları 

ve süreci affetmelerini nasıl yapabilecekleri anlatıldı. 
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Eski olaylar, affedemedikleri olaylar gelecek oturumlarda konuĢulmamak üzere 

sadece bu oturumda konuĢuldu. 

AraĢtırma  yöntemi açıklandı  

- iki kendine iki baĢkasına olmak üzere 4 iyilik yapmaları önerildi. 

-hikâyeler okundu. 

-her gün 1 ya da 2 ayet birlikte okundu. (anne babaya, affetmeye yönelik) 

-nefes çalıĢmaları ve musiki dinletileri yapıldı. 

Annenin değeri anlatıldı. Anneyi affetmemenin yaĢamlarında birçok Ģeyi de kötü 

yönde etkilediği anlatıldı. 

Affettiklerinde kendilerine yol açabilecekleri, sıkıĢtıkları durumun içinden Ya-

radan‘ın açacağı kapıdan kolaylıkla çıkabilecekleri anlatıldı. 

Kur‘anı Kerim‘den bir ayet okundu ve kendilerinin de okuması için dağıtıldı. 

Gelecek görüĢmeye kadar günde 4 iyilik yapmaları ödevi verildi. 

Oturum sonunda ‗kendini affetme‘ ve ‗tanrı algısı‘ ölçekleri uygulandı. 

Ġzlenimler: 

Katılımcıların daha önce duymadıkları bu ‗süreci affetme kiĢiyi Yaradan‘a bı-

rakma‘ kavramı heyecanla karĢılanıp böyle bir çalıĢmada yer aldıkları için çok mutlu 

oldukları gözlemlendi. 
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Anketlerle karĢılaĢarak gelen katılımcıların kendilerini affetmede istekli oldukla-

rı gözlemlendi. 

Oturum 2: 

Oturum teması: Hz. Muhammed‘in hayatı ve sözleri. 

Oturum amacı: 

Hz. Muhammed‘in hayatı ve sözlerinden yola çıkarak kendi hayatları üzerine af-

fetmeyi nasıl uygulayabileceklerinin gösterilmesi. 

Katılımcı sayısı:  

4 kiĢi 

Katılımcı nitelikleri: Annesini suçlayan ve affedemeyen 4 kiĢi 

Uygulamalar: 

Hz. Peygamberimizin hayatından bazı bölümler okundu. Hadislerden 2 tane 

okundu. Ortamın samimiliğini arttırmak için mesneviden hikâye okundu. 

Nefes çalıĢmaları yapıldı. Önceki hafta yaptıkları iyi iĢler konuĢuldu. Kendileri-

ne ve baĢkalarına nasıl iyilik yapabilecekleri birlikte konuĢularak anlatıldı. Ve gele-

cek görüĢmeye Hz. Muhammedi‘n hayatından bir hikaye getirmeleri, affetme yönte-

mini hayatlarında uygulamaları istendi. 

 Ġzlenimler: 
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Kendilerini daha rahat ifade ettikleri gözlemlendi. Birinci oturumda yaptığımız 

kuran okuma ve iyilik yapma ödevinin ikinci oturumda Hz. Muhammed‘e ve 

Kur‘an‘a mesafeli duranların daha yumuĢak karĢılamalarını olumlu etkilediği görül-

dü. KiĢisel geliĢime gidenlerin de olduğu bu grupta bencilliğin olduğu gözlendi. 

Kendilerinden baĢkasına güvenmemenin öğretildiğini belirttiler ve bu öğretinin af-

fetmeyi güçleĢtirdiği görüldü. 

Oturum 3: 

Oturum teması: Benzer bir olayı yaĢamıĢ ve affetmiĢ bir kiĢiden hikâyesini din-

lemek. 

Oturum amacı: 

YaĢanmıĢ hikâyeye dıĢarıdan bir bakıĢla öfkelerini nasıl yönlendirebilecekleri ve 

olayları nasıl daha kolay affedebileceklerinin farkındalığının yaĢatılması. 

Katılımcı sayısı: 

 4 kiĢi 

Katılımcı nitelikleri: Annesini suçlayan ve affedemeyen 4 kiĢi 

Uyglama: 

               Ġki görüĢme sırasında da açıklanan yönteme göre neler yaptıkları konu-

Ģuldu. Kendi hikâyelerine benzer bir olayı yaĢamıĢ ve bu araĢtırmada ortaya konulan 

affetme yöntemiyle affetmiĢ kiĢi oturuma davet edildi. Kendi hikâyesini anlattı ve 

katılımcıların sorularına cevap verdi. Katılımcılar tarafından genel olarak yöntemi 
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hayatına nasıl uyguladığı ve affettikten sonra hayatının nasıl değiĢtiğini soruldu. Kar-

Ģılıklı paylaĢımlarda bulunulduktan sonra nefes çalıĢmalarına, ayet ve hikâye okuma-

larına devam edildi. 

Gelecek görüĢme için okunulanlar dıĢında bir hikâye ya da söz getirmeleri ödevi 

ve affetme yöntemini hayatlarına uygulamaya devam etmeleri ödeviyle ayrılındı. 

Ġzlenimler: 

BaĢka insanların yaĢadığı hikâyeyi ve affediĢini kiĢinin bizzat kendinden dinle-

menin daha etkili olduğu gözlemlendi. Affetmeye yakınlaĢtıkları, Hz. Muhammed‘in 

sözlerinin hayatlarına daha çok dokunduğu görüldü. Kendilerini ve insanları sevme-

ye yönelik hikayeler bulmaları önerildi. 

Oturum 4: 

Oturumun teması: Kendilerini ve insanları sevmek 

Oturum amacı: 

Affetmeyi hayatlarının bir parçası haline getirmelerinin ve içselleĢtirmelerinin 

sağlanması. 

Katılımcı sayısı: 

 4 kiĢi  

Katılımcı nitelikleri: Annesini suçlayan ve affedemeyen 4 kiĢi 

Uygulama: 
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Getirdikleri hikâyeler paylaĢıldı. Bu hikâyelerde kendilerini ve baĢkalarını sev-

menin hayata bakıĢlarını nasıl değiĢtirebileceği konuĢuldu. Ġyilik yapmalarındaki 

sadece baĢkasına değil kendilerine de yaptıkları iyiliklerin önemi üzerinde duruldu. 

Hayatlarında bu dengeyi korumalarının nasıl sağlanabileceği konuĢuldu. Dengenin 

hayattaki en önemli Ģeylerden biri olduğu belirtildi.  

Affetme ve tanrı algısı ölçekleri uygulandı. 

Ġzlenimler: 

AraĢtırmada ortaya konulan affetme yönteminin önemi ve kiĢiyi bırakıp süreci 

affetmenin çok daha kolay olduğu görüldü. 

Kur‘an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizi Ģimdiye kadar yanlıĢ anladıkları, sadece 

kötü olaylar ve ayetleri; vaizlerden, televizyonlardan, gazetelerden yanlıĢ öğrendikle-

ri katılımcılar tarafından belirtildi. Bu yanlıĢ öğretileri kendileri araĢtırmaya baĢla-

dıklarında, din bilim insanlarıyla görüĢerek doğru yerde, doğru hadis ve ayetleri öğ-

rendiklerinde hayatlarının daha yolunda gittiği yine katılımcılar tarafından belirtildi.  
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Ek.3.Tema Odaklı Grup Toplantılarına Örnek Bir Vaka 

Bu tema odaklı grup toplantılarına aĢağıda Ali, Hasan ve Meryem isimlerini 

verdiğimiz kiĢilerin hikâyelerinden bir örnek sunulmaktadır. 

KiĢilere ait bazı bilgiler: 

Ali ara sıra babasından Ģiddet görmektedir, Hasan ailesinden sürekli Ģiddet gör-

mektedir, Meryem aile Ģiddetine maruz kalmamıĢtır. Bu üç kiĢinin de yaĢadıkları 

problemlerin ortak noktası babalarıyla yaĢadıklarını affedememeleri olduğu gözlem-

lendi. 

Özellikle Ali Bey‘in babası her zaman ona kendi sözünü geçirmeye çalıĢan oto-

riter bir kiĢiliktir. Ali bey daha bir çocukken annesi onu her zaman babasından ‗baba 

kızar, baba döver‘ diyerek korkutmuĢ. Çocuğun korkularını babanın sinirli yapısı ve 

tavırları desteklemiĢtir. Kendisinden somut bir olay anlatılması istendiğinde Ģu örne-

ği vermekte: ‗Örneğin bir arkadaĢımın evine gittiğimde her zaman korkuyla eve dö-

nerdim. Babam bir Ģey söylemezdi ama sinirlendiği bakıĢlarından anlaĢılırdı. Babam 

bazı konularda haklı olsa da çoğunda haklı değildi. Bir keresinde bir arkadaĢımda 

kaldığımda bir tokat yedim Ģimdi düĢündüğümde gördüm ki o arkadaĢım iyi bir insan 

değildi ve babam benim o kiĢiden zarar görmemi istememiĢti fakat daha sonraları 

çalıĢtığım yeri beğenmedi, baĢladığım kurumdan memnun olmadı, hep kendisiyle 

yaĢamamı, çalıĢmamı istedi en büyük tartıĢmamız bu konuda çıktı. Zaman zaman iĢ 

yerime gelip huzursuzluk çıkarırdı. Daha önce de iĢ yerimde tartıĢtığımızı düĢünerek 

tekrar olay çıkmaması için yaĢadığım Ģehirden taĢındım babamla da bir daha konuĢ-

madım.‘ Bu olay üzerine babasını affedemediğini, on aydır görüĢmediklerini ve ça-

lıĢmalara katılmak istediğini belirtti. 
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‗Daha sonra Babak‘in anketleri elime geçti bu anketleri doldurduktan sonra ken-

disiyle görüĢmeyi babamı affetmeyi istedim. Ve kendisiyle görüĢmeye karar verdim.‘ 

Meryem; çoğu gece uykudan babasının korkusuyla, bağırarak uyanmakta ve sü-

rekli bir mide ağrısı çekmektedir. 

Hasan; babasından sürekli bir Ģiddet görmekte ve her zaman babasından kork-

maktadır. Hayatının sonuna kadar kendine babasını affetmeme sözü vermiĢtir. 

Hasan Bey ve Meryem Hanım da bu çalıĢmaya anketlerden ulaĢan ve hikâyeleri 

Ali Bey‘inkiyle birbirine çok benzeyen üç kiĢidir. Bu üç kiĢiyle de birebir görüĢül-

dükten sonra oturumlara grup olarak devam etmeye karar verildi. (4 kez birebir, 4 

kez grupça) 

Oturum 1: 

Oturum temasi:  Kimi, neden affetmeliyiz? 

Affeden insanların hikâyeleri okundu ve ‗Bu hikayede neler hissettin?‘ sorusu 

katılımcılara yöneltildi. Görüldü ki katılımcılar tarafından affeden insanlar ‗neden 

affediyor‘, ‗cezalandırmalıydı‘, ‗karĢısındaki hatalıydı‘ gibi kızgınlık ve öfkeyle de-

ğerlendirilerek soru cevaplandırılıyor.  

Oturum izlenimi: 

 Eski olaylar, affedemedikleri olaylar gelecek oturumlarda konuĢmamak üzere 

sadece bu oturumda konuĢuldu. Katılımcıların öfkelerini boĢaltmaları sağlandı. 

Oturumun yöntemi:  
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ÇalıĢmada ortaya konulan yöntemin açıklanması: 

AraĢtırma yöntemi açıklandı  

-Ġki kendine iki baĢkasına olmak üzere 4 iyilik yapmaları önerildi. 

-Hikâyeler okundu. 

-Her gün 1 ya da 2 ayet birlikte okundu. (anne babaya, affetmeye yönelik) 

-Nefes çalıĢmaları ve musiki dinletileri yapıldı. 

