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ÖNSÖZ 

 

Her tezin kendi yolculuğu olduğu gibi benim tezimin de kendine özgü bir yolcuğu 

oldu. Bir gün Öznur ÖZDOĞAN hocam yüksek lisans ders bitiminde “Nihal, senin 

gözlerinin içinde derin bir hüzün var” demiĢti. Ben o hüznün ne olduğunu zaman içinde 

öğrenecektim. BaĢka bir derste ise, “yaĢanmıĢlıklar yani hayatın içinden çıkanlar hem 

yaĢayana hem de muhataba anlatıldığında çok daha kalıcı izler bırakır. Bu sebepten 

yaĢadıklarınıza iyi bakın ve size ne anlatmak istediğini iyi düĢünün. Belki o 

yaĢadıklarınız size bilgelik katacaktır”, dedi. Henüz hem hüznümün hem de bilgeliğin 

ne anlama geldiğini bile idrak edememiĢken kendimi bir yolculukta buldum ve o 

yolculuğun adı da “AĠLE ĠLĠġKĠLERĠ”, ilk baĢta da kendi ailem oldu.  

 

DıĢtan bakıldığında aslında birbirine sıkı sıkıya bağlı bir aile yapısına sahip 

olduğu düĢünülmekteydi. Oysa yapısal aile kuramının kurucusu olan Salvador 

Munchin‟in bu tür aileleri daha ziyade iç içe geçmiĢ bir aile sistemi olarak ifade etmiĢ 

ve iç içe geçmiĢ aile tipinin patolojik bir aile tipi olduğunu öne sürmüĢtür. Ġçinde 

yaĢadığım aile sisteminin yapısı iç içe geçmiĢ aile ve temelinde ise otoriter vicdan 

hakimiyet kurmuĢtu. 

 

Tezim vesilesiyle gerçek vicdanın peĢine düĢtüğümü söyleyebilirim. Çünkü bu 

ayrımı yine Öznur hocamdan aldığımız derslerde öğrenmiĢtik. Otoriter vicdan bize 

sonradan öğretilen kurallar ve kaidelerle oluĢturulan, yer yer olumsuzluklar içeren 

bilgiler olabilirken, gerçek vicdan ise yüce yaratıcının bize üflediği ruhun tezahüründen 

meydana gelen ilahi yönümüz olduğunu öğrendik. Ġçimizdeki ilahi yönümüzün 

güçlenmesi adına gerçek vicdanın sesini ne kadar açığa çıkarabilirsek, otoriter vicdanın 
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sesini de o kadar kısabilecek olmamızdır. Böylece özümüzü bunu baĢardığımız ölçüde 

yaĢama imkanına da kavuĢmuĢ olacağız.  

 

Saygıdeğer hocam Öznur ÖZDOĞAN‟a yüksek lisans sürecimin baĢından sonuna 

kadar yanımda oluĢu, beni gözlerimde gördüğü hüznü keĢfetmem gerektiğini öğrettiği, 

o hüznün sebebini bulmak için bana cesaret verdiği, tezimin özgün bir yapıda olmasına 

müsaade ettiği ve içimdeki araĢtırma ruhunu her daim canlı tuttuğu için sonsuz 

teĢekkürlerimi sunarım. 

 

ÇalıĢma yaptığım süre boyunca zaman zaman çıkmaza girdiğim anlar da olmuĢtu. 

O anlarda benden desteğini hiç esirgemeyen, bana hem hocalık hem de ağabeylik yapan 

kıymetli hocam ve ağabeyim Ġsa CEYLAN‟a, pes etmeme asla izin vermeyen canım 

dostlarım Zeynep ERDEM, Zehra EROĞLU, Rukiye KARDAġ ve Muhammet Fatih 

DEMĠRDAĞ‟a, deney grubunda bulunan ve benimle aile hayatları hakkında özel 

bilgilerini paylaĢan kıymetli görüĢmecilerime, kontrol grubu oluĢturma aĢamasında 

öğrencilerle iletiĢime geçme konusunda çalıĢmamı kendi çalıĢması gibi sahiplenen 

fakültemizin güzel yürekli öğrencilerinden Hüseyin HASDEMĠR‟e, kısaca çalıĢmaya 

katılan tüm Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi öğrencilerine ve yaĢları her ne kadar 

küçük olsa da yürekleri yaĢlarından büyük olan ve hayatımdaki en özel iyikilerim 

Mamak Anadolu Ġmam Hatip Lisesi‟nden Nilüfer ĠMĠR, Mustafa YOZGATLI, 

Abdussamed AKÇAM ve Mehmet Faruk ARSLAN‟a çok teĢekkür ederim.  

 

Bir diğer teĢekkürüm ise aileme ama özellikle de kardeĢime. Çünkü o bu tezi 

sadece bir araĢtırma olmaktan çıkarıp, hayatın içinde nasıl bir yansıması olabildiğini 

gösteren, sadece göstermekle kalmayıp adım adım o hayat sahasında benimle beraber 

yürüyen, çıkan her bir sonuçta benim kadar onun da imzası olan, hatta kendi bulunduğu 
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noktadan (ifrat) dünyanın nasıl göründüğüne dair bana ıĢık tutan ve tuttuğu ıĢıkla benim 

de kendi bulunduğum yerin (tefrit) farkına varmamı sağlayan canım kardeĢim 

ġeymaYILMAZ‟a sonsuz teĢekkür ederim. Biz kardeĢimle iki zıt kutuptuk ama biz o 

zıtlığın içinde itidali yani dengeyi bulduk. 

 

Dileğim, yazmıĢ olduğum bu tezin aile içi iliĢkilerde, tıpkı kendi aile sistemimde 

olduğu gibi hem kendimizi hem de aile içi iliĢkilerimizin olgunlaĢma yolculuğunda, 

nasıl ki biz birbirimizi itidale taĢıma imkanına kavuĢtuysak, baĢka ailelere de bu 

yolculukta yardımcı olmasıdır. Tezimin anlamını ilk fark ettiğim günden bu güne 

söylediğim bir söz vardı: “Ne mutlu kendini keĢfetme yolculuğuna çıkma cesareti 

gösterebilene. Çünkü bu yolculuk cesaret gerektirir”. 
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KISALTMALAR 
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GĠRĠġ 

 

Toplumsal kurumların en küçük birimi olarak ifade edilen aile, her ne kadar 

yapısal olarak küçük olsa da, dünya sahasındaki her bir insanın doğumundan ölümüne 

kadar geçen süre içinde hem bireysel hem de toplumsal yönüyle geliĢimi açısından bir o 

kadarda büyük bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Günlük yaĢamı içinde birey her an 

hem çevresiyle hem de kendisiyle sürekli etkileĢim halindedir. Birey bu tür 

etkileĢimlerde bulunurken kendine özgü duygu, düĢünce ve davranıĢ özellikleri 

gösterir” (Cüceloğlu, 2011:37). Bu özellikler insanları diğer insanlardan ayıran 

özellikler olarak ifade edilir.  

 

ToplumsallaĢmanın aile içinde baĢladığını ifade eden Kumral (2017), akran grupları, 

kitle iletiĢim araçları, sosyal grup ve faaliyetlerintoplumsallaĢmada bireye yardım 

edeceğine iĢaret etmektedir.“Ancak karmaĢıklaĢan yaĢam, bireylerin bu yaĢam içinde 

daha rahat edebilmeleri için yeni roller üstlenmesini beklemektedir” (Kumral, 

2017:116). 

 

Teknolojinin ilerlemesiyle çok fazla alternatiflerle güçlenen dıĢ dünyaya paralel 

olarak, her geçen gün bağların biraz daha zayıfladığı aile içi iliĢkilerde, bireylerin 

birbirlerini dinlememeleri, anlamamaları ve hatta çoğu zaman anlamaya bile 

çalıĢmamaları aĢılması güç durumları beraberinde getirmektedir. Örneğin aile içinde 

geliĢen olumsuz bir olay neticesinde kurulan, hakimi anne veya baba olan soyut 

mahkemede, tarafların çoğu zaman eĢitlik kuralına tabi tutulmaksızın, gördüklerinden 

ve/veya iĢittiklerinden yola çıkarak adaletsiz hükümlere yol açmaktadır. Bu hükümler 

durumu o an için çözmüĢ gibi görünse de aslında çok daha büyük sorunları beraberinde 
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getirdiği farkedilmemektedir. Hele ki taraflardan birinin kendisini anlatmasına bile izin 

verilmeyen bir durum gerçekleĢmiĢ ise kendini ailenin istenmeyen kiĢisi ilan ederek 

aileden kopma durumlarını getirmektedir. Kendini aile içine ait hissetmeyen birey, 

oluĢan bu boĢluğu baĢka Ģekilde doldurma giriĢiminde bulunacaktır. BoĢluğun nasıl 

doldurulacağının ise ne yazık ki bir garantisi yoktur. Bu bir arkadaĢ gurubu olabileceği 

gibi insanlardan tamamen uzaklaĢarak onların içindeki boĢluğu dolduramayacağı 

düĢüncesiyle kötü olarak tanımlanan alıĢkanlıklar da olabilmektedir.  

 

Günümüzde oldukça yaygınlaĢan bağımlılık özellikle genç nesilleri ciddi tehdit 

etmektedir. 6 Mart 2019 tarihinde The Ankara Hotel‟de gerçekleĢen II. Ulusal 

Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu kapsamında yapılan söyleĢide, bağımlılığın 

gençler arasında yaygınlaĢmasının en büyük sebebinin gençlerin özellikle aile içinde 

anlaĢılmamaları ve kendilerini ait hissedememeleri olduğu vurgulanmıĢtır.  

 

Bir insanın kendini bir gruba veya topluluğa ait hissedebilmesi için güvenmesi 

dolayısıyla bağlanabilmesi gerekmektedir. Aidiyet, aile içi iliĢkilerle oluĢan ve sosyal 

çevre ile geliĢen bir duygudur. Bu sebepten aidiyet duygusunun hem psikolojik hem de 

sosyal açıdan birey için büyük önem taĢıdığı ifade edilmektedir. Aidiyet duygusunun 

bireylerde sağlıklı inĢa edilebilmesi için bireyin kendisini aile içinde değerli hissetmesi, 

ebeveynleri ve diğer aile bireyleri tarafından sevilip kabul görmesi gerekmektedir. Aksi 

durum söz konusu olduğunda ise yükselen değersizlik duygusu ve kabul görülmeme 

hissi bireyi aileden uzaklaĢtırmakla kalmayıp, herhangi bir grup tarafından kabul 

görülmek için kendi olmaktan da uzaklaĢtırmaktadır. Bu da samimiyetten çok uzak 

iliĢkilerin kurulmasına neden olması söz konusudur (GüneĢ, 2018:15-31). 
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Literatürde aile baĢlıklı araĢtırmalar incelediğinde, sıklıkla aile içi Ģiddet, 

boĢanma, aile içi iletiĢim problemleri gibi araĢtırmalar çıkmaktadır. Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı, Sosyal Bilimler Enstitüleri gibi kurumlarca yürütülen 

çalıĢmalarda problemleri önleyici ve/veya mevcut problemleri iyileĢtirici öneriler 

geliĢtirmeye çalıĢılmaktadır. Nasıl ki, sağlam zihin sağlam vücutta gizli ise, sağlıklı bir 

toplum için de sağlıklı çocuk, ergen ve yetiĢkinler gerekmektedir. Sağlıklı yetiĢkinliğin 

tohumu ise çocukluk döneminde yani aile içi iliĢkilerde atılmaktadır.  

 

A. AraĢtırmanın Problemi 

 

Tüm iliĢkinin temelinin atıldığı aile sisteminde, sistemin beslendiği ve sistemi 

ayakta tutan en önemli Ģeyin bağlar olduğunu söylemek mümkündür. Bağların niteliği 

iliĢkinin gücünü belirler. ĠliĢkileri anlamanın ve tanımlamanın yolu ise bireyin 

bağlanma modelini anlamaktan geçmektedir. EĢ (romantik) iliĢkisinde, ebeveyn-çocuk 

iliĢkisindeve kardeĢler arası iliĢkide belli baĢlı farklılıklar görülse de bağlanma 

Ģekillerindegüvenli olması beklenmektedir.  

 

Güvenli bağlanma aile içi iliĢkiler açısından büyük bir öneme sahiptir. ĠliĢkilerde 

güven kurabilmek için ise öncelikle ailede kurulu olan mevcut iliĢkileri hakkında aile 

üyelerinin farkındalık kazandırılması sonrasında ulaĢılan farkındalıklarla aile içi 

iliĢkilerin güçlenmesinde yardımcı olmaktır. Güvenli bağlanma aynı zamanda bir 

dönüĢüm sürecinin sonucu olarak da ifade edilebilir.  

 

Aile sisteminde bağlanmanın dıĢında birçok fonksiyonlar da mevcuttur.Bu 

fonksiyonlarda özellikle iliĢkiler boyutunda maneviyatın ne kadar yeri olduğu, 

iliĢkilerde meydana gelen boĢlukların dolması konusunda değerlerin etkisinin ne 
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boyutta olduğu vebireylerin Tanrı algılarının iliĢkilerde güvenli olabilmesinde herhangi 

bir etkisinin olup olmadığı merak konusudur.  

 

 

B. AraĢtırmanın Soruları 

 

Bu çerçevede aĢağıdaki sorulara cevaplar aranacaktır: 

 

1) Aile içi roller ile bağlanma modeli arasındaki iliĢki nedir? 

2) Bağlanma modeli ile maneviyat arasındaki iliĢki nedir? 

3) Değerler algısı ile maneviyat arasında iliĢki nedir? 

4) Değerler algısı ile bağlanma modeli arasında iliĢki nedir? 

5) Aile içi bağlar ile maneviyat arasındaki iliĢki nedir? 

6) Bağlanma modeli ile Tanrı algısı arasında iliĢki nedir? 

7) Sosyo-demografik bilgiler ile aileye bağlanma durumunu yordamakta mıdır? 

8) Uygulama öncesi ve sonrasında deney ve kontrol grubu arasında istatiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 
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C. AraĢtırmanın Amacı ve Önemi 

 

Aile kurumu, bireylerin doğumdan ölüme kadar süren geliĢim ve öğrenme 

süreçlerinin ilk ve en önemli merkezidir. Bu kurumda öğrenilen bilgiler insanı tüm 

yaĢamı boyunca takip eden ve yaĢamını nasıl sürdüreceğini belirleyen bilgiler bütününü 

barındırır. Ġnsan her ne kadar eğitim tahsil etmiĢ olursa olsun; annesinden, babasından, 

kardeĢlerinden ve aile büyüklerinden öğrendikleri bilgilere baĢvurması kaçınılmazdır. 

Çünkü o bilgilerin içinde yaĢanmıĢlıklar ve anlamlar vardır. Kalıcı öğrenmelerin ise 

daha çok kiĢinin yaĢadıklarından çıkardığı anlamlardan oluĢtuğu söylenebilir.  

 

Toplumun temel yapı taĢını oluĢturan aile, tek tek bireylerden oluĢur. Bu bireyleri 

aile yapan ise üstlenilen roller ve bireyler arasında kurulan bağlardır. Aile içi roller ve 

bağlar ise birbirinden farklı olmakla birlikte birbirini tamamlayan iki kavramdır. 

Bireyler arasındaki bağlar ne kadar sevgi temelli ve güvenli ise bireylerin üstlendiği 

rollerin oluĢturduğu sorumluluklar da o kadar hoĢgörülü ve gönüllülük çerçevesinde 

yerine getirecektir. 

 

Ġçinde yaĢanılan toplum, belirlenmiĢ bir kültür zemininde, bireylere birtakım rol 

kalıplarını öğretir ve buna bağlı sorumluluklar yükler. Kültürle birlikte öğrenilen roller 

kuĢaktan kuĢağa aktarılarak günümüze kadar ulaĢır. Süreç içerisinde rollere yüklenilen 

anlamlar değiĢikliklere de uğrasa (örneğin; babanın çocuğunu kucağına bile alması ayıp 

karĢılanırken zaman içinde değiĢmesi) sabit kalan anlamlar da vardır (örneğin; baba 

evin direğidir). Rolleri belirleyen toplumdur, rolleri üstlenen ise bireylerdir. Bireyler de 

öğrendiği rolleri ilk aile çatısı altında uygular. Bu noktada bağlar ön plana çıkar. 
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Günümüzde yaĢanan birçok problemin ana kaynağını iletiĢimsizlik 

oluĢturmaktadır. Ġnsanların birbirleriyle kurduğu her türlü iliĢki bir iletiĢimin sonucudur. 

Ġyi bir iletiĢim güzel ve sağlıklı iliĢkileri oluĢtururken, iletiĢimsizlik bunun tersini 

meydana getirmektedir. Aile ise iletiĢimin ilk gerçekleĢtiği kurum olması bakımından 

iliĢki tohumlarının da sağlıklı olması kurumun gücünü artıracaktır.  

 

Aile içi bağlar; bir çekirdek ailede; eĢ (romantik iliĢki), ebeveyn-çocuk Ģeklinde 

tanımlanabilir. Birçok bağlanma erken yaĢlarda benimsenmektedir. Ġleriki yaĢlarda bu 

bağlanma Ģekline ve türüne göre davranıĢta bulunulmaktadır. Ebeveynlerin veya bakım 

verenin çocukla kurduğu iliĢki biçimi aile içi roller ve bağlanma açısından önem arz 

etmektedir.  

 

Bu araĢtırma, aile içinde kurulan bağların güvenli olup olmadığını; Tanrıya 

bağlanma ile aile içi bağlanma arasında bir iliĢki olup olmadığını; kurulan bağlar ve 

üstlenilen roller/sorumluklar arasındaki iliĢkiyi ve bu iliĢkide maneviyatın rolünü ortaya 

koymayı amaçlayan bir araĢtırma niteliği taĢımaktadır. Ayrıca, aile içi iliĢkilere insanın 

içindeki maneviyat olgusundan hareketle kiĢinin manevi güçlenme yönünü harekete 

geçirmeyi ve bu içsel dinamiğin aile içi iliĢkilere olumlu hizmet etmesine yardımcı 

olmayı hedeflemektedir.  

 

AraĢtırma bir bütün olarak değerlendirildiğinde literatürde mevcut olan 

çalıĢmalarla benzerliklerinin yanında alana yeni bakıĢ açısı da getirmektedir. Bunlardan 

ilki bağlanma kuramı ile ilgilidir. Psikolojide önemli bir konuma sahip olan bağlanma 

kuramının felsefe ve Ġslam literatüründeki benzerliğinin keĢfedilmesi ile bağlanma 

olgusunun tarihsel sürecinin insanlık tarihine kadar uzandığı anlaĢılmıĢtır. Bu keĢifle 
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beraber bağlanma ve iliĢkiler ile ilgili farklı metotların da olabileceği düĢüncesi ile 

bağlanma olgusu üzerine yoğunlaĢılmıĢtır.  

 

Ġkincisi ise değerler ve maneviyat olgusunun araĢtırma kapsamında aktif rol 

oynaması veĠslam literatüründe (Tasavvuf ve Anadolu kültürü) bireyin hem 

kiĢilik/benlik geliĢimini hem de aĢkın varlık olan yüce Allah ile (bağlanmayı da içinde 

barındıran) iletiĢimini temsil eden nefs mertebelerinin öneminin gün yüzüne çıkması 

araĢtırmaya yeni bir boyut kazandırmıĢtır. Nefs mertebelerinisoyut bir iliĢkinin kılavuzu 

olarak değerlendirmek mümkündür. Sonuç olarak sözü geçen mertebelerin bir iliĢki 

kılavuzu olmasından hareketle insan iliĢkilerine de rehberlik edebileceği ortaya 

çıkmıĢtır. Böylece çalıĢmanın sonunda iliĢkilerde manevi güçlenmeye hizmet edecek bir 

yönteme ulaĢılmıĢ ve geliĢtirilmiĢtir. Yedi basamaktan oluĢan nefs mertebeleri iliĢkilere 

uyarlanırken temsil ettiği her basamağa uygun oluĢturulan yeni isimlendirmelerle 

anılmıĢtır. UlaĢılan bu yöntem üzerinde daha detaylı çalıĢmalar yapıldığında, özelde aile 

içi iliĢkilere genelde ise ikili iliĢkilere manevi güçlenme programı oluĢturulabileceği 

savunulmaktadır. Böylelikle araĢtırmanın bilim ve akademi dünyasına katkı sağlayacağı 

düĢünülmektedir. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM: AĠLE ĠLE ĠLGĠLĠ KAVRAMLAR 

 

A. Aile Sistemi 

 

Toplumun en küçük kurumu olan aile, dinamik bir yapıya sahiptir. Her bir aile 

üyeleri arasında duygusal bağlar olduğu gibi üzerlerine düĢen belirli rol ve 

sorumluluklar da mevcuttur. Sorumluluklar içinde ailenin biyolojik, sosyolojik, 

psikolojik gibi bazı fonksiyonları da yer almaktadır. “Belirli bir takım görevleri 

gerçekleĢtirme yönünden toplumlar arasında farklılıklar göstermekle birlikte her toplum 

kendine özgü bir aile biçimi yaratmaktadır” (Ġçli, 1997:59). 

 

Aile kurumunun en öne çıkan fonksiyonlarından biri toplumun devamlılığını 

sağlamaktır. Devamlılığı sağlamanın yanısıra maddi ve manevi değerlerin aktarımı da 

önemli bir diğer fonksiyonları olarak gösterilmektedir. ToplumsallaĢma sürecinebu vb. 

fonksiyonlar katkı sağladığı ifade edilebilmektedir. KarĢılıklı olarak iliĢki kurma ve bu 

iliĢkileri birtakım kurallara bağlandığı ortam yine ailedir (Doğan, 2012:161). 

 

Yani, “her bir aile yapı, fonksiyon ve gereksinimleriyle ayrı bir varlıktır ve 

toplumun üyelerini Ģekillendirir, besler ve toplumsal kurumlardan daha 

fazlasıdır”(Hallaç ve Öz, 2014:142).“Aileler insanlığın ve ulusların geliĢmesiyle birlikte 

yaĢam içinde önemli bir role sahiptir. Aile, evrim geçirmesine rağmen orijinal birçok 

fonksiyonunu hala korumaktadır” (Özabacı ve Erkan, 2017:1). 

 

Kumral insanların toplum içinde yaĢamasının bir gereklilik olduğunu ifade 

etmektedir. Çünkü insanların hem bedensel hem de ruhsal ihtiyaçları vardır ve bu 

ihtiyaçlar ancak topluluk halinde yaĢandığı zaman giderilebilmektedir. Ġhtiyaçların 
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giderilme isteği de insanları toplum içinde yaĢamaya itmekte ve dolayısıyla bu 

birlikteliği bir çeĢit zorunluluk haline getirmektedir. Bu iliĢkilerin zorunluluk yönü ise 

çift yönlü olarak kendini göstermektedir (Kumral, 2017:115). Yani bireyin topluma, 

toplumun da bireye ihtiyacı vardır. 

 

Kimsenin ailesini baĢtan belirleyemediği bu biyolojik sistem aslında zorunlu 

iliĢkinin baĢladığı ilk adres olarak düĢünülebilir. Bir arada yaĢayan insanlar mutlu 

olabilecekleri gibi zaman zaman problemlerle de karĢılaĢmaktadır. Aynı aile sistemini 

paylaĢan tüm aile üyelerinin yaĢadıkları problemler karĢısında farkındalık 

geliĢtirdiklerinde, çözüm için birbirlerine neyin daha çok yardımcı olabileceği 

noktasında olaylara zihinsel olarak yoğunlaĢıldığında uygun çözüme rahatlıkla ulaĢma 

sağlanacaktır (Üstündağ, 2014:115). 

 

Aile sistemler bütünü olarak ele alındığında dört temel unsurun varlığından söz 

edilmektedir: Aile yapısı, etkileĢimi, yaĢam döngüsü ve aile fonksiyonları. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde aile; hem çevresiyle hem de birbirleri ile iliĢki ve etkileĢim 

içerisinde bulunan dinamik bir bütünün parçalarını oluĢturduğu ifade edilmektedir 

(KarataĢ ve Kılıçarslan, 2013:113). 

 

AktaĢ (2004), aile sisteminin girdi ve çıktı döngüsünün olduğuna dikkat 

çekmektedir. Sisteme dıĢarıdan aktarılan her türlü bilgi aile içine girdikten sonra bir 

değerlendirme veya süzgeçten geçtikten sonra, düĢüncelerine ve kurulu olan 

sistemlerine uygun olanları alıp var olan sistemleri içinde bir takım değiĢikliklere 

gidilebilmektedir. Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise bu değiĢikliğin sadece 

aile sistemi içinde kalmamasıdır. Sistemdeki değiĢiklik topluma da yansıdığı için belli 

bir süre sonra toplumsal değiĢikliklere de etki etmektedir. Böylece toplumun içinde 
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yaĢamaya devam eden aile, hem kendi sistemindeki üyeleri, hem de sisteminin dıĢındaki 

yani toplumsal olarak büyük sisteme deetki etmekte ve alt – üst yapının karĢılıklı 

bağlılıkları ile büyük sistemi bir bütün olarak ayakta tutmaktadır (AktaĢ, 2004: 5).  

 

Aile sisteminin içine transfer edilen bilgilerin kabul edilme oranı ailelere göre 

farklılık gösterdiği düĢünülmektedir. Ayrıca bu bilgilerin oranı ne ölçüde olursa olsun 

sistemde değiĢikliklere sebebiyet vermesi dönüĢebileceğinin de göstergesidir. Yani 

bireylerden oluĢan aile sistemindeki dönüĢüm, toplumsal açıdan da bir dönüĢüme geçiĢ 

yapabilmektedir. O halde aile sistemindeki iliĢkiler ne kadar sağlıklı inĢa edilmiĢ ise 

sistem dıĢındaki iliĢkilerde de sağlıklı iliĢkiler inĢa etmek mümkün olabilecektir. 

 

Sağlıklı ailenin tanımı ve buna bağlı olarak sağlıklı ailenin özellikleri hakkında 

henüz tam bir anlaĢmaya varılmamasına rağmen, aile sistemi içerisinde yer alan aile 

fonksiyonlarının mümkün olduğu ölçüde yerine getirildiği ve aile bireylerinde 

fonksiyonel anlamda doyum sağlanabildiği taktirde, sağlıklı bir aile sistemi olarak kabul 

görmektedir. Aile fonksiyonlarından bazılarının iĢlevinin yerine getirilmesi 

noktasındaeksiklikler veya sorunlar oluĢtuğu tespit edildiğinde sağlıksız aile sistemi 

olarak tanımlanabileceği ifade edilmektedir (Özabacı ve Erkan, 2017:4).  

 

Salvador Minuchin fonksiyonelsiz aile yapılarını sağlıksız aile olarak 

nitelemektedir. Ona göre fonksiyonelsiz bir aile, üyelerinin geliĢimi için yapılması 

gereken fonksiyonları yerine getiremeyeceğini ifade eder ve buna bağlı olarak da beĢ tip 

aile patolojisinden söz eder. Bunlar; iç içe aileler, kopuk aileler, evine bağlı olmayan 

kocanın olduğu aileler, olgunlaĢmamıĢ ebeveynli aileler ve ilgisiz ebeveynli ailelerdir 

(Özabacı ve Erkan, 2017:61).  
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Aile patolojisinin oluĢmasına engel olmanın yollarından en önemlisinin aile içi 

iletiĢimin güçlendirilmesi olarak düĢünülebilir. Aile içi iletiĢimsizlik ebeveynleri 

etkileyebileceği gibi ailenin küçük üyelerini yani çocukları da etkilemektedir. SolmuĢ 

(2011), aile içi iliĢkilerin üç Ģekilde gerçekleĢebileceğini ifade etmektedir. Bunlardan 

ilki; anne-çocuk iliĢkisi üzerinedir. Anne ve çocuğun arasındaki iliĢki çocuğun 

davranıĢlarını etkileyebileceği yönündedir. Ġkincisi; ebeveynler yani karı-koca 

arasındaki çift iliĢkisinin ebeveyn ve çocuk iliĢkisini deetkileyebileceğidir. Böyle bir 

durumda çocuğun davranıĢlarına yansıması olacağı ifade edilir.Üçüncüsü ise çocuk 

gözlem yoluyla davranıĢ geliĢtireceğidir. Yani çocuk ebeveynlerinin davranıĢlarını izler 

ve onların davranıĢlarınıörnek alarak davranıĢ geliĢtireceği söylenmektedir (SolmuĢ, 

2011:39).  

 

B. Aile Ġçi Roller 

 

Aile içi roller denildiğinde akla ilk kadın ve erkek arasındaki güç iliĢkileri 

gelmektedir. Aile sisteminde bir takım roller vardır ve bu rollerin baĢında anne ve 

babalık rolü gelmektedir. DeğiĢen dünya ile rollerde esneklikler meydana gelmekle 

birlikte, annenin ev hanımı olduğu babanın ekmek parası kazanan ve evin reisliğini 

üstlenen yani eski sisteme bağlı olarak yaĢamaya devam eden insanlar da mevcuttur. 

Eski sistemdeki para kazanma sorumluluğunun erkeğe yüklenmesinin en önemli 

sebeplerinden biri sanayi toplumunun geçim sorumluluğunu erkeğin omuzlarına 

yüklemesinden kaynaklandığı ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu durum kadın ve 

erkeğin aile içindeki rolünü belirlemenin yanında toplumdaki konumunu da 

belirlemektedir (Suğur, 2016: 133). Bu aynı zamanda cinsiyet rolleri olarak da 

düĢünülebilir.  
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Aile içinde mevcut olan rollerin bireyler arasındaki dağılımı ve düzenlenmesinde 

birçok faktör olduğu ifade edilmektedir. Bu faktörler örneğin ailenin etnik kökeni, 

içinde yaĢadığı toplumun kültürü, ailenin geçmiĢ yaĢantıları ve deneyimleri gibi 

değiĢkenlerdir. Bunun dıĢında ebeveyn rol ve sorumluluklarını yüklenen çocukların var 

olduğu bazı ailelerde görüldüğü ifade edilir. Ancak bazı kültürlerde bu çocukların 

üzerlerine alabildikleri sorumlulukların deneyimleri ölçüsünde olabileceği yönündedir 

(Özabacı ve Erkan, 2017:12). 

 

Çocukların ebeveyn rolünü üstlenmelerinde kültürel etkilerin olduğu gibi annelik 

ve babalık rolünün de kültürel etkileri olabilmektedir. Ayrıca kadınların iĢ hayatına 

katılmaları (Bayer, 2013) ve eğitim düzeylerindeki artıĢ, aile içi rol ve sorumluluklarını 

kendilerinin belirleme olanağına eriĢtiği ifade edilir (Ġmamoğlu, 2012).  

 

Annelik rolünde kültürlerde farklılık gösteren ve zaman zaman gerek kendi içinde 

gerekse diğer kültürlerden etkilenerek değiĢiklik gösteren ideal bir annelik modelinden 

söz edilmektedir. Kadınlar isteyerek veya istemsizce bu modelden etkilendiği ifade 

edilir (Gökalp, 2016:87). Bu durum aktif olan düĢüncenin yaygınlaĢması olarak 

düĢünülebilir.  

 

Her ne kadar ideal annelik modeli vurgulanmıĢ olsada bir çocuğun davranıĢ 

geliĢtirmesinde anne kadar baba rolüne de ihtiyaç duymaktadır. Aslında roller birer 

davranıĢ kalıpları olarak değerlendirilmektedir ve kendi içinde bir mekanizması vardır. 

Eğer aile içindeki rol mekanizması sağlıklı bir iĢleyiĢ içinde ise herkes rolünün 

farkındadır ve rollerinin sorumluluklarını olması gerektiği gibi yerine getirdiği anlamını 

taĢımaktadır. Ama bu mekanizma sağlıklı bir iĢleyiĢ içinde değilse ailede eĢit bir görev 
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ve sorumluluk dağılımı olmamasından kaynaklı aile içi huzursuzluklara ve 

tükenmiĢliklere sebebiyet verebileceği ifade edilmektedir (Gültekin, 2012:128-129). 

 

Ebeveynler, çocuğun her açıdan geliĢimi için gerekli olan tüm ihtiyaçlarını 

sağlamak ve insan iliĢkilerindeki tutum ve davranıĢlarını oluĢturmalarında sorumlu olan 

kiĢilerdir (Demirutku, 2017:31). 

 

Çocukların davranıĢları üzerinde anne-babanın etkisini araĢtıran Evirgen (2010) 

anne-baba-çocuk iliĢkisinde iki temel boyut olduğunu ifade etmektedir. Ġlk olarak ifade 

edilen nokta ebeveynlerin çocuklarına olan tutumlarında sıcaklık ve duyarlılık olup 

olmadığı yönündedir (ilgili veya ilgisiz ebeveynlerin çocukları ile kurduğu iliĢkinin 

sonucu olarak olumlu veya olumsuz davranıĢ geliĢtirme). Ġkincisi ise ebeveynlerin 

çocuklarının hayatını takip ederken onların üzerlerinde kurdukları kontrolün düzeyi ile 

ilgilidir (baskıcı, aĢırı serbest veya iĢbirlikli gibi) (Evirgen, 2010:48-50). 

 

Çocuk sayısındaki artıĢ ebeveynleri çocukları ile olan iliĢkilerinde dengeleme 

noktasında zorlanma meydana getirse de, genellikle anne-babaların ilk ebeveynlik 

tecrübelerindeki hatalı veya eksik davranıĢları, sonradan dünyaya gelen çocuk veya 

çocuklarında tekrar etmemeye özen gösterme söz konusu olmaktadır. Hatta anne ve 

babaların ilerleyen zaman içinde ilk çocuklarında eksik kaldıkları veya 

tamamlayamadıkları noktalardan dolayı suçluluk duygusu yaĢayabilmektedirler. 

 

Anne-baba-çocuk rolleri olduğu gibi çocuk sayısının artması ile birlikte çocuklar 

arasında da roller oluĢmaktadır. YaĢa göre ağabey veya ablalık rollerinin özünde 

kardeĢlik iliĢkisi vardır. KardeĢler aile içi iliĢkilerinde birbirlerine hem kiĢilik hem de 

sosyal yönden geliĢimlerine büyük ölçüde katkı sağlamaktadırlar. KardeĢlik, aynı 
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ebeveynden biyolojik yollarla dünyaya gelme olabileceği gibi sadece bir ortak ebeveyn 

veya hiçbir ortak ebeveyn olmasa da kardeĢliğin oluĢabileceği ifade edilmektedir. Aile 

içi iliĢkilerin kalitesinde anne-baba-çocuk iliĢkisi rol oynadığı gibi kardeĢlik iliĢkisi de 

rol oynamaktadır. KardeĢ iliĢkisini etkileyen bazı faktörlerden bahsedilmektedir. 

KardeĢler arasındaki yaĢ farkı bunlardan biridir. YaĢ aralıkları az ise kardeĢler oyun 

arkadaĢı olarak birlikte büyümektedirler. YaĢ aralıkları fazla ise büyük olan kardeĢ 

küçük olanın bakımında rol oynamaktadır. Bir diğer faktör ise doğum sırası olarak ifade 

edilmektedir. Büyük olan kardeĢin kendinden sonraki kardeĢlerine daha olumlu 

davrandığını öne süren araĢtırmaların yanında daha olumsuz tutum sergileyenlerin de 

olduğu vurgulanmaktadır. Ebeveynler arasında yaĢanan olumsuzlukların (tartıĢma ve 

uyumsuzluklar gibi) kardeĢlerin daha çok birbirine kenetlenmesine yol açma durumu da 

kardeĢ iliĢkilerini etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Son faktör ise 

ebeveynlerin çocukları arasında farklı muamelelere baĢvurması olarak geçmektedir. 

KardeĢler arasında daha az sevildiğini düĢünen çocuk düĢmanca tavırlar 

sergileyebileceği ifade edilmektedir (Rodop, 2015:4 vd.). 

 

Özellikle son faktör kardeĢ iliĢkisinde yaralayıcı bir etkiye sahip olduğu 

düĢünülmektedir. Bu durum sadece kardeĢ iliĢkisine değil dıĢlanan çocuk ve ebeveyn 

iliĢkisine de zarar vermektedir. Anne-babanın yaklaĢımı kardeĢler arası iliĢkide çok 

önemli bir rol oynamaktadır. KardeĢlerin zaman zaman birbirini kıskanma durumları 

elbette olabilmektedir. Ebeveynlerin bu durumu doğal karĢılaması, aralarındaki iliĢkinin 

akıĢ içinde olumluyadönüĢmesine olanak sağlayacaktır. Yapılan bazı araĢtırmalarda 

çocukların toplumsallaĢmasında kardeĢ iliĢkisi içerisinde büyüyen çocuk ile tek çocuk 

olarak büyüyen arasında farklılıklar olduğu ifade edilmektedir. KardeĢ iliĢkilerinin 

benlik geliĢiminde de katkısı olduğu düĢünüldüğünde bu iliĢkilerin olumlu yönde 

geliĢebilmesi için ebeveynlere büyük sorumluluklar düĢmektedir (Samurçay, 1982). 
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C. Aile YaklaĢımları 

 

Son zamanlarda çift ve aile yaklaĢımı kuramlarına bakıldığında kullanılan ve öne 

çıkan birden fazla kuram çeĢidi görülmektedir. Geleneksel danıĢma sürecinden 

etkilenerek uyarlamalara metodlar geliĢtirenlerin yanında yeni bakıĢ açısı ortaya 

koyarak alanda özgün ve yeni yaklaĢım geliĢtirenler de mevcuttur. Bu yaklaĢımların her 

biri birer ekol haline gelerek son zamanlarda yaygın bir Ģekilde kullanılmaktadırlar. 

Ayrıca bahsi geçen bu kuramlar sıklıkla denenmiĢ ve baĢarılarını kanıtlamıĢ olan 

yaklaĢımlar olarak kendilerini göstermektedir (Küçük, 2019). 

 

Ekollerin hem yaklaĢımı hem de amaçları birbirinden farklı olsa da ortak yaklaĢım 

ve amaçlar Ģu Ģekilde özetlenebilmektedir: “Aile içi iliĢkilerde bireylerin arasında uyum 

oluĢabilmesini sağlamak amaçlı sözel iletiĢimi arttırmak, aile bireylerinin duygusal 

bağları da göz önüne alarak duygusal iletiĢimi arttırmak veya kolaylaĢtırmak, aile içi 

rollerden kaynaklı oluĢan güç dengesini düzenleyerek yeniden sağlamak, aile içi 

rollerden kaynaklı problemi varsa onun belirlenmesi, akut sorunların çözümü ve aile içi 

bireyler içinde suçlamaları seçilmiĢ birey üzerinde toplanmasını önlemek” olarak ifade 

edilmektedir (Samancı ve Ekici, 1998:47-48). 

 

Ailelerle çalıĢılan bu yaklaĢımlar bireylerin içsel dünyasından çok bireylerin 

birbiri ile olan iliĢkilerine odaklanmaktadır. Yani resmi bir bütün olarak görmek 

hedeflenir. ĠliĢkilerde meydana gelen problemli davranıĢlara danıĢmanlık kapsamındave 

geniĢ bir biçimde bakıldığında, uygulayıcıların problemli davranıĢa neden olan sorunları 

belirlemeleri için özel ve farklı yöntemlerden yararlandıkları görülmektedir (Üstündağ, 

2014:115). 
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AĢağıda aile yaklaĢımları kısa bir Ģekilde açıklanmıĢtır: 

 

1. Psikanalitik Aile YaklaĢım 

 

Psikanalitik aile yaklaĢımın en önemli temsilcisi Murray Bowen‟dir. Bowen, 

kendi ismini verdiği bir aile terapisi modeli geliĢtirmiĢtir. Modelin temeli sistematik bir 

yaklaĢıma dayanmaktadır. Bowen geliĢtirdiği aile sistemleri terapisinde bireylerin 

davranıĢlarına ve mevcut olan problemlere birçok açıdan bakan bir terapi olarak ifade 

edilmektedir. Uygulamalarında olayları derinlemesine incelediği, bireylerin akıllarına, 

sınırlarına ve kalplerine kadar inme eğiliminde olduğu da söylenmektedir. Özellikle aile 

bağını ve yaĢamını çok daha geniĢ ele aldığı da bilgiler arasında yer almaktadır. Bowen, 

geçmiĢ yaĢantıları da ebeveynlerle olan çözüme ulaĢmamıĢ duyguların gidilen her yere 

beraberinde taĢındığını ve o deneyimlerde kalanların sadece eskide kalmayıp yeni 

iliĢkilerin de o bilgilere göre kurduğunu ileri sürmektedir. Bowen‟e göre, eğer geçmiĢ 

yaĢantılardan (içinde büyüdüğü aile sistemi) veya kuĢaklardan (üç kuĢak öncesine kadar 

uzanabilmektedir (Yılmaz, 2016:26)) aktarılan bilgilerde inceleme yapılmaz ve gerekli 

düzenlemelere gidilmezse, davranıĢların değiĢmeksizin iliĢkiler çerçevesinde tekrarlama 

görülebileceğini belirtmiĢtir (Özabacı ve Erkan, 2017:37). 

 

2. Yapısalcı Aile YaklaĢım 

 

Yapısalcı aile yaklaĢımının kurucusu Salvador Minuchin‟dir. Bu yaklaĢımda 

parçalar arası iliĢki üzerinde durularak bütünün bilgisine ulaĢılacağı yönünde olmasının 

yanında sosyal çevrenin de önemine değinmektedir(Özabacı ve Erkan, 2017:55). 
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Ayrıca yaklaĢımın sistemi aile üyelerinin güçlü yönlerine odaklanarak bireyler 

arası uyum sağlayabilecekleri yetenekleri ortaya çıkarmak ve geniĢletmek üzerine 

kuruludur (Gerhard, 2019:125).  

 

Minuchin, aile sistemini toplumun en temel sistemi olarak değerlendirmesinden 

ve parçaların iliĢkisinin öneminden dolayı aile sistemini birçok kategoriye yani alt 

sistemlere ayrıldığı ifade edilmektedir. Bu alt sistemler bir çekirdek ailede anne, baba, 

çocuk/çocuklar olacak Ģekilde eĢ, ebeveyn ve kardeĢ gibiüç ayrı kategorilerden 

oluĢmakta ve bu alt sistemler de farklı fonksiyonların sorumluluğunu almaktadır (Tura, 

2014:32; Üstündağ, 2014:116).  

 

Aile içi paylaĢılan bireyler arası sorumluluklarını yerine getirilmesiiçin alt 

sistemler oluĢturulmuĢtur (Yıldız, 2017:160). Teoriye göre, çift yönlü bir etkileĢim söz 

konusudur. Bireyin tutum ve davranıĢları ailedeki diğer tüm bireylerini etkilediği gibi 

genel olarak ailenin tutum ve davranıĢları da bireyi etkilemektedir. Buna kavramsal yer 

değiĢtirme denilmektedir (Üstündağ, 2014:117). 

 

3. YaĢantısal Aile YaklaĢımı 

 

YaĢantısal aile yaklaĢımının temelini hümanistik ve fenomenolojik görüĢe 

dayandıran ve isimlerinden sıklıkla bahsettiren en önemli temsilcileri Virginia Satir ve 

Carl Whitaker‟dir (Yılmaz, 2016:25).  

 

Satir, aile içi iletiĢim kalıpları üzerinde dururken, Whitaker ise geliĢim ve 

duyguların önemine iĢaret etmektedir. Bu durum aynı teorinin iki farklı metodunun da 

olduğunu göstermektedir. Ayrıcabu yaklaĢım için geçmiĢ bilgi ve tecrübeler değil Ģimdi 
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ve burada (here-and-now) önemlidir. YaĢantısal yaklaĢımın gayesi bireyleri değiĢtirme 

giriĢimi ile tüm aileyi değiĢtirmeye çalıĢmaktadır. Bu açıdan bakıldığında aslında içsel 

bir değiĢimin olmasına odaklandığı görülmektedir (Özabacı ve Erkan, 2017:67 vd.).  

 

Ġçsel değiĢim bireylerin farkındalık kazanmalarıyla baĢlamaktadır. Farkındalık 

sayesinde bireylerin kendi öz benliklerini keĢfetmede ve kendilerine ait rolleri 

görmelerine yardımcı olacağı yönündedir. Bununla birlikte anlamlandırmalarla da 

süreci kolaylaĢtırmaktır (Nuroğlu Çırpan, 2019:24). 

 

4. Sistemik Aile YaklaĢımı 

 

Sistemik aile yaklaĢımı Ludwig von Bertalaffly tarafından farklı sistemlere 

uygulanabilen özellikli ve evrensel geçerliliği olan bir model olarak geliĢtirilmiĢtir. 

Sistemik yaklaĢım bireyleri biyo-psikososyal bağlamda bütüncül olarak ele almaktadır. 

Psikoterapötik yönelimleri de olan bu yaklaĢımda en önemli nokta olarak kaynaklar 

gösterilmektedir. Kaynaklar ise karmaĢık sistemler bütünüdür. Sistemik aile 

yaklaĢımının uygulanmasında mevcut problemi ve değiĢimin planlamasında döngüsel 

bakıĢ açısını gerçekleĢtirmektedir. Ortaya çıkan belirtiler daima bir amaca hizmet 

etmektedir. Kuram içerisinde aile fonksiyonları terminolojisi olarak algılanan bazı 

durumlar vardır. Bunlar bireysel gerginlik, kızgınlık ya da harekete geçmek olarak 

bilinmektedir. Aile içinde iletiĢim biçiminden meydana gelen problemlere ve 

çatıĢmalara odaklanan biryaklaĢım olduğu ifade edilmektedir (Özabacı ve Erkan, 

2017:77-79). 

 

Sistemik yaklaĢımda hiçbir olay neden-sonuç iliĢkisi açısından değerlendirilmez. 

Çünkü olaylarda ne daha az ne de daha fazla doğru vardır. Problemleri farklı açılardan 
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değerlendirerek suçluluk ve utanç gibi olumsuz duygulardan alıkoyma 

amaçlanmaktadır. YaĢanmıĢ olaylardaki problemlere karĢı üretilen bakıĢ açılarıyla diğer 

insanlar üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu duygusal açıdan hissetmek ve 

anlamlandırmaya kolaylaĢtırmaktadır (ġahan, 2016:39). 

 

5. Stratejik Aile YaklaĢımı 

 

Stratejik aile yaklaĢımı Jay Haley ve eĢi Cloe Madanes birlikte geliĢtirmiĢtir. Jay 

Haley, sistemik yaklaĢımın asli üyelerinden olduğu bilinmektedir. Ġki yaklaĢımın ortak 

noktalarının olduğu gibi farklılıkların da olduğu bilgiler arasında yer almaktadır 

(Gerhard, 2019:75).  

 

En önemli ortak özelliği Ģimdiye odaklanması ve ailenin yaĢam döngüsünde 

geçilmesi gereken aĢamalara ulaĢabilmelerine yardımcı olmaktır (Algan, 2017:131). 

Farklılıklar arasında en dikkat çeken nokta ise aile sistemlerinde sevginin gücüne ve 

sevgiyi kullanmaya odaklanmasıdır (Gerhard, 2019:61).  

 

Stratejik yaklaĢımın uygulanabilirliği çok basit ve pragmatik olması bakımından 

birey ve ailelerin hızlı bir değiĢim göstereceğine inanılmaktadır. Yapılan uygulamalarda 

birey ve ailelerin bir problemi farklı açılardan bakabilmeyi, fark edilen problemlerin 

birtakım uygulamalarla çözülebileceğini, kiĢiye iyi gelmeyen alıĢkanlıklardan 

vazgeçilmesi gerektiğini, yeri geldiğinde miĢ gibi davranmayı tavsiye eden yaratıcı 

teknikleri mevcuttur. YaklaĢımın savunucuları karĢılaĢtıkları direnç karĢısında olumlu 

giriĢimlerle o direnci kırılabileceği düĢüncesindedirler. Direncin kırılması ile problemin 

çözüm noktasındaki farkındalıkların daha hızlı ortaya çıkabileceği de bir diğer husustur. 
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Problemler ilk önce somutlaĢtırılıp sonra ise stratejik yöntemlerle çözüme gidebilecek 

olası yollar oluĢturulmaktadır (Yılmaz, 2016:24). 

 

6. BiliĢsel-DavranıĢçı Aile YaklaĢımı 

 

BiliĢsel-davranıĢçı aile yaklaĢımı aile ve evlilik terapisinde kullanan öncü isimler 

Albert Ellis, Frank Dattilio, Norman Epstein, Andrew Schwebel ve Aaron Beck‟dir 

(Nuroğlu Çırpan, 2019:28). Deney ve gözleme dayalı bir anlayıĢa sahiplerdir (IĢıkay, 

2019:16).  

 

YaklaĢımın adından da anlaĢılacağı üzere kuramsal alt yapısını biliĢsel davranıĢçı 

kuramdan almaktadır. YaklaĢık 40-50 yıldır çift ve ailelere yönelik biliĢsel-davranıĢçı 

yöntemleri uygulama konusunda yoğun uğraĢlar vermiĢlerdir. YaklaĢıma göre 

insanların sembolik düĢünme kapasitelerinin olması istendik Ģekilde davranıĢlarını 

düzenleyebilecekleridir (Özabacı ve Erkan, 2017:97-98; Gerhard, 2019:276).  

 

BiliĢsel-davranıĢçı yaklaĢımın bütününde psiko-eğitim bulunmaktadır. Eğitimin 

olduğu yerde ise ödevler olması kaçınılmazdır ve nitekim bu yaklaĢımda da önemli bir 

rol almaktadır. Verilen ödevlerin yerine getirilme konusunu takip eden sorumlu kiĢi, bu 

yöntemi benimsemiĢ ve uygulamakta olan danıĢmanlardır. UlaĢılmak istenen durumlar 

ise bireyin kendi değiĢimi için gayret oluĢturulmasına, iĢe yaramayan davranıĢların 

mümkün olduğunca ortadan kaldırılmasına, olumlu bakıĢ açısı geliĢtirilmesine ve 

problemin çözümüne yardımcı olunmasıdır (IĢıkay, 2019:18; Yılmaz, 2016:27). 
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7. Öyküsel YaklaĢım 

 

Öyküsel yaklaĢımın savunucuları yani postmodernist düĢünce akımı “Tek bir 

gerçeğin herkes için doğru” sözü reddedilmiĢtir. Onlar, gerçeklerin peĢinden koĢmak 

yerine insanın öznel / biliĢsel yönünün ön plana taĢınmasını, bireylerin kendilik algısını 

ve bireylerarası iliĢkilerin yeniden yapılandırılmasını savunulmaktadır. YaklaĢımın 

savunucuları hem danıĢanın sesi ve anlattığı hikaye hem de sosyal çevresinin (birey-

çevre etkileĢimin) önemini vurgulamaktadır (Karaırmak ve Bugay, 2010:26; Özabacı ve 

Erkan, 2017:107).  

 

White ve Epston öyküsel terapinin ilk kurucularıdır. Onlara göre terapistin asli 

amacı, kiĢisel öykülerden alternatifler tanımlayarak veya öyküleri yeniden inĢa ederek 

yepyeni anlamlarla tatmin edici deneyimlerin oluĢmasını ve ortaya çıkmasını 

sağlamaktır. Yani burada yapılmak istenen Ģey insanlara kendi öykülerini anlatırken 

daha üretken bir biçimde yeniden oluĢturmalarına yardımcı olmaktır (ġabanova, 

2017:36).  

 

Öykü anlatımında olayların zaman dilimi, sırası ve temanın iliĢkisi (yakın-uzak 

gelecek, Ģimdi ve yakın-geçmiĢ) arasındaki bağlantılar dikkate alınır. Aynı zamanda 

çoklu hikayelerin de varolabildiği ifade edilir. Burada çift yönlü bir iliĢkiden bahsedilir. 

Hikayeler yalnızca yaĢanılan hayatla ilgili değildir. Çünkü öyküsel terapide anlatılan 

hikayeler kiĢilerin yaĢadığı hayatı da Ģekillendirmektedir. Bu sebepten hikayede 

anlattığı kiĢi olduğu veya olma olasılığı sürecin içinde birlikte yorumlanır (Bedir, 

2019:19). 
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8. Çözüm Odaklı YaklaĢım 

 

Çözüm odaklı yaklaĢım savunucularının büyük bir kısmı Kısa Süreli Aile 

DanıĢma Merkezi‟nde beraber görev almıĢlardır. Çözüm odaklı yaklaĢımın önemli 

savunucuları arasında Bili O‟Hanlon ve Eve Lipchik, De Shazer ile Kim Berg‟in 

yanında Michele Weiner-Davis bulunmaktadır (Baygül, 2015:35).  

 

Çözüm odaklı yaklaĢım diğer yaklaĢımlardan farklı olarak problemin çözümüne 

odaklanmaktadır. Bu yaklaĢımda terapist sorunların olası çözümleri için danıĢanla 

birlikte hareket edip onun değer ve deneyimlerini esas alarak çözümler üretmektedirler. 

Öne sürülen olası çözümlerden kendisine en uygun olan bir çözümü danıĢan seçtikten 

sonra gerçekleĢtirebilir olması için birbirini izleyen küçük adımlarla destek olmaktadır. 

Burada terapistin görevi sorunu çözmek veya çözümler önermek değildir. Bir nevi 

yapılmak istenilenleri eyleme dönüĢtürücü bir plan oluĢturma ve aynı zamanda 

isteklerin geliĢtirilmesinde danıĢanla iĢbirliği yapmaktır (Gerhard, 2019:332).  

 

Buradaki asıl amaç danıĢanın çözümü kendisinin bulmasını sağlamaktır. Bu 

yaklaĢıma göre problemin ne olduğunun pek bir önemi yoktur, önemli olan ailedeki 

bireylerin gerçekten değiĢmek istemesidir. DeğiĢimin çok büyük olması da gerekli 

değildir. Ufacık bir değiĢim bile aileyi motive etmeye yetmektedir. Buradaki temel 

amaç ailenin istekli bir biçimde değiĢim sürecine girmesidir (Sarı, 2015:16-17). 

 

9. Manevi YaklaĢım 

 

Aile yaklaĢımları arasında yer edilmekte olan manevi yaklaĢım, diğer 

yaklaĢımlardan farklı olarak bireyin psikolojik iyi oluĢuna manevi yaklaĢımlarla hizmet 
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etmeyi amaçlamaktadır (Göcen, 2012). Ġnsan doğası gereği farklı ihtiyaçları olan bir 

varlıktır. Bu ihtiyaçlar bedensel, zihinsel ve ruhsal yani manevi ihtiyaç olarak ifade 

edilmektedir.Özdoğan, insanın manevi ihtiyaçlarını 4 baĢlıkta ele almaktadır. Bunlar; 

var olmak, ait olmak, anlam bulmak ve kendini aĢmaktır (Özdoğan, 2012:43). 

 

Bireyin manevi ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karĢılanabilmesi amacıyla hem 

teorik hem de pratik açıdan geliĢtirilmiĢ birçok yöntem bulunmaktadır (Özdoğan, 2010; 

Mollaoğlu, 2013; ġenbaĢ, 2019). Bu alanda yapılan akademik çalıĢmalar manevi 

ihtiyaçları derinlemesine ortaya koymaya çalıĢmaktadır. AraĢtırmalarda manevi 

ihtiyacın karĢılanmasında kutsal kitapların yol göstericiliğinin yanı sıradeğerlerinde 

önemi anlaĢılmıĢtır (Özdoğan, 2010; Belen, 2010; AğırbaĢ, 2017). Değerler aile içi 

bağların geliĢmesinde ve güçlenmesinde büyük ölçüde rol oynamaktadır. 

 

Ülkemizde manevi danıĢmanlık üzerine birçok araĢtırma yapılmıĢtır. Örneğin 

Belen (2014), manevi danıĢmanlıkta bireylerin stresle baĢa çıkma düzeylerini yükseltme 

amacıyla bibliyoterapi tekniğinden yararlanmıĢtır. Uygulamada dini ve kültürel 

kaynaklardaki tasvir ve kıssalara yer verilmiĢtir. 2013 yılında Turgay ġirin tarafından 

geliĢtirilen Ġhsan Modeli, manevi danıĢmanlıkta uygulanan bir diğer çalıĢmadır. Bu 

model ile dini bilgi ve pratiklerve biliĢsel davranıĢçı terapiteknikleri birleĢtirilerek 

uygulamıĢlardır (Yıldırım, 2019). Dilen (2019), insanın anlam arayıĢından yola çıkarak 

manevi danıĢmanlık ve varoluĢçu psikoterapiyi birlikte değerlendirmiĢtir. Maneviyat 

insanın anlam dünyasına hitap etmesinden dolayı varoluĢçu yaklaĢımla birlikte uyum 

içerisinde hareket etmek mümkün olmaktadır. 

 

Yurt dıĢında yapılan araĢtırmalarla maneviyatın aile danıĢmanlığı kapsamında 

önemli bir yere sahip olduğu ortaya konmuĢtur. Öyle ki, 2000 yılında San Diego 
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Üniversitesi‟nde bir grup araĢtırmacı “Spiritual Issues in Family Therapy: A Graduate 

Level Course” yani lisans üstü düzeyde 2 yıllık / 48 derslik bir eğitim programı 

geliĢtirerek bu tarz eğitimin gerekliliğinin altını çizmiĢlerdir (Patterson, Hayworth, 

Turner ve Raskin, 2000).  

 

Walsh (2009), Spiritual Resourcesin Family Therapyadlı, bünyesinde geniĢ 

araĢtırmaları barındıran eser ile literatüre önemli katkılar sağlamaktadır. Aile terapisinin 

sınırlarını maneviyata açarak bakıĢ açısını geniĢletmek ve çift ve ailelerle çalıĢan tüm 

uygulayıcılar için bir harita oluĢturmayı amaçlamaktadır. Walsh, 2012 yılında The 

Spiritual Dimension of Family Life adlı makalesindede aileyaĢamı içindeki manevi 

inanç ve uygulamaların toplumsal ve kültürel etkileri üzerine bir çalıĢma ortaya 

koymaktadır (Walsh, 2012). 

 

David Trimble‟nin editörlüğünü üstlendiği “Engaging with Spirituality in Family 

Therapy” adlı eserde aile terapisinde maneviyatın da entegre edilmesinin öneminden 

bahsedilmektedir. Kültürler arası farklılıkları kabul etmek ve farklı manevi gelenekleri 

temsil ederek mevcut metafizik uygulamalarından yararlanmalarını sağlamaktır. Kısaca 

amaç, danıĢanların ruhsal yaĢamları ve kendi ilahi deneyimleriyle meĢgul olmaları 

hususunda onlara rehberlik etmektir. Bu rehberlik hizmeti aile üyelerinin hem kendi iç 

dünyasını hem de bireyler arası iliĢkilerini kapsayacak Ģekilde tasarlanmaya çalıĢılmıĢtır 

(Trimble, 2018).  
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM: AĠLE ĠÇĠ BAĞLAR VE MANEVĠYAT 

 

A. Bağlanma ve Boyutları 

 

Her bir insanın bir varoluĢ serüveni vardır. Bu varoluĢ serüveni anne karnında 

baĢlayıp ölünceye kadar devam eden bir süreçtir. Henüz bir hücre iken kendine ayrılmıĢ 

özel bir bölgede ilk geliĢim sürecini tamamlayarak dünyaya gelir. Literatürde her ne 

kadar bebek dünyaya geldikten sonra annesi ile bağ kurduğu ifade edilse de, anne 

karnında iken ilk bağlanmanın gerçekleĢtiği düĢünülebilir. Hücrenin embriyo olabilmesi 

için sperm ve yumurtanın birleĢmesi yeterli değildir. O hücrede bir canlılık vardır ama 

yaĢam olabilmesi için anne rahmi ile bağlanması Ģarttır. Aksi halde tutunamayan her 

hücre gibi düĢmesi kaçınılmaz olur. Manevi bağlanma ise bu sürecin ilk anından 

itibaren insanın ruhsal kodlarında yer almaktadır. Nitekim Hicr suresi 29. ayette 

Yaradanın ruhundan insana üflediği geçmektedir. Soyut bir bağlanma(yaradan ile 

bağlanma)dan somut bir bağlanma(anne rahmi)ya geçiĢ arasında boĢluk olmaması 

Yasin suresi 82. ayeti akla getirmektedir.“Ol der ve hemen olur” ayeti, Yaradanın 

yaratma arasında boĢluk olmadığını ifade etmektedir. Bu da her iki bağlanmada ilahi bir 

yön olduğuna ıĢık tutmaktadır.  

 

Ġlk bağlanma neticesinde geliĢimini tamamlayan ve dünyaya gelen her insan, 

zaman içerisinde bedensel, zihinsel ve ruhsal geliĢim ve öğrenme süreçlerinin etkisiyle 

yeryüzündeki varoluĢsal konumunu belirleme imkânlarına kavuĢur.  

 

Varlık alanında bir yere (mekâna) sahip olan insan temiz, hoĢ, ekin ekilmedik 

yer,gerçek dost, vefakâr, uyum sağlamak gibi anlamlara gelmektedir. Ġnsanlar kadın ve 
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erkek olmak üzere iki farklı cinsiyet olarak vücut bulmuĢtur. Ġnsanlar öz olarak tekdir ve 

diğer insanlardan ayrılan farklı özellikleri vardır. YaratılmıĢ tüm canlılar içinde en 

mükemmeli olduğu da bilinmektedir. (Özdoğan, 2010:11). Ayrıca insan kendinde bir 

canlılık barındırmaktadır. Bu canlılığın kaynağı ise nefstir. Ġnsanın insan olabilmesi için  

nefseihtiyaç duymaktadır (Deniz, 2015:29).  

 

Gabriel Marcel, bir insan ancak beraber yaĢarsa var olabileceğini savunmaktadır. 

Ona göre varolmak birlikte-varolmaktır ve insan ancak baĢka bir insanla birlikte ise yani 

onunla bağlanmıĢ ise var olabilir (Bayraktar, 2014:XĠX). Marcel bağlanmayı “ben” ve 

“sen” iliĢkisi üzerinden tanımlamaktadır. Ona göre bir insan sadece kendisi olarak ele 

alınamaz. O, insanın var olabilmesi ancak ötekinin varlığı ve onunla bağlanarak 

mümkündür. Ayrıca bu durumu ahlaki bir anlam ve ontolojik bir gereklilik olarak kabul 

etmektedir (Bayraktar, 2014:46). Marcel‟in bağlanmaya yüklediği anlama bakıldığında, 

bağlanma ile insanın varoluĢu arasında sıkı bir iliĢki olduğu söylenebilir. Ġnsanın 

toplumsal bir varlık olduğu, yaĢamlarını “öteki”lerle kurdukları iliĢki vesilesiyle 

zenginleĢtirdiği ve bu iliĢkilerin kurulmasında bağlanmanın önemi göz önüne 

alındığında haksız olmadığı görülmektedir.  

 

Ruppert (2014), Marcel‟e yakın bir düĢünceyi savunmaktadır. Ona göre 

bağlanmak, doğanın ilkesidir. Ġnsanlar topluluk halinde yaĢamlarını sürdürmek 

durumundadır. Bireyleri birbirine çeken ve yakınlaĢtıran itici güç ise bağlanmadır 

(Ruppert, 2014: 53). 

 

GüneĢ (2018) de, hayatın bağlanmadan ibaret olduğunu ifade etmektedir. 

Bağlanmak insanda yaĢama sevincini artırır. Psikolojik birçok sorunların temelinde 

bağlanamamak veya aĢırıya kaçan bir bağlanma yatmaktadır. Bağlanamamak 
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evlenmeye veya nikahlanmaya engel değildir. Hatta çocukları olsa bile güven duygusu 

geliĢmediği için aile içi hiçbir iliĢkide aktif rol oynayamamaktadır. Birçok duyguda 

yetersiz kaldıkları için kaçınan bir pozisyona geçmektedirler. Bireylerin ileriki yaĢlarda 

bağlanma problemleri yaĢamamaları için çocuk yaĢta bağlanmayı öğrenmelidirler 

(GüneĢ, 2018:15-17.). 

 

Bağlanmayı kuramsal çerçevede ilk ele alan kiĢi Bowlby‟dir. Bowlby ilk 

bağlanmanın anne-bebek/bakıcı-bebek arasında inĢa edildiğini ifade etmektedir. Ġlk 

bağlanma aynı zamanda yakın iliĢki olarak da ifade edilebilir. Bowlby insanların yakın 

iliĢki kurmak istedikleri kiĢilerle duygusal olarak güçlü bağ kurma eğiliminde 

olduklarını bağlanma kuramı ile açıklamaya çalıĢmıĢtır. Bağlanmanın bir sistemi 

olduğunu açıklayan Bowlby, bebeğin doğumundan itibaren yaĢamını devam 

ettirmesinden meydana gelen bir gereksinimden kaynaklı duygusal bağ kurma eğilimi 

olduğunu belirtmektedir. Bağlanma gerçekleĢtiği takdirde; bu genelde anne olarak 

geçmektedir; çocuğun hem olası tehlikelere karĢı hem de çevresini keĢfetme noktasında 

kendini güvende hissetmesi mümkün olmaktadır (Sümer ve Güngör, 1999:72).  

 

Bir bebeğin güven içinde geliĢebilmesi için güven duygusunu tatması ve yaĢaması 

gerekmektedir. YaĢamına katmadığı bir duyguyu hayat sahasında sergilemesi de 

beklenemez, daha doğrusu beklenilmemesi gerektiği düĢünülmektedir. Ayrıca bebek ilk 

bağlanma deneyimi ister bir bakıcı figürü ile kursun ister bir anne figürü ile bağlanma 

noktasında bir baba figürüne yani bir erkek modeline de ihtiyaç duymaktadır. Nasıl ki 

dünya çift kutuplu ise, insan da iki cinsiyet üzerine yaratılmalarından dolayı çift 

kutupludur. Bu bakımdan bebeğin bağlanma deneyimini de her iki cinsiyet ile 

gerçekleĢmesi doğal bir durum olarak değerlendirilmeye alınması gerekmektedir.  
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Bağlanmanın gerçekleĢmesini sağlayan farklı yollardan bahsetmek mümkündür. 

Bunlar; anlık temas, duyusal algılama, konuĢma, duygu, düĢünce ve anılardır (Ruppert, 

2014:53). Anne-çocuk iliĢkisinde sözü geçen bu yolların tamamı süreç içinde yerini 

bulmaktadır. Dikkat edildiğinde bu yollar baba-çocuk iliĢkisi için de söz konusu 

olacaktır. Kucağına almak, göz teması kurmak, sözel iletiĢime geçmek, sevgi 

göstermek, olumlu düĢünceler çerçevesinde anılar biriktirmek örnek olarak 

gösterilebilir.  

 

Bir insanın güven içinde yaĢamını sürdürebilmesinde anne kadar babanın da rolü 

oldukça büyük olduğu bilinmektedir. Çekirdek aile sisteminde anne bebeğin fizyolojik 

ihtiyaçlarını karĢılarken, baba ise güvenlik ihtiyacını karĢılamayı kendine hedef 

edinmiĢtir. Bu bağlamda baba rolünün bağlanmanın kalitesine doğrudan etkisi olduğu 

söylenebilir. Korumacı yapıya sahip olan baba figürü çocukların hayatında sadece 

otorite olarak var olduğunda, geliĢime olumlu bir katkı sağlayabilmesi pek mümkün 

olmamaktadır. Eğer otorite korkunun egemen olduğu, hatanın kabul görülmediği ve 

kusursuzluğu sürekli vurgulayanbir imaja sahip ise iletiĢimin sağlıklı kurulamamasına 

neden olabilir. Cüceloğlu‟nun (2008) dediği gibi, insanlar korku-kaygı kültüründen 

uzaklaĢılarak saygı-güven kültürüne geçmeleri önemlidir. Bunu baĢaramadıkça toplum 

içerisinde öfkeli, kaba, bıkkın, kaygılı, gergin, asık suratlı ve Ģüpheci olacaktır 

(Cüceloğlu, 2008:10). Korku kültürünün güven kültürüne dönüĢebilmesinde babanın 

rolü azımsanmayacak ölçüde olduğu düĢünülmektedir. 

 

Çocuk için baba, anneden farklı bir dünyadır. Onunla bağlanma anne gibi doğal 

yollarla ilerlememektedir. Kendine özgü nitelikleri ve farkları vardır. Çocuğun duygusal 

geliĢimi için babanın önemi büyük bir öneme sahiptir. Çocuktaki kimlik oluĢumunun 

yarısı anne ise diğer yarısı da babadır. Bu sebepten çocuğun ilk senelerinde baba da 
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çocukla oyunlar oynaması, onunla vakit geçirmesi oldukça önemlidir (Ruppert, 

2014:73).  

Mine Cihanoğlu (2012) “Babayla Bağlanma” konusunu ele aldığı yazısında, baba 

ile güvenli bağ kuran çocuklarda çevreyi keĢfetme ve oyun oynama davranıĢlarının 

arttığından bahsetmektedir (Cihanoğlu, 2012:186).  

 

KeĢfetmek için harekete geçmek, hareket etmek için de atılacak adımdaki zemine 

güvenmek gerekmektedir. Zemin kaygan olsa bile düĢtüğünde kendisini kaldıracak bir 

babanın olduğunu bilmesi bile güven duymasını sağlayacağı düĢünülmektedir. 

Cihanoğlu (2012), çocukların anne-babaları ile güvenli bağ kurabildiğini ve bunun için 

farklı yollarla oluĢabileceğini vurgulamaktadır. Anne-baba-çocuk üçlüsünü ikiĢerli 

gruplarda ele alındığında anne-çocuk bağlanmasının bakım verme üzerine, baba-çocuk 

bağlanmasının da oyun yoluyla kurulduğunu belirtmektedir. Güvenli bağlanabilmek için 

karĢılıklı değer verme ve dolayısıyla iliĢkinin temelinde duyarlılık olması gerektiği 

bilinmektedir. Bu özelliğinin ise baba-çocuk iliĢkisinde önemli ve belirleyici bir rol 

oynadığı belirtilmektedir. Öncelikle çocuğun bakımını üstlenen kiĢinin, temel 

gereksinimlerine karĢı duyarlı davranması ve ihtiyacını o an gerektiği Ģekilde 

karĢılayabilmesi gibi babanın da aynı özenle çocukla oyun yoluyla ve oyun bağlamında 

ihtiyacını anlamaya çalıĢması gerektiğinin ve o doğrultuda çocuğa yaklaĢması 

gerektiğinin ciddi bir öneme sahip olduğunun altı çizilmektedir. Çünkü duyarlılık, ilgili 

olma durumudur. Bu sebepten anne-babanın her ne kadar uygulama yolları farklı da 

olsa bağlanmada her ikisi de belirleyici bir role sahiptirler (Cihanoğlu, 2012:186-187).  

 

Çocuk geliĢimi üzerinde yapılan araĢtırmalarda oyun oynamanın hem bedensel ve 

zihinsel geliĢim hem de sosyal açıdan olumlu etkileri görülmüĢtür (Bekmezci ve Özkan, 

2015:81-87; Özer, 2006:54-57; Pedagoji Derneği, 2016). Her ne kadar insanların 
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davranıĢlarını belirleme noktasında kalıtım ve çevrenin oransal değerlendirilmesitam 

olarak ifade edilemese de (Geçtan, 1998:28) oyun oynamanın geliĢtirici özelliği ile 

baba-çocuk bağlanmasında “duyarlılık” iliĢkisi birlikte değerlendirildiğinde çocuktaki 

güvenli bağlanma ve karakter oluĢumunda baba rolünün doğrudan etki ettiği 

söylenebilir. 

 

Bowlby‟den sonra bağlanma üzerine Ainsworth, Hazan ve Shaver gibi 

araĢtırmacılar çalıĢmalar yapmıĢ ve yetiĢkinlikte de bu bağlanmanın romantik iliĢkiler 

üzerinden devam ettiği kanısına varmıĢlardır. YetiĢkin bağlanma modelleri arasında 

Bartholomew ve arkadaĢlarının geliĢtirdiği “Dörtlü Bağlanma Modeli” ise dikkat 

çekmektedir.  

 

  Benlik Algısı  

  Olumlu Olumsuz 

BaĢkası  Olumlu Güvenli (+/+) Saplantılı (-/+) 

Algısı Olumsuz Kayıtsız (+/-) Korkulu   (-/-) 

Tablo 1:Bartholomew – Dörtlü Bağlanma Modeli 

 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere dört tür bağlanma Ģekli vardır. Anlatımda 

artı (+) ve eksinin (-) kullanılması görsel olarak da kolaylık sağlayacağı 

düĢünülmektedir. Buna göre ilk olarak güvenli bağlanan yetiĢkinler için iki artı (+/+) 

kullanılmıĢtır. Çünkü güvenli bağlananlar hem benlik algıları hem de baĢkası algıları 

olumlu olarak ifade edilir. Bu bağlanma modeline sahip olan insanlar kendilerini değerli 

ve sevilebilir olarak tanımlarken, karĢısındakileri de ulaĢılabilir ve duyarlı olarak 

görmektedirler. Ayrıca güvenli bağlanan kiĢilerin benlik saygıları yüksek olduğu için 

yakınlık kurmaktan rahatsız olmadıkları gibi otonomiye de sahiptirler. Güvenli 
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bağlanmanın dıĢında kalan diğer bağlanma türleri güvensiz bağlanma türleri olarak 

kategorize edilmiĢtir. Bunlardan biri olan saplantılı bağlanma türünde benlik algıları 

olumsuz (-) yani kendilerini değersizolarak tanımlarken karĢısındakileri de olumlu (+) 

değerlendirmektedirler. Bu değerlendirme sebebiyle de dıĢ dünyadan onay almak ve 

kabul görme endiĢesi taĢır ve büyük ölçüde iliĢkileriyle meĢgul oldukları 

söylenmektedir. ĠliĢkilerinde aĢırı yapıĢkan tarzlarıyla da dikkat çeken saplantılı 

bağlanan insanlar her ne kadar diğerleriyle yakın iliĢki kurmayı arzu etseler de iliĢki 

kurmak istediği kiĢiyi kendilerinden uzaklaĢtırabilmeleri ifade edilir. Korkulu bağlanma 

türünde çift taraflı bir olumluluktan (-/-) bahsedilmektedir. Korkulu bağlanan kiĢi 

kendisin değersiz(-) görüldüğü gibi, karĢısındakileri de olumsuz(-) olarak 

tanımlamaktadır. Diğer bir deyiĢle kiĢi, kendisinin değere ve sevilmeye layık olmadığı 

kanaatindedir. Aynı zamanda baĢkalarının reddedici olduğu ile ilgili inançgeliĢtirmiĢtir. 

Zaten bu iliĢkinin oluru yoktur ve çabalamak anlamsız gibi düĢünceler geliĢtirmektedir. 

Yani korkulu bağlanan kiĢiler yakın iliĢkiler kurmaktan kaçınırlar ya da iliĢkilerinde 

oldukça fazla sorun yaĢarmaları söz konusudur. Güvensiz bağlanma kategorisinde yer 

alan son bağlanma türü olan kayıtsız bağlanmada, güçlü bir ego görüldüğü söylenebilir. 

Çünkü kendiliklerini değerli (+) ve sevilebilir olarak tanımlamalarının yanında, 

diğerlerine karĢı olumsuz (-) değerlendirmelere sahiptirler. Kayıtsız bağlanmada benlik 

ön plandadır. Benliklerine en ufak bir olumsuzluğa tahammülleri olmadığından 

herhangi bir hayal kırıklığına uğramamak veya reddedilmemek için yakın iliĢkilerden 

kaçınmaktırlar. Bu Ģekilde bağımsız ve güçlü olmaya çalıĢarak kendilik algılarını 

koruma altına almayı önemsemektedirler (ÇalıĢır, 2009:243-244).  

 

Kayıtsız bağlanma biçimine sahip olan bireyler için her ne kadar yakın 

iliĢkilerden kaçtıkları ifade edilse de, gerek ailevi ısrarlar gerekse bedensel, zihinsel ve 

ruhsal ihtiyaçlar kendilerini bir aile kurumu içinde bulmalarına zemin hazırlamaktadır. 
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Ayrıca bu modele sahip kiĢiler evlendikleri, birliktelik kurdukları veya kuracakları 

kiĢilerin bir saplantılı bağlanma biçimine sahip biri olacağı bilinmektedir. Çünkü 

aralarında çekim vardır (kayıtsız + / -, saplantılı - / +).  

 

Korkulu bağlanan kiĢilerin benlik algısını olumsuz olmasının yanı sıra baĢkaları 

algısı da olumsuzdur. Bu sebepten iletiĢim kuramadı gibi iletiĢim kurmanın da bir 

anlamı olmadığı kanaatine bile sahip olması kaçınılmazdır. Kurama bakıldığında 

korkulu bağlanma da diğer bağlanma türleri gibi mevcut bir bağlanma türüdür. Güvenli 

bağlanma her anlamda pozitif bir yapıya sahipken korkulu bağlanma ise negatif bir 

yapıya sahip olduğu görülmektedir. Bu negatiflik göz önünde bulundurulduğunda 

iletiĢime kapalı bir sistem oluĢturduğu görülmektedir. Korkulu bağlanmanın negatif 

yapısı kiĢilerin iletiĢim kanallarını tıkayarak iletileri tamamen engellemektedir. ĠletiĢim 

kanallarının tıkanması demek, o kiĢiye ulaĢılamamak demektir. Eğer iletiler muhatabına 

ulaĢmazsa gerginliğe sebep olması da kaçınılmazdır. Buradan anlaĢılacağı üzere 

özellikle iliĢkilerde korkunun olmaması gerektiğidir. Korkuyu ortadan kaldıracak en 

güzel araç ise sevgidir. Sevgi de insanın varoluĢsal özelliklerinden birisi olduğu 

söylenebilir. Ayrıca korku duygusu ortadan kalktığında üç durum ortaya çıkmaktadır. 

Korkulu bağlanan kiĢi sadece kendini sever ve değer verirse kayıtsız, sadece 

karĢısındakini sever ve değer verirse saplantılı, hem kendini hem karĢısındakini sever ve 

değer verirse güvenli bağlanma modeline geçmektedir. 

 

Bir insan ne ile bağlanabilir, sorusuna yanıt arandığında ise birçok yanıt 

verilebileceği görülmektedir. Örneğin; insan doğa ile bağlanabilir, baĢka bir insan ile 

bağlanabilir, aĢkın olan varlıkla yani yaradan ile bağlanabilir. Bağlanmaya varoluĢsal 

bir anlam yüklendiğinde, “insanın Allah‟ın yeryüzündeki halifesi” (Bakara, 2/30) 

olması bakımından ilk bağlanmanın yaradan ile olduğunu söyleyenebilir. 
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Hayta (2017), inanan insanların yaratıcısı ile bağlanabildiği ölçüde hayatın içinde 

yaratıcısını hissedeceğini ifade etmektedir. Aynı durum insan iliĢkileri için de 

geçerlidir. Karı-koca, ebeveyn-çocuk gibi iliĢkiler en güzel örneklerdendir. Ġnsanın 

yaratıcısı ile bağlanmasının iliĢkilerini doğrudan etkilediğini savunmaktadır (Hayta, 

2017:110).  

 

Ġnsanın yaratıcısı ile olan bağını çoğunlukla kiĢinin kendi iç dünyası içinde 

yaĢama durumu olarak düĢünüldüğünde bağlanmanın nasıl ve ne Ģekilde gerçekleĢtiğini 

ve yaĢamın içinde aktif konuma taĢınabilmeyi sağlayan bir göstergeye ihtiyaç duyulur. 

Bu ihtiyacı karĢılayabilmek içingerekli olan Ģey ise yaĢam sahasını paylaĢtığımız 

bireylerle kurduğumuz sağlıklı iletiĢimdir. 

 

Özdoğan‟a göre (2010), bir insan her Ģeyden önce kendini tanıması gerektiğini 

ifade etmektedir. Ġnsanların birbirleriyle sağlıklı iliĢkiler kurabilmesi için iletiĢime ve 

dolayısıyla kendine özgü becerilerini fark ederek onları ortaya çıkarması gerekmektedir 

(Özdoğan, 2010:26).  

 

Nitekim Mevlâna; “Canında bir can var, o canı ara! Beden dağında bir mücevher 

var, o madenini ara! Ey yürüyüp giden dostbütün gücünle ara! Aradığını dıĢarıda değil, 

kendi içinde ara” (Mevlâna, 2013:15) diyerek bireyleri içsel yolculuğa çıkmalarını ifade 

etmektedir. Hayat yolculuğu insanlara sunulmuĢ bir keĢif ve öğrenme süreci olduğu 

düĢünülürse, bu yolculuk esnasında hem bireylerin kendi ile iletiĢime geçebilmede hem 

de baĢkaları ile kuracağı sağlıklı iletiĢimde, kiĢisel deneyimlerle iliĢkiler hakkında öznel 

keĢiflere ulaĢılmasından söz edilebilir. 
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Toplumda iliĢkiler konusunda farklı düĢünceler olmakla birlikte, birinin 

diğerinden daha fazla bağlandığı, daha fazla sevdiği, daha fazla önemsediği, daha fazla 

değer verdiği gibi bir anlayıĢ hakimdir. ĠliĢkiler noktasında en büyük problemler de 

burada baĢ göstermektedir. Fazla yapan tarafın beklentisi yaptığı kadar bile olsa, eksik 

yapan taraf o beklentiyi karĢılayabilecek düzeyde olamamaktadır. Örnek olarak 

bağlanma kuramında da söz edilen saplantılı ve kayıtsız bağlanma gösterilebilir. Bir 

taraf her durumda daha fazla (saplantılı bağlanma) iken diğer taraf eksik (kayıtsız 

bağlanma) kalabilmektedir. Yani iki aĢırı uç ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla güvenli 

bağlanmadan uzaklaĢılmaktadır. 

 

Sözü geçen iki aĢırı uç Aristoteles‟in “altın orta (fazilet)” teorisini akla 

getirmektedir. Bu teoriye göre, bir Ģeyin fazla veya eksik olması kötülüğü temsil 

etmektedir. Ġyi olan ise iki durumun ortasıdır. Buradaki kötülük, davranıĢların ve 

etlenimlerin eksik veya fazla oluĢudur. Fazilet ise bu iki durumun ortasını temsil 

etmektedir (Akderin,2014:49). 

 

Ahlaki düzlemde değerlendirildiğinde tüm davranıĢların uyumlu ve düzenli bir hâl 

içerisinde olması gerektiğidir. Fazileti bozan durum kötü olarak nitelendirilmektedir. 

Zira fazlalığın veya aĢırılığın ve eksikliğin olduğu yerde faziletten bahsetmek mümkün 

değildir. Bu denklem sadece davranıĢlar için değil duygular için de geçerli olmaktadır. 

Duygulardaki fazlalık veya eksiklik yine olumsuzluğa sebebiyet vermektedir. Kılıç 

(2009), örnek olarak kendine güvenme konusunu değerlendirmektedir. Bir insan 

kendine fazlaca güvendiği takdirde atılganlığa, eksik güvendiğinde ise korkaklığa sebep 

olmaktadır. Oysa bu iki duygunun ortası yani faziletli olanı cesaretli olmaktır (Kılıç, 

2009:24). 
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Ġslam ansiklopedisinde faziletli olmak, dengeli (itidalli) olmak anlamını taĢıdığı 

ifade edilmektedir. Asıl olması gereken de budur ve aksi durum söz konusu olduğunda 

ifratın veya tefritin oluĢması demektir. Ġfrat fazlalığı, tefrit ise eksikliği temsil 

etmektedir (Çağrıcı, 2001:456). Ġslam anlayıĢında denge hali tavsiye edilen bir hal 

olarak bilinmektedir. Fatiha süresi 6. ayetinde geçen “sırât-ı müstakîm” ifadesi de itidali 

iĢaret etmektedir. “Bizi dosdoğru yola ilet (Fatiha, 2/6)(DĠB, 2012 (I): 58).” ayeti 

gidilecek yolun yani istikametin önemini göstermektedir. Kame kökünden türeyen 

istikamet (müstakîm) kavramı (Ünal, 2009), itidali, denge halini yani orta yolu ifade 

eden bir kavram olarak tanımlamak mümkündür (Özdoğan, 2015-2016). 

 

Ġki aĢırı ucun ortada buluĢmasını insan iliĢkileri açısından bakıldığında iliĢkide 

güven ortamını da sağladığı söylenebilir. Yine Aristoteles‟in teorisine göre, iki ucun 

ortaya olan mesafesi eĢit olarak kabul edilir ve bu herkes için aynı değerlendirilir. Lakin 

“bize göre orta” denildiği zaman cevaplarda farklılıklar meydana gelmektedir (Akderin, 

2014:49).  

 

Burada “bize göre ortayı bulma” ifadesi iliĢkiler açısından yorumlandığında her 

iliĢkinin kendine göre bir yaĢam biçimi olduğu söylenebilir. Nitekim her saplantılı veya 

kayıtsız bağlanan bireylerin iliĢkideki tutumları birebir aynı düzeydedir demek doğru 

bir ifade değildir. Bu sebepten her bir iliĢki kendi içinde özeldir.  
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Özetle: 

ĠliĢkilerde (Psikolojide) Felsefede Ġslam literatüründe 

Saplantılı Bağlanma Fazlalık/AĢırılık Ġfrat 

Kayıtsız Bağlanma Azlık/Eksiklik Tefrit 

Güvenli Bağlanma Altın Orta/Fazilet Ġtidal 

 

Dörtlü bağlanma kuramı ele alındığında benlik ve baĢkası algısının olumlu (+) ve 

olumsuz (-) yönleri göze çarpmaktadır. Güvenli bağlanmada benlik algısı (+) ve baĢkası 

algısı (+), korkulu bağlanmada benlik algısı (-) ve baĢkası algısı (-), saplantılı 

bağlanmada benlik algısı (-) ve baĢkası algısı (+), kayıtsız bağlanmada benlik algısı (+) 

ve baĢkası algısı (-) dır. Zıtlık arasındaki çekimden bahsedildiğinde güvenin olduğu 

yerde korkudan, korkunun olduğu yerde güvenden bahsetmek mümkün değildir. 

ĠletiĢim üzerinden değerlendirilirse güven varsa iletiĢim kanalları açık yani aktif, korku 

varsa iletiĢim kanalları kapalı yani pasiftir. Bu iki bağlanma arasında çekimden ziyade 

itici bir güç görülmektedir. Tam aksine saplantılı bağlanma ve kayıtsız bağlanma 

arasında bir çekim ortaya çıkmaktadır (artı ve eksinin çekimi). Kaçan kovalanır, biri 

ittikçe diğerinin yapıĢkanlaĢması gibi durumlar buna örneklik teĢkil etmektedir.  

 

Duygusal açıdan birbirine bağlı iki insandan birinde mevcut olan herhangi bir 

özelliğin diğer insanla olan iliĢki deneyimini direkt olarak etkilediği söylenmektedir 

(Harma, 2012:313). Dolayısıyla, iliĢkilerde dikkatli incelemeler yapıldığında 

görülecektir ki, kaçan hangi dozda kaçıyorsa, yapıĢan aynı dozda yapıĢıyordur. Yani 

ister kaçan olsun ister yapıĢan, durumu fark edip dengelenmeye adım attığı an 

karĢısındakinin de aynı ölçüde adım atacağına ĢaĢırmaması gerekir. Çünkü bu durum 

zihinsel olduğu kadar ruhsal bir dengeye geliĢtir (terazinin iki kefesi gibi).  
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“Kimse beni anlamıyor!” sözü, iletiĢimin sağlanmadığı zamanlarda ortaya çıkan 

duygunun kelimelere dökülmüĢhali olarak ifade edilebilir. Sözü geçen ifadenin altında 

ise anlaĢılmak isteği yatmaktadır. AnlaĢılmak ruhun ihtiyaçlarından olduğu söylenebilir. 

Bu ifade “kendimi nasıl anlatabilirim?” olarak değiĢtirildiğinde, kiĢilerin hareket 

noktası da “kendi” olacaktır. KarĢıdan beklemek belirsiz bir bekleyiĢ olabilecek iken, 

kendinden yola çıkmak hareketi ifade edeceğinden durağan yani pasif değil daha aktif 

bir süreç olacaktır. Hareket iliĢkiye de canlılık vereceği gibi var olan problemlerin fark 

edilip çözülme olasılığının da artıracağı düĢünülmektedir. Elbette problemleri görmek 

aynı zamanda çözüleceği anlamına gelmemektedir. Bir problemi çözebilmek için önce 

problemi görmek yani problemin ne olduğunu bulmak sonra ise mevcut problemi nasıl 

çözebileceği konusunda bir fikir oluĢturmak gerekir. Fikir oluĢtuktan sonra kiĢi kendine 

en uygun gelen yolu kendi belirleyip o yoldan problemi çözmek için harekete geçmesi 

gerekecektir. 

 

Ġnsan hak ile batılı, iyi ile kötüyü gerçek vicdanı aracılığı ile birbirinden ayırması 

mümkün olacaktır. Nitekim yüce Allah Kur'an'da Ģöyle buyurmaktadır: “Biz, insana iki 

yolunu gösterdik (Beled, 90/10). Muhakkak, biz ona (insana) doğru yolu gösterdik. O, 

isterse Ģükredici ister nankör olsun (Ġnsan, 76/3)” (Deniz, 2015:61-62). 
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B. Aile Ġçi Bağlar ve Değer ĠliĢkisi 

 

Ġnsanı diğer canlılardan ayıran birçok özelliği vardır. Bu özelliklerden biri 

toplumsal bir varlık oluĢudur. Toplumsal bir varlık demek topluluk halinde yaĢamak ve 

birçok ortak paydada buluĢmak demektir.Sosyolojik açıdan değerlendirildiğinde bu olgu 

“toplumsal gerçeklik” (Doğan, 2012:68) olarak kabul edilmektedir.  

 

Geçtan, insanların topluluk halinde yaĢamalarını“doğanın ürkütücü gücü ile baĢ 

edebilmek” (Geçtan, 1998:11) adına diğer insanlara ihtiyaç duymalarını ifade 

etmektedir. Dolayısıyla insanlar yaĢayabilmek ve çoğalabilmek için birbirinin hem 

bedensel hem zihinsel hem de ruhsal gücüne yani varlığına ihtiyaç duymaktadır. 

Topluluk halinde yaĢayan insan geçmiĢten bu güne, kısacası yaĢamın her döneminde bir 

baĢka insanın varlığına ihtiyaç duymuĢtur. En basitinden insan mutlu olduğu 

zamanlarda mutluluğunu paylaĢarak çoğaltmak isterken, mutsuz olduğu zamanlarda ise 

mutsuzluğunu paylaĢarak azaltmak istemektedir (Özdoğan, 2010:35). Bu paylaĢımın 

gerçekleĢebilmesi için bağlanmalara gereksinim duyulur.  

 

Ġnsanların toplumsallaĢması ve sağlıklı bir toplum oluĢturabilmesi için her 

kesimden insana öncelikle saygı duyması gerekmektedir. AyrıĢtırıcı yönlerin altını 

çizmek yerine ortak payda olarak kabul edilmesi gereken insan olmanın etrafında 

birleĢilmelidir. Eğer insan hayatını bir toplum içerisinde idame ettirme durumundaysa 

ve o toplumun örf ve adetleri dıĢında yetiĢmiĢ ise o zaman içinde yaĢamak istediği 

toplumun alıĢkanlıklarını, değerlerini, yaĢam biçimlerini, inançlarını, kültürlerini 

öğrenmekle baĢlamalıdır (Kumral, 2017:117). 
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Toplumun adetlerini benimsemek durumunda olmasa bile o toplumasaygı durması 

birleĢtirici bir güç olarak değerlendirilebilir. Özdoğan (2010), insanlar aralarında bağ 

kurabilmek için ise sinerjiye ihtiyaç duyduklarını ifade etmektedir. Ona göre, sinerjin 

bir enerjisel birleĢmedir (Özdoğan, 2010:69). ĠliĢkisel anlamda insanların arasında 

sinerji oluĢmadığı zaman “elektiriğim tutmadı”, “enerjisini beğenmedim”, “bir Ģey beni 

ona doğru çekiyor”, gibi söylemlerle karĢılaĢılabilir.  

 

Enerjisel birleĢme sadece insanlar arasında gerçekleĢtiğini söylemek doğru 

olmayacaktır. Ġnsan-insan arasında olabileceği gibi doğanın her yerinde ve insan-doğa 

arasında bile oluĢabilmektedir. Özdoğan (2010), sinerjiyi Ģu Ģekilde açıklamaktadır: “Ġki 

bitkiyi yanyana diktiğimiz zaman kökler birbirine karıĢır ve toprağın niteliğini geliĢtirir. 

Böylece her iki bitki de ayrı ayrı kaldıkları zamankinden daha iyi yetiĢir” (Özdoğan, 

2010:69). Aile kurumu bu denklemde düĢünüldüğünde tüm bireylerin tek tek, her biri 

arasında kurulan bağların arasındaki uyum ve akıĢ olarak ifade edilebilir. 

 

Hem biyolojik hem de enerjisel birleĢmenin en büyük temsilcisi rolüne sahip olan 

aile ve her bir üyesinin, iliĢkiler açısından da temsil ettiği yapının sorumluluklarının 

bilincinde olmalıdır. Sorumluluk bilicini duygusal olgunlukla beraber düĢünülebilir. 

Cüceloğlu (2015), duygusal olgunluğunu tamamlayamamıĢ insanlarda bir boĢluğun 

mevcut olduğunu ve bu boĢluğu tanımlayamadıklarından dolayı da mutsuz olduklarını 

ifade etmektedir. Ona göre bu kategori içinde yer alan insanlar yetiĢkin çocuklardır. 

Onlar içlerindeki boĢluğu tanımlayamadıkça o boĢluğu doldurmak için farklı Ģeylere 

yönelmektedirler. Ama yöneldikleri hiçbir Ģey asıl gereksinim duyduğu Ģeyi temsil 

etmediği için de mutsuzluğu hem kendi içinde devam etmekte hem de bu mutsuzluğu 

çevresine de yansıtmaktadırlar (Cüceloğlu, 2015:15-16).  
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Cüceloğlu‟na göre (2015) yetiĢkin çocuklargüven problemi yaĢamaktadırlar. Hem 

kendilerine hem de baĢkalarına güvenmekte güçlük çekmektedirler. Yani güven ve 

özgüven eksikliğinden dolayı dıĢa vurdukları duygu ve düĢünceler tam manasıyla 

gerçeği yansıtmadığı için baĢkasının da kendilerine aynı Ģekilde davrandıklarını 

düĢünmektedirler. Bu durum onları Ģüpheci bir kimliğe bürünmelerine neden 

olmaktadır. Her ne kadar Ģüpheci yaklaĢsalar da onlar için dıĢ dünya ile iletiĢim oldukça 

önemlidir. Çünkü böylelikle hem içlerindeki boĢluğu dıĢ iliĢkilerle kapatmayı 

amaçlamakta hem de kendilerini dıĢ dünyaya katı ve mükemmeliyetçi olarak tanıtarak 

özgüven eksikliklerini perdelemeye çalıĢmaktadırlar(Cüceloğlu, 2015:45 vd.).  

 

Geçtan (1998), özgüvenini kaybeden insanın kendine yabancılaĢtığını, suçluluk, 

korku ve değersizlik duygusuyla çevrelendiğini ifade etmektedir. Böylece insan olumlu 

duygulardan uzaklaĢıp öfke gibi düĢmanca duygulara bürünmektedir. Eğer bir insan 

düĢmanca duygulardan uzaklaĢmaz, kendine ve diğer insanlara değervermezse yakın ve 

sıcak iliĢki kurma konusunda baĢarısız olacağı vurgulanmaktadır (Geçtan, 1998:51 vd.). 

 

Görüldüğü üzere, katı karakter ve mükemmelliyetçilik duygusu iliĢkileri olumsuz 

etkilemektedir. Değersizlik, hoĢgörüsüzlük, tahammülsüzlük, sevgisizlik, öfke gibi 

olumsuz duygular iliĢkileri doğrudan etkisi altına almaktadır. Oysa kiĢilerin birbirine ve 

kendi benliklerine değer vermesi, iliĢkilerinde özverili olması, hoĢgörülü, sabırlı, sevgi 

gibi değerleri iç ve dıĢ dünyalarında yaĢatmalarıaile bağları açısından önemliliğini 

korumaktadır. KiĢi kendi özünü kabul edemiyorsa ve kendine değer veremiyorsa bir 

baĢkasına değer verme olasılığı zayıflayacaktır. Çünkü kiĢinin varlığında yaĢamadığı 

veya henüz öğrenmenin gerçekleĢmediği değeri bir baĢkasına sergilemesi pek mümkün 

görünmemektedir.  
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Değerler bireylerin iç dünyasına iĢlemektedir. Bireyler değerleri özümsediği ve 

doğru yaĢadığı ölçüde dıĢ dünyasına da yansıtabilmesi mümkün olacaktır. Çünkü her bir 

değer bireyler üzerinde ciddi bir tesir gücüne sahiptir. Birçok değer aile iliĢkileri 

aracılığı ile sonradan öğrenilmiĢ ve hayata yer etmiĢ değerlerdir. Kıymet bilme, saygı 

gösterme gibi davranıĢlar, yazılı olan veya olmayan kurallar ve kaidelerle öğrenilerek 

insanların değer yargılarını oluĢturmaktadır. Değer yargıları ve davranıĢlar birbirini 

döngüsel olarak izleyerek yaĢam içerisinde sürekliliğini sağlamaktadır (Ceylan, 

2013:106). Kısaca değerler iliĢkilerin temel taĢı niteliği taĢımaktadır. 

 

1. Sevgi 

 

Sevgi, değerlerin en baĢında gelmektedir. Çünkü tüm olumlu duyguların 

temelinde sevgi değeri bulunmaktadır. KiĢi doğayı ve insanı severek içindeki sevgiyi 

yaĢattığı söylenebilir. Elbette ki kiĢi her Ģeyden önce sevmeye kendisinden baĢlamalıdır. 

Çünkü “sevgi, insanın kendisinin ve bir baĢkasının ruhsal geliĢimini desteklemek 

amacıyla benliğini geniĢletme arzusudur” (Özdoğan, 2010:108). 

 

Açıkgözoğlu (2013), insanın özü ile ilgili en temel duygusal ihtiyacının sevgi 

olduğunu ve insanın özüne verdiği değer de sevgi ile paralel olduğunu ifade etmektedir. 

Sevgi uzun süreli hoĢnutluk duygusu ile kendini göstermektedir. Bahsedilen hoĢnutluk 

duygusu hazdan farklıdır. Ġlgi ile doğar ve ilgiden beslenir. Özden gelen bir sevgi vardır 

ama sevgiye emek vermek gerekir. Çünkü sevgi sabit değildir ve değiĢiklik gösterebilir. 

Bu sebepten sevmeyi bilmek gerekir, bilinmiyorsa öğrenilmelidir. Sevginin seveni de 

sevileni de iyiye yönlendirme gibi bir gücü vardır. Sevdiğini üzmekten kaçınma durumu 

bu gücün bir yansımasıdır. Sevginin birden fazla ifade Ģekli vardır ve mutlaka ifade 

edilmelidir. Sevginin birçok Ģeye faydası da vardır. Sevgi insana mutluluk, güven, 
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değerlilik, bağlanma hissi verir. Sevgide dikkatli olunması gereken bir husus vardır. O 

da aĢırılığa kaçmamaktır. Nitekim Hz. Muhammed, sevgide ölçüyü kaçırmanın zararlı 

olduğu bildirmiĢtir. Sevgi çabuk alıĢılan bir duygu olduğu için ölçülü olmak Ģartı ile 

zaman zaman artırmalara da gidilmeli ve sürekliliğinin sağlanması önemlidir. TeĢekkür 

etmek, iltifat etmek, iyiliği teĢvik etmek, önem verdiğini göstermek, yumuĢak dil 

kullanmak, duyarlı davranmak, dengeli olmak, güvenilir olmak, aĢırı tepkilerden 

kaçınmak, barıĢçıl ve sabırlı olmak sevgiyi artıran davranıĢlardır (Açıkgözoğlu, 2013). 

 

Chapman (2009), her insanın içinde bir sevgi deposu olduğunu ve bu deponun her 

zaman dolu tutulması gerektiğini ifade etmektedir. ġayet depo dolu olmazsa kiĢinin 

yanlıĢ davranıĢlara yönelme durumlarını doğurabileceğini de belirtmektedir. Bu boĢluğu 

çocuklar yaramazlık olarak dıĢa vurmaktadır. Chapman bunun yanında her insanın 

kendine özgü bir sevgi dilinin de olduğunun altını çizmektedir. Öncelikle kiĢilerin sevgi 

dillerini bilmek ve ona göre yaklaĢmak gerektiği ifade edilmektedir. Ona göre beĢ farklı 

sevgi dili vardır. Bunlar; onay sözleri, nitelikli birliktelik, armağan alma, hizmet 

davranıĢıve fiziksel temastır (Chapman, 2009: 15 vd.). 

 

Ġnsan kendi sevgi dilini keĢfedebilmesi için öncelikle hangi sevgi dilleri ile 

tanıĢıklığı olduğunu bulması gerekir. En yakınları yani ebeveynleri ile kurduğu sevgi 

dili keĢfetmekle baĢlanabilir. Bunun için de davranıĢlara bakılabilir. DavranıĢ öğrenilir 

ve öğrenildiği boyutta da aktarılır. DavranıĢ kalıplarının doğrudan aktarıldığı ilk ortam 

yine ailedir. Eğer davranıĢ kalıplarının ilk ve temel oluĢumunun aileden geldiği kabul 

edilirse insan kendi anne-babasına baktığında ve onların, söz gelimi çocuklarına 

gösterdiği sevginin azlığından Ģikayet etmeden önce onların da bir zamanlar çocuk 

olduklarını ve anne-babasından ne kadar sevgi gördüklerini öğrenmekle baĢlanılması 

aile içi iletiĢimi destekleyeceği söylenebilir. Böylece kiĢi kendi konumunu ve durumunu 
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çok daha iyi görme olasılığına kavuĢması mümkün olacaktır. Belki de anne-babasının 

kendi çocukluk dönemlerinde gördüklerinden çok daha fazlasını göstermeye çalıĢtığını 

görebilir veya fark edebilir, bu durum olasılıklardan birisi olarak düĢünülebilir. En 

azından düĢüncede bile olsa bir olumluluğa yöneliĢ aile içindeki iliĢkilere olumluluk 

yansıtacağı düĢünülmektedir. Örneğin, anne rolünde onay sözleri ve/veya fiziksel temas 

olurken, baba rolünde belki sadece hizmet davranıĢı olabilir. Ebeveynler bazen 

çocuklarına gördüklerini aktarırken bazen de kendilerindeki eksik kalan hisleri de 

tamamlar nitelikte dıĢa vurabilmektedirler. Sevginin dili keĢfedildiğinde sevgisini 

göremediğini düĢündüğü ebeveynine daha olumlu duygular besleyerek iliĢkileri de 

olumluya dönüĢtüreceği düĢünülmektedir. 

 

Blanchard (2002), olumlu iliĢkiler kurmanın herkesin kendi elinde olduğunu ifade 

etmektedir. Olumlu iliĢkiler için öncelikle güven inĢa edilmelidir. Bunun için de 

sevginin gücünden yararlanmak gerekmektedir. Çünkü güven duygusununkiĢiler arası 

iletim kanalısevgidir. Güven inĢa edildikten sonra davranıĢlar yönetilmelidir. Eğer 

davranıĢ negatif ise tepkisiz kalınmalı, davranıĢ pozitif ise davranıĢın olumluluğunun 

vurgulanması gerektiği savunulmaktadır. Blanchard‟a göre pozitif/olumlu davranıĢın 

desteklenmesi yani vurgulanması o davranıĢın devam etme olasılığını da artırmaktadır 

(Blanchard, 2002).  

 

Hz. Muhammed‟i peygamber olması nedeniyle olumlu iliĢkilerin inĢası 

konusunda önemli bir rol model olarak gösterilebilir. Çünkü o Ġslamiyet öncesi 

dönemde bile insanlarla olumlu iliĢkiler kurarak güvenilir bir insan örneğini göstermiĢ 

olduğu birçok kaynaklarda yer almaktadır. Hatta o dönemde “Muhammedü‟l-Emin” 

(Sarıçam, 2011: 79) diye seslenilmektedir.  
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Sevginin kaynağı yaradan, öğrenildiği ve iĢlendiği yer ise aile olduğu söylenebilir. 

ĠliĢkilerde güvenli bağlanmanın olması için sevgiye ihtiyaç vardır. Sevgi aynı zamanda 

insanı yetiĢtiren, büyüten bir değerdir. Sevgiden yoksun yetiĢen bireyler eksik 

kalmaktadırlar. Cüceloğlu, yetiĢkin çocuklar (Cüceloğlu, 2015) açısından tanımladığı 

güven problemi, bağlanma kuramında korkulu bağlanma ile örtüĢtüğü görülmektedir. 

ĠliĢkilerde korkunun birçok problemleri de beraberinde getirdiği de bilinmektedir. 

Özdoğan‟ın ifadesiyle, korkunun zıddı sevgidir (Özdoğan, 2010:120). Korku 

güvensizliği beslerken, sevgi güvenmeye hizmet etmektedir. 

 

2. Özkabul 

 

Her Ģeyden önce insan özünün, yani insan olduğunun bilincinde olmalıdır. Ġnsan 

olmanın, hatta iyi bir insan olmanın gerekliliğinin farkına varması gerekmektedir. Hz. 

Muhammed “kendini bilen Rabbini bilir” sözü ile insan ilk önce kendi özünün sonra ise 

kendinden baĢkalarının, dolayısıyla yüce Allah‟ın bilincinde olabileceğinden 

bahsedilmektedir. Özdoğan “Mutluluğu Seçiyorum” adlı kitabında, kendini bilmeyi Ģu 

Ģekilde açıklamıĢtır: “Gerçekte bilmek demek davranıĢa geçirmek içselleĢtirmek 

demektir. Böylelikle bildiğimiz, içselleĢtirdiğimiz her bilgi bize olumlu anlamda katkı 

sağlar. Aksi halde kendi özümüzden uzaklaĢmamıza, bağın kopuĢuna iĢaret eder” 

(Özdoğan, 2010:23). Kendi özümüzün farkında olmak için öncelikle insan 

olduğumuzun farkında olmamız gerekir.  

 

Cüceloğlu (2011), iletiĢimin insanı kendisini tanıması ile bağlayacağını ifade 

etmektedir. Bu tanıma insanın kendini sadece bedenen tanımasından ibaret değildir. 

Duygu ve düĢüncelerin de içinde olduğu, geçmiĢi, bugünü ve geleceği kapsayan çok 

boyutlu bir tanımadır. Ona göre bir insan kendini tanıdığı zaman duygu ve 
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düĢüncelerinin farkında olur. DavranıĢı ve duyguları arasında uyumsuzluk bile olsa bu 

durumun farkındadır. Çünkü iç ve dıĢ dünyasını kontrol edebilecek, yönetebilecek 

yeteneğe sahiptir. Kendini tanımayan yani kendinin farkında olmayan kiĢi, iç ve dıĢ 

dünyasını yönetemediğinden hangi davranıĢı ne sebepten yaptığını da 

tanımlayamamaktadır. Tanımlayamadığı için de kızmaya, kavga çıkarmaya meyillidir 

(Cüceloğlu, 2011:93-95). Kendini tanımanın iliĢkiler açısından da önemli olduğu 

görülmektedir. ĠliĢkilerini yönetebilenler ile yönetemeyenleri birbirinden ayıran en 

önemli kriter kendini tanımaktır. 

 

Kendini bilmek ve tanımak kadar kendin olmak da önemlidir. Kendin olmak, 

özün kabulü olarak da nitelendirilebilir. Kendi olan kiĢinin baĢlangıç noktası yine 

kendisidir. Hayatı anlamlandırmak ve hayatı yaĢamak kolaylaĢır (Özdoğan, 2010:151-

153). KiĢi kendi benliği ile bağ kurduktan sonra baĢkaları ile de bağ kurması 

kolaylaĢacağı düĢünülmektedir. Ġç ve dıĢ dünyanın yönetimi sağlandığı takdirde iliĢki 

kurmak konusunda baĢarı sağlanacaktır. Kendi olmayı baĢaran kiĢileri bilge insan 

olarak değerlendirmek de mümkündür. 

 

Bir insanın bilge olması ile bir konu hakkında bilgi sahibi olması yani bilgin aynı 

manaya gelmemektedir. Bilge insanı bilginden ayıran en önemli özellik bilgiyi hayatına 

aktararak yaĢamasıdır. Bilge insan hikmet sahibidir. Sözlerini yaĢantısı ile desteklediği 

ve benliği ile bütünleĢtirdiği için sözleri muhataba kalıcı etki bırakmaktadır. Dünya 

sahasında yüzyıllar öncesinden bu güne kadar sözleri yankılanan ve yol gösterici niteliği 

taĢıyan birçok düĢünürün gelmiĢ olduğunu unutmamak gerekir. Bilge insanların baĢında 

ise peygamberler gelmektedir (Özdoğan, 2010: 54-58).  
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Kısaca, bir Ģeyin bilgisine sahip olmak onu yaĢıyor olmak anlamına 

gelmemektedir. Ama bilgi sahibi olmadan da bilgelik pek mümkün değildir. Bu 

sebepten kendini bilen ve tanıyan kiĢi bilgin, kendini tanıyıp, bilip ve olduğu gibi kabul 

eden ve kendi olarak yaĢayan ve kendini her geçen gün daha da geliĢtiren kiĢi ise bilge 

olarak değerlendirilebilir.  

 

3. Özveri 

 

Özveri için özkabul önemlidir. Öncelikle insan kendini tanımalı ve kapasitesinin 

farkında olmalıdır. Sonrasında kapasitesi ölçüsünde özünden gelen davranıĢlar 

sergileyebilecektir. 

 

Özveri, bir davranıĢın, davranıĢı gerçekleĢtiren kiĢi tarafından kendi özgür iradesi, 

istek ve arzusu ile gerçekleĢtirilme durumu olarak ifade edilmektedir. Bir davranıĢ 

özveri ile gerçekleĢtirildiği takdirde hem davranıĢı gerçekleĢtireni hem de muhatabını 

mutlu etmektedir. Eğer davranıĢ süreç ve sonucuna kadar gönüllülük çerçevesinde icra 

edilmiĢ ise bu davranıĢ özverili bir davranıĢ olarak kabul edilmektedir. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde özveri, davranıĢa niteliksel bir katkı sağladığı ifade edilir. Aksi 

durum söz konusu ise sergilenen davranıĢın özveri değil fedakarlık olarak 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu durum davranıĢın, dolayısıyla iliĢkinin kalitesini 

düĢürmenin yanında sergilenen davranıĢı gönüllülükten çıkararak görev kimliğine 

bürünmesine de neden olmaktadır. Görev kimliğine bürünen davranıĢlar ise yerine 

getirilmediği zaman iliĢkilerde huzursuzluk ve tartıĢmalara kadar gidebilmektedir 

(Özdoğan, 2010:44-49).  
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Genelde aile içi iliĢkilerde annelerin tutumu fedakarlık olarak değerlendirilebilir. 

Çünkü anneler evde tartıĢma çıkmasını istemedikleri için isteyerek veya istemeyerek 

üzerlerine almaları gerekenden fazla görev ve sorumluluklar almaktadırlar. Bu sebepten 

özveriden uzak bir yaĢam sürmek zorunda bırakılmaktadır (Özdoğan, 2015-2016).Eğer 

aile içi üstlenilmesi gereken tüm sorumluluklar dengeli bir Ģekilde paylaĢtırılırsa kimse 

taĢıyamayacağı yükün altına girmek zorunda da bırakılmamıĢ olacaktır.  

 

Nitekim yüce Allah Bakara suresinde hiçkimseyi gücünün üzerinde bir Ģeyle 

mükellef tutmayacağını bildirmiĢtir (Bakara, 2/286). Yüce Allah ayetinde kimseye 

gücünün üzerinde yük yüklemezken, insan insana taĢıyamayacağını yüklemekten 

maalesef hiç çekinmemektedir.  

 

Özdoğan, bu gibi durumlarda insanın “hayır” diyebilmesi gerektiğini 

savunmaktadır. Hayır demenin de bir hikmeti olduğunu, gerektiğinde hayır denilmesi 

her açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulamaktadır. Çünkü bir insan hayır 

demez ve üzerine taĢıyamayacağı yükü yüklerse, kendi kul hakkına da girmiĢ olacaktır. 

Ġnsanın hesabını veremeyeceği en büyük hak kendi kul hakkı olduğunun da altını 

çizmektedir (Özdoğan, 2015-2016). 

 

4. Sabır 

 

Sabır kelimesi sözlükte “güçlü olmak, dirençli olmak, hapsetmek, engellemek” 

anlamlarına gelmektedir. Ahlaki terim olarak ise sabır, “üzüntü, olumsuzlukları olumlu 

kılmak için gösterilen metanet; baĢa gelen sıkıntılar karĢısında direnç gösterme” gibi 

anlamlara gelmektedir. Kur‟an-ı Kerim ayetlerinde de sıklıkla geçen sabır, insanlara 

tavsiye edilen bir değer olduğu anlaĢılmaktadır. Ayetler genelde sabrın yüce bir 
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davranıĢ olduğu ve sabrı yaĢayanların mükafatlandırılacağı bildirilmektedir (A„râf 

7/126; Ahkāf 46/35; Âl-i Ġmrân 3/120, 125, 142; Asr 103/3; Bakara 2/155-157; Beled 

90/17; Enfâl 8/46, 66; Furkān 25/20; Fussilet 41/34-35; Hûd 11/115; Muhammed 47/31; 

Mü‟minûn 23/110-111; Nahl 16/126-127; Nisâ 4/25; Ra„d 13/20-24; Yûsuf 12/90) 

(Çağrıcı, 2008:337).  

 

Ġnsan iki farklı türde sabra gereksinim duymaktadır. Bunların ilki kulun kendi 

iradi fiilleri, ikincisi ise iradesi dıĢında kalan durumlardır. Kulun iradesine bağlı olan 

sabır, ibadet ve itikat konusunda kul olmanın gereğini yerine getirmede gereksinim 

duyulan sabırdır. Kulun iradesi dıĢında kalan sabır ise doğrudan yüce Allah tarafından 

kulun baĢına gelen hastalık veya sevdiği birinin ölümü gibi durumlar ve baĢka bir insan 

vasıtası ile kulun baĢına gelen eziyet vb. gibi durumlar için gerektiği ifade edilmektedir 

(Yılmaz, 2012:170-172). 

 

Özdoğan (2010), sabır dengede yaĢandığı zaman gerçek bir sabırdan bahsetmek 

mümkün olduğunu ifade etmektedir. Aksi durum söz konusu olduğunda yaĢanılan değer 

sabır değil tahammül olacaktır. Tahammül, bir yükün altına girmek, yüklenmek ve 

katlanmak gibi anlamlar barındıran bir kavramdır ve genelde sabır ile aynı olduğu 

düĢünülmektedir. Oysa sabır tevekkülü, tahammül ise öfkeyi doğurmaktadır. Sabır, baĢa 

gelen her türlü olayı öğrenilmesi gereken bir süreç olarak algılamaya ve yüce Allah‟a 

tevekkül ederek iyilik ve güzelliklere çıkacağı günün geleceğini hem düĢünmeye hem 

de o günler için çalıĢmaya yönlendiren bir değerdir. Tahammül ise biriktirme ve 

katlanmalardan dolayı öfke duygusunu beslemektedir. Tıpkı dolan bir bardak gibi bir 

gün taĢması kaçınılmazdır. Öfke ile birlikte duygusal uzaklaĢma, öz saygıda azalma, 

iliĢki ve iletiĢim kurmada yetersiz kalma, suçluluk duygusu gibi birçok olumsuz 

duyguların da baĢ göstermesine neden olmaktadır. Ayrıca olaylarla baĢetme duygunun 
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da ortadan kalkmasına sebebiyet vermektedir. Bu da sabrın asli görevi olan baĢa çıkma 

becerisini destekleme özelliğine aykırı bir durumdur. Aslında insana zarar veren Ģey 

kiĢinin baĢına geçen olaydan çok o olaya verilen tepki olduğu ifade edilmektedir 

(Özdoğan, 2010:30-32).  

 

Öfke, insanın biriktirdiği ve bastırdığı kızgınlıkların bilince itilmesi ile oluĢan bir 

patlama anı olarak ifade edilmektedir. Bazı insanlar yaĢadıkları olayları bilinçli olarak 

yaĢar, anında bastırırve o an çeĢitli nedenlerden dolayı (örneğin kırmamak için veya 

kaybetmekten korkmak gibi) tepki vermekten kaçınır. Kendini o anda ifade etmekten 

kaçınan insan en olmadık zamanda biriktirmenin etkisiyle düĢmanca duygulara teslim 

olarak öfkesini dıĢa vurmaktan kaçamaz. Freud‟un deyimiyle insan, bir döngüye 

girmektedir. Ġnsan önce olumsuz duyguları biriktirir, sonra birikeni boĢaltır. BoĢalmanın 

ardından gelen suçluluk duygusu yeniden biriktirmesine neden olmaktadır (Geçtan, 

1998:64-65). 

 

Ġbnü„l-Arabi (2009) öfkenin dıĢa vurulmaması gerektiğini ifade etmektedir. Öfke 

dıĢa vurulmadığı takdirde olumsuz davranıĢlara sebebiyet vermeyeceği için her iki 

muhatabında da sevinç uyandıracaktır. DıĢa vurulmayan öfke piĢmanlık duygusu sebep 

olmayacağı gibi herhangi bir özre de gereksinim duyulmayacaktır. Aynı zamanda 

öfkenin yutulması ahlaki bir davranıĢ olarak kabul edilmekte ve yüceltilmektedir 

(Ġbnü„l-Arabi, 2009: 109). Bu yaklaĢım üzerinden öfke duygusu değerlendirildiğinde 

sağlıksız ve zarar verici bir duygu olduğu kanısı güçlenmektedir. 

 

Aslında öfke sanıldığı gibi zararlı bir duygu değildir. Aksine doğru, kontrollü ve 

yerinde ifade edildiği zaman gayet doğal ve sağlıklı olarak değerlendirilmektedir 

(Özdoğan, 2010:32). Öfke insanın özünden doğan ve insanı harekete geçiren bir enerji 
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olarak görülmelidir. Her duygu gibi öfke de dengeli olduğu zaman insana hizmet eden 

bir yönü vardır. “Mü‟min, öfkesini yönetebilendir” sözü, bu duygunun bastırılmasını 

değil doğru yönetilmesine vurgu yapmaktadır. Öfkeyi kontrol altında tutan ve 

yönetilmesini sağlayan değer ise sabırdır. Asr suresinde buyrulduğu üzere: “Asra yemin 

ederim ki. Ġnsan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip iyi dünya ve âhiret için yararı 

iĢler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler baĢkadır.” (Asr 

103-1-3) (Özdoğan, 2015-2016). 