Affetme yönteminde asıl olanın kiĢiyi değil, süreci affetmek olduğu; kiĢiyi de 

Rabbine bırakmanın önemini anlatıldı. 

Affettiklerinde kendilerine yol açabileceklerini sıkıĢtıkları sıkıntının içinden Ya-

radan‘ın açacağı kapıdan kolaylıkla çıkabileceklerini anlatıldı. 

YaĢanılan süreci affetmede kendimize yaptığımız iyiliğin, baĢkasına yaptığımız 

iyiliğin önemi; mesneviden, Kur‘an‘dan hikâyeler okuyarak affetmeyi baĢaran insan-

ların örnekleri görüldü. Affetmeye niyet edildi. 

Oturum 2: 

Farklı hikâyelerle 4 aĢamalı affetme tekiniği uygulandı. Yeni hikâyelerde yeni 

anlamlandırmalar yapıldı. Hz. Muhammed‘in sözlerinden birlikte okundu ve yaĢadığı 

olaylardan anlatıldı. Affedemedikleri olaylardan konuĢulmadan o yaĢanmıĢlıklardaki 

olumlu yönleri ele alındı, güzel söyledikçe güzel görmeyi baĢarma çalıĢıldı. 

Gelecek görüĢmemizde Mevlana ya da Hz. Muhammed‘den okuduğumuz gibi 

hikâyeler getirmeleri ödevi verilerek ayrılındı. 
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Oturum 3: 

Yine 4 aĢamalı affetme çalıĢması yaparken hikâye kısmında kendilerinin getir-

dikleri hikâyeler okundu ve bu hikâyeleri ararken getirecekleri hikâyeyi seçmek için 

okudukları birçok güzel hikâyenin bakıĢ açılarını olumlu yönde değiĢtirdiği görüldü. 

Kendilerine faydalı olabilecek istedikleri bir ayeti getirmeleri ödeviyle ayrılındı. 

Oturum 4: 

Getirilen ayetler okunduğunda görüldü ki herkes affetme üzerine ayetler getir-

miĢti ve kendilerine çok iyi geldiği katılımcılar tarafından belirtildi. Sonunda tekrar 

anket uygulaması yapıldı ve kendilerinde affetmeyi nasıl baĢardıkları fiziki materyal 

olan anket sonuçlarıyla gösterildi. 

Ġzlenimler: 

Yapılan son oturum olan bu oturumda babalarını aramaları ve ona bir hediye 

göndermeleri tavsiye edildiğinde üç kiĢi de bunu mutlulukla yapabileceklerini belirt-

ti. 

Daha sonra Ali beyle görüĢtüğümüzde yaĢadığı Ģehre geri döndüğünü ve baba-

sıyla bir tatile çıktıklarını çok güzel vakit geçirdiklerini söyledi. 

Bu dört görüĢme 15 günde bir yapıldı. Fakat 15 gün arasında üç kiĢiyle de bire-

bir görüĢmelerle 4 aĢamalı affetme çalıĢmasına devam edildi. 
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EK4.Birebir Görüşmelerden Bir Vaka 

Emine hanım 

47 yaĢında, 20 senedir evli. Bir erkek bir kız; 2 çocuğu var. EĢi memur, kendisi 

önceden çalıĢıyormuĢ Ģimdi ev hanımı.  

‗‘Eğitimim için gittiğim Ģehirde 22 sene önce tanıĢmıĢtık Caner‘le. Maddi açıdan 

ailemden uzakta olmanın getirdiği sıkıntıları çokça çekiyordum, bu zorlu günlerde 

Caner hem maddi hem manevi yanımda oldu. ArkadaĢlığımız ilerledikçe benimle 

evlenmek istediğini söyledi. Onu seviyordum fakat evlenmeyi düĢünmüyordum. Ve 

bana sağladığı maddi destekten yoksun kalmak istemedim… Eğitimimizin devam 

ediyor olmasını bahane göstererek sadece niĢanlanabileceğimizi söyledim. 1 yıl ni-

Ģanlı kaldık, ailesi de her zaman destek oldu. Bana ev tutular, masraflarımı karĢıladı-

lar ve ilgilendiler. Bir yılın sonunda eğitimimizin bitmesi üzerine Caner ve ailesi 

evlenme konusunda tekrar baskı yapmaya baĢlayınca onunla evlenmek istemediğimi, 

aslında onu sevmediğimi söyledim, ayrıldık. 2 yıl kadar sonra Ģimdiki eĢimle evlen-

dik. Bana yaptıkları onca iyiliğe rağmen Caner‘i terk etmiĢ olmamın vicdan azabını 

evliliğim boyunca taĢıdım. Yıllar sonra taĢıdığım bu yük bedenimde kanser olarak 

karĢıma çıktı. Bu süreçte hastalığımın tedavisinin yanı sıra psikolojik terapilere de 

devam ediyordum fakat yine de kendimi affedemiyordum. Bir gün Babak‘ın yaptığı 

anketi gördüm kendisiyle tanıĢıp görüĢmelere baĢladık.‘‘ 

Emine hanımın hayat hikâyesini dinledikten sonra affetme çalıĢmalarına baĢla-

dık. 
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Oturum 1:  

Oturum Konusu: 

 -Kendi hikayesini anlatması, 

-Bu hikâyede neler yaĢandığı sorgulandı. 

Oturumun yöntemi: 

Sorun tespitinden sonra 4 aĢamalı affetme tekniği anlatıldı 

Günde en az 4 iyilik yapmaya niyet 

Günde 1 ayet okumak 

Günde istediği bir hikâye (ilk hikâyesi için kendi istediği, isterse öneri hikâyeler) 

Nefes çalıĢmaları 

Oturum izlenimleri: 

Sorunlar anlatıldı, kendine kızması azaldı fakat hala kendini kötü hissettiğini be-

lirtiyordu. Çocuklarına kızmaları devam ediyordu; burada hadislerden ve hikâyeler-

den okumalar yapıldı. Biblio terapi benzeri kitaplarla birlikte Kur‘an okumalarına 

baĢlanıldı, birlikte nefes çalıĢmaları yapıldı. 

Oturum 2:  



161 

 

Oturum konusu:  Ġyilik yap, iyi ol 

Oturumun yöntemi: 

- iki kendine iki baĢkasına olmak üzere 4 iyilik yapmaları önerildi. 

-hikâyeler okundu. 

-her gün 1 ya da 2 ayet birlikte okundu.  

-nefes çalıĢmaları ve musiki dinletileri yapıldı. 

Oturumdan izlenimler: 

Sırtındaki yükü azaltmaya baĢladı. Çokça iyilik yaptıkça yük azaldı ve rahatla-

maya baĢladı. Katılımcı çalıĢmalarda her Ģeyi içine iĢleyerek yapması sayesinde ça-

buk etkilendi ve iyileĢme süreci hızlandı. Caner Bey hala kafasındaydı. Bir sonraki 

görüĢmeye kadar Caner beyin görülebilmesi ve konuĢulması önerildi. 

Oturum 3:  

Oturumun teması: 

Süreci affetmenin, anda yaĢananları anlamlandırmanın önemi 

Oturum yöntemi: 

Tövbe AĢamaları: 

Farkındalık 

Kendini ve yaĢantılarını kabul etme ve anlamlandırma 

Kendine ve baĢkalarına iyi iĢler yapma 

Kararlılık, kalıcılık, hataya geri dönmeme (temizlenme) 

(Öznur Özdoğan) 
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Caner beyle görüĢülmüĢtü ve aralarında geçen konuĢmalar paylaĢıldı: 

 ‗‘Ben sizi unutmuĢum tanımadım dedi. Beni bırakmıĢtı. Bende af diledim, o 

çoktan affetmiĢti. Beni unutmuĢ, mutlu bir yuva kurmuĢtu. Yıllarca kendimi boĢuna 

suçlamıĢım.‘‘  

Affetme çalıĢmalarında ilk olarak sırtına yük yaptığı bu durumu atmasına yar-

dımcı olmak adına Süreci affetmenin, zamanda yaĢananları anlamlandırmanın önemi 

üzerinde çalıĢıldı. 

O zamanlarda niĢanlı gecen bir yılda karĢı tarafın yaptıkları gönülden yapmıĢ ol-

duğu; bırakmak istediğinde sevgiyle bırakıldığı görüldü ve kendine kızgınlığını bı-

rakması önerildi. 

 

Oturumadan izlenimler: 

 Emine hanım kendi içinden gelerek af dilemiĢti; Caner bey onu unutmuĢ olma-

sına rağmen 20 yıllık yükünü attığı bu konuĢma sonrasında çok rahatlamıĢ olarak 3. 

Oturuma gelmiĢti. Göğsündeki kitleden parça alınacağını belirtti. 

Oturum 4: 

Oturum teması: 

Süreci affetme kiĢiyi Allah‘a bırakma, bunun nasıl yapılacağı 
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Oturumun Yöntemi: 

Günde en az 4 iyilik yapmaya niyet 

Günde 1 ayet okumak 

Günde istediği bir hikâye  

Nefes çalıĢmaları 

 

Oturumdan izlenimler: 

 iki hafta sonra Emine hanımın göğsünden alınan parçadan çıkan sonuçta kitle-

nin iyi huylu olduğunu öğrenilmiĢti. Kendini affettikten sonra çocuklarına yakın ol-

mak eĢiyle daha güzel vakit geçirebilmek için biyopsi yaptırdığını söyledi; 4 aĢamalı 

affetme çalıĢmalarına devam edildi.  

 

Oturum 5: 

Oturumun teması: 

Kalıcı psikolojik iyi oluĢ hali 

Oturumun yöntemi: 

Günde en az 4 iyilik yapmaya niyet 

Günde 1 ayet okumak 

Günde istediği bir hikâye 
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Nefes çalıĢmaları 

 

Oturumdan izlenimler: 

 Genel değerlendirmede Emine Hanım kendini artık suçlu hissetmediğini, çok 

mutlu olduğunu, eĢi ve çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçirebildiğini belirtti. Bu 

huzur halinin devamlılığı açısından affetme yönteminin önemi tekrar vurgulandı. 

Emine hanım da 4 aĢamanın kendisine çok iyi geldiğini ve bundan sonra da devam 

edeceğini belirtti. 
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ÖZET 

Bu araĢtırmanın amacı Tanrı algısı, affedicilik ile psikolojik iyi olma arasındaki 

iliĢkiyi incelemektir. AraĢtırmanın diğer bir amacı bu iki kavram arasındaki iliĢkinin 

cinsiyet, yaĢ ve eğitim seviyeleri değiĢkenleri açısından anlamlı farklılıklar gösterip 

göstermediklerini incelemektir. 

AraĢtırmada kullanılan veri toplama araçlarının ilki insanların cinsiyet, yaĢ ve 

eğitim seviyesi hakkında bilgi toplamak amacıyla hazırlanan Bilgi Toplama Formu' 

dur. Ġnsanların affedicilik düzeyini saptamak için Ali Ayten tarafından hazırlanmıĢ 

olan anket ve ayrıca Özlem Güler tarafından hazırlanmıĢ olan Tanrı Algısı Ölçeği 

(TA) ve son olarak da psikolojik iyi olma düzeylerini ölçmek için (Ruff, 1989) Psi-

kolojik Ġyi Olma Ölçekleri‘nin 42 maddelik formu kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢma 1312 veri üzerinden gerçekleĢtirilmiĢtir. Veriler IBM SPSS Statistics 23 

ve IBM SPSS AMOS 23 programlarına aktarılarak tamamlanmıĢtır. Katılımcıların 

%48,8‘i kadın, %51,2‘si erkektir. 

Tanrı algısı ölçeği ile psikolojik iyi olma ölçeği arasında pozitif yönde düĢük se-

viyede bir iliĢki bulunmuĢtur.  