 

Sabır değeri özellikle iliĢkilerde aktif bir biçimde kullanılması tavsiye edilmelidir. 

Zira insanlar yoğun hayat temposunda çoğu zaman yıpranmakta ve problem çıkmaması 

adına biriktirmektedirler. Sunucunda ise ne yazık ki biriken öfke duygusunu en 

sevdiklerine yani aile içi iliĢkilerine yansıtmaktadırlar. Doğru zamanda ve yerinde 

ifadelerle problemlerin çözülmesi iliĢkiler açısından isabetli olacağı düĢünülmektedir.  

 

5. HoĢgörü 

 

Özdoğan (2010), hoĢgörüyü eylemsel kılmak gerektiğini savunmaktadır. Ortada 

bir yanlıĢ varsa öncelikle o hatalı davranıĢın kabul edilmesi gerekir. Düzeltilebiliyorsa 

düzeltilmeli, düzeltilemiyorsa zaman bırakılarak sabredilmeli ve sürecin sükunetle 

tamamlanmasına izin verilmelidir (Özdoğan, 2010:136). Buradaki yaklaĢımın kilit 

noktası yapılan yanlıĢ karĢısında eylemsizce kabullenilmesi değil, yanlıĢın nedenini 

düĢünerek düzeltme eylemine geçmekle gerçek hoĢgörünün meydana gelmesine imkan 

sağlanmasıdır. Aksi durumda bu hoĢgörü değil fedakarlık veya tahammül olacaktır ki 

bu durum iliĢkiye faydadan çok zarar verecektir.  

 



51 
 

HoĢgörünün temelinde sevgi ve saygı vardır. Ġnsanın sevgi duyduğu birinin 

hatasını hoĢ görmesi daha kolaydır. Saygı kavramı ise hürmet kavramı ile aynı anlamda 

kullanılmaktadır. Bu kavram ahlak ile doğrudan iliĢkilidir. Nitekim Hz. Muhammed 

büyüklere saygı gösterilmesi gerektiğini ümmetine tavsiye etmiĢ ve saygının önemine 

birçok hadisinde dikkat çekmiĢtir. Toplum hayatının akıĢ içince devam edebilmesi için 

ödev ahlakı çok önemlidir. Hem Ġslam ahlakında hem de temel ahlak yasasının arka 

planında otoriteye saygıdan bahsedilmektedir. Bu anlayıĢa göre yerine getirilen ödevler, 

istekli ve saygıile yapılmadıkça ahlaki olarak değerlendirilmemektedir (Çağrıcı, 

2009:211-212). Yani bir davranıĢın ahlaki olabilmesi için saygı çerçevesinde irca 

edilmesi gerektiği anlaĢılmaktadır.  

 

Saygının geliĢmesi için samimi iliĢkilere ihtiyaç vardır. Bu iliĢkilerin ilk durağı 

ailedir. Samimiyetin merkezi eĢler arası iliĢki olması beklenmektedir. Yüce Allah eĢleri 

birbirinin örtüsü ve göz aydınlığı (Furkan, 25/74) olduğunu bildirmiĢtir. Ġyi ve güzel 

olan ne varsa beraber öğrenecekleri, yaĢayacakları yuvaların kurmaları ve nitelikli 

çoğalmaları Hz. Muhammed tarafından tavsiye edilmiĢtir. Böylece samimiyet duygusu 

sadece eĢler arsında kalmayıp, aile çoğaldıkça ailenin diğer fertlerine de yansıyacaktır. 

Samimiyetin aile içinde bireylere aktarılmasını kolaylaĢtıran bazı davranıĢlar vardır. 

Bunlar; duygu ve düĢüncelerin dürüstçe ve üsluplu bir Ģekilde karĢı tarafa yansıtmak, 

yapmacıklıktan uzak olan ilgi göstermek, aile bireylerinden gizli saklı bir iĢ 

çevirmemek, doğru konuĢmak, birbirine güvenmek, Ģüphe verici davranıĢlardan uzak 

durmak, iletiĢim kurarken yumuĢak bir üslubu tercih etmek ve zorlayıcı değil 

kolaylaĢtırıcı olmak olarak sıralanabilir (Arslan, 2014:109-115).  

 

Özdoğan, Hz. Muhammed‟in rehberliğinde yaĢamak insana dair olan her konu ve 

alanda kolaylık sağlayacağını ifade etmektedir. Özdoğan ayrıca, Muhammedî boyutta 
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yaĢamak ile Ġsevî boyutta yaĢamak arasında ciddi farkların olduğundan sıkça 

bahsetmektedir. Ġsevî öğretide bir yanağına vurulduğunda diğerini de cevir anlayıĢı ve 

inanıĢı hakimdir. Muhammedî öğretide ise sana vurmak isteyenin elini tut tavsiyesi 

mevcuttur. (Özdoğan, 2015-2016). Sadece bu öğretiye bile bakarak kendine ve 

baĢkasına hürmet et anlayıĢını görmek mümkündür. Ġnsan kendine samimi olmaz, saygı 

duymaz, hürmet etmez, hoĢgörmez kısacası kendini sevmezse, kendine yapılan veya 

yapılmaya teĢebbüs edilen haksız davranıĢı engellemesi ya eksik kalacaktır ya da 

mümkün olmayacaktır. Bu sebepten özellikle iliĢkide hoĢgörü kavramının içi doğru bir 

Ģekilde doldurulmalı, hoĢgördüğünü düĢünürken tahammülden ve fedakarlıktan uzak 

durulmadır. Zira aksi durum olumsuzluklara neden olabilmektedir. 

 

Her Ģeyin baĢı sevgi olduğu gibi iliĢkinin de en üst değerisevgidir. Ġnsan sevdiği 

zaman hiçbir sorumluluk yük olmaz, özveri ile yerine getirilir, zorlukların içinde bir 

kolaylığın olabileceğine inanarak sabreder (Özdoğan, 2015-2016). Ahlakı 

güzelleĢtirmek için dünyaya gönderildiğine inanılan bir peygamberin ümmeti de iman 

ettiği peygamberi örnek alarak mümkün olduğu ölçüde ahlakını güzelleĢtirmesi için 

emek vermesi beklenmektedir, en azından çabası bu yönde olması gerektiği 

düĢünülmektedir. Çünkü mü‟min olmak için ahlahın güzelleĢtirilmesi gerekmektedir. 

Mü‟min doğru, dürüst, güvenilir, sadık, dost, çalıĢkan, sabırlı, Ģükür sahibi, seven, dua 

ve tövbe eden, cömert, dengeli, edepli, takva sahibi, nazik, güzel sözlü, hoĢgörülü ve 

affedici olandır (Ceylan, 2013). Sayılan bu güzel huylara sahip olan insanın iliĢkilerine 

de sahip olduğu güzellikleri yansıtacağı düĢünülmektedir. 
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C. Maneviyat ve ĠliĢkiler 

 

Maneviyat, köken olarak “ruh” kelimesinden gelmektedir (Gilbert, 2006). Latince 

“nefes” anlamına gelen “spiritus” kavramından türetilen maneviyat,Ġngiliz literatüründe 

“Spirituality”(Cook, 2004), Alman literatüründe ise “Spiritualität” olarak geçmektedir. 

 

Maneviyat, insanın özünde var olan potansiyelinin barındığı alandır. Dolayısıyla 

içinde bulunan yaĢamsal bir güçtür. Hayatın içinde insanın değer, amaç ve anlam 

aramasıyla yakından ilgilidir. Maneviyat aynı zamanda ruhsal bir yönelimdir (Özdoğan, 

2010:191-197). Yani insan ruhuna hitap eden bir olgudur. Ġnsan neye inanıyor olursa 

olsun içindeki yani özündeki maneviyat ruh tatminliğine hizmet etmektedir. Kur‟an 

ifadesine göre insan, yüce yaratıcının ruhundan üflenen, üstün özelliklerle donatılmıĢ 

bir varlıktır. Kendine münhasır bir iĢleyiĢi olan ruhun da birtakım ihtiyaçları olduğu 

bilinmektedir. Birçok düĢünür bu ihtiyaçları kendi perspektiflerinden değerlendirerek 

çeĢitli yaklaĢımlar öne sürmüĢlerdir. Batıda Jung, Maslow, Fromm gibi düĢünürler, 

Anadolu‟da ise Mevlâna, Yunus Emre, Hacı BektaĢ gibi gönül ehli insanlar, insanın 

bedenle sınırlamanın insanın doğasına haksızlık olacağını düĢünmüĢler ve buna yönelik 

çalıĢmalar yürütmüĢlerdir (Özdoğan, 2010:25). 

 

Özdoğan (2010), maneviyatın ilahi kaynaklı olduğunu Ģu sözlerle ifade 

etmektedir: “Maneviyat insanın var edenle olan bağıdır ve dolayısıyla ilahî kaynaklıdır. 

Çünkü özü, ilahî olanın niteliklerini taĢımaktadır” (Özdoğan, 2010: 9). O halde insanın 

aĢkın olan varlık yani yüce Allah ile iletiĢim halinde olması hem ruhunu öz 

kaynağından beslemesi hem de yaĢam içerisinde meydana gelen tüm olaylarla baĢa 

çıkmada gücüne eriĢmesine yardımcı olacaktır. 
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Ġnsanın ilk ve en önemli iliĢkisi yüce Allah ile olan iliĢkisidir. Bu iliĢkinin kalitesi 

dünya sahasındaki diğer iliĢkilere de yansıdığı ifade edilmektedir. Bu sebepten kiĢinin 

yaradan algısının sevgi yönelimli olmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Ancak seven bir 

yaradan algısı güvenli bağlanmayı sağlayacaktır (Hayta, 2017:277).  

 

1. Seven Yaradan Algısı 

 

Bir insanın Tanrıyı algılayabilir mi algılayamaz mı konusu yüzyıllarca 

tartıĢılmıĢtır. Bu soruya olumlu yanıt veren Alston, her ne kadar insanın algılamasının 

duyularla olduğunu söylese de Tanrıyı algılama biçiminin duyusal olmayan yani 

duyuların üzerinde bir yol ile algıladığını ifade etmektedir. Çünkü Tanrıyı algılamak 

için duyulara gereksinim duyulmadığını savunmaktadır (Reçber, 2004:100-104). 

 

Ruppert‟e göre (2014),daha önce de ifade edildiği üzere, bağlanmanın birden fazla 

yol ile gerçekleĢmesidir (a.g.k., s. 26). Bu yollar bireyler arası iletiĢimi sağlamakta 

olduğu bilinmektedir. Ġnsanın insanı algılaması için bahsi geçen yollara ihtiyaç 

duymaktadır. Alston‟un Tanrıyı algılamanın duyuların üzerinde olduğunu ifade etmesi 

akla Hicr suresi 29. ayeti getirmektedir. Nitekim o ayetteyaratılmıĢ olan insana yüce 

Allah ruhundan üflediği belirtilmektedir. Üfleme ile insanla bütünleĢen ruh insanın 

içindeki aĢkın olan ile bağını yani maneviyatını yaĢatan yönüdür.  

 

Maneviyat sevgiden beslenmektedir. Bu sebepten insan sevgi akıĢını her zaman 

aktif tutmalıdır. Bir insanın sevgi akıĢını sağlayan güç ise yaradandır. Kaynağa sımsıkı 

sarılmalı, O‟ her daim sevilmeli ve sürekli sevgi ile anlatılmalıdır. Yaradan tükenmeyen 

ve herkese yetecek olan sevgisinin yegane sahibidir. O kapısına gelen hiçbir kulunu geri 

çevirmeyendir (Özdoğan, 2015-2016). 
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Allah‟ı sevmek “Muhabbetullah” olarak da isimlendirilmektedir. Muhabbetullah‟ı 

yaĢamak için de öncelikle sevmeyi bilmek, öğrenmek ve yaĢamak gerekmektedir. Sevgi 

hem doğal hem de öğrenilebilir bir yapıya sahiptir. Ġnsan içindeki sevgiyi 

tanımlayabilecek bir yeteneğe sahiptir. Çünkü sevgi; nedenleri, konusu, içeriği, Ģiddeti, 

sonucu, bağı ve gerekleri olan bir değerdir. Sayılan bu sebepler insanın içindeki sevgiyi 

eğitebileceğini göstermektedir. EğitilmiĢ olan sevgi Muhabbetullah‟a eriĢebilmektedir. 

Allah kulunu her koĢulda sever, mühim olan kulun Allah‟a sevgi, muhabbet duymasıdır 

(Oruç, 2012: 51 vd.). 

 

Allah sevgisi birçok ayette de geçmektedir. Örneğin, Maide suresi 54. ayette yüce 

Allah “Mü‟minler Allah‟ı sever, Allah da onları sever” buyurmuĢtur. Hz. Muhammed: 

 

Yüce Allah Cebrail‟e „Ey Cebrail, Ben falanı seviyorum sen de sev!‟ diye 

emreder. Bunun üzerine Cebrail o kişiyi sever ve sema halkına „Allah Teala 

falanı sevdi siz de sevin!‟ diye seslenir. Sema halkı da o kişiyi severler. Sonra o 

kişinin sevgisi yeryüzüne iner. 

 

buyurmuĢlardır (Ġbnü„l-Arabi, 2009:75). Sevginin yayılma gibi bir özelliği olduğu 

söylenebilir. Çünkü gülümseme gibi sevgi de bulaĢıcıdır. Sevgiyi bulaĢtıran gücün ise 

yüce Allah olduğunu ifade etmek mümkündür. 

 

Sevgi olumlu duygularla güçlenmektedir. Olumlu duygular için insanın kendini ve 

çevresini olumlu algılaması gerekmektedir. KiĢi olumlu duygular geliĢtiremediği zaman 

baĢından geçen birtakım olaylara da olumlu bakma olasılığını kaçırabilmektedir. Güler 

(2007), Tanrı algısının kiĢinin benlik algısı ve günahkarlık duygusu arasında anlamlı bir 

iliĢki olduğunu çalıĢması ile ortaya koymuĢtur. Ġnsan Allah‟a yakın olduğu ölçüde 

özüne yakındır. Aynı zamanda insan özünü sevdiğinde suçluluk dolayısıyla günahkarlık 

duygusundan uzaklaĢabilir. Günahkarlık duygusu birçok psikolojik sorunu da 
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beraberinde getirmektedir. Çünkübu duygu benliği değersizleĢtirmektedir. 

DeğersizleĢen insanın ise bağıĢlanmayacağı hissine teslim olması kaçınılmazdır. Oysa 

insan Allah tarafından bağıĢlanmak ve kabul görülmek ister. Bu durumun 

gerçekleĢebilmesi için seven yaradan algısına ihtiyaç vardır. Seven yaradan algısı 

tövbeye olan inancı yükseltmektedir. Böylece bağıĢlanma duygusu suçluluk duygusunu 

ortadan kaldırarak insan hayatını da olumlu olarak etkileyecektir (Güler, 2007). 

 

Ġnsan Allah tarafından sevildiğini hissetmek isteyebilir. Bunun için ibadet 

yapabilir veya hayır iĢleyebilir. Allah‟ın sevgisini kazanmak yani O‟nun sevdiği insan 

olmak için baĢta anne ve baba olmak üzere kendi özüne vediğer insanlarasevgi 

göstermesi gerekir. Anne babasına saygı duymayan ve onları sevmeyen insan baĢka 

insanları sevemeyeceği için Allah‟ı da layıkıyla sevemeyecektir (Oruç, 2013: 252-254). 

Ġsra suresinin 23 ve 24. ayetlerinde Ģöyle buyrulmaktadır:  

 

“(23)Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi 

davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara 

öf bile deme! Onları azarlama! İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. 

(24)Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. "Rabbim! Onlar 

nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet 

göster" diyerek dua et.”(DĠB, 2012 (III): 476). 

 

Anne ve babaya sevgi ve saygı gösterilmesi birçok ayette vurgulanmıĢ ve 

buyrulmuĢtur. Seven yaradan algısına sahip olan, O‟nunla bağ kurmayı baĢaran ve 

kendi özvarlığının farkında olan insan, ayetlerde buyrulan olumlu davranıĢları da yerine 

getirmekte zorluk çekmeyeceği düĢünülmektedir.  
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2. Vicdan GeliĢimi, Tövbe ve Takva‟nın ĠliĢkilere Yansıması 

 

Ġnsanın özü var olan gücüdür ve ilk olarak onunla bağ kurması gerekmektedir. 

Çünkü insan duygu, düĢünce, davranıĢ ve iliĢkilerini Ģekillendirme hususunda yetkili 

olan kiĢidir. Ġnsanın bu yetkiyi kullandığı yetisi ise vicdanıdır. Ġnsanın özü yani nefsi ve 

vicdanı arasında doğrudan bir iliĢki olduğu da söylenebilir. Ama sözü geçen vicdan, 

insanın otoriter vicdanı yani toplumun algısı üzerinden değil, gerçek vicdanı ile 

iliĢkilidir. “Otoriter vicdan, içe mal edilmiĢ bir otoritenin, ana-babamızın, devletin ya da 

belli bir kültür içerisindeki herhangi bir otoritenin sesi (Özdoğan, 2010:69) iken; gerçek 

vicdan, bütün kiĢiliğimizin, kendi fonksiyonunu gerektiği Ģekilde yerine getirmesine ya 

da getirememesine karĢı göstermiĢ olduğu tepkidir” (Özdoğan, 2010:73).  

 

Ġnsan vicdanı ile ne ölçüde bağlantıya geçer yani bağ kurarsa, o ölçüde de 

Yaradanı ile bağ kurma Ģansını elde edebilir. Hz. Muhammed, kiĢinin kendini bildiği 

ölçüde Rabbini bileceğini buyurmuĢtur (Özdoğan, 2010:21; Uludağ, 2006:528).  

 

Kendini bilmek süreç gerektiren bir yolculuktur. Her yolculuğun olduğu gibi 

kendini bilme veya kendini keĢfetme yolculuğunun da bir eğitici ve öğretici yönü 

bulunduğu söylenebilir. Her bir öğrenme sürecinin kendine göre bir zorluğu olabildiği 

gibi bu sürecin de bir zorluğu olabilir. Nitekim ayette; “Mutlaka güçlükle beraber, bir 

kolaylık vardır. Evet, mutlaka güçlükle beraber, bir kolaylık vardır.(ĠnĢirah, 94/5-6)” 

(Peker, 2009:596). Zorluğun ve kolaylığın birlikte olması ulaĢmak istenen düzey için 

emek harcama isteğini beraberinde getirebileceği düĢünülmektedir.  

 

Tasavvuf literatüründe bu yolculuk seyru-süluk olarak tanımlanmaktadır. Süluk 

etmek bir yola girmek veya yolda yürümek gibi anlamlara gelmektedir. Tasavvuftaki 
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anlamı ise “insanı Hakk‟a ulaĢtıran tavır, amel, ibadet, fiil, hareket ve davranıĢ tarzları” 

olarak bilinmektedir (Uludağ, 2010: 127). 

 

Tasavvufi kabule göre seyrusüluk,bireyin insani yönünün açığa çıkmasına ve 

kendini gerçekleĢtirmesine imkan sağlayan, ancak bu yolun aĢamalarını geçmek veya 

basamaklarını çıkmak için bir rehberin (öğretmenin, danıĢmanın vb.) eĢliğine 

gereksinim duyulan bir yol olarak geçmektedir. Gidilen bu yola ise atvar-ı seb‟a 

denmektedir ve yedi basamaktan oluĢmaktadır. Atvar-ı seb‟a aynı zamanda nefs 

mertebeleri olarak da tanımlanmaktadır (AyiĢ, 2017; Belada, 2015; Ceyhan, 2012; Çelik 

ve Yıldırım, 2018; Gani, 2010; Ġsmailoğlu, 2016; KiĢmir, 2012; Muslu, 2007; Özdoğan, 

2010; Soyyiğit, 2019; Türer, 2003; Uludağ, 2010). 

 

Atvar-ı seb‟a, insan ve yaradan iliĢkisinin aĢamalarını gösteren bir kılavuz niteliği 

taĢımaktadır. Her basamak insanın bu iliĢkide bulunduğu konumu göstermektedir. 

Basamaklandırma veya mertebelendirme yapının en düĢükten en yükseğe doğru 

ilerleyen hiyerarĢik bir yapıda olduğunu göstermektedir. Burada amaç en üst mertebeye 

yani insan-ı kamil mertebesine ulaĢmaktır.  

 

Mertebelerin en altında Nefs-i Emmare bulunmaktadır. Bedeni hazlara meyilli, 

lezzet ve Ģehvet tutkunu nefs (Özdoğan, 2010:94) anlamına gelmekte olup Kur‟an-ı 

Kerim‟de Yusuf suresinin 53. ayetinde geçmektedir. Bu aĢamadaki insan hayatın 

akıĢında kendi tatminliği üzerine yaĢamaktadır. AnlayıĢsız ve ben merkezci bir kiĢiliği 

olduğundan bu tür insanlarla iletiĢim kurulmakta da zorluk çekilmektedir (Hökelekli, 

2006:420).  
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Ġkinci mertebe Nefs-i Levvame‟dir ve kınayan nefs anlamına gelmektedir 

(Özdoğan, 2010:94). Bu aĢamada insan yaptıklarını sorgulayan, piĢmanlık duyan ve 

kendini denetleyen bir karaktere dönüĢmektedir. Vicdan ve iç görü yeteneklerinin 

geliĢme kat ettiği, akli ve/veya manevi yönünün etkinlik kazanmaya baĢladığı, gel-gitler 

yaĢayarak kendi yolunu bulmaya çalıĢtığı söylenmektedir. Aynı zamanda bu basamak 

insanın ruhsal geliĢiminin önemli basamağı olarak gösterilmektedir. Tövbeye yönelme 

de bu aĢamada gerçekleĢir. Ayrıca Levvame, Kur‟an-ı Kerim‟de Kıyamet suresinin 2. 

ayetinde geçmektedir (Hökelekli, 2006:420). 

 

Üçüncü mertebe Nefs-i Mülhime, ilham almaya baĢlayan nefstir. Ġnsan aklın 

verdiği ilhamla hakikati aramaya mülhimede baĢlar (Özdoğan, 2010:94). Bu aĢama 

insanın manevi ve maddi boyutunun kiĢi tarafından kontrol altına alındığı aĢamadır. 

Ġyilik ve kötülüğün ayrımını yapabilen yeteneğinin aktifleĢmesinin yanında derin 

görüĢlere de sahip olduğunu bu aĢamada fark eder. Mülhime kavram olarak Kur‟an-ı 

Kerim‟de ġems suresinin 8. ayetinde geçmektedir (Hökelekli, 2006:420). 

 

Dördüncü mertebe Nefs-i Mutmainne‟dir ve tatmin olan nefs anlamındadır. 

Gerçek mutluluk ve tatminlik duygusu burada yaĢanmaktadır (Özdoğan, 2010:94). Bu 

aĢamaya geçmiĢ insan için maneviyatın en üst sınırına ulaĢtığı ifade edilmektedir. 

Çünkü Fecr suresinin 27. ayetinde tam bir olgunluk ve doygunluğa ulaĢmıĢ olan nefsden 

bahsedilmektedir. Mü‟minin özelliklerinden olan dengeli olma hali bu aĢamada 

gerçekleĢmektedir. Böylelikle mü‟min olmanın kapıları burada açıldığı söylenebilir 

(Hökelekli, 2006:421). 
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BeĢinci mertebe Nefs-i Raziye‟dir ve baĢına gelen her tür olaya razı olan nefs 

(Özdoğan, 2010:94) anlamına gelmektedir. Kur‟an-ı Kerim‟de Fecr suresinin 28. 

ayetinde geçmektedir. Bu aĢama insanın teslimiyet aĢamasına geçtiğini göstermektedir. 

YaĢadıklarının bir hikmeti olduğu bilincine sahiptir. Allah‟a tam bir yöneliĢ söz 

konusudur ve dost olarak kendine Allah‟ı seçmiĢtir (Hökelekli, 2006: 421). 

 

Altıncı mertebe Nefs-i Marziye‟dir ve Allah‟ın razı olduğu nefs (Özdoğan, 

2010:94) anlamına gelmektedir. Bu aĢama manevi yükseliĢin ve ahlaki bakımdan 

dönüĢümün tepe noktasıdır. Allah ile olan bağının en üst seviyesi olması bakımından 

O‟nun yarattıkları ile de bağlanması söz konusudur. Kusur görmediği için ahlakını da 

zirveye taĢımıĢtır. Her Ģeyden razı olan insan, Allah‟ın rızası ile Ģereflendiği makamdır. 

Kur‟an-ı Kerim‟de Fecr suresinin 28. ayetinde geçmektedir(Hökelekli, 2006:421).  

 

Yedinci mertebe ise Nefs-i Kamile (Nefs-i Safiye)‟dir. Ġnsan olmanın olgunluğuna 

eriĢmiĢ nefs anlamına gelmektedir (Özdoğan, 2010:94). Ġnsanın ulaĢabileceği en üst 

sınırdır. Bu aĢamaya gelebilen insan sayısının sınırlı olabileceği ifade edilmektedir. 

Ġnsanın en saf ve temiz olduğu mertebe bu mertebedir. Kur‟an-ı Kerim‟de “nefsini 

temizleyen kurtuluĢa ermiĢtir (ġems, 91/19)” ayeti insanın kemalatına yani kamile 

makamına iĢaret ettiği söylenmektedir (Hökelekli, 2006:421). 

 

Nefsin mertebelenmesi geleneksel bir bakıĢ açısıdır. Mertebelendirme ile insanın 

hem Allah hem de dünya ile bağına ıĢık tutmaya çalıĢılmıĢtır. Hökelekli Kur‟an bilgisi 

her ne kadar bir topluma inmiĢ olsa da insanın kendi ile ilgili bilgilerden 

yararlanabileceğini ifade etmektedir. Nefste oluĢan her bir değiĢim kiĢinin benlik 

algısına hizmet ettiğini görmek gerektiğinin altını çizmektedir (Hökelekli, 2006:421). 
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Nefs geliĢimi ve vicdan geliĢimi birbirinin aynısıdır. Nefsi olgunlaĢmıĢ insan, 

insan olmanın gereğini yerine getireceği düĢünüldüğünde vicdan açısından da olması 

gereken düzeye gelmiĢ oldu görülecektir. Vicdanlı insan ise her bir iliĢkisinde adil, 

tutarlı ve dengeli davranacağı söylenebilir. 

 

Tövbe Arapça bir terimdir ve rücû etmek,geri dönmek,dönüĢ yapmak anlamını 

taĢır. Dindeki karĢılığı ise kabul görülmeyen davranıĢlardan vazgeçerek iyiliğe yönelme 

durumudur (Topaloğlu, 2012: 279). Bir insan kötü olarak adlandırılan alıĢkanlıklarından 

Ġslam‟ın ıĢığı ile arınması ve samimiyetle yüzünü Hakk‟a dönmesi mü‟min olmanın en 

güzel yansımasıdır. Ancak bu Ģekilde Hakk‟ın övgüsüne mazhar olmak mümkün 

olacağı ifade edilir (Yılmaz, 2012:159). 

 

Gazâli‟ye (1974) göre tövbe üç Ģeyin birleĢmesi ile mümkün olmaktadır. Bunlar 

sırayla; ilim, hâl ve fiildir. Ġlk olarak ilmin maksatını bilmek gerekmektedir. Ġlim, 

iĢlenmiĢ olan günahın zararınınne boyutta olduğunu kalben hissetmektir. Bu hissin 

sebep olduğu acı ise nedamet yani piĢmanlık duygusudur. Kendini piĢmanlık duygusu 

tarafından çevrelendiğini hisseden insan bir sonraki aĢamaya geçmektedir; hâl, mâzi ve 

istikbâl. Hâl, an itibariyle yapmıĢ olduğu kötü davranıĢtan vazgeçmektir. Mâzi, 

geçmiĢte yaptığı kötü davranıĢı telafi etmeye çalıĢmaktır. Ġstikbâl ise, bir daha o kötü 

davranıĢa dönmemek için çabalamaktır. Bahsedilen hususun tamamı ise iman ile 

iliĢkilidir (Gazâli, 1974: 9).  
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Özdoğan (2010), tövbenin aĢamalarını Ģu Ģekilde sıralamaktadır: 

 

1- Farkındalık, 

2- Kabullenme ve keĢkelerden arınma, 

3- Ġnsanın öz bilincinden doğan kendine ve baĢkalarına yararlı eylemler üretme, 

4- Kararlılık ve kalıcılık (Özdoğan, 2010: 151) 

 

Farkındalık aĢaması Gazâli‟nin ilim olarak tanımladığı aĢamaya iĢaret etmektir. 

KiĢi hatalarının farkına vardığında piĢmanlık hissini yaĢamaktadır. Buna göre 

farkındalık, davranıĢ ve bilinç arasında oluĢan perdelerin kalkması anlamına 

gelmektedir. Perdelerin kalkması kiĢinin davranıĢı ile bağ kurmasına yardımcı 

olmaktadır. Bu vesile ile davranıĢın ne düzeyde olduğunu da görmek mümkün olacaktır.  

 

Kabullenme ve keşkelerden arınma aĢaması Gazâli‟nin hâl aĢamasını karĢıladığı 

söylenebilir. Ġnsan keĢkelere teslim olursa kendine olan öz saygısının düĢmesine neden 

olur. Bu sebeplen önce davranıĢı kabullenerekyaptığı davranıĢı terk etmesi keĢkeler 

girdabına girmesine mani olacaktır (Özdoğan, 2010:154). Özdoğan ayrıca, kabullenmek 

ve benimsemek arasında da fark olduğunu ifade etmektedir (Özdoğan, 2015-2016). 

Kabullenmek tövbenin yani dönüĢüm basamakları arasında yer alırken, benimsemek 

dönüĢümün önündeki en büyük engeldir. BenimsenmiĢ davranıĢ hatalı ve benimseme 

kalıplaĢmıĢ ise dönüĢümün gerçekleĢmesi oldukça güçleĢecektir. Bu sebepten 

kabullenmenin önemi tövbe aĢamaları arasında dönüĢümün kilit noktasıdır. 
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İnsanın öz bilincinden doğan kendine ve başkalarına yararlı eylemler üretme 

aĢaması Gazâli‟nin mâzi aĢamasını kapsamaktadır. Öyle ki hem geçmiĢin telafisi hem 

de Ģimdinin güzelleĢmesi burada yer almaktadır. Ġstikbâl aĢaması ise kararlılık ve 

kalıcılık aĢamasına denk gelmektedir. Kararlılık ve kalıcılık dönüĢümün kilit noktasıdır.  

 

“Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah‟a tövbe edin. Umulur ki 

rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. 

O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. 

Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken 

şöyle derler: „Rabbimiz! Nurumuzu arttır eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin 

her şeye gücün yeter.‟ (Tahrim 66/8)” (DİB, 2012 (V): 409). 

 

Bazen aile içi iliĢkilerde sergilenen bazı olumsuz davranıĢların her ne kadar 

telafisi olmadığı düĢünülse de, davranıĢın olumsuz yönlerini fark ettikten sonra 

davranıĢı sergilediği kiĢiye üzgün olduğunu hissettirmesi en güzel telafi Ģekli olarak 

gösterilmektedir. Eğer kiĢi yaptığı davranıĢtan dolayı üzgün olduğunu ifade ederse, kiĢi 

o davranıĢın kendi benliğindeki yansımasını karĢısına aktarma iĢlemi gerçekleĢmiĢ 

olacaktır. Bu durum özür dilemekten çok daha etkili olduğu ifade edilmektedir (Abca, 

2018). 

 

Üzgün olmak mutsuzluk yani hüznün belirtisidir. Kindî (2014), mutsuzluğa sebep 

olan duygu, düĢünce ve davranıĢların önce keĢfedilmesi gerektiğini savunmaktadır. Ona 

göre, insanı mutsuz eden Ģey zaman içinde edinilen alıĢkanlıklardır. Farkında olmadan 

edinilen bazı alıĢkanlıklar insanı mutsuzluğa itmektedir. Çünkü zaman içinde 

alıĢkanlıklarda iyi ve kötü anlamını yitirebilmekte ve hatta yer bile değiĢtirebilmektedir. 

Hangi alıĢkanlığın iyi hangisinin kötü olduğunu anlamanın yolu ise hangi alıĢkanlığın 

kiĢiyi ne kadar etkilediği ile ilgilidir. Bu keĢif insanın psikolojik iyi oluĢuna da katkıda 

bulunacaktır (Kindî, 2014:295-298). 
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Kindî (2014) üzüntüyü yenmenin çarelerini on maddede özetlemektedir:  

 

(1) Üzüntünün ne olduğunu düĢünmek ve onu bölümlere ayırarak kaynağının ne 

olduğunu bulmak.  

(2) Daha önce değiĢtirilmiĢ ve mutlu eden bir alıĢkanlık varsa onu hatırlayıp 

üzerinde nasıl bir his bıraktığını gözlemlemek.  

(3) Her Ģeye sahip olmak gerekmez, eldekilerle mutlu olmayı öğrenmek. 

(4) Olumsuz düĢüncelerden uzaklaĢmak. 

(5) Hayatın akıĢında oluĢabilecek her tür olayın muhatabı olabileceğinin farkında 

olmak. 

(6) Her Ģeyin sahibinin Allah olduğunu, O‟ndan gelip ve yine O‟na döneceğinin 

bilincinde olmak. 

(7) Verdiği bir Ģeyi Allah geri aldığında, bunun Allah‟ın bir hikmeti olduğunu 

bilmek vehiçbir Ģeye gereğinden fazla bağlanmamak. 

(8) Nefret gibi kalbi karartan kötü duygulardan arınmak. 

(9) BaĢa gelen olaydan ders çıkararak yaĢanılan sürecin eğittiğinin farkına 

varmak. 

(10) Farkındalıkların kiĢiyi dıĢ dünyadan koparmasına izin vermeden olumlu 

ve uygun davranıĢ değiĢikliklerine gitmek (Kindî, 2014:299-312). 

 

Kindî‟nin saydığı tüm maddeler tövbe sürecinin içinde mevcuttur. Üzüntüden 

arınmanın yolu da tövbeden geçmektedir. Tövbe bir lütuftur. Çünkü nice insan var ki, 

hatalarının fakrında bile değildir. Eğriyi eğri, doğruyu doğru olarak bilmek töve eden 

insana nasip olacağı düĢünülmektedir. Çünkü Hz. Adem, Hz. Ġbrahim, Hz. Musa ve Hz. 

Muhammed‟in tövbelerinden Kur‟an-ı Kerim‟de bahsedilmektedir (Bakara 2/37, 128; 

A„raf 7/143; Tevbe 9/117; Hud 11/112) (Topaloğlu, 2012:280). Bu örnekler 



65 
 

peygamberlerin bile hata yapabileceklerini ve yaptıkları hatadan nasıl döndüklerini 

insanlığa göstermektedirler. Önemli olan hatayı yapmak veya yapmamak değildir, 

önemli olan yapmıĢ olduğun hatadan dönebilmektir. 

 

Daha önce de ifade edildiği gibi nefs mertebeleri dönüĢüme örneklik teĢkil 

etmektedir. Nasıl ki nefs aĢama aĢama dönüĢebiliyorsa insan da davranıĢlarında yavaĢ 

yavaĢ değiĢime ve dönüĢüme gidebilecektir. BaĢarmak, baĢlamanın yarısıdır atasözü de 

bir yerden baĢlamak gerektiğini hatırlatmaktadır.  

 

Tövbe takvanın anahtarı olarak düĢünülebilir. Ġnsan davranıĢlarındaki eksiklik 

veya hataları henüz göremiyorsa, o kiĢinin takvalı olması pek mümkün 

görülmemektedir. Tövbe eden insan öncelikle davranıĢlarındaki kusurları görmekle 

dönüĢüm sürecini baĢlatmaktadır. Nefsinin eğitimi ile de takva sahibi bir insana 

dönüĢebilmektedir.  

 

Takva korunmak, korumak, itaat etmek, saygı göstermek, sakınmak gibi 

anlamlara gelmektedir. Bunun yanında korkmak ve çekinmek gibi anlamlara 

gelmektedir. Genel görüĢ bu kavrama korku anlamını yüklemektedir. Bu sebepten 

takvaya Allah‟tan korkmak anlamı verilmektedir. Her ne kadar takva kavramı korku 

olarak kabul görse de saygı ile itaat etme olarak da anlamlandırılmaktadır (Uludağ, 

2010:484).  

 

Özdoğan (2010), takva sahibinin özelliklerini ĢubaĢlıklarla sıralamıĢtır: 

“Duyarlılık, iliĢkilerde güvenli bağlanma, iffetli olma, cömertlik, öfkeyi kontrol etme ve 

dengeli olma” dır (Özdoğan, 2010:105-113). Bu özellikler insanda aktif olarak 

yaĢatıldığında iliĢkilerin aksaklık yaĢamadan devam edeceği de ön görülmektedir. 
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Sayılan özellikler iletiĢimin devamlılığını sağlayan yapıdadır. Böylece takva sahibi 

insan olmak hem Yaradanla olumlu iliĢkiler kurulmasına hem de çevre ile iliĢkileri 

düzenlemesianlamına geldiği söylenebilir. 

 

Özdoğan‟ın takva sahibi insanın özellikleri incelendiğinde, iliĢkilerde olması 

gereken özellikleri temsil ediyor olması dikkat çekmektedir. Zira iliĢkide duyarlı olmak, 

güvenli bağlanmak, iffetli olmak gibi tüm maddeler iliĢkileri güçlendirmek için gerekli 

özelliklerdir.  

 

Örneğin cömertlik sadece maddi değil manevi bir cömertliği de temsil etmektedir 

(sevgide cömert olmak, ilgide cömert olmak, vakit ayırmada cömert olmak gibi). Ġffetli 

olmak sadece kadına özgü bir durum olmadığı da kabul edilmesi gerekmektedir. Zira 

Kur‟an-ı Kerim‟de iffetli olma konusunda Hz. Yusuf yani bir erkek üzerinde örnek 

gösterilmektedir. Öfke kontrolü sabrın doğru yaĢanması ile doğrudan iliĢkilidir. Çünkü 

sabır değil tahammül öfkeyi beslemektedir. Güven ise sistemi ayakta tutan en önemli 

değerlerdendir. Güvenin olmadığı iliĢkilerde sağlıklı iletiĢimin kurulması pek mümkün 

olamamaktadır. Bu sayılan tüm özellikler dengeli olunduğu zaman insanın yaĢamını 

kolaylaĢtırmaktadır. Fatiha suresinde buyrulduğu gibi dengeli ve dosdoğru olmak 

mü‟min olmanın önemli kriterlerinden olduğu söylenebilir. 

 

Hz. Muhammed “feraset, kap gözü, basiret” (Özdoğan, 2010:106) kelimeleriyle 

takvanın duyarlılık özelliğine vurgu yapmaktadır. Bir insan takva ile “iyi ve kötünün 

ayrımını yapabilme” olanağına eriĢmesi mümkün olacaktır. “Ey iman edenler! Eğer 

Allah‟a karĢı takva sahibi olursanız o size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayıĢ verir ve 

sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağıĢlar. Allah büyük lütuf sahibidir. (Enfal, 8/29)” 

(Özdoğan, 2010:106). 
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Nasıl ki ödev ahlakına sahip kiĢiler toplumda kabul görülüyorsa, Allah katında da 

takva sahibi kiĢiler üstün kabul edilmiĢtir. “Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir 

kadından yarattık. Birbirinizle yakınlaĢmanız için, sizi ırklara ve kabilelere ayırdık. 

Allah katında en değerli(en üstün) olanınız, Allah‟ın buyruklarına karĢı duyarlılık 

gösterendir (takvada en ileri olandır). KuĢkusuz Allah, her Ģeyden haberi olan, her Ģeyi 

bilendir (Hucurat, 49/13) (Peker, 2009:516).  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: YÖNTEM, BULGULAR VE VERĠ ANALĠZĠ 

 

A. Yöntem 

 

Nitel ve nicel yöntemlerin bir arada kullanıldığı (karma yöntem) bu araĢtırmanın 

nitel boyutunda fenomenolojik (Patton, 2014:104) desen,nicel boyutunda ise ön test-son 

test (split-plot ya da iki faktörlü (2x2) karıĢık desen) kontrol gruplu deneysel desen 

kullanılmıĢtır (Büyüküztürk, 2014: 19 vd.). 

 

Deney grubundaki bireyler ile 6 kez ikili görüĢmeler halinde Değer Odaklı 

Manevi Güçlenme ve Bakım programı (Özdoğan, 2019) uygulanmıĢtır. GörüĢme 

kapsamında değerler manevi boyutta ele alınmıĢtır. Manevi boyut; seven yaradan algısı, 

sevgi, öz kabul, hoĢgörü, sabır, özveri kavram ve değerlerini içermektedir. Ġlk ve son 

görüĢmedeyarı yapılandırılmıĢ görüĢme, kiĢisel bilgi formu, ĠÖA ve TA ölçeği 

uygulanmıĢtır. 

 

Kontrol grubunda ise ilk ve son görüĢmede 8-10 hafta araylasadece ön ve son test 

kapsamında kiĢisel bilgi formu, ĠÖA ve TA ölçeği uygulanmıĢtır. Bunun dıĢında 

herhangi bir uygulama yapılmamıĢtır. 

 

Muhafazakar ailelerin “ben gidemedim çocuğum gitsin” veya aile geleneğini 

devam ettirme üzerine ilahiyatı tercih eden veya tercih ettirilen örneklem grubu 

öğrencilerin aileleri ile olan iliĢkileri incelenmiĢtir. Muhafazakar aile yapısının tercih 

edilmesi geleneksel inanç kalıpları ile yetiĢtirilme olasılığının yüksel olabilmesidir. Bu 

araĢtırma ile geleneksel inanç kalıplarının aile içi iliĢkilerde ne ölçüde etki ettiği 

saptanmaya çalıĢılmıĢtır. 
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Gruplar Ön test ĠĢlem Son test 

Deney Grubu Mülakat 

ĠliĢki Ölçekleri Anketi 

Tanrı Algısı Ölçeği 

Değer Odaklı  

Ġkili GörüĢme 

(6 kez) 

Mülakat 

ĠliĢki Ölçekleri Anketi 

Tanrı Algısı Ölçeği 

Kontrol Grubu ĠliĢki Ölçekleri Anketi 

Tanrı Algısı Ölçeği 

 ĠliĢki Ölçekleri Anketi 

Tanrı Algısı Ölçeği 

Tablo 2:AraĢtırmanın Deseni (2x2) 

 

Evren ve Örneklem 

 

AraĢtırmanın evrenini Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi‟ndelisans veya 

lisansüstü eğitimi alan, muhafazakâr bir aile ortamında yetiĢmiĢ bireyler 

oluĢturmaktadır.  

 

AraĢtırmanın örneklemini yine Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi‟nde lisans 

veya lisansüstü eğitimi alan, 20‟si kadın ve 20‟si erkek olmak üzere 40 öğrenci 

oluĢturmaktadır. 20‟si (10 kadın 10 erkek olmak üzere) deney, 20‟si (10 kadın 10 erkek 

olmak üzere) de kontrol grubunu oluĢturmaktadır.Hem deney hem de kontrol grubu 

kartopu örneklemesi (Böke, 2014:129-132) ile belirlenmiĢtir. Deney grubu ile 

gerçekleĢtirilen ilk ve son görüĢmedeise yarı yapılandırılmıĢ görüĢmeden (Böke, 2014: 

291-292) yararlanılmıĢtır. 

 

ÇalıĢma grubunda 20 deney ve 20 kontrol olmak üzere toplam 40 kiĢi 

bulunmaktadır. ÇalıĢma grubunun özellikleri Tablo 3‟de sunulmuĢtur. 

 

 



70 
 

  Deney Kontrol 

  n % n % 

Cinsiyet 
Kadın 10 50,0 10 50,0 

Erkek 10 50,0 10 50,0 

YaĢ 

18-25 yaĢ 12 60,0 19 95,0 

26-39 yaĢ 5 25,0 1 5,0 

40 yaĢ ve sonrası 3 15,0 0 0,0 

Medeni Hal 
Evli 5 25,0 1 5,0 

Bekâr 15 75,0 19 95,0 

Gelir 

Düzeyi 

Gelirim yetmiyor 2 10,0 3 15,0 

Gelirim yetiyor 12 60,0 14 70,0 

Gelirim yetiyor ve 

tasarruf ediyorum 
6 30,0 3 15,0 

Eğitim 

Durumu 

Lisans 5 25,0 20 100,0 

Lisansüstü 15 75,0 0 0,0 

Ebeveyn 

Hayatta 

Olma 

Anne-baba hayatta 17 85,0 20 100,0 

Anne hayatta-baba vefat 2 10,0 0 0,0 

Anne-baba vefat 1 5,0 0 0,0 

Ebeveyn 

Birliktelik 

Durumu 

Birlikte 16 80,0 19 95,0 

BoĢandı 2 10,0 1 5,0 

Baba vefat 2 10,0 0 0,0 

Ebeveyn 

Özlük 

Durumu 

Öz 19 95,0 20 100,0 

Üvey Baba 1 5,0 0 0,0 

Anne 

Eğitim 

Durumu 

Okur-yazar değil 3 15,0 2 10,0 

Ġlkokul 7 35,0 13 65,0 

Ortaokul 4 20,0 2 10,0 

Lise 3 15,0 1 5,0 

Üniversite 3 15,0 2 10,0 

Baba 

Eğitim 

Durumu 

Okur-yazar değil 2 10,0 0 0,0 

Ġlkokul 4 20,0 5 25,0 

Ortaokul 0 0,0 3 15,0 

Lise 4 20,0 6 30,0 

Üniversite 10 50,0 6 30,0 
Tablo 3:ÇalıĢma Grubunun Özellikleri 

 

Veri Toplama Araçları 

 

Veri toplama araçları deney ve kontrol grupları için ön test ve son test 

kapsamında; kiĢisel bilgi formu, ĠÖA ve TA ölçekleri kullanılmıĢtır. Bunun dıĢında 

deney grubu için geçerli olan ilk ve son görüĢmede yarı yapılandırılmıĢ görüĢme 

sorularından yararlanılmıĢtır. 
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1. KiĢisel Bilgi Formu 

 

Veri toplama aĢamasında ilk olarak gönüllü olan tüm katılımcıların sosyo-

demografik bilgilerine (cinsiyeti, yaĢı, medeni durumu, eğitim durumu, ebeveyn 

durumu, anne ve babanın eğitim durumu, kardeĢ sayısı ve katılımcının kaçıncı çocuk 

olduğu) baĢvurulmuĢtur. Ġstenilen bilgilere iliĢkin maddeler seçenekler Ģeklinde 

verilmiĢtir. Katılımcılardan bu maddeler arasında kendilerine uygun olanları belirtmek 

üzere iĢaretleme yapmaları istenmiĢtir (Ek 3). 

 

2. ĠliĢki Ölçekleri Anketi (ĠÖA) 

 

ĠliĢki Ölçekleri Anketi,bireylerin iliĢkilerdeki bağlanma modelini tespit etmek 

amaçlı derlenmiĢ bir soru listesidir. Ölçek Griffin ve Bartholomew tarafından 1994 

yılında geliĢtirilmiĢtir. Ölçeğin Türkçe‟ye uyarlanmasını ise 1999 yılında N. Sümer ve 

D. Güngör üstlenmiĢtir. 17 sorudan oluĢmakta olup, 7 farklı cevap seçeneği 

bulunmaktadır (Sümer ve Güngör, 1999). ĠÖA ek‟te verilmiĢtir (Ek 4). 

 

3. Tanrı Algısı Ölçeği (TA) 

 

Tanrı Algısı Ölçeği bireylerin sevgi temelli mi yoksa korku temelli mi bir Tanrı 

algısına sahip olduklarını tespit etmek amaçlı derlenmiĢ bir soru listesidir. Ölçek Özlem 

Güler tarafından 2007 yılında geliĢtirilmiĢtir. 22 sorudan oluĢmakta olup, 5 farklı cevap 

seçeneği bulunmaktadır (Güler, 2007). TA ek‟te verilmiĢtir (Ek 5). 
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4. Yarı YapılandırılmıĢ GörüĢme Soruları 

 

Yarı yapılandırılmıĢ görüĢme ile deney grubunun benlik algısı, baĢkası algısı, aile 

algısı ve Tanrı algısı derinlemesine incelenmiĢtir. GörüĢme soruları ek 1‟de verilmiĢtir. 

 

GörüĢme sorularıyla kiĢinin kendine özdeğer verme ve baĢkasından değer 

gördüğünü hissetme Ģekli, herhangi birine güvenebilme ölçüsü, aile kavramına 

yüklediği anlam, aile bağlarının gücü, aile içi rollerin dağılımı, tartıĢma durumundaki 

tutum ve haklılık duygusu, aile içinde korku kavramının yeri, sevgi ve korku denklemi, 

çocuklukta verilen Allah korkusu ve seven Tanrı algısına cevap aranmıĢtır. 

 

Değer Odaklı Manevi Güçlenme ve Bakım Programı (DOMAB) 

 

Değerlerin aile içi iliĢkiler üzerindeki etkililiğinin araĢtırıldığı çalıĢmanın bu 

aĢamasında, deney grubu ile gerçekleĢtirilecek olan ikili görüĢmeler tasarlanmıĢtır.  

 

Özdoğan, 2002 yılında temellerini attığı “Manevi Bakım” uygulamasını 2019 

yılında program haline getirmiĢtir. Özdoğan‟ın Değer Odaklı Manevi Güçlenme ve 

Bakım Programı (DOMAB) (Özdoğan, 2019) ile manevi bakımı kapsamında 

uygulamalı olarak gerçekleĢtirilecek olan tezlerin, tıpkı bu araĢtırmada da olduğu gibi 

değerler kısmını oluĢturmaktadır. AĢkın Yanımız Maneviyat ve Mutluluğu Seçiyorum 

adlı eserlerinde ayrıntılı olarak ele alınan değerlerin 2019 yılında program haline 

getirilmesi, uygulama alanına büyük kolaylıklar sunmuĢtur. Din Psikolojisi alanında 

değerler ile çalıĢmak isteyen araĢtırmacılara18 ana konu ve 50‟yi aĢkın alt konuları 

içeren bu program ile sistemli bir çalıĢmayı desteklemektedir.  
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AraĢtırma, Özdoğan‟ın cezaevi çalıĢmasında uyguladığı tekniklerden olan ikili 

görüĢme tekniği (Özdoğan, 2010) ile 6 görüĢmede gerçekleĢtirilmiĢ. GörüĢmede 

çalıĢılan değerler DOMAB (ek. s. 229) Programından seçilerek oluĢturulmuĢtur. 

 

Ġkili GörüĢme Planı 

 

Deney grubu ile tasarlanan görüĢme planında ele alınan konular ve içerik analizi 

Ģu Ģekilde yapılmıĢtır: 

 

1. görüĢme: TanıĢma ve ön test  

2.görüĢme: Sevgi ve seven yaradan algısı 

3. görüĢme: HoĢgörü  

4. görüĢme: Kendini bilme ve özveri 

5. görüĢme: Sabır 

6. görüĢme: Genel tekrar ve son test 

 

1. GörüĢme 

 

GörüĢmenin Amacı: Deney grubunda yer alan katılımcıların araĢtırmacı ile 

birebirtanıĢmalarını sağlamak. Etik kuralları, görüĢme içeriği ve süreci hakkında 

katılımcıları bilgilendirmek. ÇalıĢmanın amacı hakkında bilinçlenmek.  

 

Kazanımlar:  

 

 KiĢisel özelliklerini açıklar.  
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Materyal: Onam formu, kiĢisel bilgi formu, ĠÖA ve TA ölçekleri, yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢmesoruların. 

 

Süreç: 

 

 AraĢtırmacıkatılımcıya kendini ve araĢtırmasını tanıtacak ve araĢtırmanın 

gönüllülük çerçevesinde gerçekleĢtiğini gösteren onam formunu 

katılımcıyapaylaĢılacaktır.  

 AraĢtırmanın nicel veri toplama araçlarından olan kiĢisel bilgi formu,ĠÖA ve 

TA ölçekleri (ön test)katılımcıya doldurulmak üzere sunulacaktır. 

 Toplam 15 adet olan ve ortalama 30-45 dakika süren yarı yapılandırılmıĢ 

görüĢme soruları ile nitel verilerin elde edilebilmesi sağlanacaktır. 

 GerçekleĢtirilecek görüĢmeler hakkında kısa bilgiler verilmesiyle süreci 

katılımcının da takip etmesini mümkün kılacaktır. 

 GörüĢme özetlenerek sonlandırma yapılacaktır. 

 

2. GörüĢme 

 

GörüĢmenin Amacı: Katılımcının güven ortamı içerisinde araĢtırmacı ileiletiĢim 

kurmasını desteklemek. Ġlk görüĢme hakkında geribildirim almak ve ihtiyaç 

doğrultusunda görüĢmeleri kiĢiye göre düzenlemek ve Ģekillendirmek. Katılımcının yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme sorularından elde edilen veriler ıĢığında aile içi iliĢkileri sevgi 

değeri baĢlığında değerlendirmek. 
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Kazanımlar:  

 KiĢiyi zorlayan düĢünceler içine girmek yerine kendi acısına sevgiyle ve 

anlayıĢla yaklaĢır.  

 Bir olay incelemesinde Sevginin insan hayatında ne kadar değerli olduğuna 

dair duyarlılık gösterir.  

 Manevi güven ve huzur alanını Tanrıya, kendisine ve evrene karĢı hissettiği 

aĢkın bir sevgi gücü ile kurar ve bu iliĢkinin niteliklerini açıklar.  

 Sevgi değerini aile içi iliĢkileri ile iliĢkilendirir.  

 

Süreç: 

 

 AraĢtırmacıkatılımcının yarı yapılandırılmıĢ görüĢme sorularına verdiği 

cevaplardan aldığı notları değerler ıĢığında katılımcı ile birlikte aile içi 

iliĢkileri inceleyecektir. Bu aĢama her görüĢmede iĢlenilen değer üzerinden 

Ģekillendirilerek iliĢkiler ele alınacaktır. 

 AraĢtırmacı katılımcının iliĢkilere olan yaklaĢımı not edilerek bir sonraki 

görüĢmelerin nasıl ilerleyeceği konusunda katılımcı için bireysel yol haritası 

belirlenecektir. 

 AraĢtırmacı görüĢmelerin genel amacına uygun olarak farkındalıklara 

katılımcı ile beraber ulaĢmaya çalıĢacak ve iyileĢtirme adımlarını beraber 

belirleyecektir. 

 UlaĢılan farkındalıkların katılımcıyı suçluluk duygusuna düĢürmemesi için 

maneviyatın temel yapı taĢı olan tövbe sürecinin her görüĢmede tekrar 

edilerek dönüĢümün mümkün olabileceği hatırlatılacaktır. 
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 Sevgi ve korku kavramınınaile içi iliĢkilerdeki yeri üzerinde değerlendirme 

yapılacaktır. 

 GörüĢme özetlenerek sonlandırma yapılacaktır. 

 

3. GörüĢme 

 

GörüĢmenin Amacı: Katılımcının hoĢgörü kavramına yüklediği anlamı keĢf 

etmek. HoĢgörünün kiĢisel haklardan feragat edilmesi ile ilgili olmadığını, daha ziyade 

barıĢ değerini destekler nitelikte olduğunu bildirmek. Haklılık duygusunun barıĢ 

duygusunu engellediği gibi iletiĢimi de engelleyen bir yapıda olduğu bilgisini sunmak. 

Aile içi iliĢkilerde hoĢgörünün doğru anlaĢılması ile aile içi rollerin 

dolayısıylasorumlulukların fedakarlıktan uzak, gönüllülükle icra edilebilen bir yapıya 

dönüĢebileceği hakkında bilgilendirmek. 

 

Kazanımlar:  

 

 BarıĢ halinde yaĢamanın getirdiği huzuru açıklayabilir. 

 Kendine ve insanlara hoĢgörü ile yaklaĢarak sorunlarını çözer. 

 DüĢünce tarzını değiĢtirmeye istekli olduğu takdirde hayatını da 

değiĢtirebileceği gerçeğini kavrar.  

 

Süreç: 

 

 Katılımcının önceki görüĢmehakkındaki kiĢisel değerlendirmesi ve edindiği 

farkındalıklar varsa neler olduğu sorulacaktır.  
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 Yarı yapılandırılmıĢ görüĢme soruları arasında da yer alan haklılık duygusu 

üzerinden aile içi iliĢkiler değerlendirilecektir. 

 Haklılık duygusunun mutluluğa engel olduğu konusu üzerinde beyin fırtınası 

yapılacaktır. 

 Aile içi iliĢkileribarıĢ içinde yaĢamanın hayatı kolaylaĢtırdığı farkındalığı 

üzerinde durulacaktır. 

 GörüĢme özetlenerek sonlandırma yapılacaktır. 

 

4. GörüĢme 

 

GörüĢmenin Amacı:Aile içi iliĢkilerde fedakarlık kavramının özveriden farklı 

olduğunu ve genel olarak iliĢkilerin fedakarlık duygusu üzerine inĢa edildiği konusunu 

bildirmek. Kendini bilen insanın özünden ne kadar verebileceğini de fark edebileceğini 

açıklamak, böylece kiĢinin kendi potansiyelini ve özveri çizgisini görmesini sağlamak. 

 

Kazanımlar:  

 

 Özveri ve fedakarlık kavramlarının arasındaki ayrımı yapabilir.  

 Özverinin kaliteli bir davranıĢ biçimi olduğunu kavrar. 

 Fedakarlık duygusunun kalitesiz bir durum olduğunu hayatından örnekler 

vererek açıklayabilir.  

 Kendini bilmek ile kendine güvenmek arasındaki iliĢkiyi kavrar.  
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Süreç: 

 

 Katılımcının önceki görüĢmehakkındaki kiĢisel değerlendirmesi ve edindiği 

farkındalıklar varsa neler olduğu sorulacaktır.  

 Fedakarlık kavramının aile içi iliĢkilerdeki konumlanması ve özveri kavramı 

ile arasındaki farkı iliĢkiler üzerinden değerlendirilecektir. 

 KiĢinin kendini bildiği takdirde iliĢkilerini de yönetebileceği farkındalığı 

sağlanacaktır.  

 KiĢi ancak kendini bildiği ve tanıdığı ölçüde özveri çizgisinin farkında 

olabileceği bilgisi sunulacaktır.  

 GörüĢme esnasında kendini bilmek ve özveri hakkında edinen farkındalıkları 

aile içi iliĢkilere nasıl yansıtılabileceği noktasında beyin fırtınası yapılacaktır.  

 GörüĢme özetlenerek sonlandırma yapılacaktır. 

 

5. GörüĢme 

 

GörüĢmenin Amacı: Aile içi iliĢkilerde bireyler sabrettiğini düĢünürken aslında 

tahammül ederek biriktirdiğini ve en ufak tartıĢmalarda bile ani patlamalara neden 

olabileceğini bildirmek. HoĢgörüsüzlük ve haklılık duygusunun tahammül ile de iliĢkili 

olduğunu açıklamak. Tahammül ederek iliĢkilerin çıkmaza girebileceğini ve olumlu bir 

Ģekilde ilerlemesine engel teĢkil edebileceği konusunda farkındalık kazandırmak. 

 

Kazanımlar:  

 

 Sabır ve tahammül kavramlarını ayırt edebilir.  
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 Sabrın pasif değil aktif bir süreç olduğunu kavrar. 

 Tahammül etmenin öfkeyi tetiklediğini hayatından örnekler vererek 

açıklayabilir  

 Yargılamanın bireydeki olumsuz yönlerini, anlamanın bireydeki faydalarını 

görür.  

 

Süreç: 

 

 Katılımcının önceki görüĢmehakkındaki kiĢisel değerlendirmesi ve edindiği 

farkındalıklar varsa neler olduğu sorulacaktır.  

 Sabır ile tahammül arasındaki duygu yükünün fark edilmesi sağlanacaktır. 

 Sabrın sadece beklemek olmadığını, aktif bir yapıda olduğunu bildirmek. 

 Tahammül etmenin öfkeyi beslediğini, psikolojik ve bedensel birçok 

hastalıklara da sebebiyet verebileceğini sunulacaktır.  

 Pasif bir yapıda olan tahammülden uzaklaĢıp aktif yapıda olan sabra geçiĢ 

yapmanın önemi üzerinde durulacaktır. 

 Katılımcının aile içi iliĢkilerini sabır ve tahammül baĢlığı altında 

değerlendirmesi istenecektir. 

 GörüĢme özetlenerek sonlandırma yapılacaktır. 

 

6. GörüĢme 

 

GörüĢmenin Amacı: Katılımcı ile genel tekrar yaparak değerleri gözden geçirmek. 

Aile içi iliĢkiler noktasında değerlerin etkisini tespit etmek. Değerlerin uygulanmasında 

katılımcı ile bir değerlendirme yapmak. 
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Kazanımlar:  

 GörüĢmelerden öğrendiklerini günlük yaĢamda uygular. 

 

Materyal: Onam formu, kiĢisel bilgi formu, ĠÖA ve TA ölçekleri, yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme soruların. 

 

Süreç: 

 

 Katılımcının tüm görüĢmeler hakkındaki kiĢisel değerlendirmesi sorulacaktır.  

 Kendini bilmek, kendin olmak, kendine güvenmek, sevgi, barıĢ, hoĢgörü, 

özveri ve sabrı anne, baba, kardeĢler, varsa eĢ ve çocuklar ile iliĢkilerde ne 

kadar aktif olduğu noktasında katılımcının kendi iliĢkilerini yorumlaması 

sağlanacaktır.  

 AraĢtırmanın baĢında katılımcıya doldurması için verilen form ve ölçekler 

son test kapsamında yeniden doldurulması için sunulacaktır.  

 Ġlk görüĢmede gerçekleĢtirilen ve toplam 15 adet olan yarı yapılandırılmıĢ 

görüĢme soruları katılımcıya tekrardan yöneltilecektir. 

 Tüm aĢamalar tamamlandıktan sonra görüĢme sonlandırılacaktır. 

 

Özetle; 

 GörüĢme 

BaĢlıkları 

ĠĢlem (GörüĢme baĢlıkları aile içi roller ve bağlar açısından ele 

alınacaktır. 

1 TanıĢma ve  

Öntest 

TanıĢma, etik kuralları hatırlatma, görüĢmenin içeriği hakkında 

bilgilendirme, onam formunun imzalanması ve kiĢisel bilgi formunun 

doldurulması.  
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ĠÖA ve TA ölçeklerinin uygulanması, yarı yapılandırılmıĢ görüĢmeye 

dair soruların cevaplanması.  

2 Sevgi ve Seven 

Yaradan Algısı 

Aile içi iliĢkilere giriĢolarak sevgi değerinin iĢlenmesi. 

Seven yaradan algısı kavramının görüĢülmesi. 

Sevgi ile korku kavramlarının iliĢkilere yansıması. 

3 HoĢgörü Haklılık duygusunun kiĢide oluĢturduğu olumsuz duyguların yerine 

olaylara pozitif bakmayı içeren hoĢgörü kavramının görüĢülmesi. 

4 Kendini bilme 

ve Özveri 

VaroluĢsal boyutta bireyin en güzel bir Ģekilde yaratılmıĢ olduğu ve 

bireyin yaratıcı tarafından her zaman pozitif olarak kapsandığı 

düĢüncesi üzerinden görüĢülmesi. 

KarĢılık beklemeyi içeren fedakarlık kavramından ayrı olarak kiĢinin 

özünden geldiği kadar verebilme dengesinin ve potansiyelinin 

görüĢülmesi. 

5 Sabır Olaylarla baĢa çıkma sürecinde daha çok içe atma ve biriktirme 

anlamındaki tahammül kavramından ayrı olarak aktif bir Ģekilde 

problemleri çözme ve yaĢamını anlamlandırma süreci olarak sabır 

kavramının görüĢülmesi. 

6 Genel tekrarve 

Son test 

Değerlerin aile içi iliĢkilerdeki yeri açısından hem görüĢmeciye bu 

süreçteki kendini tanımasına yardımcı olmak adına hem de 

araĢtırmacının süreci gözden geçirmesi için genel bir tekrar 

yapılması.  

Ġlk görüĢmede yarı yapılandırılmıĢ görüĢmeye dair sorulan sorular ve 

uygulanan ölçeklerin tekrardan uygulanması.  

Tablo 4: GörüĢme Planı 
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Uygulama 

 

AraĢtırmaya dahil olan tüm görüĢmecilerden, çalıĢmanın baĢında katılıma gönüllü 

olduklarına dair ıslak imzalı onam formu ve kiĢisel bilgi formu doldurmaları istenmiĢtir. 

Ardından, nicel ölçüm aracı olan ĠÖA ve TA ölçeklerinin doldurulmasına geçilmiĢtir. 

Anketlerin yarı yapılandırılmıĢ görüĢmeden önce yapılmasının amacı, katılımcının 

görüĢmeye ön hazırlamak aĢaması olarak değerlendirmesi ve bireysel hazır 

bulunuĢluklarını sağlamalarıdır. 

 

Yarı yapılandırılmıĢ görüĢme sorularının ĠÖA ve TA ölçeklerini destekler Ģekilde 

oluĢturulmaya özen gösterilmiĢtir. Böylece katılımcılar anketler ve yarı yapılandırılmıĢ 

görüĢme soruları arsındaki paralelliği kendilerinin de fark etmesi sağlanmıĢtır. Deney 

grubundaki her bir katılımcı ile belli aralıklarla DOMAB Programı (Özdoğan, 2019) 

temele alınarak ikili görüĢmeler (Özdoğan, 2010) halinde toplam 6 görüĢme 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu görüĢmelerin içerikleri detaylandırılmıĢ bir Ģekilde “ikili 

görüĢme planı” baĢlığında açıklanmıĢtır. 

 

GörüĢmeler ağırlıklı olarak Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi‟nin kantininde, 

fakültenin bahçesinde, kütüphanenin seminer salonunda veya boĢ bir sınıfta yüz 

yüzegerçekleĢtirilmiĢtir. Ġki görüĢmeci ile görüĢmelere baĢlandıktan sonraki bir süreçte 

Ģartlar gereği yani zorunlu olarak Ģehir dıĢında bulunmalarından dolayı (akademisyen 

olarak atanma) son görüĢmeler telefon üzerinde gerçekleĢtirilmek zorunda kalınmıĢtır. 

Islak imzalı onam formu ve diğer doldurulması gerek belge ve anketler posta yolu ile 

araĢtırmacının adresine gönderilmiĢtir.  

 



83 
 

Her bir görüĢme ortalama 30 – 45 dakika uzunluğunda gerçekleĢtirilmiĢtir. 

GörüĢme süreleri görüĢmecilerin isteğine göre esnetilmiĢtir. Daha az ve daha fazla süren 

görüĢmeler de olmuĢtur. GörüĢmeler arasından en az bir hafta geçmiĢtir. Katılımcının 

talebi ve müsaitliği üzerine zaman zaman görüĢme aralarının açılmasına sebep 

olmuĢtur. Aranın açılmasının araĢtırmacının aldığı notlar ile tekrarlanması, bu durumun 

araĢtırmaya bir engel teĢkil etmediğinin anlaĢılmasını sağlamıĢtır. GörüĢme soruları 15 

adettir ve gerek görüldüğünde sondaj sorularına baĢvurulmuĢtur. Ġlk ve son görüĢmede 

sadece yarı yapılandırılmıĢ görüĢme sorularınıses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıĢtır. 

Onun dıĢında kalan notlar araĢtırmacı tarafında not edilmiĢtir.  

 

Tüm görüĢmeler tamamlandıktan sonra uygulamaya katılan son görüĢmeci ile 

kontrol grubunun oluĢturulmasına start verilmiĢtir. Böylece örneklem oluĢumunda 

kartopu örneklemine devam ettirme imkanı sağlanmıĢtır. Kontrol grubundan ortalama 

6-8 hafta içerisinde veriler toplanmıĢtır. Verilerin tamamı toplandıktan sonra 

görüĢmelerin deĢifre edilmesine baĢlanmıĢtır. GörüĢmeler deĢifre edildikten sonra el 

yordamı ile görüĢmeler içerik analizi ile analiz edilmiĢtir. Daha sonra da SPSS programı 

ile anket sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. 

 

Veri Analizi 

 

Deney grubu ile gerçekleĢtirilmiĢ olan yarı yapılandırılmıĢ görüĢme soruları ile 

toplanan veriler içerik analizi yöntemi (Yıldırım ve ġimĢek, 2018:242) ile analiz 

edilmiĢtir. Yorum aĢamasında ise fenomenolojik desenden (Patton, 2014:104) 

yararlanılmıĢtır. Ġlk ve son görüĢmede aynı sorular görüĢmecilere yöneltilerek toplamda 

her bir katılımcı ile 6 kez gerçekleĢtirilecek olan DOMAB programı ikili görüĢme 

bireyler üzerinde nasıl bir izlenim bıraktığı saptanmaya çalıĢılmıĢtır.  
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AraĢtırma kapsamında analiz türüne karar vermeden önce normallik varsayımı 

incelenmiĢtir. Normallik varsayımının incelenmesin çarpıklık, basıklık istatistikleri ve 

Shapiro-Wilks testi kullanılmıĢtır. Split-plot deseninin bir gereği olan ön test-son test 

analizinde gruplar arasındaki farkın anlamlılığı ortaya koymak için iliĢkisiz örneklemler 

t testi (ANOVA) (Büyüköztürk, 2014:25) ve Mann Whitney U testi uygulanmıĢtır. ĠliĢki 

Ölçekleri Anketi (ĠÖA) puanları normal dağılım varsayımını sağladığı için deney ve 

kontrol grubunun ön test ile son test puanlarının karĢılaĢtırılmasında parametrik 

testlerden iliĢkisiz örneklemler t testi kullanılmıĢtır. ĠÖA puanlarında deney grubunun 

ön test-son test sonuçlarının ve kontrol grubunun ön test-son test sonuçlarının 

karĢılaĢtırılmasında parametrik testlerden iliĢkili örneklemler t testi kullanılmıĢtır. Tanrı 

Algısı Ölçeği (TA) puanları normal dağılım varsayımını sağlamadığı için deney ve 

kontrol grubunun ön test ile son test puanlarının karĢılaĢtırılmasında parametrik 

olmayan testlerden Mann Whitney U testi kullanılmıĢtır. TA puanlarında deney 

grubunun ön test-son test sonuçlarının ve kontrol grubunun ön test-son test sonuçlarının 

karĢılaĢtırılmasında parametrik olmayan testlerden Wilcoxon ĠĢaretli Sıralar testi 

kullanılmıĢtır. 

 

Ġstatistiksel iĢlemleri gerçekleĢtirebilme amacıyla SPSS 22 paket programından 

yararlanılmıĢ olup, anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıĢtır. 

 

Sınırlılıklar 

 

AraĢtırma, Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi‟nde gönüllü katılımcılarla 

oluĢturulan 20‟si kadın ve 20‟si erkek olmak üzere 40 kiĢilik örneklem grubunu 

kapsamaktadır.AraĢtırmanın bulguları, araĢtırmada kullanılan mülakat ve ölçekler ile 

sınırlıdır. 
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AraĢtırma örneklem grubu ile gerçekleĢmesinden dolayı aile içi bilgiler görüĢmeci 

beyanı ile sınırlandırılmıĢtır. Deney grubu ile yapılan DOMAB programı öğrencilerin 

belirlediği zamanlarda gerçekleĢtirilmiĢtir. Sunum, ödev, sınav, dönem sonu gibi çeĢitli 

nedenlerle görüĢmeler arasında uzun aralıklar mevcuttur. 

 

B. Bulgular ve Veri Analizi 

 

AraĢtırmanın bu aĢamasında veri toplama araçları ile elde edilen bulgular kaleme 

alınarak analiz edilmiĢtir. Nitel ve nicel verilerle ulaĢılan bulgular hem nitelde hem de 

nicelde iki aĢamalı olarak incelenmiĢtir. Nitel bulgular DOMAB programı uygulamadan 

önce ve sonra katılımcılarla gerçekleĢtirilen yarı yapılandırılmıĢ mülakat sorularından 

elde edilmiĢtir. Nicel bulgular da yine DOMAB programı uygulamadan önce ve sonra 

katılımcılardan doldurmaları beklenilen ĠÖA ve TA ölçeklerinden (ön test-son test) elde 

edilmiĢtir. 

 

Ġlk olarak yarı yapılandırılmıĢ görüĢme soruları ile elde edilen bulgular 

değerlendirilmiĢtir. GörüĢme soruları 11 farklı tema altında incelenmiĢtir.  

 

 Ġlk tema, kiĢinin kendine verdiği değer üzerinedir. 

 Ġkinci tema, kiĢinin baĢkasından gördüğünü değeri hissetme Ģeklini ifade 

etmektedir.  

 Üçüncü tema, baĢkasına güvenebilme ölçüsü ne Ģekilde olduğudur.  

 Dördüncü tema, aile kavramına nasıl bir anlam yüklediği ile ilgilidir.  

 BeĢinci tema, aile bağlarının gücünün ne ölçüde olduğudur.  
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 Altıncı tema, aile içi rollerin dolayısıyla sorumlulukların aile sisteminde ne 

Ģekilde dağıldığıdır.  

 Yedinci tema, aile içi düĢünce farklılıklarından kaynaklı oluĢan tartıĢmalarda 

haklılık duygusunu anlamaya yöneliktir.  

 Sekizinci tema, aile içi iliĢkilerde korku kavramının yerinin belirlenmesi 

üzerinedir.  

 Dokuzuncu tema, sevgi ve korku duygusunun zıtlığının ortaya konmasını 

amaçlamaktadır.  

 Onuncu tema, Allah korkusuhakkındaki düĢüncenin çocuklukla bağlantısının 

olup olmamasını anlama üzerinedir. 

 Sonuncu tema da, seven Tanrı algısına cevap aramaktır. 

 

1. Deney Grubu ile Uygulanan Değer Odaklı Ġkili GörüĢmeler: Ġlk ve Son 

GörüĢmelerin Analizi 

 

1.1 Deney Grubunun Kendi Öz Benliklerine Değer Vermesi 

 

Deney grubundaki katılımcılara DOMAB programı uygulanmadan önce ve sonra 

“Kendinizi iyi hissetmek için yaptığınız bir faaliyet var mı?” sorusu yöneltilmiĢtir. 

Verdikleri yanıtlar doğrultusunda elde edilen kategoriler Tablo 5 ve 6‟da sunulmuĢtur. 

Tablo 5‟de DOMAB programı uygulanmadan önce katılımcıların kendilerini iyi 

hissetmek için yaptıkları faaliyetleri içermektedir. 
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Özdeğer verme 
 
Kadınlar 

f  
 
Erkekler 

f 

    
Kendine özel zaman dilimi ayırma  
(birden fazla aktivite) 

7 Kendine özel zaman dilimi ayırma 
(birden fazla aktivite) 
 

4 

Resim yapmak 1 Arkadaşlarla vakit geçirmek 3 

Kahve molası vermek 1 İbadet etmek 2 

Uyumak 1 Spor yapmak 1 

Toplam 10 Toplam 10 

Tablo 5: Özdeğer verme (ilk görüĢme) 

 

Tablo 5 incelendiğinde, DOMAB programı uygulamadan önce kendisini iyi 

hissetmek için araĢtırmaya katılan kadınların yedisini kendine özel zaman dilimi 

ayırdığı, birinin resim yaptığı, birinin kahve molası verdiği ve birinin uyuduğu 

görülmektedir. Erkeklerin ise kendilerini iyi hissetmek için katılımcıların dördünün 

kendine özel zaman dilimi ayırdığını, üçünün arkadaĢları ile vakit geçirdiğini, ikisinin 

ibadet ettiğini ve birinin spor yaptığını belirttiği görülmektedir.  

 

Genel olarak bakıldığında, DOMAB programı uygulanmadan önce katılımcıların 

kendilerini iyi hissetmek için kendilerine özel zaman dilimleri ayırmayı tercih edildiği 

belirlenirken, 20 katılımcıdan sadece ikisi kendini iyi hissetmek için ibadet etmeyi 

tercih ettiğini ifade etmiĢtir. 

 

AĢağıda sorulmuĢ olan soruya bazı katılımcıların cevaplarına yer verilmiĢtir. 

Nehir (23): Kendimi iyi hissetmek için başladığım bir şey değil ama 

öğretmenlikte kendimi iyi hissettiğim düşünüyorum. Çünkü çocuklara bir şey 

anlatmak, onların sorularına cevap vermek, onların bana iltifat etmesi, benim 

onların gülümsediğini görmem bu gerçekten beni mutlu ediyor ama hani mutlu 

olmak için başladım bir iş değildi. Eee gerçi imam hatipten mezun olduğumdan 

beri yani liseden beri öğretmen olacağım diyordum. Ama hani bir prestij için 

öğretmen olmak istiyordum da yapmaya başladıktan sonra sevdiğimi fark ettim. 
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Onun dışında yüzüyorum. Severek yüzüyorum, spor olsun diye değil, keyf için 

yürüyorum. Bunlar, başka, sinemaya çokça giderim. Vakit buldukça buna 

biliyorsam tiyatroya giderim. Yani daha gencim yaşıyorum diyebilirim yani.  

Çiçek (24): Oldukça zaten sosyal bir insanım. Sürekli hafta sonlarında arkadaş 

gruplarımla vakıflarla konferanslara katılıyorum. Kendi organize ettiğimiz kitap 

kritikleri oluyor. Onlara katılıyorum veya film kritiği oluyor. Veya arkadaşlarla 

toplu sohbet ettiğimiz bir ortam oluyor, yani genelde bunları seviyorum. Sıkça 

bunlara katılıyorum. 

Deniz (26, evli): Okula geldiğim günlerde bir kahve molası vermek bana iyi 

geliyor yani böyle kendi kendime kalmak. Çünkü ben genelde yani bunca şeye 

rağmen hala defterim açık kendi kendime günlükleri hani günlük demeyimde 

artık bu günlük boyutunu da aştı böyle kendime notlar, kendimle hesaplaşmalar 

bazende yazılarım oluyor, yani öyle hiç derli toplu yazılarım olmadı da kendimle 

konuşma biçiminde yazıyorum.Benim kendim için yaptığım şey bu galiba.  

Güneş (24): Yaptığım çok faaliyet var spor, masa tenisi oynuyorum daha sonra 

kendimi iyi hissetmek bilgisayar oyunu oynuyorum, kitap okuyorum. 
Su (22):Canım çok sıkkın olduğunda mesela uyumayı çok severim ben uyuyorum 

canım sıkkın olduğunda kendimi iyi hissetmek için müzik dinlerim kitap okurum 

bu kadar.  

Bahar (23): Kendim için yaptığım tek şey resim.Tek şey derken yani sadece 

kendim için yaptığım tek şey resim. 

Toprak (61, evli): Ben kitap okudukça, meseleleri takip edip ona çözüm yolu 

buldukça iyi hissederim, işe yaradığını, insanların yararına yarar bir iş 

yaptığım, anladığım zaman insanların sorunlarını çözdüğüm zaman 

yapabilirsem şayet yaptığım zaman kendimi çok iyi hissederim. O günden zevk 

alırım, tad alırım yani o gün itibariyle.. 

Barış (40, evli): Futbol izlemeyi, severim oynamayı da severim izlemeyi de 

severim. Eğer o gün izleyecegimbir karşılaşma varsa o beni rahatlatır kendimi 

tamamen ona veririm çünkü o beni rahatlatır futbol izlerken babam, izlerken 

dünya batsa umrunda değil der. Çünkü onu izlereken kimseyle ilgilenmem. 

Sporu sever futbolu severim. Sadece oyunu değil, tartışma programlarında 

izlerim. Konuşmayı severim, insanlar ile iletişim kurmayı, eğer sohbetinden zevk 

aldığım birinin yanında hemen giderim atıyorum mesela maatbacı arkadaşım 

var rahatlamak için onun yanına giderim. Arkadaşlarımla bazen sır sakladığına 

güvendiğim, en sıkıntılı zamanında bile beni ifşa etmediğini düşündüğüm 

arkadaşlarıma gider beni sıkan durum ne ise böyle kendimi kaptırarak bir 

şekilde anlatırım. Beyinsel rahatlama faaliyeti, evet bunu yaparım.  

Savaş (33): En fazla mutlu olduğum şeylerden biri çok özel gördüğüm 

arkadaşlarla sohbet etmek. Genellikle felsefe, tarih ve politika konuşuruz. 

Arkadaşların yanındayken kendimi çok mutlu hissederim. 
Ateş (20): Yaptığım çok faaliyet var spor, masa tenisi oynuyorum daha sonra 

kendimi iyi hissetmek bilgisayar oyunu oynuyorum, kitap okuyorum. 

Doğa (36, evli):Kendime ayırdığım özel bi faaliyetim yok ama haftalık öğretmen 

arkadaşlarla yaptığımız sportif faaliyetler diyebilirim. Benim için özel olarak 

kalmış olan. Çok fazla kendime vakit ayıramıyorum yani. 

Kuzey (25): Mesela işte. Vaktim yettiğince, yetiştiğinde, yetiştiğim kadar 5 vakit 

namazı camiide kılmaya gayret ederim. Sabah-yatsı bizim mahallenin 

camiisinde şey, daimi müşteriyimdir zaten. Ha ha ha. Akşamları işte bazen, 

yetişmeyebilir. Hele şimdi vakit bayağı önden geldiği için. Yetişmiyor bazen. 

Onun dışında işte, yaptığım nafile ibadetlerim. 
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Tablo 6‟da ise DOMAB programı uyguladıktan sonra katılımcıların kendilerini iyi 

hissetmek için yaptıkları faaliyetleri içermektedir. 

 

Özdeğer verme 
 
Kadınlar 

f  
 
Erkekler 

f 

    
Kendine özel zaman dilimi ayırma (birden  
fazla aktivite) 

4 Kendine özel zaman dilimi ayırma 
(birden fazla aktivite) 
 

7 

Resim yapmak 1 Ney üflemek 1 

Yazı yazmak 2 İlim öğrenmek 1 

Dergi / Sanatsal okuma 2 Kitap okumak 1 

İnsanlarla birlikte mutlu olmak 1   

Toplam 10 Toplam 10 

Tablo 6: Özdeğer verme (son görüĢme) 

 

Tablo 6 incelendiğinde, DOMAB programı uygulamadan sonra kendisini iyi 

hissetmek için araĢtırmaya katılan kadınların dördünün kendine özel zaman dilimi 

ayırdığı,birinin resim yaptığı,ikisinin yazı yazdığı,ikisinin dergi veyasanatsal okumalar 

yaptığı ve birinin insanlarla birlikte mutlu olmayı tercih ettiği görülmektedir. Erkekler 

ise kendilerini iyi hissetmek için katılımcıların yedisinin kendilerine özel zaman dilimi 

ayırdığı, birinin ney üflediği, birinin kitap okuduğu ve birinin ilim öğrenmeyi tercih 

ettiği görülmektedir. 

 

Genel olarak bakıldığında, uygulamadan sonra katılımcıların kendilerini iyi 

hissetmek için kendilerine özel zaman dilimi ayırmayı tercih edildiği belirlenirken, 

yirmi katılımcıdan biri kendini iyi hissetmek için ilim öğrenmeyi tercih ettiğini, bir 

diğeri de insanlarla birlikte mutlu olmayı tercih ettiğini ifade etmiĢtir. 
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AĢağıda sorulmuĢ olan soruya bazı katılımcıların cevaplarına yer verilmiĢtir. 

Nehir (23): Çayı koyuyorum, arkamda sıcak sıcak demlenirken ben dergi 

okuyorum.  

Çiçek (24): Dans ediyorum diyormuşum. Mesela şey ya mutsuzsam açarım 2 

müzik oynarım yani. Sonra bir şeyler yazarım sonra onu yırtar atarım o da ayrı 

bir şey ya. Başka gezerim alışveriş yaparım kendimi iyi hissetmek istiyorsam 

alışveriş yaparım. Ya da alışveriş param olmaz olmadığı için züğürt olduğum 

için ayın 15 günü isem 15 günü züğürt geziyorum. Sadece şeylere bakarım 

vitrinlere bakarım gezerim. 

Deniz (26, evli): En son şu formu okumak o gün kendimi dönüşüm sağlıyordu. 

Ben kağıt,kalem ve kendi başıma kalmak bana bu iyi hissettiriyor ne 

hissediyorsam onu yazıyorum önceden daha yoğun yazıyordum yani bu iyi 

hissettiriyor beni bide iyi ders çalışsam buda mutluluk veriyor.  

Güneş (24): Evet var kendi alansal, sanatsal okuma. Bu beni çok rahatlatıyor. 

Bir şeyler yapıyorum diyebilmek istiyorum. Makale, basit örnek veriyorum. Bir 

makale bitirmek bir saat içinde bitirmek bu beni çok rahatlatıyor.  

Su (22): Yazı yazmak hala etüte giderken yanımda yazı defterimi götürüyorum 

etütte canım sıkılırsa yazarım diye düşünüyorum ama yazamıyorum anca 

telefonuma not yazabiliyorum.  

Irmak (23): Kendimi iyi hissetmek için yaptığım bir şey yani ne yapıyorum 

genellikle kalabalıkta olmaya çalışıyorum yani kalabalıkta mutsuz mutsuz 

duramadığım için daha fazla gülmek istiyorum. Çünkü ortamı neşelendirmem 

gerekiyor ki ortamı neşelendiren ben olduğum için ortama girdiğim zaman 

neşem otomatikman yükseliyor en fazla yaptığım şey budur sonra kendimi iyi 

hissetmek için yaptığım şey aslında bir şey daha var bu sıra fazla yapamıyor 

olabilirim ama genelde çok çok canım sıkkınken ve çok bunalmışım o zaman 

Rahman suresini okuyorum en fazla okuduğum surelerden biri o çünkü 

rahatladığımı hissediyorum ya onu yapıyorum ya da kalabalık ortamda 

bulunmayı yapıyorum çünkü mutlu oluyorum.  

Bahar (23): Resim yapmak, yağlı boya. 

Yaz (23): Genelde telefonla uğraşıyorum, müzik dinlerim, kitap okurum bu 

faaliyetler bana kendimi iyi hissettirir, zevk aldığım şeyleri yapmayı seviyorum. 

(Hobilerin var mı peki?) Çeşitli hobilerim yok en çok müzik dinlemeyi, telefonda 

oyun oynamayı, kitap okumayı severim bunlar benim hobilerimdir.  

Toprak (61, evli): Müslümanca yaşamak, Allah‟ın istemiş olduğu şekilde 

yaşamak yetiyor ki bana mesela bu soru bana çok enteresan geldi biliyormusun. 

Nihal Hocam kendimizi iyi hissetmek için bir faaliyetimiz ben kaç yaşındayım şu 

an mesela 62 yaşındayım. Ben mesela şu an doktora yapmaya çalışıyorum, bu 

yaşta. Neden geç kalmışım değil mi normal şartlarda öyle gerekiyor öyle 

yapıyoruz ama benim inancım bunu gerektirir. Yani inanç sadece söylemle 

kalırsa bir anlam ifade etmez. Ben bunu aslında Allah bana bu fırsatı verdi, bu 

söylemi pratikde gösteriyorum. Neden, çünkü Allah ve peygamberimiz 

buyuruyor ki beşikten mezara kadar ilim taksim ederiz. Ben daha ölmedim 

mezara girdim bu ilim tahsil etme olayı bilgiyle, ilimle uğraşma olayı ölünceye 

kadar devam edeceğinden dolayı her yaptığım faaliyet bu anlamda bana keyif 

veriyor bana özel bir yaşam gücü sağlıyor mesela şu anda onu yapıyoruz.  

Savaş (33): Alışkın olduğum faaliyet okuma. Elimde bir kitap var ismi “Hafıza 

unutuş ve Tarih”. Çok vakit ayıramadım buradaki görevler yüzünden. Kendim 

içim yaptığım başka bir şey yok. Doğru. Bir de bir şey keşfettim bunu sizinle 

paylaşayım, Türkçe dizileri İngilizce altyazı ile yapıyorlar. Bu sıralar bu dizileri 
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izliyorum. Sebebi ise aslında İngilizceyi okuyarak geliştirmek. Zaten dizi 

sayesinde şeyi takip edebiliyorsun ama İngilizce karşılığı ile. Türkçeyi 

İngilizceye çevirirken aynı zamanda o çevirme kalıplarını da öğreniyorum.  

Ateş (20): Sevdiklerimle konuşurum, bilgisayarla oyun oynarım, kitap okurum, 

film izlerim, çizgi film izlerim çocukluğumdan kalan. Samuray Jack  izlerim 

Cartoon Network'te vardı ondan sonra megas xlr vardı oda çok güzeldi.  

Doğa (36, evli): Kendimi iyi hissetmek için yaptığım yani yani aslında spor 

tabiiki benim hayatımda önemli bir yeri var yani, spor yapmanın özellikle 

futbolun. Ama onun haricinde keyif aldığım yani belki sevdiğim bir kitap 

okumak, belki sevdiğin bir internetten film izlemek benim için belkide gündelik 

hayat için söyleyim keyif aldığım işlerdendir yani veya bir arkadaş, sevdiğim 

insanlarla birlikte olmak yani. Bu arkadaş grubu başta olmak üzere, dostlarla 

birlikte olmak.  

Demir (32, evli): Çalışınca kendimi iyi hissediyorum, okuyunca kendimi iyi 

hissediyorum kendi işime dair şeyler yapınca kendimi iyi hissediyorum, 

sorumlulukları yerine getirmeye dair bir şeyler yapabiliyorsam kendimi iyi 

hissediyorum ama bunu çok az yapabiliyorum dolayısıyla kendimi iyi 

hissetmediğim günler daha fazla bunları yapmadığım zaman kendimi kötü 

hissediyorum, kendimi suçlu hissediyorum. Bazen kafamı dağıtmak için hiçbir 

şey düşünmemek için birkaç arkadaşım ile playstation oynamaya gidiyoruz nadir 

bir aktivite o çok rahatlatıyor beni orda hiçbir şey düşünmüyorum. Onun dışında  

yemek yerken kendimi hissederim çok düşkünümdür yemek yemeğe, çocuğum ile 

vakit geçirdiğim zaman, ailem ile kendimi çok iyi hissediyorum özellikle 

çocuğum ile fazla görüşemiyoruz çünkü iki haftada bir.  

Kuzey (25): Kendimi iyi hissetmem için yani kendimle baş başa kaldığım 

faaliyetler işte ney üfleme genellikle yalnız yaparım. Zaten bir kere şey milleti 

rahatsız etmemek için çünkü ney çalışması biraz sesli oluyor. Mecburen zaten -

1lere, bodrum katlarına saklanıyorum ama o şekilde yani. Veyahut birilerini 

dinletirim, veyahut dinleme geliyorlar sağolsunlar. (Bir gün ben de seni 

dinlemeyi çok isterim). İnşallah, ara ara fakülteye getiriyorum Bayram hocadan 

ders alacağım için. Çünkü Tandoğan‟da bir kursa gidiyordum hocanın 

Denizli'de tayini çıkmış şu an hocasız kaldım ney konusunda. Bayram hoca ama 

kabul etti dedi baya seviye yapmışsın buradan devam edebiliriz.  

 

1.2  Deney Grubunun Kendilerini Değerli Hissettiren Durumlar 

 

Deney grubundaki katılımcılara DOMAB programı uygulanmadan önce ve sonra 

“Size kendinizi değerli hissettiren en önemli şey nedir?” sorusu yöneltilmiĢtir. 

Verdikleri yanıtlar doğrultusunda elde edilen kategoriler Tablo 7 ve 8‟de sunulmuĢtur. 

Tablo 7‟de DOMAB programı uygulanmadan önce katılımcıların kendilerini değerli 

hissettiren önemli durumlar içermektedir. 
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Başkasından değer görme 
 
Kadınlar 

f  
 
Erkekler 

f 

    
Aileden sevgi ve onay görmek 2 Sağlıklı olmak 2 

Yakın çevreden sevgi, samimiyet  ve onay  4 Faydalı işler yapmak 2 

Değersizlik hissini kabullenmeme  
 
Hocalardan onay almak 

2 

1 

Onay almak 

Kul olmak 

3 

1 

Görüşlere saygı duyulması 
 

1 Olduğu gibi kabul 

görülmek  

2 

Toplam 10 Toplam 10 

Tablo 7: BaĢkasından değer görme (ilk görüĢme) 

 

Tablo 7 incelendiğinde, kendilerini değerli hissettiren önemli durumları 

araĢtırmaya katılan kadınların ikisinin aileden sevgi ve onay görmek, dördünün yakın 

çevreden sevgi, samimiyet ve onay almak, ikisinin değersizlik hissini kabullenmeme, 

birinin hocalardan onay alma ve birinin kimseden beklentisinin olmaması Ģeklinde ifade 

ettiği görülmektedir. Kendilerini değerli hissettiren önemli durumları araĢtırmaya 

katılan erkeklerin ikisi aile ve sağlık, ikisi faydalı iĢler yapmak, üçü onay almak, biri kul 

olmak ve ikisi olduğu gibi görülmek olarak belirtmiĢtir.  

 

Genel olarak bakıldığında, uygulamadan sonra kadın katılımcıların verdikleri 

yanıtlar doğrultusunda kendilerini değerli hissetmek için daha çok çevrelerinden onay 

görme ihtiyacı içinde olduğu görülürken, erkekler için bir onay durumu olmadığı 

görülmektedir. Kendilerini değerli hissetme konusunda 20 katılımcıdan sadece biri kul 

olmak diyerek manevi açıdan değerlendirme yapmıĢtır. 
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AĢağıda sorulmuĢ olan soruya bazı katılımcıların cevaplarına yer verilmiĢtir. 

Çiçek (24): Bana kendimi değerli hissettiren şey arkadaşlarımın bana 

samimiyeti. Yani şöyle, girdiğim ortamda bir yakınlık kurabiliyorsam yani kendi 

oluşturmuş olduğu bir ortamda karşı tarafın da bana yakınlık kurduğunu 

hissediyorsam ve bu bana devam ediyorsa o zaman evet kendimi değersiz 

hissediyorum.  

Yıldız (25): Benim hoşlanmadığım şeyleri yapmamaları ama son 2 3 gündür 

yapıyorlar. 3 gündür kendimi şey gibi hissediyorum hani özel bir yer vardır 

senin kendi içinde hani en yakın arkadaşın annen baban olsun ona bile 

anlatmazsın hani kimsenin o bölgeye girmesine izin vermezsin ya ama o sınırı 

birisi aştığı zaman böyle kendimi nasıl hissettim hani şey hani ne derler 2 3 

gündür o tabiri bulamıyorum bir insanın özeline taciz mi ediyor derler kendini 

kötü hissediyorsun ya. 

Deniz (26, evli): En önemli şey yani bu okula devam edebilmenin sebebi yani 

hocamı da yüceltiyorum kendi içimde o benim için yüksek bir yerde ya babam 

tarafından değer verildik. Babamın bir şekilde yaptığım davranıştan dolayı 

takdir etmesi yani önceden nasıl motive ediyor ise şuanda hocamı onun yerine 

koydum biraz, belki eşimin daha önde olması gerekir ama farkındayım ki hocam 

bu kişi yani şöyle en ufak bir takdiri, gülümsemesi benim o günümü bir 

mücevher yapabiliyor yani öyle söyleyim. 

Güneş (24): Yani oradayken (aile içinde) bir birey olduğumu bir ağırlığı 

olduğunu, yokluğumun onları acıtabileceği, yokluğumda kaygılandıklarını, geç 

geldiğimde merak ettiklerini, bir yerime bir şey işte kestiğimde şurayı kestiğimde 

en az kendi canları yandığı şekilde tepki vermeleri, tabii ki seni çok kıymetli 

değerli hissettiriyor.  

Irmak (23): Babam yani şöyle ama çok uzun anlatacağım şuan. Belki ne bileyim 

tek bir odaklı gibi gelecek ama şöyle mesela liseye başlarken lise tercihlerim 

sırasında ben imam hatip düşünmüyordum sonra babam imam hatip okumamı 

çok istediği için dedim ki hani neden olmasın ama hiç babama belli etmiyorum 

böyle istemiyorum istemiyorum falan. Sonra dedim ki sürpriz yapacağım hani 

ben onun o gözünde mutluluğu görmek istedim çünkü oda aynı imam hatip 

mezunu Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu ondan sonra gittim 

rehberlik hocama dedim ki ben tek tercih yapmak istiyorum. O da Tevfik İleri 

sonra yazdım geldi dedim ki en başta zaten 8. sınıfta belirlemiştim zaten 

hedefimi dedim ki imam hatip okuyacağım ilahiyat okuyacağım hadis alanında 

yüksek lisans yapacağım ama Ankara İlahiyat sonra ben eve geldim babam 

aradı yaptın mı tercihini?  evet yaptım ama sesi titriyor telefonda ne yaptın dedi 

hangi okulları yazdın dedim, ki tek bir tercih yaptım sesi böyle çok bozuk dedim 

ki tevfik ileriyi yazdım babam birden bire gülmeye başladı  öylemi hayırlı olsun 

işte çok sevindim tamam falan. Ankara İlahiyat‟ı kazandığımda 10 dakika evde 

koşmuştuk mesela öyle hani daha doğrusu evet kazandığımda olmuştu o yüzden 

babamın mutlu oldum dedi ben bir şey yaptığımda onun mesela aldığım notun 

karşılığı olarak söylediği bir cümle ne bileyim yani onun bana olan tavrı belki 

de yani öyle düşünüyorum hep o odaklı biraz yani hayatta bir şeyler yapmaya 

çalışıyorum ama o istediği değil ama bende istiyorum motive eden diyeyim yani 

güdüleyen şey o. Mesela normalde çok beni öven bir babam yok yani böyle çok 

çocuklarını öven yani belki hepimizin öyledir ama en son ben mezun olacağım 

sene bana şey demişti eğer ben senin çalıştığın kadar çalışmış olsaydım, lisansta 

ilahiyat okurken şu an bulunduğum mevkinin çok daha üstündeydim ve eğer sen 

bir yerde çalışıyor olsaydın çok iyi uzman olmuştun gibi bir şey söylemişti. Bu 



94 
 

mesela benim hayatımda duyabildiğim en güzel cümlelerden biri idi çünkü hem 

onun mutlu olduğunu görüyordum hem de gördüm hem de hiç bu zamana kadar 

böyle cümle kurmadı çünkü bu kadar değerli bir cümle kurmadığı için mesela o 

an ne bileyim unutamadığım bir cümledir mesela unutamam diye düşünüyorum. 

Yaz (23): Görüşlerime saygı duyulması, özgüvenimi kısıtlayacak şeylerin 

yapılmaması, çünkü özgüven problemi çekiyorum etrafımdakilerin de bunu 

yargılaması beni kötü hissettiriyor görüşlerime saygı duyulması.  

Toprak (61, evli): Eğer kendimi değerli bulursam, kendimi değerli bulmak ne 

demektir, insanların yararına bişey yaptığını gördüğüm zaman bu maddi olur, 

manevi olur, vicdani boyutta olabilir, sen onu kendi şeyinde değerlendirmende 

ben bunu hakketen yaptığında kendini değerli bulmaya çalışıyorsun ben bunu 

yaptım, şöyle yaptım şu faydalı oldu. Yani sosyal yapı içerisinde bir çakıl taşı 

niteliğinde dahi bile olsa o duvarı tutma konusunda çakıl taşı görevini 

görüyorsan işe yarıyorsun değerlisin demektir. Yani bunun büyüğü küçüğü 

olmaz, önemli olan iş yapabilmek iş görebilmek. 

Barış (40, evli): Yaptığım bir şeyin karşı taraftan olumlu getirilerini gördüğüm 

zaman kendimi değerli hissediyorum. Söylediğim söz onaylanırsa yaptığım bir 

espriye gülüyorsa ben şakacıyım öyle bir özelliğim varmış gibi hissediyorum 

konuştuklarımın karşı taraftan olumlu tepki geldiğinde değerli hissederim (evet) 

veya bana verilen bir görevi hakkıyla yerine girdiğim zaman değerli hissederim.  

Rüzgar (28): Kendimi değerli hissettiren şey sağlığım mesela benim için en 

değerli olan bir şey. Sabah uyandığımda mesela hiç öyle problemimin olmaması. 

Mesela bu aralar yakınlarda biraz birkaç hasta var. Bir teyze var mesela, 

annemin dısının dıdısı, evet uzaktan akraba da hani kadıncağızı makineye 

bağlamışlar iki gündür tüple dolaşıyor zor nefes alıyor hani, yani kendimi 

değerli hissettiren şey sağlıklı olmam. Bunun yanı sıra tabii bir de hani yabancı 

dille haşır neşir oldum. Bir ara sınavı bir türlü geçememiştim. En çok şükür 

ettiğim ve kendimi değerli olarak gördüğüm de burada öğrenci olabilmek yani. 

Kuzey (25): Yani galiba Allah‟ın bir kulu olarak bunun bilincinde olup, o şekilde 

hayatı düzenleyebilmem hani onu o, o gayreti sergileyebilmem, galiba beni o 

açıdan değerli kılan bir şeydir diye düşünüyorum. Onun yani derste gayretlerim, 

işte yani kendimi yetiştirmek için yaptığım gayretlerin tümü. Bir şekilde eksik ise 

de, ki onda bir şeyde var hani, bir suçluluk hissi de var bir şekilde. İşte hakkını 

vermiyorsun falan gibi. Onunla birlikte işte, madem ki vermiyorum, vereyim, 

gayreti var. Hani Allah kapıyı açmış da, ben hakkıyla girmiyormuşum gibi. 

Güney (21): Kendimi özel hissettiğim anlar var elbette. Kendimi çok iyi 

bulduğum çok iyi hissettiğim şeyler var karşımdaki insanın gözünde bu şekilde 

görülebildiğimi hissettiğim an kendimi çok değerli hissediyorum. Örneğin 

olduğum gibi kabul görünmek ve artısı da var. Keşfedildiğim an, bu pek arkadaş 

ortamında olabilen bir şey değil de daha ziyade hocalarım ile aramdaki ilişki de 

veya değerli bir insanla gerçekten iyi bir yerlerde olan insanla aramda olup 

gerçekleşen bir şey. Mesela ben söylemeden ben aktarmadan karşındaki kişinin 

beni anlaması keşfetmesi.  

 

Tablo 8‟de ise DOMAB programı uyguldıktan sonra katılımcıların kendilerini 

değerli hissettiren önemli durumlar içermektedir. 
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Başkasından değer görme 
 
Kadınlar 

f  
 
Erkekler 

f 

    
Düşünüldüğümü hissetmek 5 Sevildiğimi hissetmek 3 

Faydalı işler yapmak 1 Faydalı işler yapmak 2 

Başarı 1 Kendimin farkına olmak  2 

Ailenin varlığı 1 Kendimi çok değersiz hissediyorum 1 

Manevi desteği hissetmek 1 Başarı 1 

Olumlu dönüt almak 1 Allah’ın kulu olmak 1 

Toplam 10 Toplam 10 

Tablo 8: BaĢkasından değer görme (son görüĢme) 

 

Tablo 8 incelendiğinde, kendilerini değerli hissettiren önemli durumları 

araĢtırmaya katılan kadınların beĢinin bir baĢkası tarafından düĢünüldüğünü hissetme 

arzusu,birinin faydalı iĢler yapması, biri baĢarılı görülme ihtiyacı,birinin ailenin 

varlığını hissetmesi,birinin bir baĢkasından manevi destek görme durumu, birinin de 

yaptığı ve söylediklerine olumlu dönütler alma isteği olduğu görülmektedir. 

AraĢtırmaya katılan erkeklerin isekendilerini değerli hissettiren önemli durumları 

katılımcıların üçü sevildiğini hissetmek, ikisi faydalı isler yapmak,ikisi öz bilincinde 

olmak, biri baĢarılı olmak,biri Allah'a kulluk etmek olduğu görülmektedir. Aralarında 

bir katılımcının kendini çok değersiz hissettiği anlaĢılmaktadır. 

 

AĢağıda sorulmuĢ olan soruya bazı katılımcıların cevaplarına yer verilmiĢtir. 

Nehir (23): Hani bazı ufak tefek cümleler vardır ya, senin söylediğini unuttuğun 

ama karşındaki Onu hatırlıyor ve sana söylüyor böyleydi diye ya da yaptığı ufak 

bir fedakarlık, bunu fark ediyor olmak, bunlar beni değerli hissettiriyor. Yani 

karşı taraf düşünüldüğümü hissettiriyor.  

Çiçek (24): Bana kendimi değerli hissettiren en önemli şey ya bir şey yaptığım 

zaman insanlara faydalı olduğum zaman bunu karşı tarafa da hissettirdiğin 

zaman kendimi değersiz hissediyorum. Kendime de faydam olduğunu bir şeyler 

yaptığım da hani mesela diyelim ki bugün bir plan yaptım, kitap okuyacağım işte 
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işlerimi yapacağım, bunu yaptığım zaman mesela kendimi değerli hissediyorum. 

Insanlara bir faydam dokunduğunda onları mutlu ettiğim zaman da kendime 

değerli hissediyorum. 

Güneş (24): Başarı, tamamen başarı. Başarıyla güçlü hissettiriyor, değerli 

hissettiren insan olarak ailem ve görüştüğüm insanlar ama kendimi güçlü 

hissettiren şeyi başarı.  

Su (22): Birisine kariyer anlamında bir şeyler anlattığım da ona yararlı 

olduğumda ve olumlu dönüşler aldığımda mutlu hissediyorum kendimi hatta 

mesleki anlamda da öğretmenlik olduğunu düşünüyorum ya da dini anlamda 

özellikle ben birine bir şey anlattığım zaman dönütünü de alırsam o beni çok 

mutlu ve değerli hissettirir.  

Bahar (23): Bana kendimi. Ailem. Onların sevgisi, ilgisi, saygısı. Ailem 

diyebilirim yani kısaca ailem. Şimdi bir de yeni ailem onlar da benim için hem 

değerliler hem de bana kendimi değerli hissettiriyorlar.  

Yaz (23): Etrafımdakilerin manevi desteği olabilir.  

Hilal (25): Ben söylemeden ya da benim haberim yokken benim için yapılan bir 

şeyler beni düşünerek yapılan. Mesela atıyorum bu sürpriz bir şey değil de 

kendine bir şey alıyorsun dur falan birden aklına gelir kardeşin ablan o da bunu 

seviyor diye alırsın ya onlar bana değerli hissettirir.  

Toprak (61, evli): Faydalı olmak, insanlara yardımcı olmak, toplumda bir işe 

yarıyor olmak yani birisi bir işle size geldiği zaman bu adam size bu işi çözer 

bundan bişey çıkar şeklinde bir beklentisi varsa umudu varsa sizde ona karşılık 

veriyorsanız daha ne olsun ki başka.  

Rüzgar (28): Bu soru bak şimdi ne desek ki şimdi bunu. Vallahi bu aralar 

kendimi çok değersiz hissediyorum. Ne bileyim, bilmiyorum. Dünyada belki de 

bir pirinç tanesi kadar yerim yok diyorum. Sadece diyorum Allahu Teala 

yaratmış sadece o görüyor onun dışında seni hiç kimse görmüyor. Farkında 

değil.  

Ateş (20): Başarı. Herhangi bir konuda başarılı olmam beni kendimi değerli 

hissettir. En önemli etken başarı olduğunu düşünüyorum. Mesela okulda başarılı 

olduğum zaman, evde başarılı olduğum zaman. Daha sonra mesela insanların 

benimle ilgilenmeside beni şey yapar.  

Demir (32, evli): Dinlenilmek bana kendimi değerli hissettiren en önemli şey. 

Biri tarafından önemsenmek, fikrime başvurulması benim için önemli. Çünkü 

ben anlatmayı severim, biraz onlara fikir vermeyi, onları dinlemeyi severim, dert 

dinlemeyi çok fazla dinlerim. O yüzden arayanım çok olur dinlerim, onların 

yerine kendimi koymaya çalışırım, ben olsam ne yaparım falan, bu iyi 

hissettiriyor bana.  

Kuzey (25): Allah'ın kulu olarak varlığımı sürdürüp kendimi bu açıdan hani 

zorlayabilmem, öyle bir şuura sahip olabilmem. Çok şükür yani İlahiyat 

okuyorsam mesela Allah rızasını gözeterek okuduğumu, bu yönde gayret ettiğimi 

görebiliyorum. Çünkü önceden anlatmıştım galiba Makine mühendisliğini 

okuyordum zaten. Amaç zengin olmak olsaydı İlahiyata gelmezdim, öyle 

diyeyim. Yani bir şekilde Allah'ın vasıflandırırken o buyruklara, ayetlerine 

onlara vakıf olabilmek. Yani Allah‟ın sevgisine, o müjdelere layık olabilmek, bu 

şekilde bir değer. Onun dışında insan olmak kendi başına ne olursa olsun bir 

değerdir. Allah'ın en muhteşem olarak yarattığı şey olarak.  

Güney (21): Yanlış anlaşılmak istemem ama bana deseler ki sana istediğin bir 

kişinin kafasını vericez teşekkür ederim. Sahip olduğum bilinç kafa yapısından 

çok mutluyum bu yüzden.  
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1.3  Deney Grubunun Bir BaĢkasına Güvenebilme Kriteri 

 

Deney grubundaki katılımcılara DOMAB programı uygulanmadan önce ve sonra 

“Bir kişiye kolaylıkla güvenebilir misiniz yoksa güvenmek için belli bir kriteriniz var 

mı?” sorusu yöneltilmiĢtir. Verdikleri yanıtlar doğrultusunda elde edilen kategoriler 

Tablo 9 ve 10‟da sunulmuĢtur. Tablo 9‟da DOMAB programı uygulanmadan önce 

katılımcıların bir baĢkasına kolaylıkla güvenebilme durumlarını içermektedir. 

 

Kolaylıkla güvenebilme 
 
Kadınlar 

f  
 
Erkekler 

f 

    
Kolaylıkla güvenirim 1 Kolaylıkla güvenirim 4 

Güvenmem için kriterlerim var 7 Güvenmem için kriterlerim var 4 

Kolay kolay güvenmem 2 Kolay kolay güvenmem 2 

Toplam 10 Toplam 10 

Tablo 9: Kolaylıkla güvenebilme (ilk görüĢme) 

 

Tablo 9 incelendiğinde, bir baĢkasına kolaylıkla güvenebilme durumları 

araĢtırmaya katılan kadınların birinin kolaylıkla güvenebilme, yedisinin belli bir kritere 

bağlı olarak güvenebilme, ikisinin de bir baĢkasına kolay kolay güvenememe durumları 

olduğu görülmektedir. AraĢtırmaya katılan erkeklerin ise dördünün kolaylıkla 

güvenebilme, dördününbelli bir kritere bağlı olarak güvenebilme, ikisinin de bir 

baĢkasına kolay kolay güvenememe durumları olduğu anlaĢılmaktadır. 

 

Güven konusu iliĢkiler açısından önemli bir yere sahip olduğu daha öncesinden de 

ifade edilmiĢtir. Bu açıdan bakıldığında verilen cevaplar araĢtırma için oldukça önem 

arz etmektedir.  
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AĢağıda bazı katılımcıların bu soruya verdikleri yanıtlar yer almaktadır. 

Nehir (23): Bir kişiyle kolaylıkla güvendiğimi düşünmüyorum. Bir kişiyle 

arkadaşlık eee arkadaşlık kurmakta zorlanıyorum ama dostluk kurmam uzun 

sürüyor. Mesela lisans hayatımdaki en yakın arkadaşım Müberra‟ydın. Kendisi 

diyor ki yani onun söylediği bir şeydi bu, ilk 2 sene birbirimizi tanıyorduk ama 

dostluk seviyesinde olmadık. Dostluk düzeyinde bağlantı kurabilmemiz ikinci 

senenin sonunda olmuştu ve tüm ilişkilerinin bu şekilde olduğunu fark ettim. 

Benim liseden beri gelen arkadaşlıklarım var. Beraber üniversiteyi kazandım 

Onlar burada ilahiyat okuyorlar. Onlar da mesela dokuzuncu yılım. Yani ben 

uzun süreli arkadaşlık kuran birisiyim. Mesela şu an Şeyma ile de aynı yüksek 

lisans yapıyoruz. Ha lisansta tanışmıyor muyduk, beraber oturmuş çay 

içmişliğimiz var mı, var. Ama dostluk kurmamız daha yeni başladı yani bir yılın 

sonunda. Hatta o bile daha ilk aşamalarında ileride daha da gelişeceğini 

düşünüyorum.  

Yıldız (25): Hayır güvenemiyorum. Aaa şu olsun güvenirim dediğim bir şey yok 

hani birazcık his etmekle ilgili bir şey. Son günlerde güven problemi yaşadım 

hani baba veya abi profilinde biri olur ya hayatında hiç beklemezsin çok yanlış 

bir şey yapar güvenin kırılır hani bu bile böyle yapıyorsa kime güveneceğim 

dersin. Belli bir kriterim yok şu da var. Bir insan yalan söyleyecekse 

kandıracaksa her şekilde yapar. Çok çok güvendiğim sevdiğim insanlar var 

onlar için hiçbir zaman gözüm arkada kalmaz ama bazen de öyle bir şey oluyor 

ki o da insan o da yapabilir. Dengeyi kuramıyorum fazla güvendiğim zaman da 

ne oluyor biliyor musun panaroyaklık oluyor bir süre sonra altında bir şey 

arıyorum olmadık yerde ama aslında bir şey de yok.  

Su (22): Bir kere karşımdakine bakarım gözlem yaparım arkadaşlık kurabilmek 

için de öyle karşımdakine güvenmem lazım.Güveni de bakışlarından veya 

konuşmasından anlamaya çalışırım bir şekilde ya da uzaktan arkadaş isem 

uzaktan başkalarına davranışlarına bakarım, bir yakın arkadaşlarına karşı 

tavırlarına bakarım açığını kollamam ama en azından empati kurarım.Mesela 

birisine kızgınken ona bir şey söylüyorsa arkasından mesela kötü bir şey 

söylüyorsa o an tepki vermem benim için şey değildir ama empati kurarım bu 

insanla benim de bir sorunum olduğu zaman demek ki benim de arkamdan kötü 

bir şey söyleyecek diye düşünürüm sınırlarım kriterlerim vardır ve kolaylıkla 

güvenmem açıkcası. 

Yaz (23): Samimi olması önemli. Babamdan dolayı erkeklere güvenim yok. 

Erkeklerle de zaten arkadaşlık yapmıyorum. Annemle babamın evliliği pek 

severek olmamış, hani huzursuz bir ortam olunca insanın da ilk rol modeli 

babasıdır ya o yüzden.  

Hilal (25): Bir kriterim yok. Vakit geçirdikçe anlayabiliyorum insanları ama ben 

de şöyle bir şey yok işte bu bir yabancı buna güvenilmemeli diye bir şeyim yok. 

Ben tanıdığım herkesin doğru söylediğine inanıyorum yani bana ne söylersin 

bunun doğru olduğuna inanıyorum. Birinin yalan söylüyor olması beni çok 

şaşırtıyor yani olmayan bir şeye inanmak şizofreni gibi geliyor bana bunu 

yapmaları bana tuhaf geliyor ama yalan söylemiyorum değil ya bende yalan 

söylüyorum o zaman kendimle çelişiyorum ve kendimi de düşünüyorum olmayan 

bir şeye inandı beynim acaba akıl sağlığım yerinde mi diye düşünüyorum bu çok 

garip geliyor yalan söylemek.  

Barış (40, evli): Şimdi şöyle hayat insana değişik tecrübeler kazandırıyor 

bundan mesela gençlik yıllarımda kendimi bir insana kaptırabilirdim onun 

mesela iyi niyeti, gülümsemesi güven kazandırırdı ama şimdi yeni tanıştığım 
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birine mesafe koyuyorum sonrasında yavaş yavaş konuşarak onunla diyalog 

içerisinde olarak arkamdan iş çevirir mi çevirmez mi beni bir gün ifşa eder mi 

etmez mi diye düşünerek hareket ederim. Mesela yakın arkadaşlarımla kavga 

ettim ama beni ifşa etmediler yani edebilirdi de acaba kullanacak mı 

kullanmayacak mı diye dikkat ettim ama etmedi dedim ki bu adam sağlam adam. 

ama şu anda çok kolay güvenemiyorum, ancak belli ölçülerde.  

Rüzgar (28): Yani bunu da yine anket sorusunda ifade ettiğim gibi çabuk 

bağlanabilecek bir yapıdayım hemen inanırım hani bir gülüşüne aldana bilirsin 

mesela öyle diyelim. Böyle bir şeyim yok hani herhangi bir ölçüm yok. Hani bir 

de malum güven kırılma problemi oluyor birkaç insan yaşadığı tecrübelerden 

edindiği bir şeyler hani karşı tarafta negatif yaklaşa biliyor ama Allah'a şükür 

hani güven problemim de kırılmadığı için belki de o yüzden bilmiyorum şu ana 

kadar bu yönden rahatım hiç aklımda bir tereddüt yok.  

Savaş (33): Çok güçlü kriterlerim var. Onun için nasıl olduğunu bilmediğim 

psikolojik bir şeyim var, bir skala oluşturuyorum zihnimde. İnsan olduğumuzdan 

herkesle ilişki kurmaya çalışıyorum, kendi cinsimle, kendi türümle. Ondan sonra 

insanların dünyasına çok fazla saygım vardır. Herkesin kendi hikâyesinin çok 

özel olduğunu bilirim. Fakat bu belki erken okumalarla alakalı bir şey. Herkesin 

hem psikolojik olarak hem etik olarak hem politik açıdan hemde felsefi olarak 

bir gizli gündeminin olduğunu zannederim. Bunu çok ciddi bir şey olarak kendi 

davranışlarıma yayarım. Bunun için insanlarla konuşurken kendime açık 

olurum. Karşımdaki kişinin de ne kadar açık olduğunu merak ederek, bi 

anlamda da çok rahatsız edici türden sohbetler içerisine girebilirim. Ve ordan 

şeyi beklerim, rahatsız olduğu kısımlar neyse o kişiye ne kadar güvenip 

güvenemeyeğim bir sonuç çıkarırım ordan. Benim güvenle ilgili genel politikam 

bu. Birisine de güvendiğimde psikolojik politika dediğim güven konusunda o 

aynı zamanda benim tedbir sınırım. Kendimi korumakla alakalı. Çünkü kendi 

kendime kurduğum bir aforizma bu. Şunu yıllar yılı söylerim. İnsanlara çok 

değer verirseniz, onlar o değeri karşılayamazsa, o insan psikolojisinde bir 

boşluk yaratır. O boşluğu kimse kapatamaz. Onun için tedbirli olmaya çalışırım. 