Sonuçlara göre lise mezunlarının lisans ve lisansüstü mezunlarına göre öç alma-

ya daha eğilimli olduğu ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca lisans ve lisansüstü mezunlarının 

lise mezunlarına göre psikolojik iyi oluĢlarının daha yüksek olduğu görülmüĢtür.  

Cinsiyet bakımından sonuçlara bakıldığında kadınların erkeklere göre affetme 

eğilimlerinin daha yüksek olduğu görülmüĢtür.  



166 

 

Ayrıca kadınların erkeklere göre Tanrı algısı, psikolojik iyi olma ve iyimserlik 

bakımından verdikleri cevapların ortalamaları anlamlı derecede daha yüksek olduğu 

tespit edilmiĢtir.  
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ABSTRACT 

The objective of this study is to investigate the relationship between God Per-

ception, Forgiveness and Psychological Wellbeing. Its second objective is to investi-

gate whether or not there exists a significant difference between said concepts and 

gender, ages and education level variables of the subjects.  

 The first device which is used for data collection in this research study is the 

Information Gathering Form which is prepared in order to collect information about 

the gender, age and education levels of the subjects. Also, the interview that is pre-

pared by Ali Ayten is used for measuring the forgiveness levels of the subjects and 

the Scale which is developed by Özlem Güler for measuring the God Perception and 

finally Scale which comprised to 42 items prepared by Ruff  in 1989 is used for mea-

suring the Psychological Wellbeing of the subjects are used in this study.  

 The study is carried out on 1312 subjects. Their data is completed and 

processed after having transmitted into IBM SPSS Statistics 23 and IBM SPSS 

AMOS 23 programs. 48,8% of the subjects were female and 51,2% male.  

 A weak and positive relationship is found between God perception and psy-

chological wellbeing variables.  

 The results suggested that high school graduates had stronger tendency to 

take revenge when compared with university graduates who had completed their B.S. 

and M.S. programs.  

 Also it is observed that B.S. and M.S. graduates got higher scores in psycho-

logical wellbeing scale when compared with that of the high school graduates.  
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 When results are analyzed according to sex differences, it is observed that 

females had  stronger tendency to forgive when compared with that of the males.  

 It is also observed that the average values of females in their scores of God 

perception, psychological wellbeing and optimism are found as significantly higher 

than that of the males.  

Key Words: God Perception, forgiveness, psychological wellbeing, optimism, 

information gathering form. 
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EKLER 

                             BİLGİLENDİRMİŞ ONAM FORMU  

                 LÜTFEN BU DÖKÜNMAI OKUMAK İÇİN ZAMAN AYIRINIZ 

                   

            1.          Araştırmayla İlgili Bilgiler 

                    a.        AraĢtırma amacı: affetmek insanların hayatında ne kadar önemli olduğunu 

                                 göstermek temel amaçtır. 

      b.        Araştırma İçeriği.          : affetmek ölçeği ve tanrı algısı ölçeği ve psikoloji iyi olma 

ölçeği.  

      c.        Araştırma nedeni.                      : Doktora Tez Çalışması 

      d.        Araştırma Öngören suresi .        : 30-40 dk 

      e.        Araştırma katılması beklenen kışı sayısı yaklaşık: (1300) 

  

2.         Çalışmaya Katılım Onayı: 

       Yukarıda yer alan ve araştırmadan önce katılımcıya /gönüllüye verilen gereken bilgileri 

okudum ve katılamam istenen çalışmanın kapsamını ve amacını; gönüllü olarak üzerime Dü-

şen sürümlükleri tamamen anladım. Çalışma hakkında yazılı ve sözlü olarak açıklama aşağıda 

adı belirtilen araştırmacı tarafından imkanı buldum ve tatmin edici yanıtlar aldım . 

      bu Koşullarda söz konusu araştırmaya kendi isteğimle hiçbir baskı olmaksızın katılmayı 

kabul ediyorum. 

 

Katılımcı (kendi el yazısı)                                                                                   Araştırmacı 

 

Adı –soyadı  :                                                                                               Babak khirizad                       

İmzası :                                                                                                                  İmzası: 

Tarihi :                                                                                                                   Tarihi :                      

 

        

 Sizi BABAK KHİRİZAD tarafından yürütülen (trans personel psikolojide affetmek) BaĢlıklı 

araĢtırmaya ve çalıĢmaya davet ediyoruz.  

       Bu çalıĢmaya katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktır. ÇalıĢmaya katılmama ve 

ya katıldıktan sonra herhangi bir anda çalıĢmadan çıkma hakkına sahipsiniz.   Çalışmayı yanıt-

lamanı ve araştırmaya katılım için onam verdiğiniz biçimde yorumlanacaktır. Size verilen 

formadaki soruları yanıtlarken kimsenin baskı veya telkin altında olmayın. Bu çalıĢma ve form-

dan elde edilecek bilgiler tamamen araĢtırma amacı ile kullanılacaktır. 
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Sevdiğiniz ve kendisine güvendiğiniz birاarkadaĢınız size söz 

verdi ancak sözünü tutmadı ve siz bu yüzden zor durumda kal-

dınız. LÜTFEN bu ve buna benzer sizi üzen, öfke-lendiren ve 

inciten durumları düĢünerek, aĢağıdaki ifadelerde dile getirilen 

tutum ve davranıĢların size ne derece uygun olup olmadığını 

ilgili bölüme (X) iĢareti koyarak belirtiz 

Bana 

Çok 
Uygun 

Bana 

Uygun 

Kararsız Bana 

Uygun 
Değil 

Bana Çok 

Uygun 
Değil 

1. Bana yaptığını burnundan getiririm.      

2-Onunla olan alakarnı keserim.      

3-Ona olan hakkımı helal etmem      

4-Onun da incinmesini ve acı çekmesini isterim      

5-Onunda bir insan olduğnu hata yapabileceğini düĢünürüm      

6-Onu görmek bile istemem.      

7-Gururum incinir      

8-Hatasını düzeltebileceğini düĢünürüm.      

9-Onun kabahatini unutınaya çalıĢırım.      

10-Onunla arama mesafe kayanın.      

11-Beddua ederim.      

12-Ondan hoĢlanmadığımı söylerim      

13-Ona artık güvenmem.      

14-Neden böyle davrandığını düĢünerek problemin kaynağını 

araĢtırırıım. 

     

15-Allah'ından bulsun derim.      

16-Onu anlamaya çalıĢırım.      

17-Onun iyi yönlerini düĢünürüm      

18-Allah onu affetsin derim.      
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Her bir cümleye katılma ya da katılmama durumunu-

zu en iyi Ģekilde gösteren numarayı iĢaretleyiniz. 

 

Hiç        

katılmıyor

um 

Biraz   

katılmıyoru

m 

Çok az 

katılmıyo

rum   

Çok az 

katılıyor

um 

Biraz 

katılıyor

um 

Tamam

en 

katılıyor

um 

1. Ġnsanların çoğu beni sevgi dolu ve Ģefkatli biri 

olarak görür. 

      1        2  3  4           5       6 

2. Ufkumu geniĢletecek aktivitelerle ilgilenmiyorum.       1 2 3 4     5       6 

3. Yakın arkadaĢlıkları devam ettirmek benim için zor 

ve baĢarısızlıkla sonuçlanan bir süreçtir. 

      1 2 3 4     5       6 

4. Genellikle her geçen gün kendimle ilgili daha fazla 

Ģey öğrendiğimi hissediyorum. 

      1 2 3 4     5       6 

5. Kararlarım genellikle baĢkalarının kararlarından 

etkilenmez. 

      1 2 3 4     5       6 

6. Yeni Ģeyleri denemekten hoĢlanan biriyim.       1 2 3 4     5       6 

7. Aile üyeleri ya da arkadaĢlarla kiĢisel ve karĢılıklı 

konuĢmalar yapmaktan hoĢlanırım. 

      1  

2 

3 4     5       6 

8. . Diğer insanların benimle ilgili düĢünceleri hak-

kında endiĢe duyarım. 

      1 2 3 4     5       6 

9. Yaptığım Ģeylerde yeni yolları denemeyi istemem. 

YaĢamım bu Ģekilde güzeldir. 

      1  

2 

3 4     5       6 

10. Benim için kendi mutluluğum baĢkalarının beni 

onaylayıp onaylamamasından daha önemlidir. 

      1 2 3 4     5       6 

11. Yakın arkadaĢlarım problemleri hakkında benimle 

konuĢtuklarında iyi bir dinleyici olmak benim için 

önemlidir 

      1 2 3 4     5       6 

12Kendim ve yaĢam hakkındaki düĢüncelerime mey-

dan okuyan yeni deneyimler yaĢamanın önemli oldu-

ğunu düĢünürüm. 

      1 2 3 4     5       6 

13 KonuĢmaya ihtiyacım olduğunda çevremde beni 

dinlemek isteyecek çok insan yoktur. 

      1 2 3 4     5       6 

14. Bir birey olarak yıllardır gerçekten ilerleme kay-

detmediğimi düĢünüyorum. 

      1 2 3 4     5       6 

15. ArkadaĢlıklarımdan çok Ģey öğrendiğimi düĢünü-

yorum. 

      1 2 3 4     5       6 
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Her bir cümleye katılma ya da katılmama durumunuzu en iyi 

Ģekilde gösteren numarayı iĢaretleyiniz 

Hiç        

katılmıy
orum 

Biraz   

katılmıyorum 

Çok az 

katılmıyor
um   

Çok az 

katılıyor
um 

Biraz 

katılıyor
um 

Tamam

en 
katılıyo

rum 

16. . Bence insan her yaĢta olgunlaĢmaya ve geliĢmeye devam 

edebilir. 

      1        2 3 4          5       6 

17. Diğer insanların çoğunun benden daha fazla arkadaĢı 

olduğunu düĢünüyorum. 

      1        2 3 4          5       6 

18. Ġnsanlar beni zamanını baĢkalarıyla paylaĢmada istekli, 

verici bir kiĢi olarak tanımlarlar. 

      1        2 3 4          5       6 

19. Zamanla, beni daha güçlü ve yetenekli kılan bir yaĢam 

anlayıĢına sahip oldum 

      1        2 3 4          5       6 

20. BaĢkalarıyla çok sıcak ve güvenli iliĢkilerim olmadı.       1        2 3 4          5       6 

21. Günlük yaĢamım hareketlidir, fakat her Ģeye yetiĢmek 

bana mutluluk verir. 

      1        2 3 4          5       6 

22. ArkadaĢlıklar konusunda kendimi genellikle dıĢardan 

bakan birisiymiĢ gibi hissederim. 

      1        2 3 4          5       6 

23. Benim için yaĢam devam eden bir öğrenme, değiĢme ve 

büyüme sürecidir. 

      1        2 3 4          5       6 

24. ArkadaĢlarıma güvenebileceğimi biliyorum, onlar da bana 

güvenebileceklerini bilirler. 

      1        2 3 4          5       6 

25. Yıllar geçtikçe görüĢlerimin nasıl değiĢtiğini ve 

olgunlaĢtığını görmekten hoĢlanırım. 

      1        2 3 4          5       6 

26. BaĢkalarıyla konuĢurken onlara gerçekten açılmakta 

zorlanırım. 

      1        2 3 4          5       6 

27. YaĢamımda büyük geliĢmeler ya da değiĢiklikler yapmayı 

denemekten uzun zaman önce vazgeçtim 

      1        2 3 4          5       6 

28. Ben ve arkadaĢlarım sorunlarımızı birbirimizle paylaĢırız.       1        2 3 4          5       6 

29. Herkesin zayıf olduğu yönler vardır, fakat benim payıma 

dahafazlası düĢmüĢ gibi görünüyor. 