Tedbiri elden bıraktığım kısım en savunmasız olduğum kısımdır. Artık o 

arkadaşa karşı bütün dünya bir tarafadır, o bir tarafadır. En çok sıkıntısını 

yaşadığım şey de o tedbir anını bırakıp bütünüyle güvendiğim insanın, daha 

sonrasında insanların güvensiz insan olarak sonradan karşıma çıkmış 

olmalarını hissetirmesi oldu.  

Ateş (20): Bir kişiye kolaylıkla güvenebilirim yani tanıştığım sohbet ettiğim çoğu 

kişiye tam güvenirim %100 güvenirim şüphe duymam karşı taraftakine. İlk 

görüşmeden itibaren şüphe duymam kesinlikle güvenirim. Belirli bir kriter yok. 

Yani bunun zamanla sonuçta insan zamanla kendisinin şey yapar ya açar böyle 

ilk görüşmede insan kendisi olmaz gibi sanki farklı davranmaya çalışır. Zamanla 

olacağımı düşünüyorum güvenmeme durumunu. Ben güveniyorum o 

güvenilmeyecek gibi şeyi zaman içinde yapıyorsa ondan sonra güvenmiyorum. 

Önce bilmiyorum zaten güvenilir davranır ya kişi ilk görüşmede güvenilmez 

davranmaz ki kimse. Yani birine güvenip sonradan güvensiz olduğunu öğrenmek 

insanı yaralıyor.  

Güney (21): Asla asla kolaylıkla güvenmem. Bir kriterim yok aslında insanlarla 

ilişkilerimi hislerim belirler ama bunlar reel bir temele dayanmalıdır ifade 

edebildim mi bilmiyorum ama belli bir süreç benim için şarttır. Güven için ilk 

gördüğüm anda bir hisse kapılmam söz konusu değil ama belli bir süre 

içerisinde karşı taraftaki insan ile ilgili bilgiler oluşur kafamda bu bağlama göre 

hareket edebilirim, bu belli bir süre sonunda da güvenebildiğim evet diye 
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bildiğim çok az insan var ailemi bir kenara bırakayım dediğim gibi etrafımda 

güvenebildiğim samimi olduğum üç-beş kişi haricinde başka birileri yok.  

 

 

Tablo 10‟da DOMAB programı uygulandıktan sonra katılımcıların bir baĢkasına 

kolaylıkla güvenebilme durumlarını içermektedir. 

 

Kolaylıkla güvenebilme 
 
Kadınlar 

f  
 
Erkekler 

f 

    
Kolaylıkla güvenirim 2 Kolaylıkla güvenirim 3 

Güvenmem için kriterlerim var 6 Güvenmem için kriterlerim var 4 

Kriterim yok ama kolay güvenmem 1 Kriterim yok ama kolay güvenmem 2 

Erkekler hariç kolaylıkla güvenirim 1 Kolay kolay güvenmem 1 

Toplam 10 Toplam 10 

Tablo 10: Kolaylıkla güvenebilme (son görüĢme) 

 

Tablo 10‟da ortaya çıkan sonuçlar kiĢinin bağlanma modeline ıĢık tutacağı 

düĢüncesiyle derinlemesine incelenmeye özen gösterilmiĢtir. Bu sebepten cevapların 

üzerinde durulmuĢtur. Kadın katılımcıların cevapları incelendiğinde, ilk görüĢmede bir 

kiĢi kolaylıkla güvenebileceğini ifade ederken (Hilal), ikinci görüĢmede sayı ikiye 

çıkmıĢtır (Hilal ve Bahar). Hilal‟in ĠÖA ölçeğinin ilk ve son testinde güvenli bağlanma 

modelinde olduğu anlaĢılmıĢtır. Bahar‟ın ise ilk ölçümde kayıtsız, ikinci ölçümde ise 

güvenli bağlanma modeline geçtiği ortaya çıkmıĢtır. Böylece soruya verdiği beyan ile 

ölçek sonucu birbirini desteklemekte olduğu görülmektedir. 

 

Belli bir kritere bağlı olarak güvenebilme cevabı verenlerde hem sayı hem de kiĢi 

olarak değiĢiklik meydana gelmiĢtir. Ġlk görüĢmede yedi kiĢi güvenebilmeyi kritere 

bağlarken, sayı altıya düĢmüĢtür. Ġlk ve son görüĢmede beyanı aynı kalanlar; Nehir, 
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Çiçek, Su ve Irmak adlı katılımcılardır. Kadın katılımcılarda kolay kolay güvenememe 

gibi keskin ifadenin bulunduğu durumu ikinci görüĢmede değiĢime uğramıĢtır. Ġlk 

görüĢmede bu cevabı veren Yıldız ve Deniz söylemlerini yumuĢatarak belli kriterlerle 

güvenebileceklerini ifade etmiĢlerdir. Böylece güvenebilmenin kapısı aralanmıĢ olacağı 

düĢünülmektedir. 

 

Kriteri olmamasına rağmen kolay güvenmediğini ifade eden GüneĢ, ilk beyanında 

belli kriterleri olduğundan bahsetmiĢtir. Kriterlerinin olmamasını aslında tek bir kritere 

indirgediğinden kaynaklanmaktadır. GüneĢ için samimiyet güven için gerekli olan en 

önemli özelliktir. Samimi insanlara güvenmek daha kolay olduğunu ifade etmiĢtir. 

 

Yaz ise diğer katılımcılardan farklı olarak ilk ifadesindeki belli bir kritere bağlı 

olarak güvenebilme cevabını cinsiyetçi bir ifadeyle yer değiĢtirerek erkekler dıĢında 

herkese kolaylıkla güvenebileceğini ifade etmiĢtir. Erkeklere olan yargısının kolay 

kolay kırılamayacağı DOMAB programının uygulanması esnasında da sıklıkla dile 

getirdiği bilinmektedir.  

 

AraĢtırmaya katılan erkeklerin ise ilk görüĢmede dördünün kolaylıkla 

güvenebilme durumu mevcutken ikinci görüĢmede sonuç üçe düĢmüĢtür. Ġlk ve son 

görüĢmede kolaylıkla güvenebileceğini ifade eden katılımcılar AteĢ ve Kuzey‟dir. Diğer 

iki katılımcı (Rüzgar ve Fırat) güvenebilmeleri için belli kriterlerin olması gerektiği 

ifadesi ile düĢüncelerinde değiĢikliğe gitmiĢlerdir. Kolaylıkla güvenebilen üçüncü 

katılımcı ise BarıĢ‟tır. BarıĢ ilk görüĢmede güvenebilmesi için belli kriterlerin olması 

gerektiğini ifade etmiĢtir. Ama bu değiĢikliğe rağmen üç katılımcının da (Rüzgar, Fırat 

ve BarıĢ) bağlanma modellerinde herhangi bir değiĢiklik yaĢanmamıĢtır. Yani ilk ve son 

ölçüm sonuçları güvenme bağlanma olduğu anlaĢılmıĢtır.  
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Belli bir kritere bağlı olarak güvenebilme cevabı veren katılımcılarda sayı 

bakımından farklılık göstermese de beyanı veren kiĢilerde değiĢiklik meydana geldiği 

görülmektedir. Ġlk ve son beyanı aynı kalan katılımcılar SavaĢ ve Doğa‟dır. Ġlk 

ifadesinde güvenebilmesi için belli kriterleri olduğunu söyleyen Toprak, ikinci 

ifadesinde güvenebilme konusunda herhangi bir kritere bağlı olmamasına rağmen 

kolaylıkla güvenmesinin pek mümkün olmadığını belirtmektedir. Güvenme konusunda 

hassas olması güvenli bağlanma noktasında değiĢiklik yaĢamaması da bir diğer 

konudur. Çünkü Toprak‟da ilk ve son ölçümde güvenli bağlanma modelinde olduğu 

görülmektedir. Bunun yanında son görüĢme beyanlarında Toprak gibi düĢünen bir diğer 

katılımcı da Güney‟dir. Güney ilk görüĢmesinde kolay kolay güvenemeyeceğini beyan 

etmesine karĢılık, kriterinin olmamasına rağmen kolaylıkla güvenme konusunda 

çekimserliğini ifade etmektedir. Güney de beyanında yumuĢamaya gitmiĢtir. Buna 

karĢılık olarak ise ilk ve son ölçümde farkların da meydana geldiği görülmektedir. Ġlk 

ölçümde güvenli bağlanma modeline sahip olduğu görünen Güney son ölçümde ise 

kayıtsız bağlanma modelinde olduğu görülmektedir. Kriterin olmaması bu örnekte 

diğerlerinden faklı olduğu anlaĢılmaktadır. Burada beyanın yumuĢamasının altındayatan 

sebebin aslında diğer insanlarla tartıĢmaya bile girmekten uzaklaĢarak kendi kabuğuna 

çekilme durumunu tarif etmektedir. Nitekim DOMAB programının uygulanması 

kapsamında bu durum anlaĢılmıĢtır. 

 

Son olarak kolay kolay güvenememe noktasında fikri ilk ve son görüĢmede aynı 

olan katılımcı Demir‟dir. Demir, güven konusunda yaĢadıklarını kendine referans aldığı 

ve insanlara ne kadar iyi niyetli yaklaĢılsa da onlar yine her Ģeyi kendi açılarından 

değerlendirerek karĢısındakinin ne yaĢadığı ve ne hissettiği ile ilgilenmediklerini 

düĢündüğü DOMAB programının uygulanması esnasında paylaĢtığı özel durumlarından 

hareketle anlaĢılmıĢtır.  
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Güven konusunun kıymeti son ölçümlerde bir kez daha anlaĢılmıĢtır. AĢağıda bazı 

katılımcıların bu soruya verdikleri yanıtlar yer almaktadır. 

Çiçek (24): Kesinlikle güvenemem. Ona güvenebilmem için tanımam gerekiyor. 

Yani belli benim aşamalarımdan geçmesi lazım. Yani bir sözü bile beni çok 

etkileyebiliyor, beni sararsa biliyor veya bir davranışı.. 

okurken duruyor.  

Güneş (24): Öyle bir kriter belirlemiyorum. Bazı insanlar paronayak insanlar 

vardır, denerler zarf atarlar öyle şeylerim yoktur tamamen doğal samimiyetle 

yan yanayım. Aynen pürüzsüz ya, olduğun gibi tamamen. Neysem oyum, samimi 

bir şekilde de şeffaf yani insanların topyekün güvenmem tabiiki. İnsanlar çok 

güvenmem ben güven  zaten bir saat içinde olacak bir şey de değil ama insanlar 

hakkında önyargılarım da yok yani insanlara güvenmiyorum. İşte herkes benim 

arkamdan içeri böyle paronayağımda yok sıfırdan başlayan ne eksi ne sıfırdan 

başlıyor. Ama insan zaman içerisindeki hareketlerini bana karşı olan tavırlarını 

gözlemlediklerini bu eksiye düşer, ya artık çıkar ama ne bir önyargı  var nede 

topyekün bir inanç yani. İtidalli olduğunu düşünüyorum yani bu ilişkilerine 

zarar vermiyorum. Eğer artı olsaydı şimdi Bazı insanlar suistimal edebilir bu 

noktayı.  

Irmak (23): Güvenmek için belli bir kriterim var mesela karşımdakinin kişiliği 

tabi ki karakteri. Net birisi olması gerekiyor. Yanar döner olmayacak, imadan 

hiç hoşlanmam.  

Yaz (23): Güveniyorum aslında ya erkekler konusunda güven konum olmasa da 

bir erkek arkadaşım olmadığı için, bu konuda erkekleri olan güven konusunda 

bir şey diyemiyorum.  

Hilal (25): 2-3 sene öncesine kadar ben çok safmışım yani şu anda 

anlayabiliyorum bunu çok koşulsuz ve her dediğini inanırdım herkese. Ben yine 

insanları söyledikleriyle değerlendiririm  bana söyleyen kadar olduğuna 

inanırım her şeyin ama arkasında başka bir şey çıkınca çok şok geçiriyorum. 

Hani olmaz olur falan değil mi yine de artık hani kendi hayatımdan da gördün 

mesela bazen herşeyi herkesi anlatmıyoruz bir kısmını anlatıyorsun 

olabileceğini artık inanıyorum. Yani bunun güvensizlik verdiği anlamına 

gelmediğini düşünce mesela insanlara bir şeylerin bir kısmını anlatabilirsin bu 

yalan söylemek,saklamak değil de o insanın bileceğini bilmesi gerektiği kadarını 

güvenme.  

Doğa (36, evli): Yani insanlara güvenirim aslında, yani kolay güvendiğimi 

düşünüyorum ya da belki de güvenme ihtiyacı mı hissediyorum o da olabilir ama 

arkasında seviyorum insanları, evet güvenirim yani. Kriterlerim de var yani. 

Eğer yaptığı iş itibariyle ya da statüsüyle toplumdaki yer itibariyle tanımıyorsam 

eğer tanımıyorsam tabi yaptığı mesleği biliyorsam, ailesini tanıyorsam, veyahut 

bir şekilde kendisi hakkında birşeyler duyduysam tabii onlar benim için bir 

kriterdir. Ama doğrudan hiçbir fiziksel görünüm meslek geçmişi hakkında hiçbir 

şeyim yoksa sokak da karşılaştığım insana belli noktalarda güvenebilirim belki 

ama tabi beni tehlikeye atacak yada başkasını boyuttaysa orda biraz da temkinli 

olurum yani.  

Demir (32, evli): Kolay kolay güvenmem kimseye, güvenmemek gerektiğini 

düşünürüm aslında. Yoksa insanlara hemen güvenirim kendi duygularıma kalsa. 

Yani duygusal olarak güvenme eğilimindeyim, iyimser yaklaşırım ama şu zaman 

kadar ki tecrübem, yaşantım tabiki akıllıca davranmak zorunda insan o 

tecrübelerin ışığında kimseye tam olarak güvenmemem gerektiğini düşünürüm. 
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Bu anlamda insanların çoğu güvenilir değildir zaten, insanlar güveninizi boşuna 

çıkarabilir, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bu hayatınızın her zaman bir 

köşesinde olmalıdır. Çünkü diğer türlü çok yıkıcı olabiliyor hayat her zaman bir 

açık kapı bırakırım insanlarda kurduğum ilişkilerde her zaman kazık yeme 

korkusu ile olduğum için o yüzden çok da güvenmem insanlara. Aslında 

güvenmek istiyorum ama şartlarda el vermiyor. Bana kalsa güvenirim 

güvenmekte isterim ama insanların ne yapacağını nasıl yapacağını 

kestiremediğim için güvenmem.  

Fırat (40): Güvenmek için açıkçası çok sınırları, kırmızı çizgileri olan tabiri 

caizse olan biri değilim, temkinlerim vardır, faydalı olabileceğim ön yargılarım 

vardır ya da sezgilerim vardır. İnsanlara güvenmenin çok zor bir şey olmadığını 

bildiğim için insanlara güvenirim ama insanlarda iletişimde güven açısından 

kendimin iyi bir düzeyde  olduğunu düşünüyorum.  

Kuzey (25): Güvenirim genellikle. Bir kriterim var mıdır? Bazen işte bir kişiyi 

tanıdığımızda ön yargıya sahip olduğumuzda bazı duygularımızı ve 

düşüncelerimizi ifade etmiyoruz ve işte ortak bir geçmiş, bir ortak çevre varsa, 

lafının gitmesini istemediğimiz bir çevre. Bazı şeyleri söylemeyi biliriz ama 

genellikle hüsnü zan sahibi olup güvenirim insanlara.  

Güney (21): Asla herhangi bir kriterim yok süreç isterim bir kişiye kolaylıkla 

güvenmem mümkün değil. Hele ki çok ciddi bir ilişki söz konusu  ise aramızda o 

anlamda güvenmem mümkün değil. Ben şu anda yapılan evliliklere çok karşıyım, 

eskiden bir hocam şey derdi eskiden iyi bir şey ulaşmak azdı bunun nezdinde 

kötü bir şey ulaşmak da azdı ama şimdi iyi de çok ekstrem bu şekilde ilerledi 

kötülük de çok ilerledi bu bağlamda insanlar gerçekten tehlikeli olabiliyorlar. 

Ben tanımadan hiçbir insana güvenebileceğimi düşünmüyorum.  

 

1.4  Deney Grubunun Aile KavramınaYüklediği Anlam 

 

Deney grubundaki katılımcılara DOMAB programı uygulanmadan önce ve sonra 

“Aile kavramı sizin için ne ifade etmektedir?” sorusu yöneltilmiĢtir. Verdikleri yanıtlar 

doğrultusunda elde edilen kategoriler Tablo 11 ve 12‟de sunulmuĢtur. Tablo 11‟de 

DOMAB programı uygulanmadan önce katılımcıların aile kavramına yüklediği anlam 

içermektedir. 
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Aile kavramı 
 
Kadınlar 

f  
 
Erkekler 

f 

    
Bağlılık ve Güven 7 Hayatın tümü 4 

Bir şey söylemeden seni anlayan 1 Kutsal 1 

Eğlence ve huzur 1 Kendin olabilmek 1 

Dayanak 1 Mesafeliyim 1 

  Dayanışma 

Toplumun yapı taşı 

2 

1 

Toplam 10 Toplam 10 

Tablo 11: Aile kavramı (ilk görüĢme) 

 

Tablo 11 incelendiğinde, araĢtırmaya katılan kadın katılımcıların aile kavramına 

yüklenilen anlamlardayedisinin bağlılık ve güven, birininsözlü iletiĢim olmadan 

anlaĢılma, birinin eğlence ve huzur, birisi ise sırtını yaslayabileceği bir dayanak olduğu 

ifade edilmiĢtir. AraĢtırmaya katılan erkeklerin ise aile kavramına yüklenilen anlam 

açısından katılımcıların dördünün hayatının tümü olarak gördüğü, birinin kutsal olarak 

nitelediği, birinin kendini olduğu gibi yansıtabildiği, ikisinin dayanıĢmanın olduğu, 

birinin ise toplumun yapı taĢı olarak tanımladığı görülmüĢtür. Ġçlerinden sadece bir 

katılımcı aile kavramına mesafeli olduğunu ifade etmiĢtir. 

 

Genel olarak bakıldığında, uygulamadan önce tüm katılımcıların verdikleri 

yanıtlaraile kavramına yüklenilen anlamlarıntatminlik duygusuna hizmet eden 

kavramlardanoluĢtuğu Ģeklinde özetlenebilir. Bunu dıĢında toplumsal bir görevinin 

olduğu ifade edilmesinin yanında aile kavramına yakın olmayan da mevcuttur.  
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AĢağıda sorulmuĢ olan soruya bazı katılımcıların cevaplarına yer verilmiĢtir. 

Nehir (23): Şu an bekarım ama bir ilişkim var. Ailemi açtığım onun ailesine 

açtığı ve isteme için beklemede olan bir ilişki. Mezun olmasını bekliyoruz. Kendi 

ailemden çıkıp onu aile olarak gördüğümü söyleyebilirim. O zaman onunla nasıl 

bir aile ilişkisi kurdum. Gerçekten yine çok vakit geçti üzerinden güvenle mi 

değil mi diye beklemek için. 2 yıl oldu görüşelim ve 2 yılın sonunda evet o benim 

ailem dedim. Nasıl. Bir sorunum var diyelim, açıklamaya gerek duymadım bir 

sorunum var diyelim ve ben oraya gelemeyeceğim. Aradım ve sadece sorunum 

var dedim tamam gelme dedi mesela. Sormadan anlayabildi mesela beni. Ben 

kişinin seni anlayabilmesi olduğunu düşünüyorum. Yani sen bir şey söyleme sen 

de.  

Deniz (26, evli): Aile; sıcaklık, bağlılık, tamamen kabul edilmek, herkesin ailesi 

herkesi kabul eder ya ne olursa olsun yani benim bir ait olduğum aile var birde 

koruyucu olduğum ailem var. Ait olduğum aile beni her zaman destekledi 

biliyorum yani onun güveni içinde görüşmesem de hep kaldığım yerde her 

şekilde yardımıma koşarlar, kendimi en rahat hissettiğim yer o aile ortamı. Ama 

kendi kurduğum aile de kendi geldiğim ailemde de gördüğüm eksikleri 

tamamlamaya çalışıyorum daha çok sevgi dilini açık etmeye çalışıyorum. Yani 

çok sevip ifade etmeyen bir aile idi benim ailem. Ama kızlarıma karşı daha rahat 

ifade etmeliyim çünkü kendilerini rahat ifade etmeli, özgür davranmalı, bunları 

sağlamaya çalışıyorum. Tabi kendi içimde de bilinç altımda işlediği için bunu ne 

kadar yapıyorum bilmiyorum ama onları rahat ve mutlu etmek istiyorum. 

Su (22): Aile bence dayanak çok güven verici bir şey çünkü ben düşünüyorum da 

ailemle ilgili bir problemim olsaydı burada ders çalışıp veya ailem olmasaydı 

burada kendimi çok özgür veya rahat hissetmezdim onlar orada olacak orada 

rahat olacaklar uzakta olup da hissettiğin zamanda sen kendin de rahat 

olacaksın orada bir problem olduğunu düşündüğüm de burada huzurlu 

olabileceğimi düşünmüyorum kendi açımdan. 

Irmak (23): Aile kavramı benim için ne ifade ediyor birlik, beraberlik, güven 

deyim bunu da uzun anlatacağım ya aile kavramı bana böyle sadece bir evde 

aynı evde yaşayarak insanlar olarak bakmıyorum. Ben böyle herkes yani 

babaanneler, anneanneler, dayılar, teyzeler, halalar, amcalar genel bütün aile 

olarak bakıyorum çünkü benim ailem de öyle şuan hepimiz aynı yerde 

oturduğumuz için mesela yani tek bir telefonla herkesin bir araya gelebilmesi 

mesela işte yılda iki kere üç kere düzenlenen babaannem tarafından işte evde 

toplanıp böyle iki üç sofra yemekler hazırlanıp bir araya gelen insan topluluğu 

gibi bir şey geliyor. Aslında aklıma yani aile daha çok hani hep kenetlenmiş gibi 

birbirine bir arada her şeyi ile bir arada yani bağlılık, hani üzüntüsünde de 

sevincinde de hep birlikte. 

Hilal (25): Aile eğlence ve huzur ikisi bir arada yani hem eğlendiğin güzel vakit 

geçirdim yer hem de güvenli ve huzurlu olduğum yer. 

Toprak (61, evli): Çok şey yaşamayı ifade eder. Hayatı ifade eder. Aile olduğu 

zaman o toplumun içerisinde aile varsa o toplum ne düzenli sahip olduğu yapıya 

sahip olduğu ortaya çıkmış olur. Eğer aile sağlamsa toplum sağlamdır. 

Rüzgar (28): Aile şimdi burada sosyolojiden gireyim biraz. Aile malum hani en 

küçük sosyal bir yapı yani bir cemaat dediğimizde aile de bir cemaat türü 

olabiliyor. Şu an malum günümüzde geniş aileden çekirdek aileye geçtik. Hani 

herkes kendi hayatını kuruyor. Aile bağları zayıflıyor. Mesela ben şahsen 

ailemle beraber yaşamak isterim ama ileride evlendiğimde eşim istemeyebilir, 

yine ayrılacaksın. Başka ne ekleyebiliriz. Aile bence kutsal bir şey yani ne kadar 
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modern de olsak, seküler de olsak aile bağları güzel bir şey. Çünkü kendime en 

iyi, en rahat hissettiğim yer hiç şüphesiz ailem. 

Savaş (33): Aile konusunda, iyi bir aile bireyi değilim, onu en başta söyleyim. 

Bu ilk gençlik dönemimizde tanıştığımız şeyle alakalı, grupla alakalı, ideoloji ile 

alakalı bir şey. Biz ailemize karşı değil de daha çok videolu ülkemize karşı 

duyduğumuz saygıya sahip çıkıyorduk. Bir şiirde bir ifade var. Gemileri 

annelerinden çok sevem çocuklar diye bir ifade. Buradaki gemi binip 

gideceğimiz ütopyayı temsil ediyor. Anne denmesinin sebebi de, anne daha çok 

sevginin merkezinde olduğu için olabilir. Ahmet Kaya da şarkılarında hep 

anneleri ağlatır. Ben aileyi ne kadar çok ailemden uzaklaşırsan bu kadar çok 

değerini hissediyorum. Ama bağladık hissettiğim, bu zamanda bile bir hayat var 

ki, o hayatı bir şekilde ailemin de tehdit etmesini, etkilemesini istemediğimden 

dolayı onlarla bir mesafe kurdum. Bu hiçbir zaman şey değil saygı veya 

saygısızlık durumundan bir şey değil. Ama mesela babam, Allah rahmet eylesin 

yaklaşık 6 7 ay önce vefat etti, yani babanla nasıl bir yakınlığım olduğunu, o 

vefat etmesine yakın yaklaşık 2 ay Ankara'da hastanede kalmak zorunda 

kaldığında yanında kaldım. O 2,5 ay içerisinde bunları düşünme şansım oldu. 

Ne kadar özel birisi olduğunu da orada anladım. Ama maalesef bu onun 

hayatını ve benim hayatımın bu döneminde gerçekleşti. Aileye karşı ciddi bir 

sadakat duygum vardır. Yani sonuçta onların istediği her şey benim için bir emir 

olacaktır, benden istedikleri her şey. Ama söz konusu ideoloji olunca, genelde 

hep ideolojiyi temsil ettim ailemde. 

Ateş (20): Aile kavramı günümüzde aile kavramın içi boşaltılmaya çalışılsa da 

bence toplumun yapı taşı veya devletlerin yapıtaşı, hani sosyologlara diyor ya 

en küçük birim ailedir diyor ama en önemli birimdir aile babadır, annedir 

insanın en önemli öğretmeni annesidir. İlk ve en önemli öğretmeni insan da ona 

göre şekillenir düşüncesi, davranışları benim çoğu davranışım da  annem 

tarafından şekillendiğini düşünüyorum. Sonuçta annem de benim gibi yani 

benzetirim  o da soğuktur O da gülmez temkinli yaklaş filan. Güven konusunda 

da aynı ilk başta güvenir koşulsuz bir güven var yani öncelikle sonradan, 

sonradan böyle farklı şeyler, yorumlamalar karşı tarafı yorumlamalar oluyor. 

Kuzey (25): Yani Aile, belli bir yani kuruluşunda Allah rızası için yapılan evlilik 

akdinden yola çıkarak kurulan. Hani insanların içinde, hani bir dayanışma, 

sevgi bağlantısı içerisinde yaşadıkları bir grup diye tanımlarım. 

Güney (21): Sevgi ötesi, zaman, mekan ötesi iyi bir toplum için iyi bir arkadaş 

çevresi için istenilen bazı şeyler vardır, sadakat, sevgi, muhabbet bu kavramlar 

benim aileyi tanımlamamı yeterli bir şekilde ifade etmiyor, yani bunların da 

ötesinde olan bir şey gerçekten en fazla kendim olabildiğim bir ortam. 

 

 

Tablo 12‟de DOMAB programı uygulandıktan sonra katılımcıların aile kavramına 

yüklediği anlam içermektedir. 
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Aile Kavramı 
 
Kadınlar 

f  
 
Erkekler 

f 

    
Güven 4 Güven 4 

Birlik ve beraberlik 4 Birlik ve beraberlik 3 

Şu sıralar kendim için yaşıyorum 2 Karşılıksız sevgi 1 

  Yaşamın esası 1 

  Sığınak 1 

Toplam 10 Toplam 10 

Tablo 12: Aile kavramı (son görüĢme) 

 

Tablo 12 incelendiğinde, araĢtırmaya katılan kadın katılımcıların aile kavramına 

yüklenilen anlamlarda dördünün güven, dördünün birlik ve beraberlik, ikisinin ise aile 

kavramından uzaklaĢarak Ģu sıralar kendisi için yaĢıdığı görülmektedir. AraĢtırmaya 

katılan erkeklerin ise aile kavramına yüklenilen anlam açısından katılımcıların 

dördünün güven, üçünün birlik ve beraberlik, birinin karĢılıksız sevginin olduğu, birinin 

yaĢamın esası olarak gördüğü, birisi için ise sığınak olarak tanımladığı görülmektedir. 

 

Genel olarak bakıldığında, uygulamadan sonra iki kadın katılımcı dıĢında tüm 

katılımcıların ilk görüĢmede olduğu gibiaile kavramına yüklenilen anlam tatminlik 

duygusuna hizmet eden kavramlar olarak söylemek mümkündür.  

 

Kadın katılımcıların ikisinde ise bireyselleĢmenin meydana geldiği söylenebilir. 

BireyselleĢmeyi tercih eden katılımcılar Çiçek ve Yıldız‟dır. Yıldız ĠÖA ölçüm 

sonucunda her iki ölçümde de korkulu bağlanma modelinde olduğu belirtilmiĢtir. Bu 

açıdan bakıldığında her anlamda iletiĢimden kaçmakta olduğu anlaĢılmaktadır. 

DOMAB programı uygulanırken özellikle aile içinde aldığı yaraların ona zarar verdiğini 

ve ne kendisine ne de bir baĢkasına hayrının olmadığını çok sık dile getirmiĢtir. Çiçek 
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ise DOMAB programı uygulanırken ailesinden her ne kadar uzakta yaĢamak zorunda 

kalsa da ailesi ile her bir araya geldiklerinde evin tüm yükünün üzerinde olduğunu ifade 

etmiĢtir. Ayrıca evin tek kızı olması sebebiyle tüm erkeklerin (4 erkek) ve anne 

babasının arasında iletiĢim görevi gördüğü de olmuĢtur. ÇalıĢmadan sonra ailenin tüm 

yükünü üstlenerek kendisine haksızlık yaptığını fark ettiğini ve bundan sonra sadece 

kendi sorumluluğunu üstlenerek herkesin sorumluluğunu kendisine teslim ettiğini ifade 

etmiĢtir. ĠÖA ölçüm sonucu ilkinden farklı çıktığını da söylemek doğru olacaktır. Ġlk 

ölçümde güvenli bağlanma modelinde görünen Çiçek, ikinci ölçümde kayıtsız bağlanma 

modelinde olduğu görülmüĢtür.  

 

AĢağıda sorulmuĢ olan soruya bazı katılımcıların cevaplarına yer verilmiĢtir. 

Nehir (23): Aile kavramı benim için şunu ifade ediyor. Bir arada yaşamasalar 

bile birbirlerine her zaman düşünen ve birbirleri için endişelenen insanlar 

olarak ifade ediyor. Çünkü benim ailem bir arada değil. Ancak bu aile 

olmadığımız anlamına da gelmiyor. Sadece hayatın şarkılarında hayatın 

getirilerinde birbirimizden uzakta kaldık. Böyle olması gerekiyordu. Ancak bu 

birbirimizi sevmediğimiz veya birbirimize düşünmediğimiz anlamına gelmiyor. 

Onu fark ettim, aile kavramı benim için bu.  

Yıldız (25): Önceden şey demiştim, onlar benim için her şey, onlar için 

yaşıyorum demiştim. Şu an kendim için yaşamaya başladım. Ailede son 

dönemlerde yaşadığım tek şey anlamamaları, evet aile çok önemli evet ne olursa 

olsun biliyorum ailenin çok önemli olduğunu geriye bir tek onlar kalacak çok 

farkındayım ama üzerime çok geliyorlar bu ara uzaklaşmak istiyorum. Kafa 

dinlemek, nefes almak. Mesela biz her akşam birlikte oturur televizyon izleriz, 

çay içeriz, ben son dönemlerde sadece balkonda takılıyorum. Artık annem 

sormamaya başladı, zaten babamla bu konuyu hiç konuşmamıştım ama 

anlamıyorlar. Mesela en son benim tezimi uzatma dönemimi sanki keyfiye uzak 

mışım gibi konuşuyorlar istesen yapardın yapmadın diyorlar evet istesem 

yapardım ama benim tezi uzatmamın sebebi özel hayatımla alakası yok 

beklediğim kitap gelmemişti hocam beni bekletmişti tamamen hocaya güvenip 

bekle çıkacak bekle çıkacak. En son gelmiyor çıkmıyor dedim ne yapalım var 

olan kitaplarla çalışalım ben tekrardan çalışmaya başladım ama onların 

düşüncesi bu değil kitap neden çıkmaz veya bir tez bir senede nasıl yazılmaz. Tez 

onlara göre çok kolay bir şey, şu an ben çalışmaya geliyorum yazmaya 

geliyorum eee ne yapıyorsun yazıyor musun yazıyorum da ne yazıyorum.  

Su (22): Aile önceden birlik bütünlük ifade ediyordu ama dağıldık herkes farklı 

bir şehirde yine de dağınık olsak da birlikte olmayı ifade ediyor. Aile mesela 

arkadaşlarımızla ayrılsak da beraberiz olmuyor kopuyoruz. Bir zaman sonra, biz 

6 kişiydik mesela yemek masasına sığmazdık ama şimdi bakıyorum annemle 

babam kalmış Edi ile Büdü gibi hani ama bizim geldiğimizde mutlu oluyorlar 
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hala birlik var uzakta olsak da hala bir birlik var o ben de bir tek ailede oluyor 

ve bendeki aile kavramı da bu galiba.  

Bahar (23): Sevgi, bağlılık, sadakat, güven hatta en fazla güven. Emniyet, saygı.  

Yaz (23): Kendini güvende hissetmek, huzurlu olmak tabii bizde ne kadar var 

tartışılır aile içerisinde birbirine olan destek güven yani sevgi de olmalı.  

Toprak (61, evli): Aile yaşamın esası aile olmadan bir insan bu anlattıklarımızın 

bir anlar değer ifade ettiğine ben inanamam. Kendi ailesine faydası olmayan 

kendi ailesini kuramamış bir insanın toplum içerisinde hangi faydasından 

bahsedebilirsin. Marjinal örnekler üzerinde durmak istemiyorum, şu şahıs şu 

sebepten şu nedenden dolayı ailesini kurmamış evlenmemiş bilmem ne yapmamış 

olabilir. Ben onları konuşmuyorum, bir insan çocuk sevgisini bilmiyor aile 

sevgisini bilmiyor başkasına fedakarlık yapmasını bilmiyorsa kime yapar ki ben 

size bişey anlatıcam.  

Barış (40, evli): Hep fedakarlık gerekir bana göre. Karşılıksız sevgi bir Allah‟ta 

var, bir de ailede vardır. Aile içerisinde daha çok anne babadan görürüz bunu. 

Mesela çocukluğumda babamın ayağında ayakkabı yokken, ben en iyi 

ayakkabıyı giyebiliyordum, bu fedakarlıktır ve ailede vardır. ben dedelerin de 

amcaların da aile içerisinde olmalarını arzulamıştım aile denilince ama bu 

olmadı ne yazık ki.  

Rüzgâr (28): Önce genel şeyleri değinmiştik sosyolojik altyapı falan şimdi 

onlara değinmeyeceğim. Aile sensin ya şu anki düşüncemle. Sen kendi aileni 

üretmelisin bence. Yani sen yaşadığın sürece aile de seninle beraber geliyor. 

Kendi ebeveynlerinin dışında senin de bir ailen olması gerektiğini düşünüyorum. 

Anladım. Onun da bazen şey geliyor herkesle de aile olunmaz ama bu dünyada 

da yalnız yaşanmaz. Şu an onun bilincindeyim yani. İnsan belli bir zaman sonra 

bir eş, ne bileyim bir hayat arkadaşı dertleşecek, ben en basit bir omuz. Akşam 

gelirsin şöyle başını koyarsın hiç konuşmasan bile o bile insana enerji verir. 

Benim için aile budur. Hiçbir şey gün boyu konuşmasan bile yan yana 

oturduğun o atmosfer bile sana yeter diye düşünüyorum.  

Savaş (33): Güven. Bu dünyada güven duyduğum kişiler ise tamamen ailem 

oluyor.  

Fırat (40): Ben aileyi bir sığınak olarak görüyorum, bir bahçe olarak 

görüyorum, bir mutluluk bahçesi olarak görüyorum. Hatta şu an bir düşünürün 

söylemiş olduğu güzel bir söz geldi aklıma der ki: “Dünyanın en güzel okulu aile 

fertlerinin bir sobanın etrafında bağdaş kurup sohbet etmesidir”. Ailenin birliği 

ve diriliğini sağlıyor aile benim için dayanak noktasıdır, sırtımı dayadığım kökü 

sağlam olan bir çam ağacıdır diyebilirim.  

Güney (21): O gün de söylemiştim aile benim için bir liman, hem güven limanı 

hem sevgi limanı ara sıra oraya uğramam gerekir. Uzakta da olsam, farklı da 

olsam, ara sıra aileme uğramam gerekir. Çok mıç mıç bir ilişkimiz yok. Her gün 

annemi aradığım söylenemez, babamı ablalarım aradığım söylenemez ama 

bilirim ki onlar oradadır yani arada bir oraya uğramam gerekiyor aile benim 

için bu demek.  
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1.5  Deney Grubunun Aile Bağları 

 

Deney grubundaki katılımcılara DOMAB programı uygulanmadan önce ve sonra 

“Kendi aileniz, anne-baba ve kardeşlerinizle bağlarınız/ilişkiniz hakkında bilgi verir 

misiniz?” sorusu yöneltilmiĢtir. Verdikleri yanıtlar doğrultusunda elde edilen 

kategoriler Tablo 13 ve 14‟de sunulmuĢtur. Tablo 13‟de DOMAB programı 

uygulanmadan önce katılımcıların aile bağları içermektedir. 

 

Aile bağları 
 
Kadınlar 

f  
 
Erkekler 

f 

    
Tüm aile üyeleriyle güçlü bağ 4 Tüm aile üyeleriyle güçlü bağ 2 

Aile bağları zayıf 1 Aile bağları zayıf 1 

Anneye daha çok bağlı 0 Anneye daha çok bağlı 4 

Babayla daha çok bağlı 2 Babayla daha çok bağlı 0 

Kardeşler birbirine daha çok bağlı 2 Kardeşler birbirine daha çok bağlı 2 

Eş ile iletişim eksikliği 1 Eş ile iletişim eksikliği 1 

Toplam 10 Toplam 10 

Tablo 13: Aile bağları (ilk görüĢme) 

 

Tablo 13 incelendiğinde, araĢtırmaya katılan kadınlara aile bağları sorulduğunda 

katılımcıların dördünün tüm aile üyeleri ile güçlü bir bağ içinde olduğu, birinin aile 

bağlarının zayıf olduğu, ikisinin anneden ziyade baba ile daha yakın bir iliĢkide olduğu, 

ikisinin kardeĢ iliĢkilerinin çok daha güçlü olduğu, kadın katılımcılarda tek evli olan 

Deniz ise eĢi ile iletiĢim kurmakta zorlandığını yani aralarında bir iletiĢim eksikliği 

olduğu belirlenmiĢtir. Anne ile daha çok bağlı ifadesine kadın katılımcıların hiçbiri 

olumlu yanıt vermemiĢtir. Sadece Yaz annesi ile babasına göre daha yakın olduğunu 

ifade etse de kardeĢ iliĢkisinin çok daha güçlü olduğunu belirmiĢtir. AraĢtırmaya katılan 
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erkek katılımcılardan ise ikisinin tüm aile üyeleri ile güçlü bir bağ içinde olduğu, birinin 

aile bağlarının zayıf olduğu, dördünün babadan ziyade anne ile daha yakın bir iliĢkide 

olduğu, ikisinin kardeĢ iliĢkilerinin çok daha güçlü olduğu, birinin ise eĢler arası iletiĢim 

eksikliği olduğu görülmüĢtür. Tıpkı kadın katılımcılarda olduğu gibi erkekler de baba 

ile daha çok bağlı cevabı vermemiĢlerdir. 

 

AĢağıda sorulmuĢ olan soruya bazı katılımcıların cevaplarına yer verilmiĢtir. 

Çiçek (24): Tabii şöyle ben 13 yaşında evden ayrıldım. Çünkü köyümüzde lise 

olmadığı için yatılı olarak okudum yani dışarıda okudum. Tam ergenlik çağında 

ayrıldığım için o bağlanmayı ben ailemle çok fazla yaşayamadım. Çünkü yatılı 

olarak okudum, sadece Yaz (23) tatilinde geliyordum. Bu lise boyunca benim 

aileme karşı bağlanmam da bir sıkıntı vardı. Onların beni anlamadığını, benim 

fikirlerimin görüşlerimin değişmesinden kaynaklı. Onların beni anlamadığını 

onların da bana sürekli değiştiğimi söylemesinden dolayı bir anlaşmazlık söz 

konusuydu. Fakat üniversiteye gelince düşüncelerim daha olgunlaştı. Evet benim 

seviyem değişiyordu fakat karşımdaki insanların seviyesi hala aynı. Yani ben 

evden ayrıldım zamanki düşüncemle aileme yaklaşmaya başladığım andan 

itibaren ben ailemi anlamaya başladım ve şu anda herhangi bir bağlanma 

sıkıntısı yok yani ailemi hala çok özlüyorum. Bize de bu böyle olmuyordu ama 

üniversite bittikten sonra özellikle yaş ilerledikten sonra ailemi daha çok 

özlüyorum. 

Yıldız (25): Anneme göre babam bende çok daha farklı ben işte bu süreci 

yaşadıktan sonra evlenmeyeceğim dedim bende de şöyle bir şey vardı mutlu bir 

ailede büyüdüm ve mutlu bir aile hayali evet ben iyi bir anne olurum benim 

çocuklarım olmalı. Üniversitedeyken bir erkek arkadaşım vardı o da aslında çok 

sıkıntılıydı aslında güven problemim ondan da geliyor benim çünkü anne 

babada böyle bir şey yaşamadım hani hep hayalim yüksek lisans yapıp asistan 

olmaktı ama bizim planımız son sene nişan olur düğün olur son seneyi evli 

okuyabiliriz falan ben hep şey derdim çocuklarımız olursa ben onları 

başkalarına baktırmam çalışacağım çocuklar büyür hani yüksek lisansın 

doktoranın şeyi yok sonra da yaparım gibi bir düşünce hep vardı hani diyorum 

hep böyle mutlu bir aile hayali vardı.Ben dedim evlenmeyeceğim ki ben evlenip 

gitsem evdekiler ne yapacak onlara bağlıyım ya sanki onlar da bensiz 

yapamayacak gibi geliyor ben gitsem ne olacak en ufak bir kavgada kim 

toparlayacak onu kız kardeşim bir anda sinirlenir öfkesini çok farklı şekilde 

gösterir ,erkek kardeşim direk kestirip atar annem sinirlendiği zaman gözü 

hiçbir şeyi görmez babam desem konuyu uzatmaz tamam der üstünü kapatır ama 

hepsinin gönlü olsun diye oturup konuşan benim ben gidersem bunlar ne 

yapacak.  

Deniz (26, evli): Eşimle bağımda benzer şekilde şöyle kabul edilmek üzerinden 

galiba bunu çok önemsiyorum. Bende hatalı davrandığım eksik bıraktığım yerler 

oluyor düzeltmek isteyip de düzeltemediğim yerlerde oluyor ama o beni bir 

şekilde kabul ediyor. Yani onun farkındayım bu halimlede beni sevebiliyor. Bu 

benim için çok hani nemli bir şey çünkü babam şey çok dişi özelliklerimizi çok 
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ön plana çıkarmadan yetiştirmeye çalıştı.Yani bunu biz İslam‟ın bu olduğunu 

zannederek yaptı onun aslında hatalı davrandığını şuan fark edebiliyorum ama 

şuan kendine göre doğru yaptığını zannediyordum. Bu yüzden eşime karşı eksik 

bıraktığım şeyler olduğunun farkındayım. Çok sevgisini ifade edebilen, öyle 

mutlu neşeli eş olamıyorum herzaman ama o buna rağmen bir gülümsemeye 

hani her şeyim unutuyor yani dünyalar onun oluyor gibi bir şey bu değerli benim 

için başka. Kendimi daha fazla geliştirmek için çalışıyorum böyle içimde çok 

fazla sevgi hissedip bunu dışa vurmayan biriyim galiba.Yani bu beni çok tıkıyor. 

O çok sevgi sonra bana şey yapıyor sevgimi ifade edememek böyle beni 

yalpalatıyor onun farkındayım. O enerjiyi dışa aktaramıyorum ııı ama diğer 

taraftan sevilmekte istiyorum. Onuda fark ediyorum. İletişim kurmak eksiğim 

aslında.  

Güneş (24): Annem babam annem 23-24 yaşlarında Babam da 30 küsur 

yaşlarında evlenip çocuk sahibi olmuşlar. Bu yönden biraz avantaj olduğumu 

düşünüyorum. Özellikle arkadaşlarımın aile ilişkilerini gözlemlediğimde anneme 

bu küçük yaşta evlenen ebeveynler anne baba sorumluluğunu alamadıkları için 

anne çocuk ya da baba çocuk ilişkisinden ziyade, abla çocuk abi çocuk ilişkisi 

gözlemliyorum. Çatışmalar çok fazla oluyor, ikisi ne bileyim çok sevdiği hani 

tahrik oluyorlar diyeyim. Babam da özellikle çok sükûnetliaklıselim ya tam baba 

olmaya hazır hissettiğinde baba olmuş. O yüzden bu zamana kadar babamla 

ilgili belirgin bir problem hiç yaşamadım. Genellikle böyle objektif saydam bir 

ilişkimiz var. Ne yaşıyorsak paylaşabileceğim, rahat hem demokratik bir ortam 

bizim ailemiz. Yani şunu giyme ya da bunu giy, işte bu saatte gitme ya da buraya 

gel işte şunu izin almam gerekiyor da böyle yapman gerekiyor diye genellikle 

kararlarının arkasında duran bir ailem, biraz annemden kaynaklı. Mesela İmam 

Hatip'teyken falan sen makyaj yapma, işte biraz uzun giy gibi şunu diyorsun 

biraz daha uzun olsun bol olsun annemden böyle direktifler görürdüm ama 

babamdan görmediğim için genele yansımıyordu. Anneme de zaten kısa bir süre 

sonra atlattı yani ben üniversiteye geçtikten sonra atlattık. Kardeşimle aram çok 

iyidir. Biz birlikte hafızlık yaptık hafızlık eğitimi almıştık çocukken, birlikte 

yaptık hafızlık kursunda birlikte gittik. Çok yoğun tempolu bir dönemde o zaman 

da yani her gün kursa gidiyoruz, akşam her gün ders çalışıyoruz, hafızlıklarımız 

bitti işte 2 yıl sürdü. Ondan sonra aynı ilkokul ve ortaokula gittik. Yani ikiz gibi 

büyüdüğümüz için aramızda böyle abla kardeş gibi değil de akran muhabbeti 

vardır. Hala mesela bazı konularda ben ona sorarım danışırım fikri benim için 

çok önemli. İstişare onun onunla istişare yapmak çok nadir. Bir abi güveni gücü 

hissettirir bana yani. Hani bazen böyle bunu aldım da bir arkadaş ortamında 

falan bunaldığımda hani şamille çok kolay tolere edebileceğimi hissettirir bana. 

O yüzden zaten iki tane, kardeşimiz yok, birbirimize çok fazla bağlıyız. Bu 

konuda ama işte abla olmaktan kaynaklı mesela bana bir kötü davranışı veya 

böyle ihmal ettin hemen kırılıp üzülürüm yani, bir şey yapar üzülüyorum. Hani 

bir abla olarak saygı görmek de istiyorum ama bir yanımda böyle onunla akran 

gibi ama ona yüzünde belirgin bir problem yaşamadık bu zamana kadar..  

Bahar (23): Babam rahat ve komik bir insandır ve o dokunarak sevmeyi sever. 

Ama biz annemi benzemişiz, annem daha resmidir ve annem sevgiyi konuşmaları 

ile ifade etmeyi seviyor nasihatleriyle, öğütleriyle, onlarla ifade etmeyi sever. 

Biz de anneme benzemişiz. Biz diyorum fark ettiysen hep alışkanlıktan. Anneme 

benzememişim. Bu yüzden bazen rahatsız oluyorum kendimden. Kendimi soğuk 

buluyorum aile içinde. Ama genelde neşeli bir ailemiz var ama sakin ve sessiz 

insanlarız hepimiz. Kardeşlerimle aram iyi zaten, ikiz Kardeşimle çok iyi ama 

iyiyim ama sürekli kavga ederiz ama o kavgalarımızı bile tatlı bir aslında her kız 

kardeş arasında olduğu gibi. Abimle aram iyi, abim biraz uzak kaldık bizden 
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üniversite döneminde. Onunla sanki abi kardeş ilişkimiz yok ama yaşıt gibiyiz 

zaten bir buçuk yaş var aramızda arkadaş gibi bir ilişkimiz var onunla. Bize hiç 

abilik yapmadı. Biz hiçbir zaman küçük kız kardeş modunda onun sözünü 

dinleyen olmadık evde, saygı çerçevesinde ama birbirimizi severiz arkadaş gibi 

arkadaşça. Kız kardeşim ikiz kardeşim Saliha o daha büyük olgun bir insan. 

Zaten arkadaşlarımız arasında da hep şu muhabbet döner, Saliha sen iyi ki 

bizimlesin sen sanki bizi yanlışlardan döndüren bir etmezsin. Onun hep öyle 

karakteri vardır. Daha abla daha büyüktür benden olgundur yani akıl yaşı 

olarak daha olgundur. Ben hadi sinemaya gidelim ders çalışmaktansa ama önce 

hayır sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekir der. Benden daha sakindir. 

Ben baskını mıdır o sakin taraf. Ben aslında daha dışa dönüğümdür o içe dönük 

ama daha büyük şey olarak.  

Yaz (23): Babamla aramız inişli çıkışlı, görüşlerimiz çok uyumuyor zıtlaşıyor 

yani ben de olabildiğince çok diyaloğa girmemeye çalışıyorum. Ev içindeki 

konulara pek girmiyorum ama gündem konusunda konuşuyoruz gündemle ilgili 

ne varsa konuşabiliyoruz ev içinde kendi ilişkimizde pek konuşmak istemiyorum 

çünkü farklı yönlere çekiyor, demek istediğimi anlamıyor anlamak istediğini 

anlıyor, nereye çekmek isterse oraya çekiyor. Biz genelde evde annemin tarafını 

tutarız kardeşlerimle beraber, kardeşimle birçok konuda anlaşıyoruz bazen 

anlaşamadığımız da oluyor ama zevklerimiz falan da uyuyor kardeşimle 

annemle de aram çok iyi, özellikle kardeşlerimle.  

Barış (40, evli): Ben iki evliliğimden önce eşlerime şu cümleyi kullanmışımdır. 

Bana nasıl davranırsan davran annemle babama iyi davran dedim onlar da 

bana anne kuzusu derler. Benim için onların mutluluğu, kendi mutluluğumdan 

biraz daha önemlidir. Hatta ilk eşimle ayrılmam sebebim budur anne-babamla 

olan ilişkisi sıkıntılıydı. İlk eşime şu cümleyi kurmuştum “bana ne hazırlarsan 

hazırla istersen önüme ekmek koyma ama annemle babam bu eve geldiği zaman 

onlara iyi davran güler yüzlü davran ama bana nasıl davranıyorsan davran”. 

Kardeşlerim ile ilişkilerim şöyle; benim ufak kardeşim bana babamsın der 

babalar gününde beni de arar on yedi yaşlarında. Biz iki erkek bir kız kardeşiz, 

ben en büyükleriyim. Ben kendimi onların arkasına attım diyebilirim. 

Kardeşlerim abi artık kendini bizim için de, kendin için de çok yıpratıyorsun, 

artık biraz biraz kendini düşünmeye başla  dediler ama yapamıyorum. Ben 

kardeşim sınava gireceği zaman sabaha kadar uyumamış adamım. Kardeşim 

ameliyat olacağı gün bende onunla aynı duyguları yaşadım empati duygusu ben 

de çok vardır. Yani şöyle söyleyeyim annemle babamla kardeşlerimle ilişkim çok 

iyi çok sıkı. Şöyle bir şey de var bizde kız kardeşimin eşi yani eniştem bizim 

aileye dördüncü kardeş olarak girdi ve biz tüm aile olarak eniştemi dördüncü 

kardeş gibi görüyoruz. Ama benim eşim beşinci kardeş olarak girmedi ailemize 

kendi istedi bir perde çekti araya tabi biz de bu duruma saygı göstermek 

durumunda kaldık. Benim kendi çocuklarım ile ilişkim benim babamla olandan 

daha ileri yani babanın ötesinde olmaya çalışıyorum öyleki çocuklarım baba 

diye ağlar, çocuklarım bana çok düşkün. Benim çocuklarım benimle annesi 

olmadığı zaman iki üç hafta bir ay anne olmadan rahatlıkla beraber 

kalabiliyoruz. Ben hayatta çocuklara elimi kaldırmam hatta kimseyi dövmem 

öyle bir özelliğim var. Ne kadar sinirli olursam olayım Elhamdulillah elimi 

kaldırmadım eşime. Ben bir kadına bir çocuğa el kaldırmanın acizlik olduğunu 

düşünüyorum. Çünkü burda Allah vergisi olan gücü kendinden zayıf birine karşı 

kullanmak acizlikten vicdansızlıktan başka bir şey değildir. Kızarım, bağırırım, 

belki ağzımdan hoş olmayan ifadeler çıkabilir ama bunu fiziksel bir tepkiye 

dönüştürmem. Bir çocuk hata ettiği zaman, biz çocukken bir hata yaptığımız 
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zaman annemizin yanına sığınırdık benim çocuklarım da benim yanıma 

sığınıyor. 

Rüzgar (28): Babam Diyanet İşleri Başkanlığı‟ndan emekli. 5 yıl falan oldu. 

hani hem din görevliliği yaptı sonra diyanete geçti hani. Annem ev hanımı, pek 

eğitim düzeyi yok, ilkokul mezunu. Gerçi dedem okunmamış o zamanlar, biraz 

hani eski kesim diyelim. Eski kafa, kadın kısmı okursa ne olacak, öyle bir yapıya 

sahipler hani o yüzden ama matematiği çok kuvvetlidir mesela. Bazen şey 

yaparız, benden önce hesaplar. Belki ileride iyi bir sayısalcı olabilirdi ama 

önünü kesmişler hani eee işte ablam var. Kur'an kursu hocası kendisi.O da evli 2 

çocuğu var. Diğer ablam da öyle. Bir tanesi rahmetli oldu işte trafik kazasında. 

Bunun yanı sıra hani aile bağırlarımız kuvvetli. Allah'a şükür mesela bu zamana 

kadar hiç babamla bir tartışmam olmadı, hiç polemiği de girmedik. Babam biraz 

sinirlidir gerçi ufak tefek şeylere çabuk parlar ama hemen söner. Biraz hani 

alttan aldığım zaman o an hiçbir sıkıntı olmuyor. Böyle ifade edebilirim. Ekstra 

bir şey varsa sorabilirsin. Babamla biraz mesafeli hani dediğim gibi ya din 

görevlisi olması sebebiyle ya da bir yaş farkı var, 63 yaşında babam. Hani pek 

bir samimi değiliz, pek bir şeyleri mide paylaşmıyorum ama hani anneye daha 

yakınız, Türk kültüründe mi öyle bilmiyorum. Erkekler biraz daha anneye yakın 

olur, anneci olur, şakalaşır mesela. Ben de ufak tefek şakalar yaparım, hani 

sohbet ederiz. Keza yine ablalarımla da öyle hani yani aile bağlarında genel 

olarak iyiyiz. Sadece babamdan çekiniyorum.  

Doğa (36, evli): İlişkilerimiz gayet iyidir, yani bütün, gerek anne baba kardeş 

gerek eş çocuk birbirimize saygılıyızdır, birbirimizi severiz, destek olmaya 

çalışırız, mutlu etmeye çalışırız. 

Demir (32, evli): Yakın ilişkilerimiz özellikle annem ile üç erkek kardeşiz 

özellikle annemizle arkadaş seviyesindeyiz. Ben en büyüğüyüm iki tane erkek 

kardeşim var. Çok samimiyiz devamlı girip çıkıyoruz, annemler devamlı bizde, 

ben onlardayım, ben kardeşlerimde, kardeşlerim bizde böyle devamlı bir aynı 

şehirde farklı evlerdeyiz ama çok fazla iç içeyiz. Babam biraz daha farklı bir 

yerde iletişimin kısıtlı olduğu noktada o sadece biraz daha fırçalayan bir 

konumda duygusal değil gerektiğinde konuştuğumuz durumda onda bir sıkıntı 

var onun dışında ailemiz iyi. Eşim uzak bir yerde orda eşime ev tuttuk bazen 

babamla annem gidip orda kalıyor bazen ben gidiyorum kalıyorum bazen eşimin 

ailesi gidip kaldığı için bütünlük ortadan kalktı ve zor bir hal aldı durum 

çocuğumu çok özlüyorum tabi bazen iki haftada bir gidiyorum uzak olduğu için. 

Eşimle avantajlı tarafları oldu aslında  birlikte olduğumuzda yaşadığımız 

problemleri birlikte olmadığımız için yaşamıyoruz ama bir özlem oluyor ama  

ilişkiye böyle bir yenilik gelmiş oldu bu tarz ayrılıklar sıkılmalar bıkkınlıkları 

dengeliyor avantajlı taraftan bakıyorum yani. 

Fırat (40): Her bir insanın kainat olduğunu düşünüyorum ben kendi bağlamında 

fakat bizim ilişkilerimiz çok sıcak olmamakla beraber çok soğuk protokol resmi 

düzeyde ilişkiler değil. Biz kendimizi daha fazla içten görüyoruz, birbirimize 

karşı çok fazla fedakarız, fakat bizim ilişkimizin yoğun olmasının tek bir nedeni 

var kendimizi birbirimize açamayacağımızı düşündüğümüz içindir. Bu bir 

yetenek anlamında eksiklik mi ya da bir  utanma duygusundan gelen bir şey 

midir bilemem ama yan insanı anlamda birbirimize karşı çok fedakar, mertiz 

ama birbirimize yüreğimizi tam anlamıyla açamıyoruz. Mesela örneğin benim 

bir küçüğüm benim ile duygusal mevzularını konuşamaz. Yani daha ziyade 

kızlarda bizde biraz daha fazla yaşadığımız kültür gereği ben doğu kökenli bir 

insanım Türkiye‟nin en doğusunda yaşıyorum. Bizde gelenek görenek çok baskın 

olmamakla birlikte tortularımıza işlemiş aile olarak demokratik bir aile 

olmamıza rağmen özünde muhafazakar. Fakat aynı zamanda demokratik 
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unsurları barındıran bir aileyiz dediğim gibi mahrem mevzular mı birbirimize 

pek açıklayamayız büyüklerim bana bende küçüklerime o meselelerle ilgili çok 

konuşamam ciddi dahi olsa ve 5 erkek kardeşiz. En büyük abim hariç hepimiz 

eğitimliyizdir. Babam rahmetli gerek var mı bunları söylemeye bilmiyorum. 

İşçiydi kendisi vefat etti. Biz böyle kendi yağımızda kavrulmaya devam 

ediyoruz,memur ailesiyiz diyebilirim. Bizde daha ziyade birlik anlayışı var 

ekonomik açıdan da birlik anlayışı var madden ve manen çok destek veriyoruz 

birbirimize ama dediğim gibi bazı konularda birbirimize açılamayız. Anne ve 

babamın ilişkisi gayet insani, duygusal tabi baba vefat etti ben babamla çok şey 

yaşayamadım doyasıya birbirimize sarılamadık bile ama anne ile biraz daha 

yakın duygularımızı ifade edebiliyoruz anneme ben her türlü sorunumu, 

problemimi anlatabiliyorum. Annemin benim dünyamın yarısı olduğunu 

düşünüyorum herhalde annem vefat ederse tabi bu mukadder olan bir şeydir 

hepimizin sonu takdiri ilahi dünyamın yarısının çökeceğini inanıyorum ben 

anneme bu derecede değer veriyorum. 