      1        2 3 4          5       6 
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Psikolojik Ġyi Olma Ölçeği Ryff Konu BaĢlıkları: 

1-Kendi kendini kabulü 84-78-72-66-60-54-48-42-36-30-24-18-12-6 

2-Diğer kiĢilerle pozitif iliĢkiler kurmak 79-73-67-61 -55-49-43-37-31-25 -19-13-7-1 

3-Özerklik 80-74 -68-62-56-50 -44-38-32-26-20-14-8-2 

4-Çevre egemenlik 81-75-69-63-57-51 -45-39-33-27-21-15-9-3 

5- Hayatındaki Amaç 83-77 -71-65-59-53-47-41-35-23-29-17-11-5 

6- KiĢisel geliĢim; 82 -76-70-64-58-52-46-40-34 -28-22-16-10-4 
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TANRI  ALGISI Hiç Kısmen Biraz Olduk-

ça 

Tama-

men 

1- O'nun bana karĢı çok merhametli olduğunu hisse-

diyorum 

1 2     3 4 5 

2- O'nu düĢünmek bana sıkıntı veriyor. 1 2 3 4 5 

3-  Onun beni bağıĢlayacağını zannetmiyorum. 1 2 3 4 5 

4- O'nu düĢündüğümde içimden gelen tek duygu: 

sevgi 

1 2 3 4 5 

5- O'nun bana olan sevgisini hissedebiliyorum. 1 2 3 4 5 

6- O'nu düĢündüğümde utanıyorum ve kendimi suçlu 

hissediyorum. 

1 2 3 4 5 

7 O'nun bana yakın olduğunu sanıyorum. 1 2 3 4 5 

8- O'nun bana karĢı çok acımasız olduğunu düĢünü-

yorum 

1 2 3 4 5 

9- O'nu düĢünmek bana güven veriyor. 1 2 3 4 5 

10 O'nu düĢünmek beni mutlu ediyor ve içim sevinçle 

doluyor 

1 2 3 4 5 

11 O, ne yaparsam yapayım kusurlarımı örtüyor. 1 2 3 4 5 

12

- 

O, benim için korkutucudur 1 2 3 4 5 

13 O, her zaman güvenebileceğim tek kaynaktır 1 2 3 4 5 

14 O'nu düĢününce kendim için kaygılanıyorum 1 2 3 4 5 

15 Zor zamanlarımda, O‘nun, yanımda olmadığını 

hissediyorum. 

1 2 3 4 5 

16 O, bütün insanları karĢılık beklemeden sever. 1 2 3 4 5 

17 O, bence gerçekten de çok bağıĢlayıcıdır. 1 2 3 4 5 

18 O'nu düĢünmekle huzur buluyorum. 1 2 3 4 5 

19 O'nun beni her durumda koruduğunu biliyorum. 1 2 3 4 5 

20 O, yaptıklarım için beni cezalandırıyor. 1 2 3 4 5 
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Tanrı Algısı Ölçeği (TA): Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması 

 

Tanrı Algısı Ölçeği: Faktör Yapısı 

1. faktörün ―Seven Tanrı‖, 2. faktörün ―Tanrı'ya yönelik olumlu duygular‖, 3. faktörün 

―Uzak/ Umursamaz Tanrı‖, 4. faktörün ―Korkutan ve cezalandıran Tanrı‖, 5. faktörün 

―Tanrı'ya yönelik olumsuz duygular‖ faktörlerini ölçtüğüne karar verilmiĢtir. 

1. faktörün ―Seven Tanrı‖,  : 1-5-6-12-13-17-20-22- 

2. faktörün ―Tanrı'ya yönelik olumlu duygular‖ : 4-9-11-19- 

3. faktörün―Uzak/ Umursamaz Tanrı :3 -10 -16- 21 

4. faktörün ―Korkutan ve cezalandıran Tanrı‖: 8 – 15-18- 

5. faktörün―Tanrı'ya yönelik olumsuz duygular‖: 2-7-14 
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ÇALIġMADA KULLANILAN PRATĠK YÖNTEMLER 

Affetmenin Dört Adımı 

1.Kimi, Neden?: 

Kimi, neden affetmek istediğinizi düĢünün ve detayları aĢağıdaki boĢluklara gi-

rin: 

____________ adlı kiĢinin _______________ affetmek istiyorum. 

Bu, kimi neden affetmek istediğinizle ilgili bir cümle oluĢturacaktır. 

2. Kabul Edin ve Muhtemel Engelleri Ortadan Kaldırın: 

Ġlgili durumu affetmenizin önünde duran herhangi bir duyguyu yazın. Bunlar, 

öfke,acı,korku,kıskançlık, intikam tutkusu vb. olabilir. 

ġimdi _________________ gibi duygularımdan kurtulmayı istiyorum. 

3. Yararlar: 

Affetmenin getirdiği yararlardan bir liste yapın. Affettikten sonra duymayı um-

duğunuz hislerle beraber aĢağıdaki cümleleri tamamlayarak bu süreci noktalayın. 

Olumsuz sözcükler yerine olumlu sözcükleri tercih etmeyi deneyin("daha az endiĢe-

li" yerine "daha huzurlu" vb.). 

Daha _________________ hissedeceğimden dolayı bu durumu affetmenin ya-

rarlı olacağını kabul ediyorum. 
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4. Söz Vermek:  

Affetme niyetinizi doğrulamak ve onaylamak için bir cümle oluĢturun. Bu adım-

da bir insanı affetme ile ilgili niyetinizi beyan etmiĢ ve hayatınızı daha bilge ve yük-

sek bir perspektiften yaĢayacağınızı kabul etmiĢ oluyorsunuz. 

(Adlı kiĢiyi)_________________ affedeceğim konusunda kendime söz veriyo-

rum ve affın getirdiği huzuru ve özgürlüğü kabul ediyorum..( William Fergus Mar-

tin) 

Sen rahmansın Allah‘ım, rahim olansın, esirgeyensin, bağıĢlayansın Allah‘ım  

Seni çok seviyorum Allah‘ım. 

."Özür Dilerim" ve "Lütfen Beni Affet" demek. 

Bir olan Yüce Yaratıcı... Eğer ben, ailem, akrabalarım ve atalarım seni, düĢünce-

lerimizle, sözlerimizle, davranıĢlarımızla ve hareketlerimizle yaradılıĢımızdan Ģu ana 

kadar geçen süre zarfında gücendirdiysek, senden af diliyoruz. 

2.Tanrı'dan size sizin kendinizi affetmeniz (kendinizi olduğunuz gibi kabullen-

meniz) için yardım istemek 

Bunu bir Ģeyin -ne olduğunu bilmediğiniz bir Ģey- beden / zihin sisteminize gir-

miĢ olduğunu kabul etmek için söylersiniz.  

 

Oraya nasıl girdiği hakkında hiçbir fikriniz yoktur. Bilmek zorunda değilsiniz.  
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Bunu bir Ģeyin -ne olduğunu bilmediğiniz bir Ģey- beden / zihin sisteminize gir-

miĢ olduğunu kabul etmek için söylersiniz 

 

3.Bundan sonra, "TeĢekkür Ederim" demek 

 

"TeĢekkür ederim dediğiniz zaman, minnettarlığınızı ifade etmiĢ oluyorsunuz. Soru-

nun onunla ilgili olan her Ģeyin mutlak iyiliği için çözüleceği inancınızı gösteriyor-

sunuz. 

 

4. "Seni Seviyorum‖ demek 

"Seni seviyorum" tıkanık enerjinin akmasını sağlar. Sizi Tanrı'ya bağlar. Sıfır 

konumu saf sevgi ve sıfır limit olduğu için, sevginizi ifade ederek o konuma gelmeye 

baĢlıyorsunuz. 

TeĢekkür ederim Allah‘ım 

Seni çok seviyorum Allah‘ım, sen ganisin, sen rahimsin, sen kerimsin Allah‘ım.  

Sen seversin, sevilirsin, sen tek birsin Allah‘ım  
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Çalışmada Yararlanılan Ayetler 

ا ْٗظ َْٞم ا َم اَّّعِإ َّم ا ُِإ رْظ َم ا َماتُلؤَم  ِإ ازَم َّْ تَمعَم َمتْظ ٍَم ا مْظ ْٞظَٖم ا يَم َٗم َم ا عَم َمتْظ ٍَم امَم َم ا َٖم اىَٖم ظْظ َم ُٗل ُلاَّم ْظعًّ ا ِإ َّا ا   يِّفُل  َماُٝلنَم

ِٔإا َم ا ِإ ٍَم ا َماطَم قَم َماىَْم يْظَْم ا َِّ َٗم َماتُل َم َم ا َم ازَم َّْ ِاقَم ْظيِْإ ٍِإ ا َِم ٝ ا ىَّرِإ يَٚم ُلا َم يْظتَٔم ََم ََم احَم سًّ امَم ْٞظَْم ا ِإ ْظ يَم ا َم وْظ َِإ َٗم َماتَم ْظ َم  َم ازَم َّْ
طَم ّْظ  َم ْظ

َِما ٝ ا ىْظنَم  ِإسِإ ًِإ ْ٘ظ ا ىْظقَم يَٚم َّم ا َم سْظ َم ا َم ّصُل ْ٘ظ َّم ٍَم ا تَم َْم ا َّم َْظ حَم َٗم زْظ َم ا اىَْم َٗم غْظ ِإسْظ َّْ ا ا َم فُل َٗم  ْظ  

Allah bir kimseye ancak gücü oranında yük yükler. O halde kazandığı iyilik le-

hine, kötülük ise aleyhinedir. Ey Rabbimiz eğer utanacak ya da hata edecek olursak 

(bu yüzden) bizi sorumlu tutma. Ey rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize 

de ağır bir yük yükleme. Ey rabbimiz gücümüzün yetmeyeceği Ģeyi bize taĢıtma bizi 

affet, bizi bağıĢla ve bize sevgini göster. Çünkü sen bizim Mevla‘mızsın. O halde sen 

inkârcı halka karĢı bize yardım et. (2/BAKARA 286) 

زًّا                                                         ٘ ًّ اغَم ُ٘ل ُلا َم ُل ا   َُم مَم  َٗم ا ٌْظ ْْظُٖل ا َم َ٘م اَٝم ْظ ُل ُلا َُم عَمٚا   ا َم ىَم ِإلَم ْٗظ ُل   َم 

Allah‘ın kendisini affetmesi umulan kimselerdir. Çünkü Allah çok affeden çok 

bağıĢlayandır.(4/NĠSÂ-99) 

ٝسًّ  ٘ ًّ اقَمدِإ ا َم ُل َُم َمامَم  ا   َُّ ا َم ِإ اٍة َ٘م ِاظُل اتَم ْظ ُ٘ل ْظا َم ْٗظ ُٓلا َم اتُل ْظ ُ٘ل ْٗظ ْٞظسًّ ا َم ٗ ْظا َم اتُل ْظدُل    ُِإ

Bir iyiliği ister açıklayın , ister gizleyin ya da  (ister) bir kötülüğü affedin ama 

Ģunu bilin ki Allah çok affedici çok güçlü olandır. (4/ Nisâ 149) 

http://www.kuranmeali.com/sureler.asp?sureno=4
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ًَّ ا ٙا ِإثْظ ا  ْظتَمسَم ِإا َمقَمدِإ ا ِإ ّلل  سِإكْظ ِاُٝلشْظ ٍَم َٗم ِاَٝمشَم اا ََم اىِإ ىِإلَم اذَم َُم ٗ ٍَم ادُل ا َٝم ْظ ِإسُل َٗم ِٔإا ا ِإ كَم سَم اُٝلشْظ ا َُم َما َماَٝم ْظ ِإسُل ا   َُّ  ِإ

 ًَّ ٞ   َم ِإ

Allah kendine ortak koĢulmasını bağıĢlamaz. Bunun dıĢındakini dilediğine ba-

ğıĢlar. O halde kim Allah‘a ortak koĢarsa (çok iyi bilsin ki) o çok büyük bir günah 

iĢlemiĢtir (en-4/Nisa, 48) 

َُما ٗ ْٖظتَمدُل َُل ا ىْظ ٌُل إُل ىَم ِإلَم َٗم ُٗل ََم ٌبا حْظ زَم َٗم ا ٌْظ ِٖإ ِازَّ ِّ ٍِّ ا َ٘م اٌب يَم ا َم ٌْظ ِٖإ ْٞظ يَم ا َم ىَم ِإلَم
  ُٗل

Rablerinin bağıĢlamasına ve sevgisine ulaĢacak olanlar bunlarıdr. Onlar doğru 

yola ulaĢmıĢ olanlardır da. (2/Bakara Suresi, 157) 

ا ٌْظ يَمنُل ُٝلدْظ ِإ َٗم ا ٌْظ ِّٞ َم تِإنُل اظَم ٌْظ ْنُل ا َم اُٝلنَم ِّسَم ا َُم ٌْظ عَمٚازَم ُّنُل ٘حًّ ا َم ْ٘ظ َم ًّاَّّصُل ِإاتَم ا َّ ُْ٘ل اتُ٘ل ُ٘ل ا ِإىَٚم ٍَم اآ َِم ٝ َم ا ىَّرِإ ُّٖ َٝم ا َٝم

ا ٌْظ ِٖإ ٝ ْٝظدِإ ا َم َِم ْٞظ ٚا َم اَٝمعْظ َم ٌْظ ُٕل زُل ُٔلاُّ٘ل ٍَم َم ُْ٘ل ا ٍَم اآ َِم ٝ َٗم ىَّرِإ ا َّٜ ُلا ىَّْ ِإ صِإٛا َّ اُٝل ْظ ا َم ًَم ْ٘ظ اَٝم ّْظَٖم زُل َم َم ا اْظ تِٖإ ِاتَم ْظ ٍِإ سِإٛا َّْ اٍةاتَم ْظ  َم

ٝسٌبا اقَمدِإ اٍة ْٜظ ا َم امُلوِّ يَٚم ا َم َّلَم َم ا ِّإ اىَْم َٗم غْظ ِإسْظ َّم ا زَم َم اُّ٘ل اىَْم ٌْظ َِإ َم ا َمتْظ ازَم َّْ َُم ىُ٘ل اَٝمقُ٘ل ٌْظ ِٖإ ََم ِّإ ْٝظ َٗم ِإ َم  

Siz ey imana ermiĢ olanlar! Gönülden tevbe ederek Allah'a yönelin! Umulur ki 

Rabbiniz kötü fiilerinizi yok eder ve Allah'ın Peygamberi ile o'nun inancını paylaĢan-

ları utandırmayacağı o Gün, sizi içinden ırmaklar akan bahçelere koyar. Onlar, önle-

rinden ve sağ taraflarından hızla ıĢık yayarlar ve "Ey Rabbimiz!" diye yalvarırlar, 

"Bu ıĢığımızı ebediyyen parlat ve günahlarımızı bağıĢla! Çünkü Sen her Ģeye kadir-

sin!" (66/Tahrîm, 8) Yaradan bu ayet ile tövbeden sonra affetme ihtimalini göster-

miĢtir. Tövbe ile birlikte günahkâr bir kulun yapması gereken husus Rabbi‘nden af 

dilemesidir. 
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ٌٌبا يِٞإ احَم ٌّٜ ِْإ ُلاغَم َٗم   َٖم ا َمذًّٙا قَم ٍةاَٝمتْظ َم ُل دَم ِا َم ٍِّ ا ْٞظسٌب ةٌبا َم ٍَم ْظ ِإسَم َٗم ا ٗ ٌب سُل ٍَّ ْظ ا هٌب ْ٘ظ  قَم

Güzel bir söz ve bağıĢlama incitmeye yol açan bir sadakadan daha hayırlıdır. 

Çünkü Allah çok zengin olan çok yumuĢak davranandır. (2/Bakara,263) diye buyu-

rup, affetmenin faziletinden bahsetmektedir. 

 

ا ُلاُٝل ِإ ُّ َٗم   ا ىَّْ ضِإا ِِإ ا َم َِم َٗم ىْظ َم  ِٞإ ْٞظعَما ا ىْظ َم َِم ٞ َِإ َٗم ىْظنَم ظِإ سَّ اا َٗم ىضَّ ا ىعَّسَّ اا ا ِٜإ َُم اُْٝل ِإقُ٘ل َِم ٝ  ىَّرِإ

َِما ِْٞإ عِإ َُل ْظ   ىْظ

O (cennet) Onlar bollukta ve darlıkta (baĢkaları için de) heyecan, öfkelerni ye-

nen ve insanları affeden muttakiler (Allah bilincini içlerinde canlı tutanlar) için hazır-

lanmıĢtır. Allah iyilik yapanları sever. .  (3/Al-i Ġmran Suresi, 134) 

َِما ِٕإيِٞإ ا ىْظ َم  ِِإ ا َم سِإ ْظ َٗم َم ْظ ا سْظ ِإ ا ِإ ىْظ ُل سْظ ٍُل
َٗم ْظ ا َ٘م ا ىْظ َم ْظ رِإ   ُل

Sen daima kolay olan (insan doğasına uygun düĢen) yolu benimse. Ġyi olanı anlat 

ve cahillerden de uzak dur. (7/A'raf, 199) 

َُما(25) يُ٘ل ٍَم اتَم ْظ َم ا ٌُل يَم َٝم ْظ َٗم ِّٞ َم اِإا ا ىعَّ ِِإ ا َم َٝم ْظ ُ٘ل َٗم ِٓإا ا ِإ َم دِإ ِْظ ْ٘ظ َم َما َم ا ىتَّ ا ىَّرِإٛاَٝمقْظ َموُل َ٘م ُٕل َٗم  

ٝدٌبا دِإ ا َم رَم اٌب ا َم ٌْظ ُل اىَٖم َُم ٗ َٗم ىْظنَم  ِإسُل ِٔإا يِإ ِا َمضْظ ٍِّ ا ٌُٕل َٝمصِإٝدُل َٗم يُ٘ل ا ىصَّ ىِإ َم اِإا َِإ َٗم َم ُْ٘ل ا ٍَم اآ َِم ٝ ا ىَّرِإ ٞ ُل تَم ِإ َٝمعْظ َٗم  

O kuĢkusuz kalplerde olanı çok iyi bilendir. O kullarının tövbesini kabul eden, 

kötülükleri affeden ve yaptıklarınızı bilendir. Allah inananların ve iyi iĢler yapanların 

çağrılarına karĢılık verir ve lütfundan onlara fazlasını da bağıĢlar.(42/ġura 25-26) 
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ِامَم ِٜإ ا َم َٝم ْظ ُ٘ل َٗم ا ٌْظ ٝنُل ْٝظدِإ ا َم عَم َمتْظ ََم امَم ٞ َم ٍةا َم ِإ صِإ ٍُّ ِا ٍِّ ٌا ٍَم ا َم َم  َمنُل زٍةاَٗم  

BaĢınıza her ne musibet gelirse (bilin ki) bu kendi ellerinizle kazandıklarınızdan 

dolayıdır. O yine de (iĢlediğiniz günahların) çoğunu affeder. (42/ġura 30) 

سٍةا ِامَم ِٞإ ا َم فُل َٝم ْظ َٗم عَم ُ٘ل ا ََم امَم ا ِإ َِّ اُٝ٘ل ِإقْظُٖل ْٗظ   َم

Ya da o kazandıklarından dolayı onları yok ederi bir çoğunu da affeder. (42/ġura 

34) 

َِما ا ىْظنَم ذِإ ِٞإ ٌَم يَم تَم ْظ َٗم قُ٘ل ْظا دَم ا َم َِم ٝ ا ىَّرِإ اىَملَم َِم َّ اَٝمتَم َٞم تَّٚ احَم ٌْظ ُل اىَٖم ّتَم ا َمذِإ ٌَم اىِإ ْلَم ُلا َم   َم َم ا  

Allah seni affetsin; doğru söyleyenleri sence belli olmadan ve yalancıları bilme-

den onlara niçin izin verdin. (9/Tevbe 43) 

ٌٌبا  ٞ حِإ ازَّ زٌب َماغَم ُ٘ل ا   َُّ ِٔإا ِإ ْٞظ يَم ا َم ٌَم ا َمَلَما ِإثْظ ٌْظ ُل َْٖم ْٞظ ا َم يَم َم ًَّ ا َم َم ْظ ا ِإثْظ ْٗظ َْم ًّ ا َم ٘وٍةا َم ٍُّ ِا ٍِإ ا ا َم  َم ِْظ ٍَم   َم

Kim vasiyet edenin bir hata ya da günah iĢlemesinden korkar da (aralarını düzel-

tirse) bu takdirde üzerine hiçbir günah düĢmez. Çünkü Allah çok bağıĢlayan çok 

müĢfik olandır. (2/Bakara 182) 

يُ٘ل ْظا َِإ َٗم َم ُْ٘ل ْظا ٍَم آ َّٗ ٍَم ا تَّقَ٘م ْظا ٘ ْظا ِإذَم ا َُل ََم اطَم ِإ ا ِٞإ َْم حٌب يُ٘ل ْظا ىصَّ ىِإ َم اِإا ُل َِإ َٗم َم ُْ٘ل ْظا ٍَم اآ َِم ٝ ا ىَّرِإ يَٚم ا َم ْٞظطَم ىَم

َِما ِْٞإ عِإ َُل ْظ ا ىْظ ُلاُٝل ِإ ُّ َٗم   ُْ٘ل ْظا عَم َّٗ َمحْظ ا تَّقَ٘م ْظا ٌَّ ُْ٘ل ْظاثُل ٍَم آ َّٗ ا تَّقَ٘م ْظا ٌَّ   ىصَّ ىِإ َم اِإاثُل

Ġnananlara ve iyi iĢler yapanlara Allah bilincini içlerinde canlı tuttukları, inana-

rak iyi iĢler yaptıkları, Allah bilincini içlerinde canlı tutmaya ve inanamaya devam 

ettikleri; böylece Allah bilincini içlerinde yoğunlaĢtırdıkları ve dolayısıyla iyi ve üzel 
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iĢler yapmayı sürdürdükleri sürece – yediklerinden dolayı her hangi bir sorumluluk 

söz konusu değildir. (Bilin ki) Allah iyi iĢ yapanları sever. (5/Maide 93) 

َِما ٞ َِإ ا ى َّ ىِإ اُٝل ِإ ُّ ُلا َم َّٔ ِإا ِّإ ا َّ يَٚم ُٓلا َم سُل ا َم َم ْظ يَم َم َٗم َم ْظ ا َم َم ا ِْظ ََم َم ا َم ٍِّ ْظيُٖل ِّٞ َم ٌبا ِّٞ َم ٍةاظَم صَم ااظَم َٗم َم  

Ama (unutma ki,) kötülüğü cezalandırma (teĢebbüsü) de, bizatihi bir kötülük 

olabilir; o halde, kim (düĢmanını) affeder ve barıĢ yaparsa mükafatı Allah katındadır, 

çünkü O, zalimleri sevmez. (ġura, 42/40), 

 

 

 

 

 

 Anne ve baba ya atıfda bulunan ayetler: 

ََم ا ُل امِإَلَٕم ْٗظ ََم ا َم ُٕل دُل ا َمحَم ا ىْظنِإ َمسَم ْدَمكَم ا ِإ َِّ ٍَّ اَٝم ْظيُل َم عَم ًّّ ا ِإ ا ِإحْظ ِِإ ْٝظ َ٘م ىِإدَم َٗم ِإ ىْظ َّ ُٓلا ٗ ْظا ِإ َّا ِٝإ ا َم َّاتَم ْظ ُلدُل ٚازَم ُّلَم قَمضَم َٗم