 

Tablo 14‟de DOMAB programı uygulandıktan sonra katılımcıların aile bağları 

içermektedir. 

 

Aile bağları 
 
Kadınlar 

f  
 
Erkekler 

f 

    
Tüm aile üyeleriyle ilişkiler olumlu 4 Tüm aile üyeleriyle ilişkiler olumlu 6 

Baba dışında ilişkiler gayet iyi 1 Anneye daha çok bağlı 4 

Anne dışında ilişkiler gayet iyi 1   

Kardeş ilişkileri çok daha iyi 2   

Toplam 10 Toplam 10 

Tablo 14: Aile bağları (son görüĢme) 

 

Tablo 14 incelendiğinde, araĢtırmaya katılan kadınlara aile bağları sorulduğunda 

katılımcıların dördünün tüm aile üyeleri ile olumlu iliĢkide olduğu, birinin babası 

dıĢında gayet iyi iliĢkiler içinde olduğu, birinin annesi dıĢında gayet iyi iliĢkiler içinde 

olduğu, ikisinin ise diğer iliĢkilere nazaran kardeĢ iliĢkilerinin çok daha iyi olduğu 

görülmüĢtür. AraĢtırmaya katılan erkeklerden altısının tüm aile üyeleri ile olumlu 

iliĢkide olduğu, dördünün ise anne iledaha çok bağlı olduğu görülmüĢtür.  
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AĢağıda sorulmuĢ olan soruya bazı katılımcıların cevaplarına yer verilmiĢtir. 

Yıldız (25): Annemle diyorum ya zaten mesafeliydik. Her şeyi çok irdeleyen, çok 

merak eden, çözüm odaklı ve ben de anlatmayı sevmeyen bir insanım özellikle 

son konularda bayağı sorun yaşıyoruz. Çünkü verdiğim cevaplarla hiçbir şekilde 

tatmin olmuyor benim bir şeyler anlatmadığımı düşünüyor. Halbuki anlatıyorum 

kız kardeşimle zaten çok farklıyız o nankör mü desem ya hani bir bakıyorsun çok 

iyi çok fedakar ama ondan sonra bir bakıyorsun pata küte bir laf ediyor ve 

diyorsun ki yaptığına yaptıracağını pişman ediyorsun. Çok basit bir şey mesela 

en ufak senin de kardeşlerin var birlikte eşyalarınızı kullanıyorsunuzdur. Tamam 

benim de kızdığım olur birkaç eşarbımı yırtığı olur, birkaç kıyafetimin başına bir 

şey gelmiştir falan kızarım ederim ama çok da şey değildir ama şu var benim 

için en ufak çakmak bile önemlidir. Bunun en ufak bir anlamı varsa ben bunu 

ölene kadar saklarım evdekilere göre de bu çok saçma benim dolabımı çöplük 

diye şey yapıyorlar. O o kadar kıymet vermez eşyalarına ama ben bir hırkasını 

giydim diye halbuki çok giymedim birazcık giydim hırkası tüylenmiş ve o suç 

bana kaldı. Diyorum sen benim onumu kullandın bunumu kullandın hadi ben 

senin için bir sürü şey yaptım ama sonradan benim yaptığım o fedakarlıkların 

hiçbirini bilmiyor. Boşandı geldi mesela hani biz bu odayı 3 kişi kullanıyoruz 

küçük bir ev dolapta küçük mecbur kullanacağız birlikte 4 tane çekmece var 

üstekileri ona verdim, alttakileri versem diyecekti bana alttakileri verdin diye 

ama ona verdim ondan daha kıymetli değil ya ama hala mutlu değil hala 

memnun değil. Birde çok kolay satıyor ya, babaannemlere gitmiştik sıkılıp erkek 

kardeşimle çıktık dışarı sigara içtik birlikte benim sigara içtiğimi bilmiyorlar 

bilseler büyük sıkıntı. Kız kardeşim geldi sen de sigara kokuyorsun dedi ben de 

Mücahit içti çok normal benimde kokmam dedim evdekiler zaten içiyor dedim 

kokuyor zaten falan tam kız kardeşime sarıldı ben kokmam ben içmiyorum dedi 

sen niye öyle bir şey söylemek zorunda hissettin babanneme ben kokmam ben 

içmiyorum dediğin zaman evet ablam içtiği için kokuyor demek anlamına 

geliyor. Neden böyle bir şey söyledin diyorum, ben öyle anlamda söylemedim 

diyor biraz üzerine gidersen de banane içmeseydiniz diyor içiyorsanız da 

başınızın çaresine bakacaksınız. Diğer konularda da hep böyledir, çok kolay 

satar onun için de sonradan şikayet ediyor, sen bana hiçbir şey anlatmıyorsun 

diye sana bir şey anlatıyorum ama sonradan satıyorsun sen. Tamam ben kötü 

olduğum zaman benimle ilgileniyor iyi olmamı sağlıyor ama istemediğim bir şey 

anlatınca bu sefer hiçbir şey söyleyesim gelmiyor kardeşime. Erkek kardeşim de 

aslında en iyi arası benimledir biraz ergenliğine veriyorum ama onda da şey var 

yanlış bir şey yapmasın diye yaptığı hataları da görmezden gelmek zorundayım. 

Yanında olmak zorundayım çünkü biliyorum ki başka kimseye anlatmayacak, 

yaptığı şeyleri bir hata yaparsa da gelip bana anlatacak. Eğer ben yargılar 

araya mesafe koyarsam benden de uzaklaşacak, onu istemem, o yüzden yaptığı 

şeyleri görmezden geliyorum ama şunu da biliyorum bu hiç değişmeyecek. Tüm 

hatalarını bana anlatacak. Biraz daha korumacı yaklaşıyorum sanırım. Ama 

yine diyorum ya o da kıymetini bilmiyor zaten bir süre sonra sen ablasın sen 

yapmak zorundasın oluyor böyle diyorlar ve bu hep söyledikleri bir şey.  

Deniz (26, evli): Bu süreçte değişti bir şeyler geçenlerde kardeşimle konuştuk 

geçen sene ile bu sene arasında kendini nasıl görüyorsun dedi baktım ben daha 

iyi bir yerdeyim yani oda değerlendirmiş konuştuk falan ama daha iyi hisler 

içerisindeyim, daha pozitifim, daha yolunda yani bir şeyler hissediyorum anne 

baba ilişkisini daha başlarda halletmiştik en başta onu konuşmuştuk ama bu 

süreç içerisinde eşimle olan gelişme oldu. Yani şöyle bu da benim kendime 
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dönüşümle ilgili oldu diye düşünüyorum daha fazla saygı duyardı onun saygı 

durumu arttı.  

Su (22): Annemle babam sessiz sakin insanlar, hani ilişki olarak harala gürele 

değil de sakin bir ilişki vardır. Ablamla çok iyiyizdir. Özel ilişki olarak 

baktığımda annem ve ablamla, babamı da severim de babamla aramızda hani ne 

yapıyorsun ne ediyorsuna dayalı bir ilişki iyi olduğumuzu bilelim yeter oluyor 

çünkü çok duygularımı açmam babama. Ağabeyimle eğitsel konuşuyoruz onunla 

ilişkimiz eğitim alanında oluyor öğretmen olunca başka türlü konuşulmuyor.  

Bahar (23): İlişkilerimiz, anne babamla ilişkim genel olarak ailevi ilişkilerimiz 

iyi. Birbirimizle konuşup anlaşabilen insanlarız. Her türlü konuyu paylaşabilir 

insanlarız. Kopuk değiliz hiçbir şekilde birbirimizden, sevgiyle bağlıyız 

birbirimize. Onlar bize çok saygılı biz onlara saygılıyız. Çok korumacı bir ailem 

var o yüzden aman bir yere yalnız gitmeyin, işte aman başınıza bir şey gelmesin, 

toplu taşıma araçlarına yalnız binmeyin bizi bekleyin. Hani çok korumacı 

yetiştirdiler bizi. Bilmiyorum ne kadar iyi ne kadar kötü. Aynen aynen. 

Kardeşlerimle ilişkin çok iyi, aramızda 1,5 yaş var. Onunla daha böyle arkadaş 

gibi bir ilişkimiz var. Kız kardeşimle hem çok iyi hem çok kötü, hem çok sevgili 

hem çok kavgalı. Iç içe geçmiş bir ilişkimiz var. Bu ikiz olmanın bir etkisi. 

Devamlı bir arada yaşamanın, bir arada olmanın. Bir arada büyümenin her şeyi 

beraber yapmanın etkisi var. Ama bu son 2 senedir işte çalıştığımız okullarda 

ayrıldık, biraz arkadaş çevremizde ayrıldık. Yani bunun bize faydası olduğunu 

düşünüyorum, daha tek başımıza bir yerde var olmayı daha ikizler değil de daha 

çok Bahar ve Gül olarak var olmayı öğrendiğimizi düşünüyorum.  

Yaz (23): Babamla zıt karakterler olduğumuz için pek anlaşamıyoruz ama bizle 

ilgili aile ile ilgili bir konu konuşmuyoruz, konuşmayınca daha rahat oluyor 

çünkü babam başka yönlere çekiyor o konuşmayı, başka şekilde 

algılıyor.Başkalarının problemleri bizi çok etkiliyor. Hem de samimiyiz baya 

kardeşlerimle de her şeyimi paylaşırım bazen kız kardeşimle  anlaşamadığımız 

zamanlar da olur, erkek kardeşimle anlaşırız genelde ama şu sıralar ergenlik 

döneminde olduğu için inişli çıkışlı davranışları var o yüzden biraz zıtlaşıyoruz 

onunla ama çok uzun sürmüyor düzenliyoruz tekrardan.  

Hilal (25): Annem otoriter bir yapıya sahip ve kendi alanı var ve doğrular var 

bunların dışında çıkmayı pek zaman seven bir insan değil çok gecenin de başına 

bir iş geleceğini düşünür. Bu yetişme tarzından olduğunu düşünüyorum ve 

istediği gibi olsun ister işler ona uydurmaya çalışılmalı hayat. Babam da 

yumuşak huyludur ama peşin fikirlidir ve önyargılıdır yani şöyle bir insanın 

yüzüne karşı bir kötü bir şey söyleyemez kalbim kırılır diye üzülür ama bazı 

insanları tanımadan onlara karşı ön yargısı vardır gruplar üzerinde özellikle 

atıyorum doğular batılılar şöyledir böyledir  gibi genel görüşleri var bu parti 

böyledir bu parti şöyledir gibi görüşleri var. Baba artık kötüdür bunu tutanda 

indir gibi görüşleri var ama nasıl oluşuyor bilmiyorum ama çok okur çok yazar 

insanlarla çok ilişkisi vardır ama kalıp düşünceleri değişmez. Kardeşim biraz 

inatçıdır ve çok fevri şey istemiyorum diye direkt söyler hemen benimle o yoktur. 

Ben de insanlar üzülmesin diye yaparım ama öyle çok yapmaz giyinmeyi sever 

eğlenmeyi sever etrafında insanların olmasını sever ama çok kolay hayır 

diyebilir yani kendine göre hayatını düzenliyor yani biz bazen insanlara göre 

bazen bencilce geliyor bana ama bazen de takdir ediyorum ablam var ablam da 

sevmediğim huy kıskançtır yani ne zaman neyi kıskanacaksın bilemezsin küçücük 

bir şeyden kıskanırım ama sevdiğim huyu da çok çok büyük tartışmalar da 

yapsan kavga da etsek küsmez kimseye ve insanlarla çok kolay iletişim kurar 

çevresi geniştir. Her insanla iletişimi vardır atılgandır yani bir şeyler söylemeye 

çekinmez ama ben çekinirim o çekinmez direk konuşur ama içten kıskançlığın 
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var gerçekten ne zaman niye kıskanıyor bilemezsin bazen bir ben bir kalemi bile 

kıskanır. (Peki iletişimin nasıl kardeşlerinle). Kardeşimle daha arkadaşça 

ablamla da yani onunla da çok fark yok aramızda dediğimi yapayım gibi bir şey 

yok fikir alışverişi var yine annemle daha iyi konuşuruz, babamla da son 

zamanlarda çok fazla artık fikir çatışması oluşuyor. Çünkü işte onun önyargılı 

doğruları benim için doğru olmadığı için yani ister istemez ben ama eleştirdiğim 

de çocukça davranıyor sanki hani neden eleştiriyorum gibi davranıyor ama bu 

böyle değildir gibi göstermeye çalışıyorum ama pek anlamıyor kimse.  

Toprak (61, evli): Güleriz, şakalaşırız, kavga yaparız, dövüşürüz tartışırız, sonra 

sarılırsınız. Asla ertesi güne sarkmaz bu, devlet meselesi haline dönmez öyle şey 

olur mu. Ben kiminle tartışma konuşcam, kızıma oğluma derim yani benim gibi 

düşünmek zorunda değilsin ama müsade edin bende söyleyim derim yani, oda 

bana der yani babanız size son sözü söyler yok. Ben sana daha önce anlattım 

kızımdan aldığım dersi, 3 yaşında konuşmasını bilmeden kızım bana verdiği ders 

ben hayatım boyunca o dersi unutmam. Fakat o somut bir örnekti baba dedi sen 

burayı anlayamazsan burayı anlayamazsın dedi bana vallahi doğru ya dört 

dörtlük dinleme fırsatı vermezsen karşıdakini nasıl anlayacaksın ki. Bu tarz 

davranışlar olur kızar sende onlara kızarsın bu her insanda varsın, ben dört 

dörtlük bir insanım ne kızarım ne sinirlenirim diye bişey yok, yok öyle bişey, 

doğru değil ki bunlar. Gülerim de, hastalanırım da, yatarım da, uyurum da, 

kalkarım da, yaşarım yani tabiri yaşamın içinde hepsi var yani.  

Rüzgar (28): İyi yani normal, öyle büyük sıkıntılarımız, stresimiz yok. Sıradan 

gündelik geçiyor. Ne çok samimiyiz ne çok uzağız, rutin yani. Yani ilişkide 

değerlendirirsek doğru şimdi. Babam da annem de 9 kardeş içinde büyümüşler. 

Kalabalık onlar. Zaten amca yok amca değil pardon dayı hala, aynen dayı hala 

oluyor çocukları, akraba evliliği. Hani kalabalık çocuk, babam en büyükleri 

Annem de diğer taraftan ikinci en büyükmüş, büyük dayımdan sonra. Babam 

kardeşlerinin başında yani bir nevi babalık yapmış. Sevgi şefkat görmedi, zaten 

dedem de sert bir adamdı. Hala öyledir şimdi biraz yaşlandı yumuşadı. Mesela, 

köyde tarla nohut işleri vesaire. 2 tane halam kaçmaya teşebbüs etmiş mesela. 

Babam onları vazgeçirmiş, caydırmış vesaire. İlgi sevgi görmemiş. Kendisi 

kardeşlerine göstermiş bir nevi babalık gibi. Annem de keza öyle. Teyzemi, 

küçük dayılarımı mesela. Teyzem 32 yaşında en küçüğü, dayım 35 yaşında hani 

çok büyük değiller. Ablam zaten benim 30 yaşında, dayımla arasında 2 yaş var. 

Yani annem de onları büyütmüş.Yine Dedem de çok sertmiş zaten bunların 

bayağı bir köyde olayları falan olmuş. bizim oralar silahlı kan davası bir şeyler 

olur, bizde de olur öyle şeyler. Yani dedemden de hiç sevgili falan görmemiş 

zaten. Hani onların gözünde bir çocuğu öptüğünde, sevdiğinde yani yanında 

gösterdiğinde, ne bileyim değişik bir algı yani ayıp ne bileyim hoş olmayan bir 

şey. Mesela ablamlar da öyle bir şey yok. Babam bizim yanımızda cici kızım, 

prenses kızım der. Kucağında hoplatır severler. Ben de öyle çekinmem, öperim 

makas alırım, hani gıdıklarım yeğenlerimi. Ama önceki kuşaklardan öyle bir şey 

var. Hani sevgi görmemiş. Demek ki bu sebeple bize de yansımıyor. Gene de 

annem şey yapar, hani anneler biraz daha yumuşak olduğu için, o yapmasa bile 

ben ona sıkıştırırım. Kendisi de biraz tombiştir, yanağını çekerim falan. Böyle. 

Bir durum olsa yine ben yapıyorum ben adım atıyorum. Dizi izlerken bazen 

kafamı bacağına koyuyorum mesela. Aynen yine ben şey yapıyorum da, babamla 

hiç şeyimiz yok aynen doğru. Sadece o bazen şey yapar bilgisayarda otururken 

ona masaj yaparım el teması odur. Onun dışında öyle şakalaşma falan yok. Ona 

zaten kabul etmiştim yani sadece seninle konuşmadan önce farkında değildim. 

Babam zaten eskiden benimle çok ilgilenirdi, ilgilenmeyi lise çağında bıraktı. 

Babamın Almanya dönemlerinde benim 8 9 10 11 12 yaşlarında kafamdan tutup 
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kucağına bastırır severdi. İçimden şöyle bıraksada kaçsan falan diyordum. 

Bazen yatarken beni yanına alırdı, İki bacağını sıkıştırdı, ben debelenirdim falan 

çıkmaya çalışırdım. Yani seviyordu ben sıkılıyordum o şeylikten. Zaten hareketli 

bir çocuktum. Evin içinde kendi kendime böyle koğuşta durmuş gibi gezerdim. 

Ona üniversite bir de bıraktım, düşün. Kendi kendimi odada gezerim bazen. Lise 

dönemi artı baktı ben büyüdüm ondan sonra mesafe koydu gibi düşündüm. 

Yoksa hakkını yemeyeyim yani ben kaçardım ondan. Saçımı okşardı, sıkılırdım 

çünkü biraz boğarak severdi. Yani ayda şeylerimiz iyiydi. Akrabalarda da öyle 

dayım var falan da öyledir. Bir tane dayım var onun şey kötü el şakaları var. 

Biraz cinstir. He bu işte ağlayan deyim. Seninle güreşmeye kalkar, bazen sapık 

şakalar yapar, öyledir. 

Savaş (33): Annemle çok iyi çok güçlü Allah‟a şükür. Tabii ki herkesin annesi 

özel ve herkesin babası özel. Çalıştığım zamanlarım oldu ama ilk kez bir 

memuriyetim oldu ve böylece mesuliyetlerim de belirginleşti. Artık birilerine 

güven vereceğim. Mesela annem artık bu çocuğun durumu ne olacak demeyecek. 

Ne 33 yaşına kadar bana güvenen, herkesin kınamasına karşı benim arkamda 

duran bir annem var, baban da öyleydi. İkisinden de Allah razı olsun. Şimdi bu 

çok fazla olmuyor herkesin tabii bir tedirginliği var gelecek konusunda. 

Herkesin yapmak istediği şeyler var. Uzun zamandır hayalini kurduğum işteyim. 

Annem babam bekledi, tabi babama görmek nasip olmadı. Beklemeyen 

insanlarda oldu. Annem o yüzden benim için hem bağladığım açısından hem de 

oğlu olmamdan kaynaklı benim için çok özel bir yerde. Genel olarak ilişkilerde 

artık bir dengeden bahsedebilirim. Uyumsuzluğu yaşamıyorum Allah'a şükür. 

Yaşamamak için de çok fazla sabır göstermem gereken yerler oldu. Sabrettim ve 

mutluyum. 

Doğa (36, evli): Yani eşimle ilişkilerim güzel. Oda benzer bir kültürden ve 

eğitim hayatından geçtiğimiz için birbirimize yakın fikirlerimiz var. Buda tabi 

evlilikte insan için bir artı bir şey. Benzer fikirli insanlarla birlikte olmak. Bende 

çok o tabi bizi İslami ya da muhafazakar bir aile yapısına kurmaya sürdürmeye 

ve bunu alttakine aktarmaya yönünden daha çok teşfikkar, oda benim için bi 

şans tabi. İlişkilerimiz daha çoğul için tabiiki bazı şeyleri çok daha belirgin 

halde sunamıyoruz ya da öğrenemiyoruz. Bir iki ay sonra 4 yaşlarına girecekler 

ikizler. Annem, babam ve kardeşlerimle olan ilişkilerim tabiki çok iyi. 

Birbirimizi her zaman iyiliğini isteriz, zor zamanlarında yardım ederiz. Hem 

bunun fiziksel boyutunun yanında duygusal olarak da birbirimizin dertleriyle 

dertleriniz ararız sorarız yani bunların giderilmesi yönünde de çaba gösteririz.  

Kuzey (25): Annem babam ayrıldı yani 2012 senesinde ayrıldı. Öz babamla 

ilişkim daha çok avukat üzerinden bir mektuplaşma üzerinden olur. Ara ara mail 

üzerinden oluyor. Annemle gayet içiçedir. Çok sıkça konuşuruz, neredeyse her 

gün diyebilirim. Aramadığım bir günde de ya acaba arasa mıydım diye 

düşünürüm. Kardeşlerimle aynı şekilde, özellikle ortanca ile, Bir kardeşim var, 

özellikle ortanca ile daha sık yazışıyoruz bu aralar, o şekilde gayet yakın. Üvey 

babamla da yakınım aynı şekilde. Annem 2. kez evlendi onunla da gayet iyi. 
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1.6  Deney Grubunun Aile Ġçi Rollerin Dağılımı 

 

Deney grubundaki katılımcılara DOMAB programı uygulanmadan önce ve sonra 

“Aile içinde bireylerin üstlendiği roller (annelik, babalık vb.) hakkında düşüncenizi 

paylaşır mısınız? Kimin, hangi rolde olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltilmiĢtir. 

Verdikleri yanıtlar doğrultusunda elde edilen kategoriler Tablo 15 ve 16‟da 

sunulmuĢtur. Tablo 15‟de DOMAB programı uygulanmadan önce katılımcıların aile içi 

rollerin dağılımı içermektedir. 

 

Aile içi rollerin dağılımı 
 
Kadınlar 

f  
 
Erkekler 

f 

    
Rol dağılımı dengeli 3 Rol dağılımı dengeli 6 

Anne babaya göre daha fazla aktif 5 Anne babaya göre daha fazla aktif 3 

Baba anneye göre daha aktif 2 Bütün yük benim üzerimde 1 

Toplam 10 Toplam 10 

Tablo 15: Aile içi rollerin dağılımı (ilk görüĢme) 

 

Tablo 15 incelendiğinde, araĢtırmaya katılan kadınların üçünde aile içindeki rol 

dağılımlarının dengeli olduğu, beĢinde annenin babaya göre aile içi rollerde daha fazla 

aktif olduğu, ikisinde ise babanın anneye göre aile içi rollerde daha aktif olduğu ifade 

edilmiĢtir. AraĢtırmaya katılan erkeklerde ise altısında aile içindeki rol dağılımlarının 

dengeli olduğu, üçünde annenin babaya göre aile içi rollerde daha fazla aktif olduğu, 

birinde ise tüm yükün kendi üzerinde olduğu belirtilmiĢtir. 
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AĢağıda sorulmuĢ olan soruya bazı katılımcıların cevaplarına yer verilmiĢtir. 

Güneş (24): Babam benim yengeç burcu. Burçların insanlar üzerinde etkisi 

olduğunu düşünüyorum. Babam böyle inanılmaz evcimen, inanılmaz evle 

ilgilidir. Süt alır, yoğurt yapar, evi süpürür çok düzenli disiplinlidir. Mesela bal 

hangi tabağa konulmuş, reçel hangi tabağa konulmuş, yeşilliklerin poşetleri 

açılsın kurumasın içeride ya da çürümesin gibi aşırı ilgili. Annemde tam tersi 

detaylara takılmaz, çok yüzeysel yaklaşır her şeye. Daha despot, daha kuralcı 

bir insandır ya daha otoriter bir insandır. Hatta bazen diyorum ki annem baba, 

babam anne olsaymış tam böyle düzen kurulacakmış. Babam daha yumuşak naif 

ay tabi kuyruğuna bastı mı herkesin bir sert yani vardır ama daha evcimen da 

düzenli. Hani ev işleri konusunda böyle yakında yani yaptığında yani mutlu 

oluyor ev işi yapmaktan. Annem de tam tersi çalışmaktan mutlu olur, zaten 

Kur'an Kursu hocası çalışmaktan mutlu olur, okumaktan mutlu olur. Hala KPSS 

DHBT sınavlara benimle beraber hazırlanır yani öyle söyleyim, annem böyle bir 

serüven içerisinde. Kardeşimle ilişkiden bahsetmiştim zaten. 

Su (22): Anne dediğimizde ben şöyle düşünüyorum, şefkatli biri babamda ise 

şöyle düşünüyorum. Özellikle kız çocuklarının üzerinde baba ilgilenmediği 

zaman o kız çocukları başka erkekler de ilgi arıyor diye düşünüyorum. Yani bir 

kızın erkek arkadaşı varsa ve bu durumdan rahatsızlanılıyor ise  aile tarafından 

bence  bu durumda babanın kendine bakması gerekiyor önce babanın kızın 

üstüne çok etkili olduğunu, bu yüzden erkek kardeşin de profilini adam gibi 

erkek gibi olmasını babasından alacağını düşünüyorum. Anne de ise zaten anne 

rol modeldir  merhametli davrandıktan sonra zaten sıkıntı olmayacaktır ama  

anne merhametsiz olduğunda şey gibi oluyor kız çocuk başkalarına sevgi 

duyamıyor böyle olduğu zaman, ablamla zaten  arkadaş gibiyiz ağabeyimle ise 

aynı burcuz kendimizi tanıyoruz aslında birbirimizi iyi tanıyoruz aramızda öyle 

çok konuşma olmasa da o benim sevdiğimi bilir ben de onun beni sevdiğini 

bilirim daha sonra ise abim evlendi evlendikten sonra yengem den dolayı 

sanırım eskisi gibi değil artık şöyle diyim samimiyetini gösteremiyor artık. Bu 

benim için eksiklik, ablam çok fazla önemsemiyor ama yani işte ben 

önemsiyorum ablamda da ve abim de şey vardır ilişkilerinin kötü olmasını hiç 

önemsemiyorlar. Ben ise her kötü olduğum ilişkim kafamdadır. O ilişki 

düzelmeli benim kafamda çok sıkıntılı bir ilişki ise  arkadaşlığım kopmalı yani 

benim ortam yoktur ya iyi olacak ya da olmayacak.  

Yaz (23): Annem gerçekten de annelik rolünde ve büyük olarak da ben biraz 

anaç tavır sergiliyor olabilirim. Kız kardeşimi de bilmiyorum ama erkek 

kardeşim çok abi gibi baba gibi davranıyor. Mesela erkek kardeşimi 

sinirlendiğimiz zaman bize şey derdi, beni sinirlendirmeyin yoksa sizin abiniz 

olmam. Yani kardeş bağı çok daha farklı. Annem sürekli evdeki sorumlulukları 

üstelenen kişi, ağırlık hep annemin üstünde, fedakarlık yapıyor. 

Hilal (25): Annem daha evin direği rolünde daha baskın yani maddi olarak 

olmasa bile manevi olarak gerçi geçimide o sağlıyor, maddi olarak da para 

yönetimi çok daha iyi, insanların ne demek istediğini daha çabuk anlıyor. 

Babamı da bu yok babam daha iyi niyetli annem olmazsa bizim evimiz aile 

işlerimize çok karışan olabilir babamdan dolayı ama annem ona engelliyor. 

Annem daha böyle baskın rolde, babam ise daha sakin ama babam da daha 

entelektüel yanı baskın insan ilişkileri daha iyi çevresi çok geniş o yönden de 

onun öyle ama baskı yönü var ama kardeşim hep çocuk gibi küçük kız çocuğu 

yani büyümeyecek yani 25-35 yaşında gelse büyümeyecek. Ablam evli yine çok 

olgun değil. Onu da ilişkileri iyidir ama çok olgun değil tepkilerini çok 
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saklayamıyor duygularını direkt tepki veriyor buda bazen ilişkilerine zarar 

verebiliyor ama herkesin kendi rolünde olduğunu düşünüyorum.  

Barış (40, evli): Benim sevmediğim bir durumdur aslında karakter açısından, 

ben bütün yükü üzerime almayı seven bir adamım (yapmam gerektiğini 

hissediyorum) aynen öyle, karşı tarafa güvensizlik var. Genelde her şeyi 

üstlenmeye çalışıyorum o da beni yoruyor. (Yorucu bir seçim zaten). Mesela bir 

programda bana neferlik veriliyor ise o neferliği hakkıyla yapmaya çalışıyorum.  

Rüzgar (28): Yani hani genel olarak kültürümüzde erkek dışarıda çalışır kadın 

ev hanımıdır. çocuklara bakar vesaire böyle bir hani algı kültürü ama eee 

gittikçe hani kadınlarında eğitim seviyelerinin artması vesaire, dolayısıyla iş 

hayatına atılıyorlar. Hayat müşterek bir şekilde hani ortak bir değerler 

doğrultusunda devam ediyor. Kendi fikrim, şahsi düşüncem, ben o yöndeyim 

mesela hani mesela annemden örnek verecek olursak çok uzak bir yere kendi 

gitmeye çekiniyor. Hani belki yapamayabilirim diyor. Çünkü daha önce 

bastırmışlar, duygularını kırmışlar, kendine olan inancı belki bir nevi 

kaybolmuş. Hani kadınları böyle kısıtladığınızda, sadece ev işleri ile sınırlı 

tuttuğunuzda öyle baskın durumlar olabiliyor yani.  

Doğa (36, evli): Bizim ailede annem her şeye hakimdir. Bütün ekonomik 

ilişkilerimizi annem tayin eder. Babam sert görünümlü çok duygusal birisidir 

aile içerisinde, hayatı boyunca gözlemlediğim kadarıyla hayatındaki en büyük 

mutluluğu, kazandığı parayı getirip anneme vermesidir. Annem ciddi manada 

çok şeydir, harcamalarında çok dikkatli birisidir. Her kadın gibi biraz cimridir 

ve o cimriliği gerçekçilikten kaynaklanıyor. Hayatı çok daha gerçekçi bir yerden 

takip ettikleri için. Babam aile içerisinde her zaman o sinirli, çabuk kızan ama 5 

dakika sonra, yani o kızgınlık anı geçtikten 5 dakika sonra inanılmaz 

pişmanlıklarla herkesi mutlu etmeye çalışan bir figürdür. Annem işte babamın 

bütün hayat şeylerini tarzını kabul etmiş bir kadındı. Babam biraz keyfine 

rahatına düşkün birisidir.  Çok çalışır, dönem içerisinde iki üç ay çok çalışır, o 

iki üç ayı yiyerek geçirir, yarın ne olacak para biriktirme gibi bir adet yoktur. 

Bu düşünceler annem de vardı. Onun da kaygısı o iki üç dört beş ayda kazanılan 

paranın bir yıla nasıl yayılması gerektiğinin planlanmasıydı. Ben bu konuda 

biraz şey bir evlattım, aile ekonomisine katkıda bulunma gibi bir gayem hiç 

olmadı. Kitaplar erken yaşta bize nasıl baştan çıkarttıysa o dönemden beri 

sürekli olarak şeydik, bir okuma serüvenimiz vardı. Ablamlar birbirlerine çok 

düşkünler.  Bizde onun için kızlarda gidenler olmuyor, getirenler oluyor. 5 

eniştem bizim abimiz gibi oldu. Gerçek bir abi ilişkisi. Anne babama karşı da 

böyle oldular her zaman. Bizimkiler de onlara karşı öyleydi. Ablanlar Anne 

babama çok düşkünler. Onlar bu konuda benden çok daha fazla güç duyguları 

sahipler. Ben hep mesafe koymaya çalışmıştım ama onların tek gerçeği anne 

baba.  

Demir (32, evli): Bizim ailede geleneksel roller çok keskin geleneksel bir baba 

figürü iş bölümü çok net bir şekilde ayrılmış hiçbir şekilde mutfağa girmeyen bir 

baba buyurgan her zaman emir vermeye müsait bir tavır ve bunun da normal 

olduğunu düşünür babam. Bizim kendi ailemiz öyle değil, daha demokratik, 

daha müşterek. Tabi ben ev işlerinde yardım etmeye çalışsam da gene de daha 

çok eşime kalır ama kafamda iş bölümü yoktur açıkçası senin işin bu benim işim 

bu gibi hani o anda müsaitsem ben de yaparım yemek olur bulaşık olur yardım 

etmeye çalışırım ama bazen ben de tembel bir adam oluyorum giremediğim 

oluyor tabii ki. Kardeşlerimle abi kardeş şekilde bir ilişkimiz var. Özellikle en 

küçük kardeşimle, askerde şu anda abi bile demezler arkadaş gibiyiz her konuyu 

konuşabiliriz ikisiyle de, onlarla konuşamayacağım hiçbir şey yok diyebilirim. 
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Tablo 16‟da DOMAB programı uygulandıktan sonra katılımcıların aile içi rollerin 

dağılımı içermektedir. 

 

Aile içi rollerin dağılımı 
 
Kadınlar 

f  
 
Erkekler 

f 

    
Rol dağılımı dengeli 6 Rol dağılımı dengeli 6 

Anne babaya göre daha fazla aktif 4 Anne babaya göre daha fazla aktif 3 

  Roller olmazsa olmaz değildir 1 

Toplam 10 Toplam 10 

Tablo 16: Aile içi rollerin dağılımı (son görüĢme) 

 

Tablo 16 incelendiğinde, araĢtırmaya katılan kadınların altısında aile içindeki rol 

dağılımlarının dengeli olduğu, dördünde ise annenin babaya göre aile içi rollerde daha 

fazla aktif olduğu belirtilmiĢtir. AraĢtırmaya katılan erkeklerde ise altısında aile içindeki 

rol dağılımlarının dengeli olduğu, üçünde annenin babaya göre aile içi rollerde daha 

fazla aktif olduğu, birinde ise rollerin olmazsa olmaz bir özelliği olmadığı görüĢünde 

olduğu ifade edilmiĢtir. 

 

Genel olarak değerlendirildiğinde, roller konusunda aile içi iliĢkilerin daha iyi 

ilerlemesinde dengeli bir rol dağılımına gereksinim olduğu fikri kabul görüldüğü 

anlaĢılmaktadır. Bunun yanında annenin babaya göre aile içinde daha aktif olması 

azımsanamayacak ölçüde olduğunu da belirtmek gerekmektedir. 20 katılımcıdan sadece 

bir erkek katılımcı roller konusunda esnek olunması gerektiğini ve belli bir çizgide 

olmaması gerektiğini savunmaktadır.  
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AĢağıda sorulmuĢ olan soruya bazı katılımcıların cevaplarına yer verilmiĢtir. 

Nehir (23): Annem babam kendi rollerini oynuyorlar. Babam işte her zamanki 

gibi nasihat veren, koruyan, kollayan. Annem tedirginlenen, ne yapıyorsun ne 

ediyorsun, her daim üzerimize titreyen. İşte dediğim gibi bir ağabeyim rolünü 

şaşırmıştı, ben ona rolümü şaşırmıştım. Yani abime de abi gibi 

davranmıyordum. O bana abi gibi davranmayınca ben de ona abi gibi 

davranmıyorum. Çok tartışma çıkıyor da aramızda. Ve bu görüşmelerimiz in 

sonucunda abimi yerine koydum. Sema‟yı da eş olarak yanına koydum ve dedim 

ki o benim abim ve Sema'nın eşi. Ona göre davranmaya başladım ve bu benim 

açımdan abime abi gibi davrandığım için davranışlarında değişiklik oldu ve 

bizim kavgalarımız azaldı. Ablama gelecek olursak, ablam önceleri bana ve ben 

de ona, biz birbirimizi çok seviyorduk, yani ablam işte hala çok severiz 

birbirimizi ama bu sefer hani annelik dışında ablam olarak, Meryem'in annesi 

olarak seviyorum. Meryem de benim yeğenim. Anne yarısıyım. Öyle seviyorum, 

Muhammed abiyi karıştırmayalım bu işin içine. Onunla hala problemlerim var. 

Bu süre içerisinde mesela annemin bana davranışlarında babamın bana 

davranışlarında zihnimde belli rolleri artık koydum. Kendimi de evin küçüğü 

olarak yerime koydum. O kadar koymuşum ki geçen gün Dedemi Acil'e 

götürecektik, ben nasıl götüreceğim dedim. Orada o zaman dediğim Nehir artık 

toparlan orada o tek başına. Hemen toparlan.  

Çiçek (24): Annemin babamın rolünde olduğunu hem de kendi rolünde olduğunu 

düşünüyorum. Babamın hiçbir rolde olduğunu düşünmüyorum. Kendimin hem 

abla hem anne bunu her ne kadar azaltmaya da çalışsam tamamen 

kurtulamıyorum çünkü üzerime yapışmış gitmiyor tek kız olduğundan dolayı. 

Aynı zamanda öğretmen rolüm var hem vakıftır rolüm var. 

Güneş (24): Roller konusundaki düşüncelerim, biz büyüdüğümüz için zamanda 

evlensem şey olacağım ebeveyn olacağım işte. Hepimiz büyük olduğunuz için 

çocuk anne saygı çerçevesinde var  ama böyle mi sen hastaysan ben böyle 

yatayım. Anne, anne rolünde olduğu için bana yemek getir, sen şunu getir o yok. 

Ama ben kendim yaparım tabiiki yapıyor yemekleri ama   evde olduğumu ben 

temizlerim. Ben öyle bir bağımlılığım yok anneme öyle söyleyim. Roller 

konusunda birbirlerine girik de değil ama çok ayrımlarıda yok. Mesela maddi 

olarak maaşı ben normalde çocuğum ben kendi istediğim gibi harcarım ama 

baba gibi eve harcıyorum. Mesela o anlamda şey rol karmaşası değil de bana 

göre böyle paslaşma var. Sorumluluklar için yardım gibi bir ortak havuz vardır. 

Havuzun içerisinde herkes burada herkes üzerine düşen görevi yerine getiriyor. 

Ben hastayım kendim gidiyorum hastaneye, ilacımı yazdırıyorum, iğnemi 

yaptırıyorum. Annemin üzerinde bir annelik olduğundan kaynaklı beni 

düşünmeyebileceği bir mevzu yok mesela bana bütün ütülerini kendi yapar. 

Mesela 10 tane gömleği var ne annem ütüler ne de ben babam kendi ütüler. Öyle 

olunca herkes kendi rolünü birey olarak sahipleniyor.  

Su (22): Önceden abim babamın rolüne geçiyormuş şimdi evlenince kendini 

rolüne geçti ama abimin kendi rolüne geçmesinde yengem çok yardımcı 

olmuştur çünkü önceden ağabeyim ablamla bizim telefonlarımızı alıp bakardı, 

çekinmezdi ama şimdi yengem bu duruma müdahale etti sanırım artık yapmıyor, 

zaten babam bizim öyle bir şeyimize karışmaz müdahale etmez abim evlendikten 

sonra kendi rolüne geçti babamda abimden sonra kendi rolüne geçti. Ablamla 

benim aramda ise biz ikimiz kardeşiz ya öyle şeyimiz yok ama ben bazen 

istemişimdir ablam bana annem gibi davransın merhametli olsun ilgili olsun 

ama yok ablam her zaman bu şeyi korumuştur. Çünkü ablam başka birisine 
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sahiplenecek birisi değil ama ben abla olsaydım kesinlikle anne rolüne 

geçerdim.  

Irmak (23): Bendeki roller nasıl bendeki en büyük farklılık zaten yeğenimle olan 

iletişimim de oldu onunla olan ilişkimde oldu önceden bir şeyim modum vardı 

benim ona bir şey olduğunda ben müdahale ederdim ya da daha korumacı daha 

böyle benim yapmam gerekiyormuş gibi ama şuan şey yapmıyorum geri 

duruyorum yani bir şey yapmamı gerektirecek bir şey yok annesi var babası var 

orada o zaman geri çekiliyorum ya da ne bileyim önceden böyle ders çalışmam 

gerekiyor ama onunla ilgilenmem gerekiyordu yani gerekiyor diye 

düşünüyordum o varken halbuki bunu ben yapmak durumunda değilim yani 

annemde onunla ilgilenebilir ben gayet dersimi çalışabilirim gibi tutup hatta 

yanına çok az gittiğim bile oluyordu yani onunla öyle onunla bir şeyler fazla 

değişmedi. Bir denge değişikliği olduğuna inanıyorum en azından. Annemlerden 

mi bahsedeyim. Babam ile annem arasında hani anneler bazen babaların 

yapması gereken şeyleri yapıyor ya biraz öyle düşünmüştüm şu an. Ama onda 

bir değişiklik var ama onun neden kaynaklandığını çözemedim. Bu babamın 

işinden kaynaklanan bir değişimle de olmuş olabilir yani şuan daha hafif sadece 

fakülteye gidiyor geliyor hani o zaman daha mı fazla destek oluyor o yüzden mi 

değişti bilmiyorum ama şuan babam daha fazla ev ile ilgili yani ne bileyim 

bizimle iletişimi de o şekilde yani biz babamla akşam yemeği yiyeceğiz haftada 

bir kaç kere falan zaten bu mümkün değildi ama şuan mümkün ben bir işimiz 

düştüğünde bir işimiz olduğunda bunu babam değil başkalarıyla hallediyorduk 

yani babamla değil ağabeyim yapıyordu ağabeyim götürüyordu ama şu anda 

babam götürüyor çünkü o evde bu ondan da kaynaklanırdı ondan kaynaklı 

değişiklikte olmuş olabilir yani önceki ile şu an ki arasında.  

Rüzgar (28): Annem de öyle bir şeyimiz olmuyor zaten, annemle tartışacak o tür 

konuları da girmediğimiz için kendine zaten şey yapmaz. Bazen babamla oluyor. 

Babam da inat vardır. Herhalde diyorum o da Diyanetçi, İmam olmasından 

kaynaklı. Şu güne kadar nerede diyanetçi falan varsa hepsi inatçıdır. Yanlış 

anlama kötü dediğimden değil. Belki sen de fark etmişsindir. İlahiyatçılarda da 

var, öğrencilerde. Onlarda daha birçok. Çünkü benim Ailemin hepsi Diyanet 

mensup olduğu için, bak üç tane amcam imam, 2 tane halam Kur'an kursu 

hocası, 2 tane eniştem Kur'an kursu hocası, 2 tane yengem Kur'an kursu hocası, 

Ablalarım Kur'an Kursu hocası, enişten Diyanet memuru, babam Diyanetten 

emekli. Dedelerin büyük Hoca. Musaf falan yazarlardı vesaire vaiz. Hepsi yani 

içlerinde büyüdüğüm için A derse Nuh de peygamber de dediği yanlış da olsa 

şaşmaz. Yok ille o. İyi ki de arkeoloji mezunuyum ama ben de inat yoktur. Ama 

şöyle  savunduğum şeyden yüzde yüz eminsem ben de onu bırakmam. O ne kadar 

inatsa ben de onu kabul ettirene kadar uğraşırım. Ama dediğim gibi eminsem, 

emin değilsen gitmem. Çünkü yanlış olursa ne oldu ne oldu. Bozuldum kaldın 

işte.  

Savaş (33): Annenin rolü aile içinde muazzam büyük. Çünkü baba hayatta değil 

ve sen de babanın rolünü ister istemez sevmek zorunda kalıyorsun, rolü 

paylaşıyorsun. Ben hayatım boyunca sorumluluktan hep korktum. Mesela benim 

şöyle bir huyum vardır çevreye çok çabuk uyum sağlarım. Uzaktan baktım da 

korkunç olarak gördüğüm şeyin içine girdiğimde çok çabuk alıştım farkettim. 

Ankara'dan Erzurum'a gelmek, acaba ne yaparım oralarda diye sordum. Yani şu 

an çok rahatım, çok mutluyum, belki de hiçbir şeyle karşılaşmadım ondandır 

ama buradayım ve benden istenilen şeye karşılık vermek istiyorum. Alanımda İyi 

olmak istiyorum işin şey kısmı. Sorumluluk artık benim için çok doğal bir şey, 

yapmak istediklerimi yapacağım ve bunun karşılığını alacağım. Eskiden 

sorumluluğum sadece anneme karşıydı, çünkü annem ve ben varız, birlikteyiz. 
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Şimdi ise sorumluluğum aynı zamanda beni buraya getiren insanlara karşı. 

Devlete karşı bir sorumluluğum var artık. İnşallah hayatım boyunca bu 

sorumluluk bilinci ile devam ederim.  

Fırat (40): Daha önceden de söylediğim gibi bizim için roller olmazsa olmaz 

değildir çelikten kaleler değildir. Roller sadece bir sorumluluğun gerektirmiş 

olduğu durumlardır. Herkesin bir rolü vardır kuşkusuz bizim ailede, roller icra 

edilir bu bir şeylerin görülmesi için düzenin sağlanması için yapılır asla 

birbirinin başına kalkması için değildir. Saygı ve sevgi içinde bunlar yapılır, 

herkesin aldığı bir rol vardır hem sosyal anlamda hem de ekonomik anlamda 

aile içi roller bölüştürülmüştür ama birlikte.  

Kuzey (25): Şey demiştim ki onda ısrarım devam ediyor, babam üvey babam 

yani dışişleri bakanı, ünvanıdır, annem içişleri bakanı. Hatta bazen öyle hitap 

da ederiz sayın içişleri bakanımız diye. Veyahut aile bakanı da yine aynı şekilde 

annem oluyor, öyle bir kitabımız var. Onun dışında hani ana evlat, baba evlat, 

abi kardeş ilişkisinden ziyade çok samimi bir arkadaşlık ilişkisi de olabilir belki 

de hani hepsi arasında. Yani işte şöyle resmi bir şekilde abinim, annenim sen 

benim oğlumsun gibi değil de bir samimi bir arkadaş gibiyiz. Roller çok belirgin 

olmayabiliyor.  

Güney (21): Aslında herkes kendi rolünde ama bazen annem babam olsa nasıl 

olurdu diyorum acaba daha mı sağlıklı bir ailemiz olurdu diye düşünmüyor 

değilim. Yeni yeni böyle toparlayıcı rehberlik yapan bir role büründüğümü 

hissediyorum küçük ablam önceden evlendiği için ben küçüktüm öyle daha bir 

şey yapamıyorum kavrayamıyorum ama büyük ablam yeni evlendi ve 2 aylık bir 

tanışma sürecinden sonra evlendi yani kısa bir süre sonra evlendi ve bu 2 ay 

suresinde ablam bana o kadar çok danıştı ki aralarında bir görüşme alıyor. 

Oradaki herhangi bir cümlesi ya bir davranışta bulunuyor ablam onu bana 

soruyor, sence nasıl normal mi, mantıklı mı burada ne demek istemiştir gibi 

sorular yöneltildi bana. Ben o noktada kendimi iyi hissettim ablam benden 7 yaş 

büyük ve öğretmen aktif bir öğretmen anlatabildim mi kendimi kıymetli hissettim 

ve yardımcı olmak istedim. Bu role yeni yeni girdim, herkes kendi rolünde. 

Ortanca yani benden bir büyük olan ablam aşırı enerjik, esprili yani girdiği bir 

ortamda kesinlikle kendisini kabul ettirir insanları eğlendiren, güldüren 

insandır.  

 

1.7  Deney Grubunun Aile Ġçi ĠliĢkilerde Haklılık Duygusu 

 

Deney grubundaki katılımcılara DOMAB programı uygulanmadan önce ve sonra 

“Haklı olduğunuzu düşündüğünüz bir durum söz konusu ise haklılığınızı savunur 

musunuz? Nasıl davranırsınız?” sorusu yöneltilmiĢtir. Verdikleri yanıtlar doğrultusunda 

elde edilen kategoriler Tablo 17 ve 18‟de sunulmuĢtur. Tablo 17‟de DOMAB programı 

uygulanmadan önce katılımcıların haklılıkla ilgili yaklaĢımları içermektedir. 
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Haklılık 
 
Kadınlar 

f  
 
Erkekler 

f 

    
Haklılığı sonuna kadar savunurum 5 Haklılığı sonuna kadar savunurum 4 

Bazen geri adım atarım 1 Bazen geri adım atarım 2 

Saygı çerçevesinde savunurum 3 Saygı çerçevesinde savunurum 3 

Çok fazla savunmam 1 Çok fazla savunmam 1 

Toplam 10 Toplam 10 

Tablo 17: Haklılık (ilk görüĢme) 

 

Tablo 17 incelendiğinde, araĢtırmaya katılan kadın katılımcıların beĢinin haklı 

olduklarında sonuna kadar haklılığı savunduğu, birinin bazen haklılığını savunma 

konusunda geri adım attığı,üçünün haklılığını saygı çerçevesinde savunduğu, birinin ise 

haklı olsa da çok fazla savunmadığı görülmüĢtür. Erkek katılımcılarda ise dördünün 

haklılığı sonuna kadar savunduğu, ikisinin bazen geri adım attığı, üçünün saygı 

çerçevesinde savunduğu, birinin ise fazla savunmadığı belirtilmiĢtir.  

 

Genel olarak bakıldığında, kadınların haklılıklarını savunma konusunda 

erkeklerden fazla olduğu ve geri adım atılması gerektiğinde ise kadınların erkeklere 

göre daha az geri adım attığı anlaĢılmaktadır.  

 

AĢağıda sorulmuĢ olan soruya bazı katılımcıların cevaplarına yer verilmiĢtir. 

Çiçek (24): Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda özür dilemem. Yani o bir 

hafta da sürse karşımdaki kişi hatasını anlayana kadar. Hatasını anlamıyorsa 

bir tartışma ortamı oluştururum. Sonuna kadar giderim de özür dilemiyorum 

yani. Genelde de şey oluyor yani bu aile içinde olduğu için ya da arkadaş 

ortamında da böyledir. Eğer haklı olduğunu düşünüyorsan özür dilemiyorum. 

Karşı taraf hani hatalıydım özür dilerim dedikten sonra önemli değil deyip 

devam ediyorum ama bunu hani kırgınlığı da çok sürdürmeye çalışırım. 

Yıldız (25): Sonuna kadar. Mesela ben lise zamanlarımda tamam inadım vardır 

bir şeyi istiyorsam yaparım herkes bunun farkındadır ben bir şey istediğim 

zaman kimse bir şey demez biri hayır mı dedi tamam ben bunu istemiyim 
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yapmayım demem istediğimi alana kadar uğraşırım ama lise zamanlarım 

buradaki ilk senelerim haklı olduğum zaman söylerdim anlamıyorlar susayım 

tamam olayına girerdim ama ondan sonra insanın huyu da değişiyor sanırım 

karakterim değişiyor yaşadıklarımı etkiliyor. Eğer haklıysam saygısızlık 

yapmamaya çalışıyorum ama sonuna kadar da haklı olduğumu hani şey mesela 

çok konuşmam ben haklıyım sonuna kadar konuşuyum şöyle yapıyım değil de 

haklı olduğum yer ve zaman geldiğinde konuşuyorum ondan sonra kimse bir şey 

diyemiyor mesela o da bir yandan hoşuma gitmiyor değil bir ağırlığın oluyor 

gibi oluyor çünkü bu defa insan tamam beni takıyorlar durması gereken sınırı 

biliyorlar diyorsun. Haklı olduğum konuda çoğu kişiyle tartışmışlığım vardır.  

Deniz (26, evli): Savunurum yani evet kendimce mantıklı bir açıklama yapmaya 

çalışırım hani kendim neye inanıyorsam onu ortaya koymaya çalışırım  

bilmiyorum başka (tamam başka bir şey) yani açıklayabilirim yanide şu anda 

açıklayamıyorum. Hani bazen de sessiz kalıp haklılığımın görülmesini 

beklediğim zamanlar oluyor. Karşı tarafın değerlendirmesini istiyorum. Bazen 

öyle yani sessiz kalmayı, geri çekilmeyi tercih ettiğim zamanlarda oluyor 

farkındayım.  

Su (22): Tabii savunurum hakkımı ama bu aile içinde biraz değişiyor çünkü 

saygıdan dolayı çok fazla ses çıkartmıyorum sesimi yükselterek haklılığımı 

savunmuyorum ama ablamla tartıştığım zaman biraz sesimi yükseltiyorum ama 

abime anneme ve babama karşı bu durum öyle olmuyor, saygımdan dolayı o ses 

ayarını koruyorum. Arkadaşlarım arasında da saygıyı aşmadan sesimi 

yükseltmeden saygı çerçevesinde sesimi ciddileştirerek o konuyu halletmeye 

çalışırım haklılığımı savunurum.  

Yaz (23): Haklılığımı savunmak isterim ama karşı taraftaki anlamayacak bir 

insansa çabalamam. Bana çoğu zaman işte insanlara tavır gösteremem, 

söylemek istediklerimi tam yüzüne söyleyemiyorum.  

Toprak (61, evli): Yani şimdi şöyle ben genellikle haklılığımın haklı olduğunu 

benim prensibim bu soru soracak ortaya koymaya çalışırım bide böyle düşünün 

derim. Empati kurma yoluyla yani soru sorarak konuyu mesela seninkini kabul 

etmeyebilir ama sen soru sorduğun zaman niye böyle düşündüğünü sorduğun 

zaman soruna cevap vermekle uğraşacak sen niye sorununu zorla kabul 

ettireceksin ki. Soru soruyorsun ona vereceği cevap bazen kendi kendine cevap 

vermiş oluyor. Ben öyle deniyorum. Hah olamadı mı her zaman mı sonuç 

alıyorsun diye sorarsan? Hayır bazen bir düşün diyorum yani çokta bunu atla 

deve değil. Mesela benim kızım survivor izliyordu kızım hayret bişi diyorum 

bunu neden izliyorsun diyorum. Oda bana baba sen sevmediğin için sana öyle 

geliyor diyor. Sen maç izlemiyor musun? Diyor. Evet izliyorum diyorum işte 

buda maç gibi diyor olayı böyle değerlendir. Tamamda kızımda ben 

anlamıyorum ya git ya ben maça  5 dakka bakıyorum diyorum hayatımda maça 

stada gitmem saatlerçe buna vakit ayırmam diyorum. Yani insanların mesela 

bazen farklı farklı bir dizi olabilir, film olabilir, program olabilir. Senin hiç 

izlemediğin garipsediğin ve onun üzerinde fazla durursan bu antipatik oluyor. 

Bazende o yüzden sabırlı olacaksın aile içinde ortak bir yaşam alanı çünkü 

orası. 

Savaş (33): Sonuna kadar savunurum. Bu konuda korkunç bir sadakat duygum 

vardır kendime. Hiçbir şeyi hesaplayamam, yani konuşmam gerektiği yeri 

hesaplamam. Kime karşı konuştuğumu hesaplamam. Kim olursa olsun fark 

etmez. Kendi düşüncelerimi savunmak için elimden geleni yaparım. Bu kendime 

karşı sorumlu hissettiğim bir dürüstlük olduğunu hep düşündüm. O yüzden 

birisiyle, birileriyle, bir kalabalıkla bir şey de karşılıklı konuşmada ilk önce çok 

açık olduğum şeyleri hissettirmeye çalışırım kişiye karşı. Yani şu konularda ben 
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böyle düşünüyorum diye. Bunu netleştir dikten sonra ancak sahih bir ilişkinin 

ortaya çıkacağına inanıyorum. Öncelikle o dürüstlük duygusuna korkunç bir 

sadakatim var, belki de sürekli olarak kaybettiğim kısım orası oldu. Bazen hiç 

ifade edemeyeceğimiz türden şeyler oluyor. Mesela birisini bir şey anlatacağım 

karşılıklı hayatımla ilgili, nerede haklı nerede haksız olduğumu söylemek 

zorunda hissediyorum ikisini de. Dolayısıyla burada bir şey kaybetmiş 

oluyorum, çünkü haksızlık yaptığım kısımla ilgili karşımdaki kişi beni 

yargılamaya başlıyor. Ama bunu neden yapıyorum, bambaşka şekilde, bazı 

şeyleri gizleyerek anlatabilirim ama anlatamıyorum. Kafamda bir türlü 

zaptedemediğim bir dürüstlük duygusu var. Belki de bu konuda en fazla Tanrıya 

karşı dürüst değilim diyebilirim.  

Fırat (40): Ben bu anlamda bir filozofun ya da bir alimin bilge çok güzel bir 

sözü var bu sözün arkasında durmak istiyorum. Haksızlığın hak iddia edildiği 

bir yerde hakkı savunmanın hakka hakaret olduğunu düşünüyorum ama hakkın 

ehline teslim edildiği yani tabir yerinde sezarın hakkının sezara verildiği bir 

yerde hakkımı savunmamın bana getirisi olabileceğini düşünüyorum. Fakat 

haksızlığın normalleştiği bir yerde hakkı savunmanın rüküş bir şey olarak algı 

olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben her yerde hakkımı savunmam bu 

durum benim güçsüzlüğümü göstermez bilakis ortamı o çevreyi iyi okumamdan 

kaynaklanır bende kendimi öyle konumlandırırım. 

Güney (21): Aşırı radikal karşımdaki kim olursa olsun elbette ipimi elinde 

bulunduran şahıslarla ilgili sınırları korumak durumundayım ama diğer türlü 

arkadaşlarım, ailem, akrabalarım hiç susmam yalnız şunu da söyleyeyim çok 

yakın çevremde olan insanların cahil olduğunu ben hissettim gerçekten cahiller 

bunu da yeni yeni yapıyorum eskiden yapamıyordum onlarla asla ne söylerlerse 

söylesinler polemiğe girmiyorum bıraktım o işi. 

 

 

Tablo 18‟de DOMAB programı uygulandıktan sonra katılımcıların haklılıkla ilgili 

yaklaĢımları içermektedir. 

 

Haklılık 
 
Kadınlar 

f  
 
Erkekler 

f 

    
Haklılığı sonuna kadar savunurum 2 Haklılığı sonuna kadar savunurum 3 

Saygı çerçevesinde savunurum 7 Saygı çerçevesinde savunurum  2 

Kırmamak için susarım 1 Geri adım atmaktan çekinmem 5 

Toplam 10 Toplam 10 

Tablo 18: Haklılık (son görüĢme) 
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Tablo 18 incelendiğinde, araĢtırmaya katılan kadınlardan ikisinin haklılığı sonuna 

kadar savunduğu, yedisinin saygı çerçevesinde savunduğu, birinin ise kırmamak için 

sustuğu yani geri adım attığı görülmüĢtür. AraĢtırmaya katılan erkeklerden üçünün 

haklılığı sonuna kadar savunduğu, ikisinin saygı çerçevesinde savunduğu, beĢinin ise 

geri adım atmaktan çekinmediği belirtilmiĢtir. 

 

Tablo 17 ve 18 karĢılaĢtırıldığında, DOMAB programı uygulandıktan sonra kadın 

katılımcıların haklı olduklarında haklılığını sonuna kadar savunan sayısı beĢten ikiye, 

erkek katılımcıların ise dörtten üçe düĢtüğü kaydedilmiĢtir. Bunun yanında kadın 

katılımcılarda haklılığı saygı çerçevesinde savunma konusunda artıĢ gösterirken, erkek 

katılımcılarda ise geri adım atma konusunda artıĢ görülmüĢtür. 

 

AĢağıda sorulmuĢ olan soruya bazı katılımcıların cevaplarına yer verilmiĢtir. 