ًَّ ا﴿ ٝ سِإ ْ٘ظ ًّامَم ََم اقَم ُل قُلواىَّٖ َٗم ََم ا ُٕل ْْظَٖمسْظ َٗم َماتَم ا ٍّ 
ََم ا ُل ُل ََم ِإاا﴾٢٣ َمَلَماتَمقُلواىَّٖ حْظ ا ىسَّ َِم ٍِإ ا هِّ ا ىرُّ َْم حَم ََم ا َم ُل اىَٖم َٗم  ْظ ِإضْظ

ٞسًّ ا﴿ ا َم ِإ َم ِّٜإ ََم ازَم َّٞ ََم امَم ُٖل َْظ حَم ا زْظ اِّ قُلوازَّ ﴾٢٤َٗم  

O halde (sen ey insan) kınanmıĢ ve yalnız baĢına terk edilmiĢ olarak oturup kal-

maman için sakın Allah ile birlikte baĢka tanrı edinme. Çünkü Rabbin sadece kendi-

sine ibadet etmenizi ve anne ve babanıza iyilikte (bulunmanızı) emretmektedir. Eğer 

anne ve babanızdan biri ya da her ikisi birlikte senin yanında yaĢlanacak olurlarsa 
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sakın onlara ‗öf‘ bile deme ve onları azarlama ama onlara güzel söz söyle. Onların 

üzerlerine alçak gönüllülük içinde sevgi ve Ģefkat kanatlarını ger. Ve ‗Ey Rabbim 

onlara sevgini ve Ģefkatini göster çünkü onlar da ben çocuk iken beni (bana sevgi ve 

Ģefkat göstererek) büyütmüĢlerdi‘ de. (17/ Ġsra 23- 24) 

ا اىِٜإ نُلسْظ ا  ْظ ُِإ ا َم ِِإ ْٞظ ٍَم ا َم  ُلا ِٜإ َٗم ِإصَم ىُٔل ا ٍِة ْٕظ َٗم ا يَٚم ْٕظًّْ ا َم َٗم ُٔلا ٍُّ
يَمتْظُٔلا ُل ََم ِٔإاحَم ْٝظ َ٘م ىِإدَم ا ِإ َُم ّعَم  ِإ ْٞظَْم ا ْلْظ َٗم َّ َٗم

﴿ ٞسُل ََمصِإ ا ىْظ َّٜ ا ِإىَم ْٝظلَم َ٘م ىِإدَم ىِإ ﴾ا١٤َٗم  

Biz insana; annesine ve babasına iyi ( davranmasını) emrettik. Annesi onu bin 

bir güçlükle taĢımıĢtır, sütten kesilmesi ise iki yıl içinde olmuĢtur. (Bu yüzden biz 

insana) Bana, anne ve babana Ģükret ve dönüĢünün bana olacağını (sakın) unutma, 

anne ve babana saygılı davran.(31/ Lokman 14) 

ٚا ٍَم َٗم ىْظَٞمتَم  ا ذِإٛا ىْظقُلسْظ َٚم َٗم عَم ّ ًّا ا ِإحْظ ِِإ ْٝظ َ٘م ىِإدَم َٗم ِإ ىْظ َما ا ِإ َّا   َُم ٗ ا َماتَم ْظ ُلدُل وَم سَم ئِٞإ ا ِإظْظ ِٜإ ا َْم ٞ َم قَم ٍِإ َّم ا رْظ ا َم َم َٗم ِإذْظ

ا تٌُل َٗم َّم ا ٌْظ ْنُل ٍِّ َلًّا ا ِإ َّاقَميِٞإ ٌْظ ْٞظتُل ىَّ َ٘م اتَم ٌَّ مَم ةَماثُل آتُ٘ل ْظا ىصَّ َٗم َلَمةَما ٘ ْظا ىصَّ َُل َٗم َمقِٞإ ْ ًّا عْظ ىُ٘ل ْظاىِإيَّْ ضِإاحُل قُ٘ل َٗم ا ِِإ عَم مِإٞ ََم َٗم ىْظ

ا﴿ َُم ٘ سِإ ُل ﴾٨٣ٍِّ ْظ  

Hani Ġsrail oğullarından ‗Allah‘tan baĢkası için ibadet etmeyin (çalıĢmayın), 

anaya babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilik yapın; insanlara güzel söz 

söyleyin, namazı kılın ve zekâtı verin‘ diye kesin söz almıĢtık. ( Ancak) Sonra siz 

içinizden çok azı müstesna (sözünüzden) dönmüĢsünüz. Sizler de (atalarınız gibi) 

yüz çeviriyorsunuz. (2/ Bakara 83) 

ا ىَّْ زِإا يَٚم ا َم ٌْظ ُٕل ََم ا َم ْظ َمسَم ةِإا َم ََم ْظ ِإسَم ا ِإ ىْظ رَم اَم َٗم ىْظ َم َلَمىَم َما ِإ ىْظُٖلدَمٙا ُٗل ْظا ىضَّ تَمسَم ا  ْظ َِم ٝ ا ىَّرِإ ىَم ِإلَم
  ُٗل
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Onlar doğru yol karĢılığında sapkınlığı, bağıĢlanma karĢılığında azabı satın al-

mıĢ olanlardır. Meğer onlar ateĢe ne kadar da dayanıklılarmıĢ. (2/ Bakara 175) 

ا ا ِإ اُّل َٚم  َٚم
َٗم اُّل ا ا ِإ ىْظ َم ْظدِإ َٗم ىْظ َم ْظدُل ا سِّ ا ِإ ىْظ ُل سُّ ا ىْظ ُل ا ىْظقَمتْظيَٚم ا ِٜإ ا ىْظقِإصَم وُل ٌُل ْٞظنُل يَم ا َم تِإ َم ُْ٘ل ْظامُل ٍَم اآ َِم ٝ َم ا ىَّرِإ ُّٖ َٝم ا َٝم

ََم ٌبا حْظ زَم َٗم ا ٌْظ ِازَّ ِّنُل ٍِّ ا فٌب اتَم ْظ ِٞإ ىِإلَم اذَم ٍُة عَم  ِٔإا ِإ ِإحْظ ْٞظ َٗم َمدَم اا ِإىَم ا ٗ ِإ سُل ََم ْظ ا ِإ ىْظ ا َم تِّ َم عٌب اٌب ْٜظ ِٔإا َم ٞ ا َم ِإ ِْظ ٍِإ ُلا اىَٔم َٜم ا ُل ِإ ِْظ ََم  َم

ا﴿ ٌٌب ا َمىِٞإ رَم اٌب ُلا َم ا َمئَم ىِإلَم اذَم دَم تَمدَمٙا َم ْظ ا  ْظ ِِإ ََم ﴾١٧٨ َم  

Ey inanalar öldürülenler hakkında size kıssas farz kılınmıĢtır. Hüre karĢılık hür, 

köleye karĢılık köle, kadına karĢılık kadın. Ancak öldüren (öldürülenin) kardeĢi tara-

fından bağıĢlanırsa bu takdirde ona örfe uymak ve (bağıĢlayana borcunu) güzelce 

ödemek düĢer. Bu size rabbinizden bir kolaylık ve size olan sevgisinin (bir açılımı-

dır) o halde kim bundan böyle haddi aĢarsa (iyi bilsin ki) çok acı veren bir azab onu 

beklemektedir. (2/ Bakara 178) 

ٌُلا ٞ حِإ ا ىسَّ ُِل ََم حْظ ا ىسَّ َ٘م َما ِإ َّإُل دٌبا َّا ِإىَٔم َٗم حِإ ٌبا ا ِإىَٔم ٌْظ ُلنُل َٗم ِإىَٖم  

Tanrınız tek bir Tanrıdır. Çok seven çok müĢfik olan O Tanrıdan baĢka Tanrı 

yoktur. (2/ Bakara Suresi, 163) 

َِما ٝ سِإ ا ىْظ َم ظِإ َِم ٍِإ ا َِّ َّ٘م َمنُل َْم اىَْم َْظ حَم تَمسْظ َٗم َم ا اىَْم اتَم ْظ ِإسْظ ٌْظ اىَّ َٗم ُِإ َْم ا َْم ا َّم ُلعَم َْظ َم اظَميَم  قَم  َمازَم َّْ

O zaman onlar ‗Ey rabbimiz, biz (senin emrine uymamakla) kendimize yazık et-

tik. Bu yüzden eğer sen bizi bağıĢlamayacak ve bize sevgini göstermeyecek olursan 

kuĢkusuz ki biz kaybedenlerden olacağız‘ demiĢlerdi. (7/ Araf 23) 

ا ىَّْ زِإا رَم اَم َم ا َم قِْإ َٗم َم ا ُّ٘ل َْم َم اذُل اىَْم َّْ ا َم غْظ ِإسْظ ٍَم َم اآ َّْ َم ا ِّإ ازَم َّْ َُم ىُ٘ل اَٝمقُ٘ل َِم ٝ   ىَّرِإ
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‗Ey rabbimiz biz inandık o halde sen bizim günahlarımızı bağıĢla ve bizi ateĢ 

azabından koru‘ diyenlerdir. (3/ Ali imran 16) 

تِإا ا اُل ْظ َم اُل َٗم َْم خِإا
ا اَم َم اُل َٗم َْم ا ٌْظ َٗم َم  َمتُلنُل ا ٌْظ ََّ تُلنُل َٗم َم ا ٌْظ َ٘م تُلنُل َٗم َم َم ا ٌْظ َم تُلنُل َٗم َْم ا ٌْظ َٖم تُلنُل ٍَّ ا ُل ٌْظ ْٞظنُل يَم ا َم تْظ ٍَم سِّ حُل

٘زِإمُلٌا احُل ُل ا ِٜإ ا ىَلَّتِٜإ ٌُل زَم َم ئِإ ُلنُل َٗم ا ٌْظ اِّإعَم ئِإنُل َٖم اُل ٍَّ
َٗم ُل ا ىسَّ َم  َم ِإا َِم ٍِّ ٌا َ٘م تُلنُل َٗم َم َم ا ٌْظ َْمنُل ا َمزْظ َم ْظ ا ىَلَّتِٜإ ٌُل َٖم تُلنُل ٍَّ َٗم ُل

ا ِْظ ٍِإ ا َِم ٝ ا ىَّرِإ ٌُل ا َم ْظَْم ئِإنُل َلَمئِإوُل حَم َٗم ا ٌْظ ْٞظنُل يَم ا َم َْم حَم ا َمَلَما ُل َِّ ِٖإ ا ِإ يْظتٌُل ُّ٘٘ل ْظادَم َم اتَمنُل ٌْظ اىَّ ا َم ُِإ َِّ ِٖإ ا ِإ يْظتٌُل ادَم َم ا ىَلَّتِٜإ ٌُل ِاِّّعَم ئِإنُل ٍِّ

 ًَّ ٞ حِإ زًّ ازَّ اغَم ُ٘ل َُم َمامَم  ا   َُّ ا ِإ يَمفَم اظَم ٍَم اقَمدْظ ا َم َّا ِِإ ْٞظ تَم  ْظ
ا اُل َِم ْٞظ ٘ ْظا َم ََم ُل اتَم ْظ َٗم َُم ا ٌْظ َلَم ِإنُل   َم ْظ

Size analarınız, kızlarınız, kız kardeĢleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kar-

deĢ kızları, kız kardeĢ kızları,sizi emziren süt analarınız, süt kardeĢleriniz, eĢlerinizin 

anneleri, gerdeğe girdiğiniz kadınlarınızdan olup da evlerinizde bulunan üvey kızla-

rınız- eğer onlarla gerdeğe girmemiĢ iseniz ( kızlarıyla evlenmenizde) hiçbir sakınca 

yoktur. Öz oğullarınızın eĢleriyle evlenmeniz ve iki kız kardeĢi aynı anda bir arada 

bulundurmanız haram kılınmıĢtır. GeçmiĢte olanlar geçmiĢtir.(bunlardan dolayı size 

bir sorumluluk söz konusu değildir.) çünkü Allah çok bağıĢlayan çok müĢfik olandır. 

(4/ Nisa Suresi, 23) 

َما ٗ ْظا   تَم ْظ َمسُل ا َم ظْظ ٗكَم ا َم  ُل ٌْظ ُٖل ٘ ْظا َّم ُلعَم َُل ا ِإذاظَّيَم ٌْظ ُل َّٖ ا َّم ْ٘ظ ىَم َٗم ِإا ا   ُِإ ا ِإ ِإذْظ ُلطَم عَم ا ِإ َّاىِٞإ ظُل٘هٍة ِازَّ ٍِإ يْظَْم ا ظَم ٍَم ا َمزْظ َٗم

 ًَّ ٞ حِإ َّ٘  ًّ ازَّ َماتَم ٗ ْظا   دُل َ٘م َم اىَم ظُل٘هُل ا ىسَّ ٌُل ُل اىَٖم تَم ْظ َمسَم َٗم ظْظ  

Biz her elçiyi ancak Allah‘ın izniyle kendisine itaat edilmesi için göndermiĢiz-

dir. ġayet onlar kendilerine zulmettiklerinde sana gelerek Allah‘tan bağıĢlanma dile-

selerdi ve elçi de onlar için bağıĢlanma dileseydi onlar Allah‘ın tövbeleri çok kabul 

eden çok müĢfik olan olduğunu görürlerdi. (4/ Nisa Suresi, 64)  
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Anne ve Baba ya atıfda bulunulan hadisler: 

1- Bir gün bir kiĢi Resulullah'a (s.a.a) gelerek ya Resulullah dedi, anne babanın 

evlatları boynundaki hakkı nedir? Sevgili Peygamberimiz Ģöyle buyurdu: "Onlar 

senin cennet ve cehennemindir."[1]  

2- Ana-babasına iyilik edene müjdeler olsun! Allah Onun ömrünü uzatır ا

(Buhârî) 

3- Ana-babası, yanında yaĢlandığı halde, [onların rızalarını alamayıp] Cenneti 

kazanamıyanın burnu sürtülsünا(Tirmizî) 

 

4- Allahu Teâlânın rızası, ana-babanın rızasında, gazabı da, ana-babanın gazabında-

dırا(Tirmizî) 

 

5 - Cihâd, fîsebîlillah Allah yolunda sadece kılıç sallamak değildir Ana-babaya veya 

evlâda bakmak da cihâddır Ele muhtaç olmamak için çalıĢmak da cihâddır (Deylemî) 

 

6- Birgün Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in huzuruna bir kimse gelerek dedi ki: 

- Ya Resulallah! Ġzin verirseniz sizinle beraber gazaya gelip cihad etmek istiyorum 

-Anan-baban var mı? 

- Evet var 

- Onların yanında bulun! Senin cihâdın, onlara hizmet etmektir. 

(Müslim)  
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7- Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) Ģöyle dedi: 

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 

-Burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün! 

Sahabeler: 

−Ya Rasulallah! Kimin? dediler. 

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 

-Ana babasına, ikisinden birine yahut her ikisine birden ihtiyarlık zamanlarına yetiĢip 

de cennete giremeyen kimsenin. 

(Müslim 2551/9, Buhari Edebü‘l-Müfred 21) 

8- Ebu‘d-Derda (Radiyallahu Anh) Ģöyle dedi: 

Adamın biri gelerek: 

−Benim bir karım var. Annem ise onu boĢamamı emrediyor ne yapmalıyım? diye 

bana sordu. 

Ebu‘d-Derda (Radiyallahu Anh) Ģöyle dedi: 

−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)‘i iĢittim Ģöyle buyuruyordu: 

−Anne ve baba cennete orta kapıdan girmeye vesile olur veya insanı cennete ulaĢtı-

racak en iyi Ģey ana babaya iyilik etmektir. Artık sen o kapıyı istersen bırak istersen 

elinde tut. 

(Tirmizi 1961) 

9- Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) Ģöyle dedi: 

―Benim nikâhım altında bir kadın vardı ve ben onu seviyordum. Babam ise onu kerih 

görüyor ve istemiyordu. Babam bana onu boĢamamı emretti. Ben bundan imtina et-
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tim. Müteakiben ben bu durumu Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)‘e zikret-

tim. 

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 

−Ey Abdullah bin Ömer! Karını boĢa! 

Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) Ģöyle dedi: 

―Ben de karımı boĢadım.‖ 

(Tirmizi 1200, Ebu Davud 5138, Ġbni Mace 2088, Ahmed 2/20-157, Albani 

7/136) 

 

Affetmek hadis:  

10- (Affedin ki, Allahü teâlâ da sizi affetsin ve Ģerefinizi yükseltsin!) [Ġsfehani] 

11- (Sana zulmedeni affet, sana gelmeyene git, sana kötülük edene sen iyilik et, 

aleyhine de olsa mutlaka doğru konuĢ.) [Ruzeyn] 

12- Peygamber Efendimiz: "Kim merhamet etmezse merhamet olunmaz " bu-

yurmuĢlardır.[Ġsfehani] 

13- (Kendinden uzaklaĢanlara yaklaĢmak, zulmedenleri affetmek, kendini mah-

rum edenlere [Kendine bir Ģey vermeyenlere] ihsan etmek, güzel huylu olmaktır.) 

[Ġ.Süyuti] 

14- (Sana zulmedeni affet, sana gelmeyene git, sana kötülük edene sen iyilik et, 

aleyhine de olsa mutlaka doğru konuĢ.) [Ruzeyn] 
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15- (Musa aleyhisselam, "Ya Rabbi, senin indinde en aziz kimdir?" diye sordu. 

Allahü teâlâ da, "Ġntikam almaya gücü yeterken affedendir" buyurdu.) [Harâiti] 

16- (Allahü teâlâ merhameti olmayana merhamet etmez, affetmeyeni affetmez.) 

[Ġ.Ahmed] 

17- (Affedin ki affa kavuĢasınız!) [Ġ.Ahmed] 

18- ―Allah, muhakkak surette kötülüğü affeden kiĢiyi aziz/Ģerefli ve güçlü  kı-

lar‖ (Müsned, 2/235, 238) 

19- Sadaka vermekle mal eksilmez. Kim baĢkasının kusurlarını affederse, Allah 

onun Ģerefini daha da artırır. Kusuru affetmekle kimsenin Ģerefi eksilmez.‖ (Müsned 

2/235) 

 

20- ―En hayırlınız, hanımlarına en hayırlı olanınızdır. Ben hanımlarına karĢı siz-

lerin en iyisiyim  (Tirmizi; Huccetü‘l Ġslam Ġmam Gazali, Ġhya‘u Ulum‘id-din, 2. cilt, 

Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, Ġstanbul 1998, s.10) .‖215 

 

21-Peygamber Efendimiz (sav) kendi evine girerken selam verirdi. Hz. Enes di-

yor ki; Rasulullah (sav) bana Ģöyle buyurmuĢtu:-― Oğlum, ailenin yanına girdiğinde 

selam ver ki, sana ve ev halkına bereket olsun.‖ (Tirmizî, Ġsti‘zan, 10). 

Peygamber Efendimiz (sav) bir hadisinde Ģöyle buyurmaktadır: 
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22-― Hiçbir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir bağıĢta bulunmuĢ 

olamaz.‖ (Tirmizî, Birr, 33). 

 

23- Ġslâm, güzel ahlâktır. (Kenzü'l-Ummâl, 3/17, HadisNo: 5225) 

24- Ġnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.(Müslim, Fedâil, 66; 

Tirmizî, Birr,  

25-Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz. (Mümin, iki defa aynı yanılgıya düĢ-

mez)ا(Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63.) 

26-Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü'min) kardeĢi için istemedikçe (gerçek) 

iman etmiĢ olamaz.ا(Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân,71 ( 

 

ÇalıĢmada yararlanılan hikâyeler 

1-Hz. ġuayb (a.s.) zamanında bir adam: 

- Allah bende nice ayıplar gördü, nice günahlar iĢledim. Böyle olduğu halde ke-

reminden bana ceza vermiyor, dedi. 

Yaradan (c.c.), ġuayb (a.s.)'a Ģöyle vahyetti: 

- Ona bildir, onu nice kereler cezalandırdım, fakat haberi yok. Gönlü bütün sırla-

ra karĢı kör oldu. Her Ģey zıddıyla meydana çıkar, bembeyaz kazanın beyazlığı üs-

tünde kara is ve kurum, arpa tanesi kadar küçük bile olsa kendini gösterir, fakat ka-
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zan karardı mı artık üstünde ne is, ne de kurum görünür. Gönlü temiz adam günahın 

tesirini derhal anlar da ağlayıp sızlamaya, "Aman Ya Rabbi!" demeye baĢlar, kalbi 

kara adamın ise tövbe aklına bile gelmez. 

Hz. ġuayb bunları adama söyleyince Ģu karĢılığı verdi: 

- Eğer bizi cezalandırdıysa alameti nedir? Bunun üzerine ġuayb (a.s.) Allahu Te-

ala'ya: 

- Ya Rabbi, diye yakardı, cezaya alamet istiyor. Yaradan Ģöyle buyurdu: 

 Ben ayıpları örtücüyüm, sırlarını söylemem. Fakat onu cezalandırmıĢ olduğu-

mun bir alameti Ģu: ibadet ediyor, fakat ruhu hiç zevk almıyor. Cevizler çok ama içi 

boĢ.  (M3365/ c2)  

2-Mevlana'dan güzel bir hikâye  

Hz. Mevlana, Ģeriat, tarikat, marifet ve hakikat arasındaki farkı soran bir öğren-

cisine; ―KarĢı medresede rahlelerine eğilmiĢ ders çalıĢan dört kiĢi var. Sen git bunla-

rın hepsinin ensesine bir Ģamar at sonra gel sana anlatayım‖ diye buyurur.  

Öğrenci gider, birincinin ensesine bir tokat akĢeder. Tokadı yiyen derhal ayağa 

kalkıp arkasını döner ve daha kuvvetli bir tokatla Hz. Mevlana‘nın öğrencisini yere 

yıkar. Bu kez ikincisine tokat atar. O da derhal ayağa kalkar ve elini kaldırır. Ancak 

tam tokadı atacakken vazgeçip yerine oturur. Üçüncü tokatı yiyince, Ģöyle bir kafası-

nı çevirip baktıktan sonra çalıĢmasına devam eder. Dördüncü ise, tokadı yemesine 

rağmen hiç oralı bile olmaz.  
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Bunun üzerine öğrenci durumu Mevlana Hazretleri‘ne anlatır. Mevlana Hazret-

leri Ģöyle buyurur;‖ Birinci Ģeriat kapısını geçememiĢ biri idi. ġeriatta kısasa kısas 

olduğu için, tokadı yiyince kalktı, aynısını sana iade etti. Ġkinci, tarikat kapısındadır. 

Tokadı yiyince tam iade edecekti ki, tarikat öğretisinde verdiği söz aklına geldi; ―Sa-

na kötülük yapana bile iyilik yap‖ Onun için döndü, oturdu.  

Üçüncüsü marifet kapısına kadar gelmiĢti. Ġyinin ve kötünün tek Yaradan‘dan 

geldiğini bildiği için, Yaradan bu kötülüğe hangi iblisi alet etti diye, merakından Ģöy-

le bir dönüp baktı. Dördüncü, hakikat kapısını da geçmiĢtir. Ġyinin ve kötünün tek 

sahibi olduğunu ve aynı olduğunu bildiği için, dönüp bakmadı bile!..‖ ġimdi, Mevla-

na Hazretleri‘nin yukarıdaki ayırımının ıĢığında daha da net bir Ģekilde görmekteyiz 

ki; ―Yapma, gayret etme‖ aĢaması tarikat mertebesindedir. ―Zevk etme‖ aĢamasına 

ise marifet ve hakikatte varılır. Bu nedenle bu makamlarda, ―karĢılık vermek, sab-

retmek, affetmek, iyilik etmek‖ gibi irade gerektiren eylemler yoktur. Hakikat ehli 

sadece cemâlullahı seyreder.  