Yıldız (25): Zaten diyorum ya haklı olduğumu düşündüğüm zamanlar beni 

suçladıkları zamanlardır. Çünkü ben hakkımı çok savunmamışım bu zamana 

kadar ya da bunu sessiz kalarak anlamalarını beklemişim ama olmamış. Onun 

içinde beni suçladıkları zaman haklı olduğumu savunuyorum. Ama o suçluluk 

duygusunu anladığım zaman haklı olduğumu şey yapıyorum. Suçluluk ağır 

bastığı zaman ya da suçluluk sana yüklenmeye başlandığında hemen haklılığımı 

savunuyorum. Ama artık şeyi çok yapmıyorum evet ben bunu yapmasaydım 

böyle olmazdı. Önceden çok yükleniyordum üzerime, ben demeseydim bu 

olmayacaktı ama artık diyorum evet, yaptım ama haklıydım oldu mu, oldu ne 

yapayım oldu yani.  

Deniz (26, evli): Haklılığımı savunurum evet. Kendimi açıklamaya çalışırım yani 

o tartışma çok çetrefilli bir hal ise karşımda ki ikna olmayacak bir şekilde ise 

onu orada bırakırım o konuda ısrarcı davranmıyorum ama anlatabileceğime 

güveniyorsam onu da anlatmaya çalışırım, saygımı da bozmam.  

Güneş (24): Yaptığım çok faaliyet var spor, masa tenisi oynuyorum daha sonra 

kendimi iyi hissetmek bilgisayar oyunu oynuyorum, kitap okuyorum.  

Su (22): Yaptığım çok faaliyet var spor, masa tenisi oynuyorum daha sonra 

kendimi iyi hissetmek bilgisayar oyunu oynuyorum, kitap okuyorum.  

Irmak (23): Yaptığım çok faaliyet var spor, masa tenisi oynuyorum daha sonra 

kendimi iyi hissetmek bilgisayar oyunu oynuyorum, kitap okuyorum.  

Bahar (23): Evet, evet savunurum. Nasıl. Saygı çizgisinde ama bazen, biraz 

karşıdaki kişiye göre değişebiliyor. Bazen sesimi yükselti biliyor, kendime hakim 

olamayan biliyorum. Fevri çıkışlar yapabiliyorum. Haklıyken haksız duruma 

düşebilir yorum. Bazen de savunamıyorum, O karşımdaki neye savunacaksam o 

beni engelliyorsa  bazen de ağlıyorum.  
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Yaz (23): Savunurum, kendimi edeple açıklamaya çalışırım tabii ki bu durumda 

karşı tarafın tepkisi de önemli anlayacak durumda ise kendimi savunmaya 

devam ederim ama anlayacak durumda değilse de susmayı tercih ederim bazen 

anlaması için zorlayıp sonradan da neden bu kadar zorladım diye pişman 

oluyorum.  

Hilal (25): O konuda fedakar olduğumu düşünüyorum haklı olsam bile o zaman 

kırmamak için susuyorum. Ama işte bu da bir yerden sonra kullanılmaya 

başlıyor yani onlar da artık benim bunu bildikleri için nasılsa öyle diyorlar 

nasılsa hani çok diretmeyecek  bize  kıyamaz mesela ben bir şey yapmak 

istemiyorum. Onlar yaptırmak istiyor o zaman bu yöntemi kullanıyorlar falan işe 

yarıyor onlar için ama mesela ben yapsam da olmazsa olmuyor sadece onları. 

Sadece karşı tarafın mutluluğunu yani kendi mutluluğumu değil de onları 

mutluluğunu tercih ediyorum.  

Barış (40, evli): Savunurum. Eğer gerçekten haklıysam, bu huyumu çok iyi 

biliyorum haklıysam sonuna kadar konuşurum, sonuna kadar açıklarım. Karşı 

tarafa örnek sunarım sen ne yapardın falan diye. Haksızsam kesinlikle hiçbir 

zaman haklıyım demem. Eğer haksızsam ben bir eşeklik ettim kusura bakma diye 

açıklarım kendimi. Geçen mesela anlatayım hemen ben arkadaş ortamında 

arkadaşlarım benim nasıl konuştuğumu bilir bir ortamda falan çok güzel 

İstanbul Türkçesiyle konuşurum ama arkadaş ortamında Balalılar gibi 

konuşurum, argoyu da çok bilirim iyi de kullanırım argoyu, bir ortamda argo 

kullandım abimiz de argoya karşılık verdi sesimi çıkarmadım unuttum ben ama 5 

dakika sonra abimiz benim selamımı almadı, selamımı toplum içinde almayınca 

ve çok sevdiğim biriyse, selamımı almayınca elim havada kalınca çok kötü 

hissettim, araya girdiler gel aranızda bir sıkıntı var onu düzeltelim dedim, ki ya 

abi ben kimseye küsmem ama kırıldığım zaman mesafe koyarım abimiz dedi ki 

bana Barış bana karşı samimi olmanı istemiyorum davranışlarınla bana karşı 

resmi olmanı istiyorum lütfen dedi ben de abimizin bu isteğini yerine 

getireceğim, baktım çok üzerime gelince aynısı sana yapılsa ne yapardın çünkü 

ben haklıyım ben bu ifadeyi kullandığımda Volkan keşke bu lafı kullanma dese 

onu utandırıp özür dilerim ama sen de bana misliyle cevap verip ardından tavır 

yaparsan o zaman da ben affetmem, affetmem derken orda mesafemi koyarım.  

Ateş (20): Tabii ki savunurum hakkımı. Anlatmaya çalışırım elimden geldiği 

kadar yani anladıkları kadar tabii ki. Benim haklı olduğum durumu benim kadar 

anlamazlar ama yinede saygılı bir biçimde anlatmaya çalışırım ama dediğim 

gibi karar yine büyüklerde olur.  

Doğa (36, evli): Yani ben haklarımı savunurum argümanları söylerim ama bu 

tabi ki hiçbir şekilde zorlamam baskı şiddet ya da fiziki bir şey şeklinde ne aile 

içinde ne aile dışında böyle bir yaşanmışlığımız yok. Fikrimizi söyleriz belki öfke 

insana mahsus bir şey sesimizde yükselebilir, yüksek olduğunda kontrol etmeye 

çalışırız, gerektiğinde de geri adım atarız yani.  

Demir (32, evli): Ben aslında her zaman ilişkimizin başından beri tavır almadım 

bir sorun var ise mutlaka konuşmaktan yanaydın o ise daha suskun olan ve bir 

şeyleri içinde yaşayan taraf yani karakter meselesi onun karakteri biraz daha 

böyle. İkimiz de bu anlamda ilk başlarda tabi birbirimizi çok anlamadık. Bana 

şu çok sıkıntılı geliyordu bir insan neden derdini sıkıntısını neden kendi içinde 

yaşamak ister ben bunu anlayamıyordum mesela. O da şunu anlayamıyordu bir 

insan derdini sıkıntısını neden başkasına anlatır niye susmaz o da bunu 

anlayamıyordu iki farklı yaklaşım. Artık daha çok bir kişinin haklı çıkmasından 

ise orta yolu bulmaya çalışıyoruz son zamanlarda. Konuyu uzatmamaya 

çalışıyorum alttan alıyorum önceden de alttan alıyordum. Tabi bunu yaparken 

kendimi çok iyi hissetmiyorum o zamanda ama şöyle bir şey ilişki evlilik 
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zamanla evlilik gerçekten strateji işi ilişkimizi nasıl düzgün yürütebiliriz 

stratejisi olmalı onu çok sonradan anlıyorsun. Etraftaki insanların tavırlarını 

düşünmektense ben bu tavrı göstermiyor muyum aynı davranışı sergilemiyor 

muyum diye düşünmek de lazım çünkü insanlarda eleştirdiğimiz bütün tavırları 

kendimizde göstermeye çalışıyoruz bir çözüm arıyorsak bu tavrı neden 

gösterdiğimizi anlamamız lazım diye düşünüyorum daha yapıcı olacaktır diğer 

türlü etrafı suçluyorsunuz.  

 

1.8  Deney Grubunun Aile Ġçi ĠliĢkilerde Korku Kavramının Yeri 

 

Deney grubundaki katılımcılara DOMAB programı uygulanmadan önce ve sonra 

“Aile içi ilişkilerinizde korku kavramı sizde her hangi bir çağrışım uyandırıyor mu?” 

sorusu yöneltilmiĢtir. Verdikleri yanıtlar doğrultusunda elde edilen kategoriler Tablo 19 

ve 20‟de sunulmuĢtur. Tablo 19‟da DOMAB programı uygulanmadan önce 

katılımcıların aile içi iliĢkilerinde korku kavramı ile ilgili yaklaĢımları içermektedir. 

 

Aile içinde korku 
 
Kadınlar 

f  
 
Erkekler 

f 

    
Korku yok 3 Korku yok 3 

Babadan korku duyuyor 2 Babadan korku duyuyor 3 

Ailenin gözünde değer kaybetme korkusu 4 Aile üyelerini kaybetme korkusu 1 

Yalnız kalma korkusu 1 İletişim kuramama korkusu 1 

  Aile huzurunun bozulması 2 

Toplam 10 Toplam 10 

Tablo 19: Aile içinde korku (ilk görüĢme) 

 

Tablo 19 incelendiğinde, araĢtırmaya katılan kadınların üçünün aile içi 

iliĢkilerinde korkuya yer olmadığı, ikisinin aile içi iliĢkilerde korku kaynağının baba 

olduğu, dördünün ailenin gözünde değer kaybetmenin en büyük korku olduğu, birinin 

ise korkunun yalnız kalma üzerine olduğu görülmüĢtür. AraĢtırmaya katılan erkeklerin 
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ise üçünün aile içi iliĢkilerinde korkuya yer olmadığı, üçünün aile içi iliĢkilerde korku 

kaynağının baba olduğu,birinin aile üyelerini kaybetme korkusu olduğu, birinin aile 

üyeleri ile iletiĢim kuramama korkusu olduğu, ikisinin ise aile içi huzurunun bozulma 

korkusu olduğu kaydedilmiĢtir.  

 

AĢağıda sorulmuĢ olan soruya bazı katılımcıların cevaplarına yer verilmiĢtir. 

Nehir (23): Aile içi ilişkilerimde korku. Uyandırıyor. Ben yalnız kalmaktan 

korkarım. Yalnız kalmaktan kastım evin içinde yalnız kalmaktan değil 

terkedilmiş olmaktan korkarım. Çünkü üniversite 2'deyidim, Annem ve babam 

yurt dışına çıktılar, abim Diyarbakır'da okuyordu ablam da yeni evlenmişti. Tek 

kaldım ve o sıralar bayağı depresif geçti ve bu bende o zamandan kaldığını 

düşünüyorum. O zamanki günlükleri mi dönüp okuduğum zaman da yoğun bir 

özlemle geçmiş. Yani herkese özlemişim ve aslında o dönemden sonra dışa yani 

bir yerlere gidip gelmeye başlamışım. Başka şeylerle tatmin etmeye başlamışım 

bu şeyi. Böyle, terkedilmekten korkuyorum, gitmelerinden. Mesela Babam geldi 

izin için tamamen mutluyum. 

Çiçek (24): Korku, korku kavramı deyince benim aklıma baba geliyor, bir de 

abiler tabii ki. Korku kavramı mesela evet çocukken çok korkuyordum ama şu 

anda korku kavramı onları benim için üzmek, onların hoşlanmayacağı bir şey 

yapmak.  

Yıldız (25): Yok ailede öyle korku olayımız yok hani diyorum ya babadan 

korkmayız zaten biz ki en rahat babayla konuşuruz biz. Mesela küçükken 

annemden yine çekinirdik otoriterdi falan hatta annem bir güm gezmeye gitti biz 

anahtarı evde unutmuşuz kapı kilitli. Hâlbuki çok basit bir şey annem otoriter 

disiplinli falan ya kızacak, neden sorumluluğunuzu almadınız. Annemde sürekli 

sorumluluğunuzu bilin nasihatleri bir süre sonra zıttına gidiyorsun bu defa 

istesen de yapmıyorsun mesela yapman gerekiyor bunu biliyorsun ama 

yapmıyorsun o tarz şeyler olduğunda biz babamı arardık baba biz anahtarı evde 

unuttuk kapıyı gelip açtırman lazım ama anneme söylemememiz lazım tamam mı 

babam gelirdi hallederdi akşam da gülerek anneye öyle anlatırdık. Bana kalsa 

şöyle bir durum var ki hiçbir şekilde söylemeyelim saklayalım hiç anlatmam ama 

kardeşler öyle değiller onlar her şeyi anlatıyorlar olay bittikten sonra. 

Deniz (26, evli): Korku? Yok ben de aile ile ilgili korkuyu bir araya 

getirmiyorum. Korku deyince yani benim şöyle iyi iletişim kurmamakla ilgili, 

gözlerinde değer kaybetmek. Bazen eşim ve kendi ailem ile ilgili korku değilde 

eşimin ailesi ile ilgili ilişkimizde korku ortaya çıkıyor olabilir yani şöyle 

evlendikten bir süre sonra benim çok iyi niyetle yaptığım bazı şeylerin karşı 

tarafta yanlış anlaşıldığını ve bu konuda çok acımasız davranıldığını gördüm 

arka arkaya. Birçok şeyi sıralayın, hani sen şöyle yaptın, böyle yaptın halbuki 

benim söylediğim her şey habibi şekilde çarpıtılmış yanlış anlaşılıyor falan  o 

insanları tekrar aynı tavra girmesi  galiba beni geriyor. Yani girmesinden 

korkuyorum korku bu bende.  

Toprak (61, evli): Ben bir defa şunu söyleyim. Evet biz genellikle korkutularak 

yada bir suç işlediğinde dayak atılarak o ortam içerisinde büyüdük, o bir gerçek 

yani. Ama beni hiç etkilemedi umrumda olmadı. Ben kardeşlerimi hiç dövmedim. 
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Ben abimden dayak yedim ama benden küçüklerime ben hiç kötü davranmadı. 

Hatta benden küçük kardeşim var kız ilçe dışına okumaya gittiğimde, Nizam 

abim biraz gelse de sohbet etsek derdi. Ben çok kitap okurdum ben ta 

çocukluğumdan beri kitap okuyan insandım ben. Lise çağımdan beri yazı yazan 

adamdım. Ben korkmazdım yani mesela bir tane örnek anlatıyım mesela bizim 

tarlamızın olduğu yerde mahallemizin çocukları ile oyun oynarken onlar gittiler 

mahallenin ihtiyar kadının dut ağacını sirkelediler. Ben yoldayım seyrediyorum 

onları ne girdim ne taşladım ağacı nede dudunu yedim. Ya oyun çocuksun. Geldi 

o kadın yemedi içmedi geldi babama şikayet etti. Baktım ki  oturuyor orda 

dedimki; eyvah şimdi yedik dayağı! Hakketen babam çok böyle şeydi şikayetin 

gelmesini istemeyen bir insandı şikayet gelmesin de ne olursa olsun. Gerçekten 

çok güzel namaz kılan bir insan ben onun namaz kılmasına, Kuran-ı Kerim 

okumasına hayran bir insanım bizim önümüzün açılmasına sebep olan en büyük 

insan odur. Ben babama hep dua ederim. Çok değerli bir insan o anlamda 

değerli. Babamın eksikleri bunlar yani sorgulamadan gelip beni patakladı 

ondan sonra her şey bitti sanada hakkımı helal etmiyorum baba dedim. O kadına 

da etmiyorum dedim tamam mı? Babam ondan sonra gitti gülmeye başladı. Niye 

dedi annem? Nasıl niye dedim. Vallahi dedim ben onun bitek dudunu yemedim 

bir. İkincisi onun bahçesine de girmedim. Onların babalarına gitmedi, benim 

babama geldi dayak yedirti dedim. Benim babam bana sormadı niye böyle 

yaptın demedi dedim ben ona anlatırdım dedim. Ben bundan dolayı onada 

hakkımı helal etmiyorum onada dedim. Babam orda gülüyor tamam mı? Bende 

kötü bir iz bırakmadı ders anlamında iz bıraktı. Bende başkasına kötülük 

yapayım diye iz bırakmadı. Öyle olsaydı zaten  yansırdı böyle bir etki olsaydı. 

Yani şu teoriye ben karşıyım, inanmıyorum yani tamamen yok sayılmaz ne 

gördüysen onu uygularsın derler ya ama tamamda insan terbiye dediğimiz. 

Zaten milli eğitim diyoruz ya milli eğitim demiyoruz önce ne diyoruz milli eğitim 

diyoruz niye? Önce eğitim eğitim eğitim eğer insanlar eğitilirse değişebilirler, 

terbiye edilebilir yani. Atlar bile terbiye ediliyor. O anlamda böyle şeylerimiz 

oldu yani. 

Doğa (36, evli): Yok çağrıştırmıyor. Yok illaki, korku kavramı, korku bende 

şöyle olabilir yani ailemden bir kişiyi kaybetmek hastalanması gibi olabilir. 

Kaybetme korkusu yani. Bunun dışında aileden şiddet görme ya da şiddet eğilimi 

gibi bir durum değil de kaybetme korkusu sevdiğiniz birisini.  

Fırat (40): Ben korku kavramının sosyal boyutu ile çok ilgilenecek değilim o 

biraz su götürecek mevzudur ama benim korkularım genelde kendime dairdir. 

Benim korkularım daha ziyade insanlarla olan diyalogumun, ilişkilerimin iyi 

olmayacağını düşündüğümde içimde bir korku barınır. Kişisel düzeyde küçük 

çaplı korkularım vardır mesele bunlardan birisi yükseklik korkusudur bu her 

insanda bir çeşit korku vardır ama benim en temel korkumda şudur verilmiş 

olan bir görevi icra edememekten ötürü diğer dünyaya inanan ahirete kalben 

bağlanmış bir insanım öbür dünyada sınavı geçemeyeceğime dair bazen ciddi  

korkular yaşıyorum ve ben sürekli bu endişe halindeyim ciddi bir çaba sarf 

etmiyorum ama içimde hep bir korku vardır. Genel olarak yanlış anlamak ve 

yanlış anlaşılmaktan çok korkuyorum ben. Bu bir nevi benim prensibimdir.  

Kuzey (25): Korku aile içlerinde? Korku dediğimizde ilk aklıma gelen şey bu 

oldu. Bu 2012 öncesi işte bizim aile hayatımız çokta. Yani süper bir aile hayatı 

değildi, annemin ifadesiyle yaten hani oğlum sizin için, bu evliliği devam 

ettiriyorum, işte bizi büyütmek, bir temel verebilmek için evliliği devam 

ettiriyordu. Yani dayağıyla, kavgasıyla her şey vardı. Korku, derken ilk aklıma 

gelen oydu. İşte annemi koruyamamak ki hani fiziki müdahalede olmuştur benim 

babama karşı, öz babama karşı ve 2012 sonrası kardeşlerin, üç küçük 
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kardeşlerim zor bir döneme girmişler. İşte evden kaçmaktı, şeydi esrarlara falan 

karışmaktı. Maalesef bunları da yaşadık ve korku dediğinde, maalesef o iki 

durum aklıma geliyor. Şu an daha iyiler yani. Özellikle daha küçüğü olan sorun 

yaşadı ama ortancı da biraz daha az sorun yaşadı bu konuda. 

Güney (21): Şöyle daha yeni de bahsettiğim gibi babamın trip konusu beni 

rahatsız ediyor şöyle bir şey var onu da ifade edeyim babam benimle kötüyken 

arası iyi değilken bunu maalesef diğer aile fertlerine de yansıtıyor, ablamlara 

karşı ilişkisi değişiyor bu durumda anneme de  etkili oluyor o konu da babamla 

tartışan benim yani bu durumdan hoşnut değilim. Korktuğum kısım ise bu 

durumdan kaynaklanan aile huzurunun bozulması bu durumdan korkuyorum.  

 

Tablo 20‟de DOMAB programı uygulandıktan sonra katılımcıların aile içi 

iliĢkilerinde korku kavramı ile ilgili yaklaĢımları içermektedir. 

 

Aile içinde korku 
 
Kadınlar 

f  
 
Erkekler 

f 

    
Korku yok 3 Korku yok 3 

Babadan korku duyuyor 1 Babadan korku duyuyor 2 

Aile üyelerini kaybetme korkusu 1 Aile üyelerini kaybetme korkusu 3 

Ailenin gözünde değer kaybetme korkusu 4 Allah ve Rasulüne layık olamama korkusu 1 

Ayrılma korkusu 1 Boşlukta kalma korkusu 1 

Toplam 10 Toplam 10 

Tablo 20: Aile içinde korku (son görüĢme) 

 

Tablo 20 incelendiğinde, araĢtırmaya katılan kadınların üçünün aile içi 

iliĢkilerinde korkuya yer olmadığı, birinin aile içi iliĢkilerde korku kaynağının baba 

olduğu, birinin aile üyelerini kaybetme korkusu olduğu, dördünün ailenin gözünde 

değer kaybetmenin en büyük korku olduğu, birinin ise ailesinden ayrılma korkusunun 

olduğu görülmüĢtür. AraĢtırmaya katılan erkeklerin ise üçünün aile içi iliĢkilerinde 

korkuya yer olmadığı, ikisininaile içi iliĢkilerde korku kaynağının baba olduğu, üçünün 

aile üyelerini kaybetme korkusu olduğu, birinin ise boĢlukta kalma korkusu olduğu 

kaydedilmiĢtir.  
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Genel olarak değerlendirildiğinde, 20 katılımcıdan sadece bir erkek katılımcı aile 

içi iliĢkiler içindeki korku sorusuna aile içi iliĢkilerde korkunun aile üyeleri ile değil 

Allah ve Resulüne layık olamama korkusu olarak belirtmiĢtir.  

 

AĢağıda sorulmuĢ olan soruya bazı katılımcıların cevaplarına yer verilmiĢtir. 

Nehir (23): Eskiden terkedilmekten çok korkardım. Belki ergenlik zamanı, 

üniversite 1 2 deyken. Ailemin komple dağılmasından kaynaklı olabilir bir şey 

bu. Zamanla aslında beni terk etmediklerini fark ettim. Sonra tekrar bir 

bağlanma oldu. Farkettim ki ailem benim etrafımda gelip gitmeler yaşıyor ve 

bunların elinde olan bir şey değil. O yüzden terk edilme duygumu aştım 

diyebilirim. Onun dışında, zaten ailenin seni terk etmeyeceğini anlıyorsun. 

Onlar seni her daim kolluyorlar yani. Onun dışında başarısızlık korkusu hala 

ufak var. Bu ayrı içinden kaynaklı olabilir. Olmayadabilir. Ama aile içinde 

olduğunu düşünüyorum ben. Abim araştırma görevlisi oldu, ablam araştırma 

görevlisi oldu ve ben yıllardır evin küçüğü olarak en zeki diye yetiştirildim. Hep 

Nehir farklı Nehir çalışkan. Şimdi Nehir böyle oldu bunlar yükseliyor derken, 

sadece kendi ailem dışında akrabalarımın da baskı şeyi oldu. Ha, demek ki böyle 

değilmiş diye. İşte bir tek o kaldı, belki o da yüksek lisansa tekrardan başlarsam 

geçer diye umut ediyorum. Yani ufak bir özgüven kırıklığı oldu zaman içerisinde. 

Abim de 1 yıl işsiz kaldı, bunalıma girdi depresyona girdi. Sonra imam oldu, 

sonra diyanete geçti, sonra Üniversiteye girdi. Yani basamak basamak dediğin 

gibi. Sadece süreçte gözlerinden düşerim diye korkuyorum.  

Çiçek (24): Mesela nasıl diyeyim. Bazen olur ya sert bir karakterde Baba 

olduğunda çocuklar babasından aşırı derecede korkar, sıkıntı yaşayabilir 

tamamen gibi. Bak mesela öyle bir korkum yok. Babam mesela çok sert birisi 

olmasına rağmen ona yaptığı şeylerin ne kadar yanlış olduğunu o sakinlikten 

sonra söyleye bildiğim de o kabul ediyor. Korkmuyorum, o şiddetten vesaire 

korkmuyorum. Ama korku olarak onları kaybetmekten korkuyor olabilirim yani. 

Genelde de zaten hep o söyleniyor zaten. 

Güneş (24): Hiç karşılığı yok yani çünkü bir yaptırım zamana kadar yaşamadım. 

Maddi manevi şiddet, para cezası, ev hapsi, hiçbir şey yaşamadığım için korku 

kavramı bir şey ailenin içerisinde bir şey uyandırmıyor. Bizi ama şöyle bazen de 

şöyle bizim ailemizde en büyük sıkıntı eve geç kalmam. Diyelim bu başarısızlık 

asla sıkıntı olmaz, size bir şey yapamam asla sıkıntı olmaz. Hiçbir şey yani 

normal ailede olanlar bizim içimizde sıkıntı olmaz. Ama ne olur akşam mutfakta 

yemek yeniliyorsa telefonla salonda oturamazsın evde, o saygısızlık olarak 

algılanır mesela kimse de öyle yapmaz toksa bile gelir yemeğe sevmediğin yemek 

de olsa hepsi de gelir o sofraya oturur. Bazen geç kalırdım, annem hiçbir şey 

demez, kapıyı açar gider. O benim için korkmak için yeterli, dövmez dövmez 

zaten öyle bir huyları yoktur. Erkeklerin onu çok rahatsız etti şu anda durum bu. 

Öyle olunca onları üzmekten korkuyorum yoksa bana yaptırım yaptıklarından 

korkum olmadı. Yaptırım olsa ben zaten korkmam, benim fıtratımı bildikleri için 

hani ben de şey meydan okuma şeyi vardır hani eğitilmemiş bir yönünde var, 

yaptırım uygulanırsa bu bende ters tepeceğini biliyorlar..  
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Irmak (23): Aile içinde zaten benim için komple saygı yani eşdeğer gibi bir şeydi 

yani hala öyle en fazla değer, saygı ve sevgiyi kaybetme korkusu olur yani bu 

kadar.  

Yaz (23): Bu rolü genelde babam üstleniyor. Korku var evet bir şeyleri rahat 

yapamıyoruz gizli saklı yapıyoruz. Korku deyince babam geliyor aklıma.  

Hilal (25): Ayrılmak, sevilmemek küçükken öyle olduğunu düşünüyordum 

annemin beni sevmediğini düşünüyorum. Çünkü ben çok yaramazdım ve annem 

şey yapardı en kolay bağırıp çağırıp bileceği de bendim mesela kız kardeşim 

küçük kardeşim daha küçüktü onu daha böyle bebek gibi ablam da hep evin 

dışında okumuştu ve şey ablam da bir böyle küçükken bir vurdumduymazlık 

vardı hala da biraz vardır yani şöyle bir şey istedimi illaki yapardı ve hani 

istediğini yap o duvardan geçemezdim ya. O yüzden ama benim damarıma 

basınca bana bağırıp çağırınca ben kırılırdım bunda belirlendi belki en çok 

kolay ben hırpalandığım için beni çok hırpalıyorlar gibi gelirdi küçükken işte. 

Mesela şey yapardı annem şunu yaparsan böyle olur bunu yaparsan  böyle olur 

mesela  bir ara saklanıyor muşum ben sürekli mesela bana bağırdı ya ama 

hakediyormuşum yaramazlık yapıyor muşum oda bağırıyor bağırdığında ya da 

işte, böyle terlik fırlattığında falan korkardı değil ilgilerini çekmeye çalışırdım 

üzülsünler diye yani bağırdım kayboldu düşüncesi gibi saklanırdım.  

Rüzgar (28): Korku evet. Önceki sorulardan farklı. Şu an tek korku dediğim şey, 

boşluk ya, kaygı. Ne olacağım Ben şu an bunun korkusu var. Bilinmezlik korkusu 

var. Okuyorum, ediyorum, yapıyorum, ne olacak, nereye gideceğim, belki 

hiçbirini göremeden öleceğim. Bunun korkusu var ya da ne bileyim. Yapıyorum 

ediyorum ne olacak.  Aile  kurabilecek miyim, işe gidebilecek miyim, yani millet 

susturabilecek miyim, ben de varım bir yerlere geldim diyebilecek miyim, 

akrabaların veya çevrem diyebilecek mi Emek verdi ve girdi helal olsun. Ne 

bileyim seni anlamayanlara anlayacak mı ve en basitinden hak ettiğini 

alabilecek misin, şu an sence hak etmiyor muyuz? Hak ediyoruz. En basitinden 

bu. Hakkımız alabilecek miyiz. Şu an bunun korkusu var. Aslında korkmam lazım 

ama hem ahiretimizi yaşamalıyız hem de dünyamıza yaşamamız gerekiyor. O 

yüzden hani dünyada da ne olacağımıza korkusu kaygısı var. Şu an bana korku 

bu yani başka bir şey yok. Şu anda kafamdaki tek şey bu, ne olacağım, nereye 

gidiyorum, ne yapıyorum ve niye.  

Ateş (20): Annemin ya da babamın ölmesi kaybetme korkusu. Onun dışında ilişki 

bakımından bir korku bilmiyorum. Çok dayak yemiş bi çocuk değilim 

korkmuyorum.  

Demir (32, evli): Çok fazla çağrışım yapıyor çünkü korkudan ibaret yani. Benim 

kendi iç dünyam çok baskın bir şey yani bu babadan kaynaklıydı. Hep kötü 

senaryolar sıraladı hep korku ve tedirginlik olurdu küçüklükten beri böyle. 

İnsanlara çaktırmamaya çalıştığım bir korku yani bunu derinlerde hissetmek 

farklı bir şey bir de bunu yansıtmadan insanlara çünkü hastalıklı bir şey biraz 

abartı korkunun üzerinde bir tedirginlik var hepimizde bununla baş etmeye 

çalışıyoruz hepimiz, bunu da çaktırmamaya çalışıyorum çok yorucu bir şey çok 

baskın bir duygu.  

Kuzey (25): Korku, şöyle bir şey var, tıpkı Allah ve resulüne layık bir kul 

olamama kaygısı var olduğu gibi işte acaba anneme, malum zor bir süreç 

yaşadık, yani bizim için her zaman varlığını sürdüren, evliliği kendi ifadesiyle 

bizim için devam ettiren, bizim maddi durumumuz ailevi durumumuz iyi olsun 

diye, Onca zahmet çeken öncesinde beni 1 yıl İngiltere'ye gönderen sonra 

buraya gönderen anneme acaba layık evlat, aynı şekilde topluma verimli fert 

olabiliyor muyum acaba kaygısı vardır. Bu da fakülte ile ilgili hani demiştim ya 

hakkını verememe kaygısı, burada okuyorum onca nimet önüne serildi ama 
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acaba hakkını verebiliyor muyum düşüncesi oluşuyor. Ama korku hani bir yerde 

aile çerçevesinde ciddi bir korku pek yoktur yani.  

Güney (21): Yok hamdolsun öyle bir korktuğum hiçbir şey yok. Sadece o 

bahsettiğim şey babamın o değişik tutumu benimle arası kötüyken aile içindeki 

bütün bireylerle arasında bir soğukluk oluyor. İlginç tabii ama siz onu çok güzel 

tanımladığınız çok güzel tespit ettiniz belki aramızdaki o aramızdaki sürtüşme 

hiç olmasın diye beni üstü kapalı bir şekilde tehdit ediyor. Onun dışında 

herhangi bir sorunumuz korkumuz yok.  

 

1.9  Deney Grubunun ĠliĢkide Sevgi ve Korku Kavramına Yüklediği Anlam 

 

Deney grubundaki katılımcılara DOMAB programı uygulanmadan önce ve sonra 

“Korku duyduğunuz bir kişiyi sevebilir misiniz ya da sevdiğiniz birinden korkar 

mısınız?” sorusu yöneltilmiĢtir. Verdikleri yanıtlar doğrultusunda elde edilen 

kategoriler Tablo 21 ve 22‟de sunulmuĢtur. Tablo 21‟de DOMAB programı 

uygulanmadan önce katılımcıların sevgi ve korku denklemi ile ilgili yaklaĢımları 

içermektedir. 

 

Sevgi / korku denklemi 
 
Kadınlar 

f  
 
Erkekler 

f 

    
Sevdiğim birinden korkmam, 
korktuğum biri olmadı 
 

1 Sevdiğim birinin kaybetmekten 
korkarım 
 

2 

Sevdiğim birinden korkmam, 
korktuğum birini sevmem 
 

3 Sevdiğim birinden korkmam, 
korktuğum birini sevmem 
 

3 

Sevdiğim birinden korkarım, 
korktuğum birini sevmem 
 

1 Sevdiğim birinden korkmam, 
korktuğum birini severim 
 

1 

Sevdiğim birinin gözünden düşmekten  
korkarım, korktuğum birini sevmem 
 

1 Sevdiğim birinin gözünden düşmekten  
korkarım, korktuğum birini sevmem 
 

2 

Sevdiğim birinin üzmekten korkarım, 
korktuğum birini sevmem 
 

2 Sevdiğim birinin üzmekten korkarım, 
korktuğum birini sevmem 
 

1 

Korkmam sevmeme engel değil 2 Korkmam sevmeme engel değil 1 

Toplam 10 Toplam 10 

Tablo 21: Sevgi / korku denklemi (ilk görüĢme) 
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Tablo 21 incelendiğinde, araĢtırmaya katılan kadınların birinin sevdiği birinden 

korkmadığı ve buna karĢı korktuğu birinin de olmadığı, üçünün sevdiği birinden 

korkmadığı ve buna karĢı korktuğu birini de sevmediği, birinin sevdiği birinden 

korktuğu ve buna karĢı korktuğu birinide sevmediği, birinin sevdiğinin gözünden 

düĢmekten korktuğu ve buna karĢı korktuğu birini de sevmediği, ikisinin sevdiğini 

üzmekten korktuğu ve buna karĢı korktuğu birini sevmediği, ikisinin ise korkusunun 

sevmesine engel olmadığı anlaĢılmaktadır. AraĢtırmaya katılan erkeklerin ise ikisinin 

sevdiğini kaybetmekten korktuğu, üçünün sevdiği birinden korkmadığı ve buna karĢı 

korktuğu birini de sevmediği, birinin sevdiği birinden korkmadığı ve buna karĢı 

korktuğu birini de sevdiği, ikisinin sevdiğinin gözünden düĢmekten korktuğu ve buna 

karĢı korktuğu birini de sevmediği, birinin sevdiğini üzmekten korktuğu ve buna karĢı 

korktuğu birini de sevmediği, birinin de korkusunun sevmesine engel olmadığı 

görülmektedir. 

 

AĢağıda sorulmuĢ olan soruya bazı katılımcıların cevaplarına yer verilmiĢtir. 

Nehir (23): Korktuğum kişiyi sevmiyorum çünkü rahat ifade edemiyorsam 

yanında kendimi korkuyorsam çekiniyorsam rahat konuşamam ben şeyi 

sevmiyorum korkunun içine giriyor mu bilmiyorum ama bazı insanlar vardır ya 

her söylediğini yanlış anlayabilecek kapasiteye sahiptir bu defa ağzından çıkan 

her şeye dikkat etmen gerekiyor acaba neyi yanlış anlayacak bu defa hem kendin 

kötü bir konuma düşüyorsun hem karşındakini kırmış oluyorsun o insanları 

sevmiyorum, sevdiğim insanlardan da korkmam ben neden korkarım biliyor 

musun başımı belaya sokmaktan korkuyorum haklı olduğum zaman sonuna 

kadar şey yaparım gerekiyorsa kavga ederim ama o durumdan da hiç 

hoşlanmıyorum ya aman ben haklıyım kavga edeyim değil ondan korkuyorum 

huzursuz hissediyorum. Dedim ya kız kardeşim nişanlandı evlendi ben yüksek 

lisans yapıyorum bu benim hayalim benim mesela hala işim gücüm yok 

yaşıtlarım belki evlendiler belki çocukları var işleri var bunla da çok 

karşılaşıyorum mesela ama benim için aa evet iş sahibi olmak için çalışıyorum 

gibi bir şey değil ya ben seviyorum çalışmayı seviyorum burada kendimi iyi 

hissediyorum kendimi geliştirmeyi seviyorum ama hiçbir zaman bunu üstünlük 

olarak kimseye şey yapmadım ama en ufak bir şey olsa sen üniversite okuyorsun 

muhabbetine giriyorlar ama ben o değilim yani öyle bir şey yapmıyorum.  

Çiçek (24): Korku duydum bir kişiyi sevmem ya niye seveyim ki korktuğum 

insanı ama sevdiğim bir kişiden korkarım yani. Onu incitmekten korkarım, 
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gerçekten kırmaktan korkarım. Onu kaybetmekten korkarım yani. Ama korktum 

bir kişiye yaklaşmam genelde. 

Deniz (26, evli): Korku duyulan kişi sadece idare edilebilir bence yani idare 

ediyorum geçiştiriyorum. Yani bilgisini istiyorum aman bir sorun çıkmasın. 

Sevdiğim birinden korkmak değilde onun gözünden düşmek korkusu olur. 

Herhalde öyle olur.  

Güneş (24): Korku duyduğun birine ben ısınamam. Böyle setler çekerim, ön 

yargılarım oluşur. Onun yanında bir de samimi olamam. O zaman ben olamam. 

Eğer korkuyorsam ve tamamen ceza itaat, mükafat şeklinde bir ilişki gerçekleşir 

yani. Sevmekten ziyade samimi olamamak, yani onu benimseyerek sevmem 

karşımdaki insandan korkarsam, sevdiğim birinden korkma konusu. Dediğim bir 

insana korku sadece şunu için geçerlidir, sevdiğim insanı üzmekten korkarım. 

Ama bu davranıştan korkarım şahıstan değil. Hani onun üzmekten, aramızdaki 

ilişkiyi yıpratmaktan, haksızlık etmekten. Belki bunlardan korkum çekince 

olursa, olur ki, bunları yapmamak için elimden geleni yaparım ama onlar da 

karşımdaki insandan korkuyorsam eğer o ortamda asla bulunmam. 

Irmak (23): Korktuğum birisini sevebilme ihtimalim var ama çok düşük yani çok 

düşüktür diye düşünüyorum. Sevdiğim birisinden korkar mıyım işte burada biraz 

olumlu anlam yükleniyor. Yani misal veriyorum eve geç kalmışım babamı çok 

seviyorum ama korkarım gibi yani neden çünkü sonuçta bir ortam yani onun 

evde olduğu bir vakitte benim eğer çok lüzumsuz bir sebepten eğer eve geç 

kaldıysam açıklama yapmam gerekir ve ister istemez onun gözündeki değer 

düşmesi olabileceği için mesela korkarım ama sevmeme engel değil.  

Rüzgar (28): Mesela küçükken babamdan hani annemizden korkmayız herhalde, 

anne biraz daha yumuşak davrandığı için. Babam mesela benim biraz ufak tefek 

şekilde haşlardı, hep sıkıştırdı, babamdan korkardım ama hiçbir zaman ondan 

korkuyor olmam sevgime engel olmadı. Hani ne kadar mesela şiddet de gösterse 

de, tabii öyle bir şey yok da hani örnek veriyorum mesela yine de hani babandır, 

atamazsın içinden. Buna ilaveten birini sevebilirsin, bir şahsa aşık olursun, 

ileride belki gidebilir diyebilirsin ya da belki dönemez ayrılabilir, bir korku olur 

ama yine de o korku o sevgine engel olmaz diye düşünüyorum. Yani dengeli bir 

korku tabii bir de sürekli korkarsan ona ulaşamayabilirsin. Hani sonunu 

düşünen kahraman olmaz misali çok da korkmamak lazım.  

Ateş (20): Korku duyduğum birini severim sonuçta ilgimi çeker o karşı taraftaki 

kişi niye korkuyorum acaba ama sevdiğim birinden de korkmam herhalde. Korku 

duyduğum birini severim, esrarengiz gelir bana. Düşünsenize birinden korku 

duyuyorsunuz esrarengiz onun bir çekiciliği var gibi. 

Doğa (36, evli): Stockholm sendromu yok bende. Daha önce Stockholm 

Sendromu duymuş muydunuz? İnsanın korktuğu ya da kendisine baskı yapan 

insana âşık olması. Ama yok sevmem herhalde korku duyduğum insandan 

mümkün oldukça uzak durmaya çalışırım. Sevdiğim kişiden korkmam yani 

korkarsam sevemem zaten.  

Demir (32, evli): Çok yaklaşmam sanırım sevgi çok özel bir duygu, sevmek çok 

özel bir duygu seviyor gibi görünebilirsiniz korktuğunuz için seviyor gibi 

görünürsünüz öyle davranırsınız ama sevmiyorsunuzdur. Çünkü sevmek 

bambaşka bir şey, o yüzden korktuğum birini gerçekten sevmem gerçekten 

sevdiğim birini kırmaktan korkarım.  

Fırat (40): İlişkilerle alakalı şöyle olabilir genel yanlış anlamak ve yanlış 

anlaşılmaktan çok korkuyorum bu benim bir nevi prensibimdir diye bilirim. 

Kişinin biraz niyetine ilişkin bir durumdur kişi eğer gerçekten öngörülemez 

tabirimi mazur görün patlamaya hazır bir saatli bomba ise insanın korkması 

gayet normal insani bir durumdur. Ama takibi bu işin somut hale gelmiş halidir 
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şöyle bir husus var bu gayet insanı bir durum herkes hayatında şöyle böyle 

yaşamıştır ya da kısmen yaşamıştır korku şundan kaynaklanabilir, bir insan bir 

insana çok değer verir, benimser sonra şöyle düşünebilir ya ben bunu çok 

seviyorum benimsiyorum bunun adına aşk diyelim biraz daha rahat konuşmak 

anlamında diyorum aşık olduğunuz bir insan düşünün onun sevemeyeceği ile 

ilgili bir korku en azından kendi çapında değerlendirildiğinde ben bundan 

rahatsız oluyorum biraz platonik bir dünyamızda yaşadığımızda korku ama aynı 

zamanda realist ayakları yere basan da bir korkudur bu korkununda ben normal 

olduğunu düşünüyorum falanca kişi ya beni sevmiyorsa buda şiddet 

barındırmayan bir korkudur. Sevilmeme korkusu diyelim.  

Güney (21): Kesinlikle evet, çok korktuğum bir öğretmenim vardı lise de şöyle 

korkumun da sebebi şu acaba onun gözünde değerim azalır mı diye, müthiş bir 

korkum var acaba beni bir yerlerden yakalar mı diye. 

 

Tablo 22‟de DOMAB programı uygulandıktan sonra katılımcıların sevgi ve korku 

denklemi ile ilgili yaklaĢımları içermektedir. 

 

Sevgi / korku denklemi 
 
Kadınlar 

f  
 
Erkekler 

f 

    
Sevdiğim birinin kaybetmekten korkarım 
 

4 Sevdiğim birinin kaybetmekten 
korkarım 
 

3 

Sevdiğim birinden korkmam, 
korktuğum birini sevmem 
 

2 Sevdiğim birinden korkmam, 
korktuğum birini sevmem 
 

1 

Sevdiğim birinin üzmekten korkarım, 
korktuğum birini sevmem 
 

3 Sevdiğim birinin üzmekten korkarım, 
korktuğum birini sevmem 
 

1 

Sevdiğim birinden çekinme olabilir 
 

1 Sevdiğim birinden saygıdan dolayı 
korkarım, korktuğum birini sevmem 
 

2 

  Korkmam sevmeme engel değil  
 

2 

  Korkuyla yüzleşmek gerek 1 

Toplam 10 Toplam 10 

Tablo 22: Sevgi / korku denklemi (son görüĢme) 

 

Tablo 22 incelendiğinde, araĢtırmaya katılan kadınların dördünün sevdiğini 

kaybetmekten korktuğu, ikisinin sevdiği birinden korkmadığı ve buna karĢı korktuğu 

birini de sevmediği, üçünün sevdiğini üzmekten korktuğu ve buna karĢı korktuğu birini 
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sevmediği, birinin ise sevdiği birinden çekindiği anlaĢılmaktadır. AraĢtırmaya katılan 

erkeklerin ise üçünün sevdiğini kaybetmekten korktuğu, birinin sevdiği birinden 

korkmadığı ve buna karĢı korktuğu birini de sevmediği, birinin sevdiğini üzmekten 

korktuğu ve buna karĢı korktuğu birini de sevmediği, ikisinin sevdiği birinden 

saygısından dolayı korktuğu ve buna karĢı korktuğu birini de sevmediği, birinin 

korkusunun sevmesine engel olmadığı, birinin deinsanın korkusuyla yüzleĢmesi 

gerektiği fikrini savunmakta olduğu görülmektedir. 

 

AĢağıda sorulmuĢ olan soruya bazı katılımcıların cevaplarına yer verilmiĢtir. 

Çiçek (24): Korku duyduğum birisini sevmem yaa ne seveyim korktum birisini. 

Korkunç zaten niye seveyim yani. Yani korkunun temeli şeydir sen birine bir şey 

yaptırmak istiyorsan Maske ile veya korku ile yaptırırsın hani sevgi o sırf senden 

korktuğu için yapar sevdiği için yapmaz onu. O yüzden yani bir sevgi varken 

korkuyu tercih etmem. Ne korkuyla yapıyorsam da sırf bana zarar vereceği için 

yapıyorumdur yani bir an olsun kurtulmak içindir. Sevdiğim birini kaybetmekten 

korkarım. Yine genel cevaplardan bir tanesi. 

Deniz (26, evli): Korkuyla sevgi tam bağdaşmıyor sanki ama kırmaktan, 

incitmekten korkuyorum. Yani korkmaktan korkmak bana hala şey geliyor 

mantıklı geliyor ama kırmaktan korkmak davranışına sürekli değil onunda bir 

devamlılığı yok çünkü insan o korkuyla kendi hareketlerini kısıtlar bu durumda 

oda yinede karşı tarafa etki etmesede bizi olumsuz etkiliyor. Ya bizden istenen bu 

değildir herhalde sonraki soruyla da bağdaştırırsın.  

Güneş (24): Sevemem ki korku duyduğum bir insanı sevemem hep sana öcü gibi 

gelir, kasılırım, rahat olamam. Zaten korktuğum insan hayatında yok ya şey 

düşünüyorum da dışarıdan korkmuyorum. Düşünüyorum da korku duygusu ben 

en son lisede yaşadım. Müdürden felan o da ceza alacağım diye falan asla aynı 

ortamda olmaya bile tahammül edemem böyle kalbim hızla atar. Genelde aile 

dışı, ailemden yana sıkıntı yok.  

Su (22): Sevdiğim insandan korkarım ama korktuğum bir insanı sevmem. 

Korkmak derken onu üzmekten korkarım. Sevdiğim insanı diğerlerinden 

ayırırım. Mesela başka bir insana bir şey dediğimde yanlış anladığı zaman çok 

üstüne gitmeyebilirim ama çok sevdiğim bir insanın da beni yanlış anlamasını 

istemem. Eğer yanlış anladıysa da o yanlış anlamayı konuşarak hallederim.  

Yaz (23): Sevdiğim birbirinden korku olmamalı bence çekince olabilir. Ama 

korku daha başka boyut. Yaşayan biri bunu çok net tanımlayabiliyor ben bunu 

tanımlayamayan kişileri gördüm demek ki bunun neticesinde bu var korku varsa 

tanımda onu korku olarak nitelemiyor, çekinme diyor.  

Toprak (61, evli): İnsan tabiatına aykırı kimse kendine korku veren birini sevmez 

tamamen ondan uzaklaşır. Hatta ben çok duymuşumdur, babalarının eve 

gelmesini istemeyen çocuklar var gelmesin istemiyor acaba yine mi geldi diyen 

bir ton çocuk var. Sevdiği birinden de korkmaz.  
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Rüzgar (28):Mesela küçükken babamdan hani annemizden korkmayız herhalde, 

anne biraz daha yumuşak davrandığı için. Babam mesela benim biraz ufak tefek 

şekilde haşlardı, hep sıkıştırdı, babamdan korkardım ama hiçbir zaman ondan 

korkuyor olmam sevgime engel olmadı. Hani ne kadar mesela şiddet de gösterse 

de, tabii öyle bir şey yok da hani örnek veriyorum mesela yine de hani babandır, 

atamazsın içinden. Buna ilaveten birini sevebilirsin, bir şahsa aşık olursun, 

ileride belki gidebilir diyebilirsin ya da belki dönemez ayrılabilir, bir korku olur 

ama yine de o korku o sevgine engel olmaz diye düşünüyorum. Yani dengeli bir 

korku tabii yani bir de sürekli korkarsan ona ulaşamayabilirsin. Hani sonunu 

düşünen kahraman olmaz misali çok da korkmamak lazım.  

Doğa (36, evli): Korktuğum birini sevemem herhalde yani burada belki Tanrı 

algısına da şey yapacaksınız, korkulan Tanrı, sevilen Tanrı şeyine de belki 

ulaşacaksınız ama yani herhalde korktuğum şeyden kaçarım diye düşünüyorum 

yani. Korkuyla yaşamak zor ya da sevdiğim birinden korkar mıyım, yani 

sevdiğim birinden korkum yani gücüne belki, saygı manasında bi korku olur 

yani. Yoksa korkup ta korku çünkü şey yapar sevgiyi engeller. Bir mecburiyet 

halini alır. Bir çıkış, bir kaçış noktası olarak belki buna AvrupalılarStockholm 

sendromu diyorlar o şekilde bir sevgiye dönüşür o da kalıcı ve gerçek bir sevgi 

olmaz. O durumdan kurtulmak lazım.  

Fırat (40): Korku duyduğum bir kişiyi sevebilir miyim, tabi biraz ahiret sorusu 

gibi oldu ama korkunun niteliği önemli yani. Eğer tanımamaktan kaynaklı bir 

korkum var ise yani kişinin kişiliğini şahsiyetini bilmemekten ve bu 

önyargılardan karşılıklı bir duygu ise bende o his var ise buna bir zaman 

tanırım, yani hemen sevemem diyemem ama bir bekleme kuluçka dönemi olur. 

Fakat korkulan şeyin sevilmesi bana açıkçası pek mantıklı gelmiyor fakat 

korktuğumuz bir durumdan büsbütün yüzde yüz kaçmakta akla yatkın ve makul 

görünmüyor korktuğumuz. Nesnelerle, kişilerle olaylarla, olgularla yüzleşmemiz 

gerektiğine inanıyorum sevmesem dahi o korkuyla elimden geldiği kadar 

yüzleşmenin doğru olduğunu düşünüyorum.  

Kuzey (25): Allah'tan korkmamak lazım derim. Şöyle, korku ve ümit arasında 

demiştik, o korku kelimesi daha sonra hani konuştuğumuz üzere üzerinde 

düşünmüştüm. Herhalde kaygı ile onu değiştirirsek, hani azabından kaygı 

duymak, Acaba mı, küçücük bir şüphe taşımak belki o daha doğru olabilir. 

Korku seni harekete geçirmiyorsa o korku sağlıklı bir korku değildir diye 

konuşmuştuk, onun için harekete geçiren korku daha ziyade kaygı olarak 

isimlendirilirse hani daha isabetli olacağını düşünüyorum. Çünkü, sonradan 

düşündüm. Hatta benim korkudan anladığımla herkesin korkudan anladığı şey 

aynı olmayabilir. Çünkü ben hani böyle büyük bir korku falan duymadığım için, 

öyle bir korkuyu bilen kişiye göre korku kavramı farklı bir anlama gelebilir, bu 

da sevmeme engel olduğunu düşünmüyorum. Onun için korku ve ümit arası 

benim için kaygı ve ümit arası bir ilişki ifade ederken, başkası bundan titreye 

titreye korkmayı anlayabileceği için onu öyle ifade etmemek gerektiğini 

düşünüyorum.  

Güney (21): Burada şiddete eğilimli bir soru olduğunu söylemiştiniz şiddet 

eğilimi olan biriyle görüşmem olmam imkansız bir şey. Kaybetme korkusu içinde 

girdiğim insanların severim ama bu arada gerçekten bir insanı sevdikten sonra 

onu her şekilde gerçekten mutlu edebileceğime inanan bir insanım o bağlamda 

da kırılabileceğime, gösterdiğim tavrın karşılığını alamadığımda da kırılan bir 

insanım.  
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1.10  Deney Grubunun Allah Korkusunun Kaynağı 

 

Deney grubundaki katılımcılara DOMAB programı uygulanmadan önce ve sonra 

“Çocukluğunuzda Allah‟tan korkmanız konusunda çevrenizden telkinlerle karşılaştınız 

mı? Karşılaştıysanız nasıl bir yaklaşımda bulundunuz?” sorusu yöneltilmiĢtir. 

Verdikleri yanıtlar doğrultusunda elde edilen kategoriler Tablo 23 ve 24‟de 

sunulmuĢtur. Tablo 23‟de DOMAB programı uygulanmadan önce katılımcıların 

geçmiĢten gelen Allah korkusu ile ilgili yaklaĢımları içermektedir. 

 

Çocuklukta Allah korkusu 
 
Kadınlar 

f  
 
Erkekler 

f 

    
Çocuklukta Allah korkusu verilmedi 5 Çocuklukta Allah korkusu verilmedi 2 

Çocuklukta Allah korkusu verildi ve  
korktum 

2 Çocuklukta Allah korkusu verildi ve 
korktum 
 

4 

Çocuklukta Allah korkusu verildi ama 
korkmadım 
 

2 Çocuklukta Allah korkusu verildi ama 
korkmadım 

4 

Çocuklukta Allah korkusu verildi ama  
Tepkimi hatırlamıyorum 
 

1   

Toplam 10 Toplam 10 

Tablo 23: Çocuklukta Allah korkusu (ilk görüĢme) 

 

Tablo 23 incelendiğinde, araĢtırmaya katılan kadınların beĢinin çocuklukta Allah 

korkusunun verilmediği, ikisinin çocuklukta Allah korkusu verildiği ve korktuğu, 

ikisinin çocuklukta Allah korkusu verildiği ama korkmadığı, birininde çocuklukta Allah 

korkusu verildiği ama nasıl bir tepki ile karĢıladığını hatırlamadığı anlaĢılmaktadır. 

AraĢtırmaya katılan erkeklerin ise ikisinin çocuklukta Allah korkusu verilmediği, 

dördünün çocuklukta Allah korkusu verildiği ve korktuğu, dördününde çocukluktaAllah 

korkusu verildiği ama korkmadığı görülmektedir. 
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AĢağıda sorulmuĢ olan soruya bazı katılımcıların cevaplarına yer verilmiĢtir. 

Nehir (23): Kendimi iyi hissetmek için başladım bir şey değil ama öğretmenlikte 

kendimi iyi hissettiğim düşünüyorum. Çünkü çocuklara bir şey anlatmak, onların 

sorularına cevap vermek, onların bana iltifat etmesi, benim onların 

gülümsediğini görmem bu gerçekten beni mutlu ediyor  ama hani mutlu olmak 

için başladım bir iş değildi. Eee gerçi imam hatipten mezun olduğumdan beri 

yani liseden beri öğretmen olacağım diyordum. Ama hani bir prestij için 

öğretmen olmak istiyordum da yapmaya başladıktan sonra sevdiğimi fark ettim. 

Onun dışında yüzüyorum. Severek yüzüyorum, spor olsun diye değil, keyf için 

yürüyorum. Bunlar, başka, sinemaya çokça giderim. Vakit buldukça buna 

biliyorsam tiyatroya giderim. Yani daha gencim yaşıyorum diyebilirim yani.  

Çiçek (24): Tabii canım ben çocukken o anlatılan efsane hikayeler işte 

birilerinin çarpılması cinler vesaire ben dışarı bile çıkamıyorum çocukken. Ama 

bunları belki ilerleyen zamanda anlatabilirim işte bunlardan korku olmaması 

gerektiğini Allah'tan da korkmaması gerektiğini Sonuçta bu düşüncelerini 

Aslında şekillenmesi dedim ya Üniversitede oldu yani lisede aynı eğitimi aldık 

ailede de sürekli korku temelli bir eğitim oluşturulduğu için. Benim Allah'la olan 

korku ilişki üniversitede değişti. Önceden lisedeyken biz korku temelli 

yetiştirdiğimiz de düşünüyorum tamamen. Yaptığın her işin günah, her şey işte 

günaha dayandırıyordum sma şu an aslında acaba yaptığım bu işten hoşnut mu  

razı mı. Önce hani şey Allah'a hesap vermeye çalışıyorum. Bir korku yok yani. 

Yıldız (25): Kitap okumak, onun içinde sürükleyici bir romansa böyle kitabı 

okurken dünyadan soyutlanıp hiçbir şey düşünmüyorum. Beynim sanırım tek 

kitap okurken duruyor.  

Deniz (26, evli): Yaptığım çok faaliyet var spor, masa tenisi oynuyorum daha 

sonra kendimi iyi hissetmek bilgisayar oyunu oynuyorum, kitap okuyorum.  

Güneş (24): Tabiki hala öyle. Yani benim gördüğüm. Allah seni çarpar, 

çarpılırsın. Gece mesela tırnaklarını kesme, tırnaklarını atma, saçlarını 

kestiğinde çöpe atma, köpeğin yanından geçerken sürekli her şey korku üzerine 

kurulu bizim toplumumuzda. Onu çok fazla çocuktan hatırlamıyorum ama ben de 

böyle yani iç dünyamda manevi dünyamda öyle bir korku kaygı oluştuğunu hiç 

hatırlamıyorum. Hep onların palavra olduğunu düşünürdüm zaten büyüdükten 

ve öğrendikten sonra da falan palavra olduğunu öğrendim yani. Kişi ile ilgili 

düşünce, korku fikri, Tanrı ile de ilgili. Yani Allah'tan korku temelli iman, ahlak 

temelinde yer kursaydım, sevemezdim yani. Bütün hayatımı 24 saat 

uygulayamazdım. Ahlakımı temellendiremezdim, sadece hani bu şeye benziyor 

mesaj gece 2'de, trafik polisi yok ama kırmızı ışık var. Eğer korkuyorsan geç 

yani geçmen ya da kalmak korkudan mı kaynaklanıyor, yoksa hani o kuralları 

uyman gerekliliğinden mi kaynaklanıyor ben biraz dini bu şekilde 

temellendiriyorum. Korku temelli değil de olması gereken şükür veya sabır 

ekseninde kendini gerçekleştirme ekseninde korktuğum zaman ben olamam yani. 

Çünkü korkarak, korkutularak dönüştürdüğüm hayvanlardır. Sirkte gösterim 

yaptırırsın, onları korkutarak cezalandırmak. Ben bir insansam korkmana gerek 

yok. Bir şeyler anlayabilmemiz için diye düşünüyorum. 

Su (22): Allah ile aramdaki ilişkiyi kuran annem olmuştur. Küçükken babam da 

yardımcı olmuştur ama babam öyle maneviyatlı bir insan değildir ama annem 

bu konularda çok hassas bir insandır bu alanda hep özel olarak yetiştirildim. 

Annem çok güzel şeylerle yetiştirdi beni Allah konusunda o yüzden çok şanslıyım 

bu konuda ama beni korkutan şey günah işlemek olur. Ben Allah'la korku temelli 

bir ilişki kurmuyorum şöyle düşünüyorum hep Allah her zaman merhametli ve 
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ben alırım benim üzerimde sürekli bir müdahalesi olduğunu düşünüyorum şey 

düşünüyorum, her zaman Allah benim hayatım üzerinde müdahale halinde ve 

ben de korku kavramında Allah'ın benimle birlikte olmadığını düşünsene 

korkulacak bir şey varsa Allah'ın bizimle olmadığını düşünmek korkusu olmalı 

ilişkilerimizin temelinde hepsinden Allah var. Yani her alanda Allah'ın seninle 

birlikte olduğunu düşünerek yaşamak o şekilde yaşadığında da aslında bütün 

problemler halloluyor. 