 

3-Bir gün ashap, Peygamberimize (s.a.v) Hz. Ali‘yi niçin çok sevdiğini sordu. 

Hz. Peygamber o anda mecliste bulunmayan Hz. Ali‘yi çağırmaya adam gönderdi ve 

orada bulanlara sordu: 

Birisine iyilik etseniz, o da size kötülük etse ne yaparsınız? Cevap verdiler: 

―Yine iyilik yaparız.‖ 

―Yine kötülük yapsa?‖ 
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―Biz yine iyilik ederiz.‖ 

―Yine kötülük yapsa?‖ 

Ashap cevap vermedi, baĢlarını öne eğdiler. Bunun anlamı, kötülüğe kötülükle 

mukabele etmesek bile, iyilik yapmaya devam etmeyiz, demekti. 

Bu sırada, Hz. Ali o meclise geldi. Resulullah Hz. Ali‘ye sordu: 

―Ya Ali, iyilik ettiğin biri sana kötülük etse ne yapardın?‖ 

―Yine iyilik ederdim.‖ 

―Yine kötülük yapsa?‖ 

―Yine iyilik yapardım.‖ 

-Hz. Peygamber soruyu tam yedi defa tekrarladı. Hz. Ali, yedi defasında da ―Yi-

ne iyilik ederdim.‖ diye cevap verdi. Ashap: Ya Resulallah, Ali‘yi çok sevmenizin 

sebebini Ģimdi anladık, dediler. 

Ġslam ahlakında ―kötülüğe karĢı iyilikle muamele etmek‖ kuralı vardır. Fıtratı, 

temel insanlık nitelikleri bozulmamıĢ insanları ıslah etmenin, kötü yoldan çevirme-

nin, erdemli topluluğa yeniden katmanın yollarından biri de budur.  

4-Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz, Çok Affedici Ġdi. 

KureyĢ müĢrikleri, Ġslâmiyet‘in her geçen gün güçlenip yayılmasından Ģiddetli 

rahatsızlık duyuyorlardı. Artık bu ateĢi durdurmak için, Hz. Muhammed‘in (s.a.v) 

vücudunu ortadan kaldırmaktan baĢka bir çare göremiyorlardı. Fakat bu iĢ, öyle ko-
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lay değildi. Ashap, Hz. Peygamber (s.a.v) için gözünü kırpmadan canını vermeye 

hazırlardı. Onu korumak için, her Ģeylerini ortaya koymaktan kaçınmazlardı. 

  

KureyĢ‘in lideri Ebû Süfyan, yine de teĢebbüsten geri durmadi. KureyĢ içinde 

Hz. Muhammed‘e suikast yapacak bir kimse aramaya baĢladi. Suikastçiyi, muvaffak 

olursa, büyük mükâfatlara bogacakti. 

Bedevi Araplardan biri, Ebû Süfyan‘ın yanına varıp: ―Ben insanların en katı 

kalplisi, tutuĢu en serti, saldırıĢı en çabuğu, en hızlı hareket edeniyim. Bu iĢi ben 

yaparım. Yanımdaki kartal kanadını andıran hançerimi vücûduna saplar, sonra insan 

kalabalığına karıĢır kaçarım. Süratte herkesi geçerim. Çünkü ben en tenha yolları da 

bilirim‖, dedi. 

Ebû Süfyan bu gözü kara ve kendinden emin Bedeviye cesaretinden dolayı iltifat 

etti. Bir deve ile bir miktar yiyecek vererek: 

―Haydi göreyim seni. Niyetini gizli tut. Kimseye bir Ģey açma,‖ dedi. Bedevi de: 

―Merak etme bu anlaĢmamızı hiç kimse bilmeyecek, aramızda kalacak‖, dedi. 

Kiralık katil, geceleyin yola çıktı. 5 günlük yolculuktan sonra Medine‘nin dıĢına 

ulaĢtı. 6. günü orada geçirdi. Daha sonra Medine‘nin içine gelerek Peygamberimiz 

hakkında bilgi toplamaya baĢladı. Kendisine uzaktan Peygamberimiz gösterildi. Be-

devi devesini bağladıktan sonra, Rasûlüllahın huzuruna doğru yürümeye baĢladı. 

Allah Rasûlü o sırada Mescitte bulunuyordu. Etrafındaki ashapla sohbet ediyordu. 

Rasûlüllah, kendisine doğru gelen Bedeviyi uzaktan görür görmez ashabına: 
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 ―ġu adam, muhakkak bana suikast yapmak istiyor. Fakat onun yapmak istediği 

kötülükten Allah beni koruyacaktır,‖ buyurdu. Aynı anda Bedevi de, Peygamberimi-

zin içinde bulunduğu topluluğunu yanına kadar gelmiĢti. ―Abdülmuttalib‘in torunu 

hanginiz?‖ Diye sordu. Peygamberimiz: 

 —Aradığın benim‖, diye cevap verdi. 

      Bedevi Peygamberimize (s.a.v) doğru yaklaĢırken, ashaptan Üseyd bin 

Hudayr, onu elbisesinin bir ucundan tutup hızla kendine doğru çekti. Bedevinin elbi-

sesi içinde sakladığı hançer yere düĢtü. Kötü niyeti böylece ortaya çıkmıĢtı. Üseyd 

bin Hudayr, derhal Bedevi‘nin boğazına çöktü. Kuvvetlice sıkıp adamın nefesini 

kesti. Bedevi: 

―Canımı bağıĢla ya Muhammed!‖ Diye yalvarıyordu. Üseyd: ―Ya Rasûlüllah! 

Bu suikastçıya ne yapalım?‖ Diye sordu. Peygamberimiz ( s.a.v ) Bedevi‘ye dönerek: 

—Sen bana doğru söyle. Buraya niçin geldin? Eğer bana doğruyu anlatırsan 

doğruluk sana fayda verir. Yalan söylersen bu sana iyilik getirmez. Yapmaya kalkıĢ-

tığın iĢten zaten benim haberim var‖, dedi. Bedevi: 

―Ben doğruyu söylersem emniyette miyim, bana bir Ģey yapılmayacak mı?‖ Di-

ye sordu. Peygamberimiz (s.a.v)de, 

-"Evet, emniyettesin" deyince, Medine‘ye niçin geldiğini, Ebû Süfyan‘la arala-

rında geçen anlaĢmayı, tek, tek haber verdi. Peygamber (s.a.v) Bedevi‘nin o gece 

Üseyd bin Hudayr‘ın yanında hapis kalmasını emretti. Ertesi sabah da onu çağırta-

rak: 
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-―Ben sana eman vermiĢtim. Haydi nereye gitmek istersen git. Yahut senin için 

daha hayirli olani seç,‖ buyurdu. Bedevi: ―Nedir o hayırlı olan?‖ Diye sordu. Pey-

gamberimiz: 

-―Allah‘tan baĢka ilah olmadığına ve benim Allah‘ın Resulü olduğuma Ģahadet 

etmendir,‖ dedi. Bedevi biraz düĢündükten sonra, kelime - i Ģahadeti getirerek Müs-

lüman olmayı kabul etti. Ve Ģu açıklamayı yaptı―Vallahi ya Muhammed! Ben senin 

yanındaki adamlardan korkmadım. Korkmam da. Fakat seni görünce, aklım baĢım-

dan gitti. Güç ve kuvvetim kesildi âdeta. Sonra sen, benim niyetimi de bildin. Halbu-

ki bundan hiç kimsenin haberi yoktu. Ebû Süfyan‘la aramızda olan gizli bir anlaĢma 

idi. Anladım ki sen, Allah tarafından korunmaktasın. Hiç Ģüphesiz de, hak üzeresin. 

Ebû Süfyan‘ın cemaati ise, Ģeytan cemaatidir.‖ 

      Peygamberimiz ( s.a.v ) bu söze gülümsedi. Bedevi, Medine‘de bir müddet 

daha oturduktan sonra, Allah Resulünden izin alarak Memleketine dönmek üzere 

Ģehirden ayrıldı. 

   6-   Sizlere vahşinin kıssasını da anlatalım 

Uhut savaĢında Peygamber Efendimizin amcası Hz Hamza, VahĢi tarafından 

hunharca öldürülür. 

VahĢi Müslümanların kendisinden intikam alacağını DüĢünerek aylarca saklanır. 

Sonunda biri ona: Senin için en güvenli yer Muhammed'in yanıdır. Git, Allah‘ın 

Resulünden seni affetmesini iste, der. 
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VahĢi korku içinde Medine'ye gelir ve Sevgili Peygamberimizin, huzuruna girer 

Efendimizden kendisini bağıĢlamasını ister. Peygamberimiz VahĢi'yi görür görmez 

baĢını yere eğer. Ona bakama.o anda çok sevdiği amcasını hatırlar. 

 Hazret-i Hamza ile yaĢadığı güzel Hatıraları gözünün önünde canlanır. Mübarek 

Gözlerinden yaĢlar süzülür. 

Fakat o yine eĢsiz bir af örneği göstererek VahĢi'yi affeder. 

(vahĢinin affı, Ebu süfyanın oğlu ikrimenin affı, ifk hadisesinde iftira edenlerin 

affı örneklerini iĢle) 

7-Affet, Uzun YaĢa 

Newsweek dergisinin yaptığı araĢtırmanın sonuçları, insanın psikolojisiyle sağ-

lığının ne kadar birbirine bağlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Harvard Üniver-

sitesi uzmanları birini affetmenin vücudu birçok hastalıktan koruduğunu belirttiler. 

Dergiye göre sağlıklı bir yaĢam için ilk önce "affedici" olmak gerekiyor. Newsweek, 

affetmemenin ve öç alma duygusunun insanın bir parçası olduğunu belirterek, "bu 

konuda yapılan 1200 klinik araĢtırma, negatif duyguların insanın hem psikolojik hem 

de fiziksel sağlığına zarar verdiğini gösteriyor" diye yazdı. Ġnsanın bir olayı ya da bir 

kiĢiyi affetmemesi, kiĢinin üzerinde psikolojik bir baskı oluĢturuyor. Ve bu baskı 

zamanla kalp basıncının artmasına, kalp hastalıklarına sebep olan hormonal değiĢik-

liklere, nörolojik bozukluklara ve hafıza kayıplarına neden oluyor. Yapılan bir diğer 

araĢtırmada affetmemek gibi negatif duygular besleyen kiĢilerin "kortizol hormonu" 

seviyesinin arttığını ortaya çıkardı. Bu hormonun artması bağıĢıklık sistemi bozuk-
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lukları baĢta olmak üzere, Ģeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi hastalıklara sebep 

oluyor. (21 Eylül 2004 - Salı tarihli sabah.com.tr) 

Kalbinizle yaptığınız her Ģey size geri dönecektir.. (Hz. Mevlâna) 

BağıĢlamak, büyüklüğün Ģanındandır.    Hz. Ali (r.a.) 

Sana affedilmeyecek kadar büyük hata yapan birine akıl sınırlarının bittiği yer-

den baĢlayacak ceza vermek istiyorsan. Bütün samimiyetinle Affet.  Hissedilen her 

Ģeyi arĢivleyen Kader kendisiyle en iyi biçimde ilgilenecektir... ( ġems'i Tebrizi ) 

Ne olursan ol, Göründüğün kadarsın. Nasıl görünürsen görün; KarĢıdakinin seni 

gördüğü kadarsın. ( Mevlana ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