Yaz (23): Toplumumuzda var. Küçükken telkin ediliyorduk. Konya'da 

arkadaşlarla gezerken küçük çocuklar görmüştük kendi aralarında 

konuşuyorlardı böyle yapma böyle yaparsan Allah kızar sana diye 

konuşuyorlardı kendi aralarında ama bende öyle bir şey oldu mu 

hatırlamıyorum.  

Toprak (61, evli): Yok genelde toplulumumuzun çocukluk dönemi öyle değildik 

öyle bir şey yok ki. En fazla mahallenin hocasına gidersin elif ba yı okursun din 

tahsilimizin hepsi bu yani çocuklukta. İmam hatiptede bu şekilde söyleyen 

hocalar da vardı başka şekildede söyleyen hocalar da vardı. Sen bunu zaman 

içinde kendin anlıyorsun. Yoksa çocukluğumda sadece korku üzerine yoktu yani 

sadece salt sevgi,salt korku üzerine de böyle bir eğitim sistemi görmedim yoktu. 

Kendi şahsım adına söylüyorum. Böyle bir ilişkinin olabileceğine de 

inanmıyorum. Sağlıklı bulmuyorum hatta böyle bir ilişki olmaz. Sadece korku 

üzerine nasıl bir yaradan düşünmüş ki korkuyor ondan. Bu  bide yaradan 

kavramının gözden geçirilmesi gerekir. Baştan böyle bir ilişki olmaz sadece 

korkmak ama şu denmek isteniyorsa, genellikle dinlerde sürekli korkun korkun 

korkun şeklinde insanlar korkutuluyorsa buda sağlıklı bir eğitim tarzı değil 

zaten sağlıklı mı? 

Savaş (33): Çocukken bizim evimiz mezarlıktaydı ve mezarlığın içinde kapısı 

kapalı bir ev vardı. Ben çocuk kafamla Allah'ı o evde sanıyordum. Orada işte 

çizgi filmlerde bize telkin edilen şeyler, orda bir işler çeviriyor biz de işte. 

Annemler mahalledeki kadınlarla Kur'an okumaya gidiyorlardı, hala gidiyorlar, 

beni de yanında götürüyordum muhtemelen çok küçüktüm. Ben Tanrının evi o ev 

sanıyordum. Aslında çocukluğumda beni en çok merak ettiren yani o zaman da 

bunu düşündüren şeyin ne olduğunu çok merak ediyorum. Psikanaliz bunu 

başarabilir mi bilmiyorum, yani çocuklarına inip de bunu bulmak gibi bir durum 

olur mu bilmiyorum. Ama gerçekten bunu çok merak ediyorum yani zihnimi 

zorladım durumlar oluyor çocukluğuma dair. Fakat Allah korkusu anne 

babamın özellikle annemin telkinleriyle daha çok oluşan bir şey. Ama şunu da 

söyleyeyim, çocuk ve Allah arasında hiç kimsenin engel olamayacağı inanılmaz 

bir yakınlık var. Bir gün yeğenim daha küçük, ben bunu hatta abi edebiyat 

dergisinde yazmıştım da, Ebrar dedik hadi bir dua et de yatalım akşam doğamızı 

sen yapmış ol. Sonra başladı Allah'ım sen anneme iyilik ver, babama iyilik ver, 

dayıma iyilik ver, teyzeme iyilik ver. Sonra Allah'ım sen kimsin dedi. Sen 

neredesin dedi. Seni niçin göremiyorum dedi yani bunları söyledi. Sonra 

herhangi bir cevaplama olmadan amin dedi yattı. Ne diyelim bilemedik ama 

çocuklar da bu hep var, farklı bir bağ. Bu bir korku ilişkisi miydi, bundan pek 

emin olamam. Çocuklukta en çok sevilen şey herhalde bahçeye dalmaktır, 

arkadaşlarım bunu çok güzel yapardı ama ben hiç beceremezdim. Ben en fazla 

gözlerdim yakalanmasınlar diye, sonrasında beraber paylaşırdık zaten. Benim 

bunu yapamam Allah'a olan sevgimden mi yoksa korkumdan mı bunu 

bilemiyorum. Zaten Bunların hepsi o yaşlarda şekillendi ama hangi ölçüde onu 

bilemiyorum.  

Kuzey (25): İşte. Bizim ailede herhalde şey konusu, hani şey deriz ya işte Allah 

çarpar falan, şöyle böyle yapar diye, işte cinler seni dövmeye gelir gayet az 
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olmuştur. Daha ziyade büyükbaba babaanne falan tarafından şey yapılırdı, 

söylenirdi. Daha ziyade büyüklerimiz, annem-babam fazla kullanmazdı. Çok 

fazla hatırlamıyorum yani herhangi bir şekilde, öyle şiddetli bir korku 

hissettiğimi ama sanmıyorum. Zaten annemde sağ olsun, hemen sonrasında, yok 

canım öyle bir şey mi olur. Allah sizi seviyordur diye, o durumu ortadan 

kaldırmıştır. Kul ümit ve korku arasında yaşar, işte af edilebileceğini bilir ama 

yine de acaba işte Allah'ın. Allah‟ın bana verdiği sorumlulukları yükümü yerine 

getiriyor muyum acaba, Allah beni affedecek mi diye bir korku içinde de yaşar, 

yaşamalı ama bunu işte bir vesveseye yahut işte Allah‟ı bir kötü bir varlık olarak 

işte, insanı cezalandırmak isteyen, onu gayesi sanki cezalandırmak mış gibi de 

görmemek lazım. Ümit ve korku arasında yaşamak gerekir diye düşünüyorum. 

Korkuya da kapılmayarak. Allah için, evet sevilir. Ama şimdi bir insan için 

düşündüm de, gerçekten korktuğum ve aynı zamanda sevdiğim olur mu? Yok 

yani o anlamda şiddetle korktuğum biri yok çünkü. Yani çok fazla, 

düşünemiyorum gerçi hani gerçekten korku içinde, yani karşıma çıkan sevdiğim 

bir kişiyi, ben nasıl severim? Bilmiyorum hani öyle bir hastalık varmış. İşte 

insan kendine eziyet eden, insanı sever falan diye ama bir hastalık durumuymuş 

bu. Yani, pek mümkün değildir diye düşünüyorum. 

Güney (21): Çok çok oldu ve benim tavrım da yanlış bir tasavvur oldu mesela 

bunu bilinçli bir şekilde annem ve babam da yaptı. Tabiiki de çocukluğumda 

kabul ettim ne yapabilirsiniz ki ama ben bunu aştım Elhamdülillah aştım ve hala 

sitem ediyorum hem anneme hem babama hatta ablalarıma da sitem ediyorum 

bu konuda. Allah korkusu çok saçma. Benim Tanrı tasavvurum gerçekten bu 

okula (üniv.) geldikten sonra çok değişti hatta ülkenin en temel en kronik 

nedenlerinden biri bu. İslam'ı doğru yaşama konusunda çok farklı tezahürleri 

oluyor bu ilişkinin. Benim bir insan olarak Tanrıdan bir korkum yok çünkü onun 

nasıl bir varlık olduğunu ben artık tefekkür, tasavvur edebiliyorum benden ne 

istediğini biliyorum beni neden yarattığını biliyorum  anlayabiliyorum, imam 

hatibe başlamadan önce korku vardı çok şükür başladıktan sonra bilgi sahibi 

olduğum için artık neyin ne olduğunu biliyorum ve ben beşeri hayattaki 

insanlara olan korkunun ve Tanrıya olan korkunun aynı şey olduğunu 

düşünmüyorum. 

 

Tablo 24‟de DOMAB programı uygulandıktan sonra katılımcıların geçmiĢten 

gelen Allah korkusu ile ilgili yaklaĢımları içermektedir. 
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Çocuklukta Allah korkusu 
 
Kadınlar 

f  
 
Erkekler 

f 

    
Çocuklukta Allah korkusu verilmedi 5 Çocuklukta Allah korkusu verilmedi 1 

Çocuklukta Allah korkusu verildi ve 
korktum 

2 Çocuklukta Allah korkusu verildi ve 
korktum 
 

3 

Çocuklukta Allah korkusu verildi ama 
korkmadım 
 

2 Çocuklukta Allah korkusu verildi ama 
korkmadım 

6 

Çocuklukta Allah korkusu verildi ama 
tepkimi hatırlamıyorum 
 

1   

Toplam 10 Toplam 10 

Tablo 24: Çocuklukta Allah korkusu (son görüĢme) 

 

Tablo 24 incelendiğinde, araĢtırmaya katılan kadınların beĢinin çocuklukta Allah 

korkusunun verilmediği, ikisinin çocuklukta Allah korkusu verildiği ve korktuğu, 

ikisinin çocuklukta Allah korkusu verildiği ama korkmadığı, birininde çocuklukta Allah 

korkusu verildiği ama nasıl bir tepki ile karĢıladığını hatırlamadığı anlaĢılmaktadır. 

AraĢtırmaya katılan erkeklerin ise birinin çocuklukta Allah korkusu verilmediği, üçünün 

çocuklukta Allah korkusu verildiği ve korktuğu, altısının da çocuklukta Allah korkusu 

verildiği ama korkmadığı görülmektedir. 

 

Genel olarak değerlendirildiğinde, çocukluk dönemine ait soruya kadın 

katılımcıların verdikleri yanıtların ilk beyanları ile örtüĢtüğü, erkek katılımcıların 

yanıtları ise ilk beyanları ile örtüĢmediği ortaya çıkmıĢtır. Ġlk görüĢmede çocuklukta 

Allah korkusu verilmediğini ifade edenler Toprak ve Demir iken, son görüĢmede bu 

beyanı veren kiĢi Doğa olmuĢtur. Diğer iki maddede de ilk görüĢme beyanı ile benzerlik 

göstermeyen katılımcıların mevcut olduğu anlaĢılmıĢtır. Çocuklukta Allah korkusunun 

verildiğini ve korktuğunu ifade eden katılımcıların sayısı dörtten üçe düĢmüĢtür. Bu üç 

kiĢiden ikisi (Rüzgar ve Güney) ilk ve son görüĢmede aynı cevabı verdikleri kayda 
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geçmiĢtir. Sayıca en kalabalık olan son maddede de ilk ve son görüĢmeye aynı cevabı 

veren iki kiĢi (BarıĢ ve Kuzey) olduğu tespit edilmiĢtir. Özetle; görüĢme formundaki 

sorular arasında geçmiĢle ilgili olan tek soruya erkek katılımcılardan dördünün ilk ve 

son görüĢmede verdikleri cevapların aynı (Rüzgar, Güney, BarıĢ ve Kuzey) altı 

görüĢmecinin ise (Toprak, Demir, Doğa, SavaĢ, AteĢ ve Fırat) farklı cevaplar verdiği 

anlaĢılmıĢtır. Ayrıca çocuklukta Allah korkusu verilmesine rağmen TA sonuçlarında 

seven yaradan algısının baskın olması dikkat çeken bir husustur. 

 

AĢağıda sorulmuĢ olan soruya bazı katılımcıların cevaplarına yer verilmiĢtir. 

Nehir (23): Yok çocukken bana cehennem de çok anlatılmadı. Mesela ben 

hatırlıyorum, cennette anlatılmadı işin tuhaf tarafı. Mesela şöyle ırmaklar falan, 

böyle şeyler de dinlemedim. Üstelik babam imam yani vaazdı falan. Demek ki 

içerde onu dinlemek yerine dışarıda top oynamışım. Babam hiçbir zaman 

çocuklara cennet ve cehennem üzerinden bir şey anlatmadı, daha çok ahlak 

kavramları üzerinde anlattı. O sebepten ben hiçbir zaman Allah'tan şey 

yaparsan kork, bu günah bunu yapma, bu haram bu yasak deyip büyümek 

yerine, bunu yapman doğru değil, bunu yaparsan yanlış olur ahlaki olmaz, 

arkadaş üzülür gibi şeylerle büyüdüm. Bu sebepten bir korku bağlanması da 

olmadı yani.  

Çiçek (24): Oooo. Yani zaten şöyle çocukluğumda bütün çocuklar da olduğu gibi 

her şeyi Allah çarpar, Allah seni yakar, cehennemde çatır çatır yanarsın hep 

böyle korkular telkin edildiği için çocukluğumda evet Allah'tan çok korkuyordum 

ama hani sana söylediydim ya ben 13-14 yaşlarında yurtta kalmaya başladığım 

zaman korkmaktan ziyade ona bağlandım ve sevmeyi tercih ettim yani onu 

öğrenmiş oldum. 

Yıldız (25): Hayır öyle bir şeyim olmadı. Çocukluğumda öyle bir şey yaşamadım. 

Ama hep şey vardı doğrular ve yanlışlar yapman gerekenler ve yapmaman 

gerekenler. Belki de, çünkü o zaman suçluluk hissederdim ve yapmamaya çok 

çalıştım hatta uzun süre bu devam etti. Ondan sonra mesela yapmaya çalıştığım 

zaman da sen böyle değildin işte hiç beklemediğimiz şeyler yapıyorsun diyorum 

ki ben artık 25 yaşına geldim çocukken yapmadığım şeyler hep kalmıştır içimde. 

Büyüksün, ablasın, ağır başlısın, şunu yapman lazım bunu yapmaman lazım, şu 

doğru bu yanlış hani böyle. Hiçbir zaman kendimi ifade edebileceğim bir 

çocukluğum olmadı çünkü çok şeyi içimde yaşadım. Hani çevredekiler  içine 

kapanık çocuk dersin geçersin bizim çocukluğumuz döneminde ben sanmıyorum 

bu kadar bilinçli anne baba çocuğun eğitimi ile iç dünyasıyla ilgilenen, ya o 

kadar yaygın değildi ya da bana denk gelmedi. İyi okullarda okudum, mezun 

olabildim, hala okuyorum, onlar olmasaydı sanki kendimi inceleyecek kendimi 

daha iyi ve rahat hissetmeyecektim sanırım ama bunları kendimi iyi hissetmek 

için değil kendim istediğim için okudum. Kendim istediğim için bir şeyler 

yapıyorum.  
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Yaz (23): Hatırlayamıyorum. Mesela şey gibi mi Allah kızar, Allah taş eder gibi 

mi? Yani hatırlayamadım olduysa bile. 

Hilal (25): Evet küçükken çocuklar Allah'la ilgili saçma şeyler söyler ya işte ben 

de söylüyordum Allah yakar, Allah çarpar mesela ben gök görüntüsünde Allah 

geğiriyor diyordum bunu dediğimde işte Allah'a öyle denmez diyorlardı bana 

ama hiç inanmıyordum böyle oldun ya hani dene bileceğine inanmıyordum. O 

yüzden de felsefe okuyorum. O yüzden şey yapıyordum hani korkmuyorum onlar 

öyle dedikçe Allah çarpacağını düşünmüyordum. Bir kere hatırlıyorum yıldırım 

düşüyordu bir şeyler oluyordu şimşekler çarpıyordu o zaman da Allah savaş açtı 

gibi bir şeyler düşünüyordum. Hoşuma gidiyordu yıldırım filan. Ya benim ona 

karşı Allah şunu yapar bunu yapar gibi bir korkum yok. Benim korkum sadece 

bu sevgi temellinin bozulması üzerine. 

Barış (40, evli): Allah taş eder düşüncesi vardı o zamanlar. Böyle bir düşünce 

bende hiç oluşmadı. Allah sevgisi bende her zaman vardı zaten. 

Savaş (33): Elbette karşılaştım. Yani çocuk eğitiminde eğitilmesi gereken kişiler 

tabii ki aileler. Ailenin bir kere çocuğun gelişim sürecini çok iyi bilmesi lazım. 

Mesela şimdi çok basit bir şey söyleyeyim, çocuğu korkutmak diye bir şey var. 

Cehennemle korkutmak gibi, oradaki korkunç şeyler falan filan. Bizim evimizde 

böyle bir şey vardı Ölüm ve Ötesi diye bir kitap vardı, küçükken bunları 

okurdum korkudan uyuyamazdım. Şöyle bir şey var çocuğun zihninde korkunun 

çok güçlü bir yeri olduğunu fark ettim ben sonradan. Mesela çocuk çok basit bir 

hikaye kırmızı başlıklı kız hikayesinde, çizgi filmlerde sivri dişli canavarca 

hevesler taşıyan kurt falan var. Kırmızı başlıklı kızın nenesine hemen yutuyor 

falan. Niyeti de Kırmızı Başlıklı Kız yemek. Çocuk zihniyle baktığımız zaman 

korkulası bir şey. Fakat çocuk bu anlatıyı bir eğlenceye dönüştürebiliyor. 

Zamanla kendi zihninde entellektüel bir biçime dönüştürüp ondan öğrenmesi 

gereken ve hayatında da sürekli olarak kendisine destekte olabilecek türden bir 

imge oluşturuyor. Çocuğun o imgelere ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Onun 

için insanın zihninin o cennet cehennem dindar anlatılarda bu türden anlatılar 

her ne kadar çocukta bir korku psikolojisi yer alsana  onu kendiliğinden 

zamanla şeye dönüştürüyor ideal bir anlama dönüştürdüğünü yani ben en 

azından öyle düşünüyorum. Tabii bu  eğitim yine de şu şekilde olmaması lazım, 

bak namaz kılmazsan şöyle olur böyle olur, bak günah işler sen yanarsın 

tutuşursun diye. Yani bu türden değil sürekli olarak Fakat bazı şeyleri de 

anlatarak onun zihnini imge yaratmasına destekte bulunmak gerektiğini 

düşünüyorum. 

Doğa (36, evli): Çevremde ya aslında benim şahsımdır bilmiyorum ama benim 

okuduğum okullarda, imam hatip lisesi, ortaokul yıllarından itibarinden yani 

Allah, Tanrı kavramı bize güzel gösterildi. Ya belki daha şey daha böyle ilkokul 

yıllarında olabilir ama ailemde de öyle çok şey yoktu yani daha büyüklerden 

dedemden ya da babaannem annem gibi onlardan da aslında çok Tanrı 

cezalandırıcı, korkutucu bir Tanrı figürü benim zihnimde oluşmadı yani. Aslında 

genelde iyi, bizi koruyan, müşvik, yardım edici zor zamanlarımızda, 

sıkıntılarımızda bile imtihan olan geçici olacak bir şeydir yani kalbimizde. 

Demir (32, evli): Hepimizin çocukluğunda genel büyüklerin babanne annane 

tavrı vardır ya Allah yakar falan tavrı, öyle bir telkin oldu tabiki. Annemin 

benimle kurduğu ilişki Yaradan üzerinden temellendiği için onda daha fazla 

korkudan ziyade sevgi, merhamet daha ön plandaydı o yüzden de korkudan 

ziyade sevgi, merhamet diyebiliriz. 

Fırat (40): Çocukluğumda yaradan ile ilişkimizi korkuya bağlayan insanlar 

vardı kuşkusuz. Fakat çocuk veraseti diye bir şey vardır, sizde yapmışsınızdır. 

Nasıl ki annemizden korkarız ama annemizi severiz, onlada bahsettiğimde 
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tamam yaratıcımız bize azap da edebilir ama bizi seviyorsa ben bir ibadet 

yaptığım zaman beni ödüllendiriyor. Dolayısıyla vardı evet bunu açıkça 

söyleyebilirim. Fakat çocuk aklıyla korkunun şefkatin önüne geçtiğini 

hatırlamıyorum kısmen vardı ama ergenlik çağını geçtikten sonra yaratıcının 

insanları korkutmak için dünyaya göndermiş olabileceğini hiçbir zaman 

düşünmedim. Bir imtihan var sevgi, şefkat, merhamet ve gazap duygusuda var, 

kim neyi hak ediyorsa ayeti kelimeden bahsedildiği üzere her zerresinin 

karşılığını görecektir. 

 

1.11  Deney Grubunun Seven Yaradan Algısı AnlayıĢına YaklaĢımları 

 

Deney grubundaki katılımcılara DOMAB programı uygulanmadan önce ve sonra 

“Sevgi dolu, şefkatli bir Yaratıcı düşündüğünüzde kendinizi nasıl hissedersiniz?” sorusu 

yöneltilmiĢtir. Verdikleri yanıtlar doğrultusunda elde edilen kategoriler Tablo 25 ve 

26‟da sunulmuĢtur. Tablo 25‟de DOMAB programı uygulanmadan önce katılımcıların 

seven yaradan algısı ile ilgili yaklaĢımları içermektedir. 

 

Seven Yaradan Algısı 
 
Kadınlar 

f  
 
Erkekler 

f 

    
Güvende hissetme 3 Güvende hissetme 4 

Mutlu, huzurlu ve değerli hissetme 3 Mutlu, huzurlu ve değerli hissetme 4 

Rahatlama ve hafifleme hissi 3 Rahatlama hissi 2 

Sevse bile affedilmeyecek 1   

Toplam 10 Toplam 10 

Tablo 25: Seven Yaradan Algısı (ilk görüĢme) 

 

Tablo 25 incelendiğinde, araĢtırmaya katılan kadınların üçünün güvende 

hissettiği, üçünün mutlu, huzurlu ve değerli hissettiği, üçünün rahatlama ve hafifleme 

hissi yaĢama olarak tanımladığı, sadece birinin Tanrının kendisini sevse bile 

affetmeyeceği düĢüncesinde olduğu anlaĢılmaktadır. Erkeklerde ise dördünün güvende 
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hissettiği, dördünün mutlu, huzurlu ve değerli hissettiği, ikisinin de rahatlama ve 

hafifleme hissi yaĢama olarak tanımladığı görülmektedir.  

 

Genel olarak bakıldığında,verilen yanıtlar kadın ve erkek katılımcılarda büyük 

ölçüde benzerlik göstermektedir. 20 katılımcıdan sadece bir kadın katılımcının 

affedilmeyeceği düĢüncesinde olduğu kaydedilmiĢtir. 

 

AĢağıda sorulmuĢ olan soruya bazı katılımcıların cevaplarına yer verilmiĢtir. 

Nehir (23): Tabii ki mutlu ve değerli hissederim. Ama bu şu demek değil. 

Yaradanın hatalarını, Yaradanın Mesela sen isen ettin diyelim delidolu yani bu 

kabul edilemeyecek bir durum. Kendinde yani bir anne-baba düşün çocuğunu 

dünyaya getiriyor ve onca yaptığın şeye rağmen o çocuk sana itaat etmiyorsa 

elbette sinirleniyorsun. Böyle bir durumda aa sen sinirlisin demek mi doğru, 

yoksa ben seni sinirlendirdim demek mi doğru. Şimdi şefkatli bir yerden 

düşündüğümde elbetteki rahatlıyorum. Çünkü bu rahatlamama kaynağı ne, 

kendimi kötü bir insan olarak düşünmüyorum. Yani gerçekten olabildiğince iyi 

niyetli olmaya çalışıyorum ve o yönde ilerlemeye çalışıyorum. Ve bu yüzden de 

şefkat dolu bir yaradan beni mutlu ediyor huzurlu hissettiriyor ve yaptığım ufak 

tefek küçük hataları da affedeceğini umut ederek tövbeyi her zaman ederek 

yaşıyorum.  

Deniz (26, evli): Rahatlarım, kesinlikle hafilerim o günahların yükü, günah 

olduğunu düşündüğün şeylerin hükmü ama insan günah olduğu şeyleri 

düşündüğünde her şey günah olabilir yani her duygu her şey çünkü yani bir 

saniyede onlarca duygu hissedebiliyoruz ya da işte bir dakikanın içinde diyim 

daha doğrusu hepsini irledelemek hangisi doğru hangisi yanlış beni gerçekten 

ama Allah‟ın her şeyimbağışlayacağını aslında bizi yaratanın o olduğunu biz 

bir  ürünsek yani üreticimizde o yani her şeyim izi biliyor ve bizi tanıyana o 

günaha gir modunu verende o bunun düşündüğümde rahatlıyorum ama bununda 

uç noktası var mesela hani eşcinsellerde var ve Allah onları da helak etmiştir. 

Daha önceden onuda düşünüyorum ben böyle kendi aramda gidip gelip.  

Su (22): Ben bazen çok huzursuz oluyorum böyle bir şekilde derslerden dolayı 

böyle kötü oluyorum, kendimi gayesiz hissettiğimde off artık bunaldım ortam 

beni sıkıyor gibi bahaneler bulup canımı sıktığımda diyorum ki senin derdin 

dertsizlik böyle olduğunda diyorum derdim yok ya kendi kendime dert 

üretiyorum işte bunaldım sıkıldım, şöyle oldu, böyle oldu sonra düşündüğümde; 

doğayı çok seviyorum böyle yeşille maviyi dışarı çıktığımda rahatlıyorum. Beni 

biraz karanlık basar daha sonra ise Allah'ın merhametli yaratıcı olduğunu 

düşündüğümde Allah‟a güvenmekten başka  bir şeyimiz yok diyorum, güvende 

hissediyorum, Allah var Allah yar. Bir de şey gibi bazen bazı arkadaşlıklarım da 

insan bazen kendini yalnız hisseder ya eş olarak falan kız erkek ilişkilerinde 

çevremde bir sürü herkesin var. Bazen bazı arkadaşların benim için de 

düşünüyor diyorum ki yok ya Allah var Allah yar Allah'ın sevgi, merhamet 

açısından baktığımda Allah‟ı sevgi boyutunda baktığın zaman Allah'ı yar olarak 
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görüyorsun ve o da başka bir sevgiye ihtiyaç bıraktırmıyor. Öyle baktığımda da 

Allah'ın bu boşluğu doldurduğunu hissediyorum. Ancak böyle bir sevgi arayışı 

hissettiğim zaman Allah'ın sevgisini tam anlayacak ve o sevgi ile yürüyeceğim 

bir insan tasavvur ediyorum her zaman arkadaşlıklarımda bu şekilde kendime 

diyorum ki bir arkadaşımı karşıma aldığında onunla Allah kelâmı edebileceğim 

bir insan olması Allah'ı destekleyecek şeyler olması gerekiyor.  

Hilal (25): Benim çocukluğumda da ağladığım zaman ağlarken de uyuduğumda 

Allah'ın bulutların üstünde bir de şey olduğunu hayal ederdim, beni çok kötü 

olduğum zamanlar orada uyuttuğunu şefkatiyle şimdi bile ağladım zaman yine 

oraya gitmek istiyorum ne günah günahtan dolayı veya pişmanlıktan dolayı 

ağlıyorsan yine o da şey için dua ediyorum beni oraya al diye. Almama fikri 

oluştu ama benden kaynaklı yani benim gitmediğim fikir oluştu ben ne zaman 

gitsem oraya alacak ama her zaman aynı şekilde almayacak. Yani ben bir dönem 

boşlukta hissettiğim de bir şeyler yapmadım günah işlediğim zamanlar oldu o 

zamanlar gittiğimde normalde gittiğim zamanlar biri değildi gidiyordum ama 

işte yapayalnız hissettiğimde dolayı gidiyorum, kötü olduğundan dolayı gidiyor 

ama normalde işte ara sıra orada uyuma bana huzur veriyordu işim düştü 

gitmeye başladığım bir dönem işte o zamanlar kendi sahtekarlıklarımdan dolayı 

orası da o kadar uzun vermedi. Şöyle bir şey var tövbe ederken de insan kendi 

içinden hissediyor gerçekten bir daha yapmayacağım şeyler oluyor onun için 

bazen de günah işleyip o vicdan azabına gidermek için bir daha yapmayacağım 

diyorsun ama yapacağını da içten biliyorsun işte o şekilde gittiğim için riyakar 

bir şekilde gidiyordum ve onu hissedemiyorum. 

Doğa (36, evli): Yani insanda sonsuzluk duygusu var, şevkat sahibi bir yaratan 

olduğunda insanın huzurunun mutluluğunun sonsuz olacağı düşüncesi tabiki bizi 

çok mutlu ediyor ve değerli hissettiriyor yani.  

Demir (32, evli): Tabi çok iyi hissederim rahatlamış hissederim bunu tabiki de 

çok nadir ve özel zamanlarda olur. Ben biraz da şöyle düşünüyorum biraz 

mahzun olmalı yani hissedebilmek için, biraz derdi sıkıntısı olmak lazım açıkçası 

hali vakti yerinde olan insansın ben böyle şeyler hissedebileceğini 

düşünmüyorum bu konuda biraz netim biraz daha böyle dert, acı, keder bu tarz 

böyle hüzünlü zamanlarda hissedilecek özel bir duygu bu o yüzden de çok 

değerli buluyorum.  

Fırat (40): Tabi İslami bir literatür açısından baktığımızda yaratıcının şefkat ve 

merhametinin sevgisinin sonsuz olduğunu düşünebiliyoruz. Kainatı sevgi üzerine 

yarattığını rahatlıkla görebiliyoruz her şeyin sevgi noktayı nazarından 

yürüdüğünü görebiliyoruz, müşahede edebiliyoruz, kalben hissediyoruz. 

Gazabının, merhametinin gerisinde kaldığını düşündüğümüz bir yaratıcıya 

bağlanmanın ayrıca bize yüreğimize fazladan bir güven telkin ettiğini 

düşündüğümüz için genel olarak kendimizi mutlu hissederiz bende kendi şahsım 

adına bunu rahatlıkla ifade edebilirim ben yaratıcının kesinlikle affetmeye, 

sevmeye, şefkat etmeye her zaman için daha yakın daha meyilli olduğunu 

düşünüyorum bu anlamda kendimi güvende hissediyorum diyebilirim.  

 

Tablo 26‟da DOMAB programı uygulandıktan sonra katılımcıların seven yaradan 

algısı ile ilgili yaklaĢımları içermektedir. 
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Seven Yaradan Algısı 
 
Kadınlar 

f  
 
Erkekler 

f 

    
Güvende / huzurlu hissetme 3 Güvende / huzurlu hissetme 1 

Mutlu / huzurlu hissetme 7 Mutlu / huzurlu hissetme 4 

  Korku ile ümit arasında / ümit baskın 2 

  Merhameti adaletinden baskın 1 

  Allah affeder 2 

Toplam 10 Toplam 10 

Tablo 26: Seven Yaradan Algısı (son görüĢme) 

 

Tablo 26 incelendiğinde, araĢtırmaya katılan kadınların üçünün güvende 

hissettiği, yedisinin mutlu, huzurlu ve değerli hissettiği anlaĢılmaktadır. Erkeklerde ise 

birinin güvende ve huzurlu hissettiği, dördünün mutlu ve huzurlu hissettiği, ikisinin 

ümit duygusu baskın olmakla beraber ümit ile korku arasında yaĢamak gerektiği 

düĢüncesinde olduğu, birinin yaradanın merhamet duygusunun adalet duygusundan 

baskın olduğu kanaatinde olduğu, birinin de yaradanın affedici olduğunu belirttiği 

görülmektedir. 

 

Genel olarak bakıldığında,verilen yanıtlarda erkek katılımcıların cevapları kadın 

katılımcılara göre çeĢitlilik görülmektedir. Ağırlıklı olarak katılımcıların seven yaradan 

algısının iyi hissettiren ifadeler kullandıkları ve sevgi duygusunun yoğunluğunun korku 

duygusuna yer bırakmadığı anlaĢılmaktadır. 20 katılımcıdan sadece ikisinin ümit 

duygusu baskın olmakla beraber, ümit ile korku arasında yaĢamak gerektiği 

düĢüncesinde olduğu kaydedilmiĢtir. 
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AĢağıda sorulmuĢ olan soruya bazı katılımcıların cevaplarına yer verilmiĢtir. 

Deniz (26, evli): Mutlu hissederim yani o insana huzur veriyor insana cennette 

gibi hissettiriyor. Bu dünyamız da cennet oluyormuş gibi geliyor. Yani yaşarken 

huzurlu yaşayınca zaten diğer tarafa da götüreceğimizi düşünüyorum. Bak şöyle 

şu da geliyor aklıma mesela bu dünya bir rüya gibi gelecek hemen uyanır gibi 

olacağız falan insan rüyasında iyi hissederse yani. Güzel bir rüya 

gördüğümüzde iyi his olduğumuzda güzel uyanıyoruz kötü bir rüya olduğu 

zaman kötü his yani yüzden yani evet o huzuru kendimizde bir bulup bir de 

etrafımızdakilere yansıtabilirsek ne ala. Zaten ne kadar insana etki ediyoruz 

ulaşabildiğimizce. Hem yaradan ile korku temelli bir ilişki kurulmasını istenen 

bişey değildir yani. Bu dünyayı rahat yaşamak mesela şunla da 

bağdaştırıyorum, Müslüman, elinden, dilinden, kalbinden emin olduğu iyi bir 

Müslüman deyince kafamda canlanan deyince nedir huzur veren o kendisi o 

kadar huzurlu ki karşıya sirayet ediyor, yani olmak istediğim insan bu benim 

bunun içinde bir kere kendimizden tatmin olarak bu şekilde yaşamamız gerekir 

ki oraya varalım.  

Güneş (24): Çok güvenli. Her şey yoluna girecek, her şeyim böyle rahat, kendimi 

böyle yormam, kendimi o kadar yıpratmam, kendimi üzmeme gerek yok. Nasıl 

olsa Allahu teala yanımızda, koşulsuz şartsız beni zaten kabul etmiş sevmiş sana 

ne yapabilirsin ki.  

Su (22): Çok huzurlu hissediyorum. Dün akşam bile mesela çok iyi oldum çok 

mutlu hissettim kendimi. Geçen senelerde herhalde ders arasında çok 

bunalmışım, bir şey yazmışım o yazıyı dün okudum. Allah'ım sen yanımda ol ne 

olur sen yanımda ol, yazmışım, akşam o yazı ile karşılaştım gerçekten çok güzel 

geldi diyorum ki gerçekten o zaman Allah benim yanımda olmuş ve iyiki de 

olmuş. Bence Allah'tan korkmamızın sebebi azap değil de sevmemesi. Sevmezse 

veya onun korkusu olabilir diye düşünüyorum. Mesela çocuklara Allah‟ın 

sevmediğini düşünsene dedim küçük yeğenime Allah yalan söyleyeni sevmez ya 

hani Allah seni sevmezse dedim durdu düşündü ve bunun gerçekten düşünülmesi 

gerekiyor Allah'ın sevmemesinden çekinmek lazım.  

Irmak (23): Huzurlu. Şimdi yaradan ile korku temelli bir ilişki kurulması öyle bir 

şey olamaz tabi ki, direk söyledim yalnız ya böyle bir şeye tabi ki karşıyım. 

Çünkü bana göre sevdiğin birinden korkmazsın yani en fazla bunu bir insan 

olarak düşünsem onu incitmekten, çekinmek işte senin söylediğin gibi yani 

çekinirsin ne bileyim bir şey yapmazsın bir şey yapmaktan vazgeçersin ama bu 

işte o incitmekten kırmaktan ya da sevgisini saygısını kaybetmekten dolayıdır 

tutup ta yani Allah'ı incitemeyeceğime göre ya tabi ki korkmuyorum seviyorum 

yani.  

Bahar (23): Güvende. Güvenli hissederim. Şimdi hem merhameti var Allah'ın 

hem de gazap etme rolü var. Bu yüzden ona hem seveceğiz hem de ondan 

korkmalıyız demiştim daha önce ve sen bu geçirdiğimiz zaman boyunca benim 

fikrimi değiştirdin. Artık korkacağımız birine güvenemeyeceğimi düşünüyorum. 

Korkunun güven ve sevgi ile bir arada gitmeyeceğini düşünüyorum. Korku 

olmamalı ya, hiçbir yaşta olmamalı sanırım. En fazla o davranıştan çekinme 

yani çekinme ifadesi buraya gayet oturuyor yani her yerine oturuyor. 

Toprak (61, evli): Ümitle bakarım dünyaya, huzur dolarım problemim olmaz. 

Dolayısıyla benim bu dünyada benim söylediğim özelliklere inanıyorsam kabul 

ediyorsam ben niye tasalanayım ki ya. Benim sahibim var demektir, beni 

koruyup kollayacak beni seven bir varlık var demektir. Çocuk bile annesi babası 

yanındayken onun etrafında döndüklerini gördüğünde mutlu olmuyor mu, dönüp 



157 
 

dönüp annesine sarılıyor mesela bu bunun ifadesi işaretidir bizde öyle. Yaradan 

ile korkuyu biz yanlış anlamışız. İki saattir anlatmaya çalıştığımız korku ile 

beşeri boyuttaki bu korkularla korku kavramıyla anlamaya çalıştığımız zaman 

anlamaya çalışırsak anlayamayız Allah‟tan ben bu şekilde neden korkayım ki 

ama Allah‟ım bana diyorki sen şunları şunları yaparsan senin için bir tehlike 

olur, ben ondan korkarım. Ben onu niye yapayım ki, niye bir tehlike gelsin bana. 

Çekinmem noktasında tektikte olurum, eğer siz bunun adına korku diyorsanız 

evet ama ben bunun adına korku demiyorum kendimi hazırlama diyorum 

kendimi yakınlaştırma olarak diyorum.  

Barış (40, evli): Yaptığım Bak zaten bir insan kamera varken kötülük yapamaz. 

Niye? Gözetleniyor diye. Biz de deriz ki milleti korkutmak için Allah‟da seni her 

zaman görüyor niye yapıyorsun? Niye yapıyor ben sana söyleyeyim. Kul da şer 

var seni orda görüp seni afişe edebilir Settar sıfatıyla, örtücü sıfatıyla onun bir 

korkusu var ama Allah gördüğü halde ve bunu bilerek o hatayı yapmak, evet 

isyankarlık bir boyutta var ama 2. boyutu ne biliyor musun? Allah affeder. Allah 

beni seviyor, Allah bunu görüyor ama beni kullarına  afişe etmez. Allah 

Settar‟dır boşuna demiyoruz, kişi nefsiyle baş başa kaldığında günah işliyor 

işlemeyen insan yok yani. Allah‟a bir yanlış yaptığım zaman sadece bende 

oluşan şey şu Allah‟ın bir yasağını yapmam, mahcubiyet Allah‟ın bir kulu 

gördüğü zaman ki o korku, çünkü neden Allah ifşa etmez ama kul ifşa eder, 

Allah ile kulun arasına girilmez diye boşa denilmedi yani.  

Ateş (20): Güvende hissederim, huzurlu hissederim, bilmiyorum. Hani bu yolun 

bi sonu var ya ya bir gün herkes ölecek. Ondan sonra herkesi cehenneme atan 

yaradan yerine merhametli bi yaradanla karşılaşma düşünce bence çok güzel 

olur. Hakketen ben Kur‟an‟da geçmese Allah‟tan korkmam ama Kur‟an‟da da 

geçiyor yapacak bişey yok yani örneğin Allah mesela diyor korkutmak olmuyor 

mu bu mesela cehennemde sonsuza kadar kalacaklar diyor bu insanlar diyor. 

Ama yine bi korku kavramı var yine korkutuyor Allah. Gazaba uğrıycak 

olanlarıda ayetlerinde belirtmiş kimler gazaba uğrar onların içinde yer 

aldığımızı da zannetmiyorum, bilmiyorum. Aslında korkulacak birşey olmadığını 

da gösterir. Bu aslında gazaba uğrayanlar ayetlerini incelemiştik de okulda. O 

yuzden bana çok iyi geldi o ayetler hiçbirinde bizi tanıtmıyor hep müşriklerden 

bahsetmiş, Allah‟a inanmayanlardan bahsetmiş yani bizi tanımlamamış gazaba 

uğrayacaklar arasında o hiddiyetiyle karşılaşıcak biz değiliz o muhatabı biz 

değiliz.  

Demir (32, evli): Her zaman bunu düşünmeye çalışıyorum yani onu o şekilde 

hayal ediyorum ne olursa olsun ne yaparsam yapayım sanki merhamet ne olursa 

olsun affedilecekmişim gibi anlatabiliyor muyum? Duygu çok özle tabiki bu 

suistimal edilmemeli çünkü adalet her zaman var onun merhameti adaletinden 

daha baskın gibi hissediyorum. Allah‟tan korkmak çok sağlıklı olmuyor. Bu 

açıda bir yerde korku var ama ilişki en azından bunun üzerine temellenmemeli. 

Ben merhamet ve sevgi üzerinden ilişki kurmaya çalışıyorum bunun böyle daha 

sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten bunun böyle olduğunu düşünmem 

böyle olduğu anlamına da gelmiyor açıkçası. Biraz düşündüğüm zaman aslında 

korkuyorum yani bir çok şeyi belki de korktuğum için bu ilişkide sevgi daha ön 

plana çıkmalı ama bazı haramları işlememem Allah‟tan korktuğum için.  

Kuzey (25): Ümit ve kaygı dedik ya, işte öyle düşündüğümde kendimi daha 

ziyade çok ümit tarafında buluyorum. Ha evet yakabilir de ama, yakmaz ya 

şeklinde, yakmaz çünkü sever. Gayretimiz ortada, her ne kadar noksan ise de, 

hani Allah'ın buyruklarını her ayrıntısına kadar belki yerine getiremiyorsak da, 

işte bize verilen nimetlerin şükrünü tam olarak yapamıyorsak da yani bunun 

çabasında olduğumuzu gören bir Allah var ve büyük bir ihtimalle bizi sever, 
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onun içinde ümitliyiz. Allah'tan korkmamak lazım derim. Şöyle, korku ve ümit 

arasında demiştik, o korku kelimesi daha sonra hani konuştuğumuz üzere 

üzerinde düşünmüştüm. Herhalde kaygı ile onu değiştirirsek, hani azabından 

kaygı duymak, Acaba mı, küçücük bir şüphe taşımak belki o daha doğru olabilir. 

Yani korku seni harekete geçirmiyorsa o korku sağlıklı bir korku değildir. Onun 

için harekete geçiren korku daha ziyade kaygı olarak isimlendirilirse hani daha 

isabetli olacağını düşünüyorum. Çünkü, sonradan düşündüm hatta, benim 

korkudan anladığımla herkesin korkudan anladığı şey olmayabilir. Çünkü ben 

hani böyle büyük bir korku falan duymadığım için, öyle bir korkuyu bilen kişiye 

göre korku kavramı farklı bir anlama gelebilir. Onun için korku ve ümit arası 

benim için kaygı ve ümit arası bir ilişki ifade ederken, başkası bundan titreye 

titreye korkmayı anlayabileceği için onu öyle ifade etmemek gerektiğini 

düşünüyorum.  

Güney (21): Tabii ki de çok mutlu ve huzurlu hissederim. Zaten korku üzerinden 

yapılan Tanrı algısına verdiğim cevap bu yani bu hissettirilmeli insanlara 

anlatabiliyor muyum. Ama çok bağlantılı şeyler ve bunlar hissettirdiği zaman 

ben çok büyük bir medeniyetin nüvelerin atıldığını düşünüyorum. Zaten yaradan 

ile korku temelli bir ilişki kurulmasını kesinlikle yanlış bir algı olduğunu 

düşünüyorum. Türkiye'deki hatta, bütün İslam coğrafyasındaki din algısının 

belki de en büyük problemi insanlar Tanrıyı korku üzerinden azap cehennem 

üzerinden tanıtıyor belki de bu bağlamda birçok şeyi doğru yapamıyoruz.  

 

2. Deney ve Kontrol Grubunun Uygulama Öncesi ve Sonrası ĠÖA ve TA Ölçek 

KarĢılaĢtırılması 

 

2.1  Deney ve Kontrol Grubunun ĠÖA Ölçeği Puanları Arasındaki Anlamlılık 

Düzeyi 

 

Katılımcıların DOMAB programı uygulanmadan önce deney ve kontrol grubunun 

ĠÖA puanlarının anlamlı farklılık gösterme durumu iliĢkisiz örneklemler t testi ile 

incelenmiĢtir. Sonuçlar Tablo 27‟de sunulmuĢtur. 
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Ön-Test Grup n 𝑿  ss sd t p 

Güvenli 
Deney 20 4,79 1,04 

38 1,684 0,100 
Kontrol 20 4,25 0,99 

Korkulu 
Deney 20 3,66 1,13 

38 1,013 0,317 
Kontrol 20 4,00 0,97 

Saplantılı  
Deney 20 3,89 1,07 

38 0,102 0,919 
Kontrol 20 3,93 1,25 

Kayıtsız  
Deney 20 4,28 1,04 

38 1,752 0,088 
Kontrol 20 4,80 0,83 

Tablo 27: ĠliĢki Ölçeği Deney-Kontrol Grubu Ön Test Sonuçları 

 

Tablo 27 incelendiğinde, DOMAB programı uygulanmadan önce deney ve 

kontrol grubunun güvenli, korkulu, saplantılı ve kayıtsız bağlanma ön test puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı (p>0.05) görülmektedir. Diğer bir 

deyiĢle uygulama yapılmadan önce deney ve kontrol grubunun iliĢkilerde bağlanma 

düzeyleri benzerdir. Bu durumda deney ve kontrol grubu son test puanları arasında 

oluĢabilecek herhangi bir farklılığın yapılan DOMAB programı uygulamasına 

dayanacağı söylenebilir. 

 

Katılımcılara DOMAB programı uygulandıktan sonra deney ve kontrol grubunun 

ĠÖA puanlarının anlamlı farklılık gösterme durumu iliĢkisiz örneklemler t testi ile 

incelenmiĢtir. Sonuçlar Tablo 28‟de sunulmuĢtur. 

 

Son-Test Grup N 𝑿  ss sd t P 

Güvenli 
Deney 20 4,68 1,16 

38 1,886 0,067 
Kontrol 20 4,09 0,78 

Korkulu 
Deney 20 3,30 1,31 

38 1,951 0,058 
Kontrol 20 4,08 1,20 

Saplantılı  
Deney 20 3,79 0,85 

38 0,820 0,417 
Kontrol 20 3,53 1,15 

Kayıtsız  
Deney 20 4,44 0,92 

38 1,294 0,203 
Kontrol 20 4,81 0,89 

Tablo 28: ĠliĢki Ölçeği Deney-Kontrol Grubu Son Test Sonuçları 
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Tablo 28 incelendiğinde, DOMAB programı uygulandıktan sonra deney ve 

kontrol grubunun güvenli, korkulu, saplantılı ve kayıtsız bağlanma son test puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı (p>0.05) görülmektedir. DOMAB 

programı sonrası kayda geçen sonuçlara, katılımcıların iliĢkide bağlanma tarzlarının 

istatistiksel açıdan herhangi bir değiĢikliğin olmadığı yansımıĢtır. Deney ve kontrol 

grubu için ayrı ayrı ĠÖA ön test-son test puanları arasında anlamlı farklılık olup 

olmadığı iliĢkili gruplar t testi ile incelenmiĢtir. Sonuçlar tablo 29‟da sunulmuĢtur. 

 

 Grup Test n 𝑿  ss sd t p 

Güvenli 

Deney 
Ön test 20 4,79 1,04 

19 0,497 0,625 
Son test 20 4,68 1,16 

Kontrol 
Ön test 20 4,25 0,99 

19 0,844 0,409 
Son test 20 4,09 0,78 

Korkulu  

Deney 
Ön test 20 3,66 1,13 

19 1,352 0,192 
Son test 20 3,30 1,31 

Kontrol 
Ön test 20 4,00 0,97 

19 0,221 0,827 
Son test 20 4,08 1,20 

Saplantılı  

Deney 
Ön test 20 3,89 1,07 

19 0,604 0,553 
Son test 20 3,79 0,85 

Kontrol 
Ön test 20 3,93 1,25 

19 1,615 0,123 
Son test 20 3,53 1,15 

Kayıtsız 

Deney 
Ön test 20 4,28 1,04 

19 0,641 0,529 
Son test 20 4,44 0,92 

Kontrol 
Ön test 20 4,80 0,83 

19 0,067 0,947 
Son test 20 4,81 0,89 

Tablo 29: ĠliĢki Ölçeği Deney-Kontrol Grubu için Ön Test- Son Test Farklarının Ġncelenmesi 

 

Tablo 29 incelendiğinde, DOMAB programının uygulandığı deney grubunun ĠÖA 

güvenli, korkulu, saplantılı ve kayıtsız bağlanma alt boyutu ön test-son test puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı (p>0.05) görülmektedir. Kontrol 

grubu için ise ĠÖA güvenli, korkulu, saplantılı ve kayıtsız bağlanma alt boyutu ön test-

son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı (p>0.05) 

belirlemiĢtir. 
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Yapılan çalıĢmada katılımcıların bağlanma modellerinin istatiksel sonuçlarında 

deney ve kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılığa neden olmaması her bir sonuçta 

çıkan bağlanma modeli deney grubu ile yapılan DOMAB programındaki izlenimlerle 

yeniden değerlendirilmiĢtir. Değerlendirmeye geçmeden önce deney ve kontrol 

grubundaolan tüm katılımcıların ĠÖA ölçeği ile ortaya konan bağlanma modellerinin 

öntest-sontest ölçüm sonuçları Tablo 30 ve 31‟de verilmiĢtir. 

 

Nr. Kod Ġsim Cinsiyet Ön test Son test 

1 Nehir Kadın Kayıtsız Kayıtsız 

2 Çiçek Kadın Güvenli Kayıtsız 

3 Yıldız Kadın Korkulu Korkulu 

4 Deniz Kadın Saplantılı Güvenli 

5 GüneĢ Kadın Kayıtsız Güvenli 

6 Su Kadın Kayıtsız Kayıtsız 

7 Irmak Kadın Korkulu Saplantılı 

8 Bahar Kadın Kayıtsız Güvenli 

9 Yaz Kadın Güvenli Saplantılı 

10 Hilal Kadın Güvenli Güvenli 

11 Toprak Erkek Güvenli Güvenli 

12 BarıĢ Erkek Güvenli Güvenli 

13 Rüzgar Erkek Güvenli Güvenli 

14 SavaĢ Erkek Korkulu Kayıtsız 

15 AteĢ Erkek Güvenli Kayıtsız 

16 Doğa Erkek Kayıtsız Kayıtsız 

17 Demir Erkek Güvenli Kayıtsız 

18 Fırat Erkek Güvenli Güvenli 

19 Kuzey Erkek Güvenli Güvenli 

20 Güney Erkek Güvenli Kayıtsız 
Tablo 30:Deney Grubunun ĠÖA Sunucu Bağlanma Modelleri 

 

Tablo 30 incelendiğinde,  

 

 1 kadın (Çiçek) 3 erkek (AteĢ, Demir ve Güney) olmak üzere toplam 4 

katılımcı güvenlibağlanmadankayıtsız bağlanmaya,  

 1 kadın (Yaz) katılımcı güvenlibağlanmadan saplantılıbağlanmaya,  
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 1 kadın (Irmak) katılımcıkorkulu bağlanmadan saplantılıbağlanmaya, 

 1 erkek (SavaĢ) katılımcıkorkulu bağlanmadan kayıtsızbağlanmaya, 

 2 kadın (GüneĢ ve Bahar) katılımcı kayıtsız bağlanmadan güvenli 

bağlanmaya, 

 1 kadın (Deniz) katılımcı saplantılı bağlanmadan güvenli bağlanmaya, 

dönüĢmüĢtür.  

 Geriye kalan 10 katılımcının ilk ve son ölçüm sonuçları aynı çıkmıĢtır. 

Bunların 1 kadın (Hilal) ve 5 erkek (Toprak, BarıĢ, Rüzgar, Fırat ve Kuzey) 

olmak üzere toplam 6 katılımcı güvenli bağlanma, 2 kadın (Nehir ve Su) ve 1 

erkek (Doğa) olmak üzeretoplam 3katılımcı kayıtsız bağlanma ve son olarak 

1 kadın (Yıldız) katılımcı da korkulu bağlanma modeline sahiptir. 

 

Katılımcılardan Nehir, Su ve Doğa (kayıtsız) dıĢında kalan17 katılımcının, öntest 

sonucunda çıkan bağlanma modellerinde farklar görülse de, ortak bir paydada 

buluĢmaktadırlar. Her biri fedakar bir kiĢilik yapısına sahiptir. DOMAB programı 

çerçevesinde özveri iĢlenirken, özellikle tek taraflı fedakarlığın tahammüle yani 

biriktirmeye neden olduğu, bunun bir süre sonra ani veyersiz patlamalarla iliĢkilere 

zarar verebileceği ve bu durumu ortadan kaldırmak için kiĢilerin iliĢkilerinde 

olabildiğince kendileri olmaya çalıĢmaları, kendilerini veya kendi isteklerini geri plana 

atmamalarıve özverili davranmaya özen göstermeleri ifade edilmiĢtir.  

 

Uygulama baĢlangıcında DOMAB programı ile katılımcılara aile içi iliĢkilerinde 

olumlu bir bakıĢ açısı kazandırma ve bireylerin iliĢkideki kendi yeteneklerini ortaya 

çıkarma üzerine tasarlanmıĢtır. Uygulamanın sonunda ulaĢılan nokta ise DOMAB 

programının katılımcıların sadece aile içi iliĢkilerine değil, kendi öz benlikleri ile 

kurdukları iliĢkilerine de yansıdığıdır. Birçok noktada kendi benliklerini yeni 
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farketmelerine ve aslında ne istediklerini ilk kez dile getirme gibi durumlara da zemin 

hazırlamıĢtır.  

 

Katılımcılar baĢlarına gelen olaylar karĢısında ne tür baĢ etme yöntemlerine 

baĢvurduklarını uygulama aracılığı ile görmüĢlerdir. Fedakârlık, tahammül gibi 

duygular olumsuz baĢ etme yöntemlerindendir. Bu duygular özveri, sabır gibi değerlerle 

dönüĢtürüldüğünde olumlu baĢ etme yöntemlerini hayata geçirme imkânına eriĢilmiĢ 

olacaktır. Ayrıca baĢ etme yöntemlerinin bağlanma modelini de etkilediği 

görülmektedir. 

 

Değerler ile çalıĢmalara baĢlayan katılımcılar kendi hayatlarını gözden geçirme 

olanağı bulmuĢlardır. Çiçek, “hayatım boyunca hep başkasının mutluluğu için 

çabaladım ama hiç karşılık görmedim, bundan sonra kendim için çabalayacağım 

bakalım neler olacak”; AteĢ,“hayatta herkesin çizgileri olmalı ve en önemlisi o 

çizgilerine kendi riayet etmeli”; Demir, “ailemde babam çok dahil olmadığı için her 

başı sıkışan abi deyip bana geliyor ama şu sıralar bu beni çok yoruyor, kendi dünyama 

çekilmek istiyorum” ve Güney, “ben yardım etmeyi çok severim ama isteğim ölçüde, 

bunun dışına taşmayı pek istemem ama taşıranlar olunca sinirlerim bozuluyor ve 

yardım etme isteğimi alıyor” beyanlarında bulunmuĢlardır. Bu beyanlar kendilerini 

koruma adına geri çekilme politikası uygulayarak kayıtsız bağlanma modeline 

büründükleri görülmektedir. Bu durumu olumsuz algılamak doğru değildir.  

 

Deney grubundaki katılımcıların dönüĢüm süreçleri görüĢmeler vesilesi ile takip 

edildiğinden olaylarla baĢ etmeyaklaĢımları hakkında gözlem imkânı oluĢmuĢtur. 

Özellikle güvenli bağlanmıĢ bireylerin bir sonraki ölçekte kayıtsızlaĢması olumsuz baĢ 

etme yöntemlerini benimsediklerini göstermektedir. DOMAB katılımcıya hem kendi 
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benliği ve aile içi iliĢkiler hakkında farkındalık kazandırmaktadır hem de değerler ile 

aile içi iliĢkilerde meydana gelen olaylarla olumlu baĢ edebilmeyi desteklemektedir. 

Güvenli bağlanma modelinden kayıtsız ve saplantılı bağlanma modeline dönüĢen 

katılımcılar kendi benliği ile bağ kurmaya baĢladıklarını ve baĢ etme yöntemlerinin 

olumsuz olduğunu fark ettiklerini göstermektedir. Ama olumsuz baĢ etmeden olumlu 

baĢ etme yöntemlerine geçmek için henüz zamana ihtiyaçları olduğu da yine çıkan 

sonuçtan okunmaktadır. Çünkü dönüĢüm süreç gerektiren bir durumdur. Önce insan 

kendi olmalıdır kineyi nasıl yaptığının farkına varmalıdır. Ancak sonra kendine ve 

baĢkasına yaptığı olumsuz duygu ve davranıĢları değiĢtirebilir. Yani yapmıĢ olduğu 

fedakarlıkların ruhundaaçmıĢ olduğu yaraların iyileĢmesi ve özveri dengesinin 

kurulmasıyla yeniden güvenli bağlanmaya geçiĢleri mümkün olacaktır. Aynı 

zamandatahammül de yerini sabra ve hoĢgörüye bırakması ani ve yersiz patlamalardan 

insanları arındırmasının da güvenli bağlanmada büyük bir role sahip olacağı 

dikkatlerden kaçmamalıdır.Bir diğer yanlıĢ tanımlanan değer ise sevgi olduğunu ifade 

etmek mümkündür. Sevgi doğru yaĢanmadığı zaman acıma duygusu ile 

karıĢtırılmaktadır. Bu ayrım Özdoğan (2015-2016) tarafından da sıklıkla 

vurgulanmaktadır. ÇalıĢma kapsamında bu farklılığın gözlemlenmiĢ olduğunu da ifade 

etmek mümkündür. 

 

Güvenli bağlanma modelinden saplantılı bağlanma modeline geçen Yaz, çok zor 

bir aile hayatına sahiptir. Tıpkı o da diğer 16 katılımcı gibi tahammül eden ve fedakar 

bir kiĢiliğe sahiptir. Onu diğer katılımcılardan ayıran özelliği ise dinlediği her bir değeri 

ailesinin de öğrenmesini istemesiydi. Her görüĢmeden sonra “bunları mutlaka anneme 

de anlatmalıyım, o da yapsın ve babamın yaptıklarının altında daha fazla ezilmesin, 

yani en azından manevi yükünü atar” ifadesinde bulunmuĢtur. Bu sebepten sontest 

sonucunun saplantılı çıkması ĢaĢırtan bir durum olmamıĢtır. Çünkü kendisini ailenin 
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kurtarıcısı olarak görmektedir. Eğer o pes ederse ailede kimse bir daha toparlanamaz 

anlayıĢı hâkimdi. 

 

Korkulu bağlanma modeli korku ortadan kalktıktan sonra diğer bağlanma 

modellerinden birine dönüĢebildiği daha önce ifade edilmiĢtir (a.g.k., s. 32). Bu açıdan 

değerlendirildiğinde korkulu bağlanma modelinin saplantılı (Irmak) veya kayıtsız 

(SavaĢ) bağlanma modeline dönüĢmesi de sürpriz değildir. Buradan anlaĢılan, Irmak‟ın 

kendini sevme ve değer verme, SavaĢ‟ın ise baĢkasını sevme ve değer verme konusunda 

yetersiz kaldığıdır. 

 

Son olarak sonuçları DOMAB programının amacı ile doğru orantılı olarak 

bağlanma modelinin kayıtsız (GüneĢ ve Bahar) ve saplantılı (Deniz) bağlanma 

modelinden güvenli bağlanmaya dönüĢen üç kadın katılımcı gözlemlenmiĢtir.  

 

Güvenli bağlanma modelinde olan ve sonradan güvenli bağlanma modeline 

dönüĢen katılımcıların tamamında olaylarla baĢetmede diğerlerine göre daha olumlu ve 

pozitif yaklaĢım geliĢtirdikleri gözlemlenen bir diğer husustur. 
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Nr. Kod Ġsim Cinsiyet Ön test Son test 

1 KK 1 Kadın Kayıtsız Saplantılı=Kayıtsız 

2 KK 2 Kadın Korkulu=Kayıtsız Kayıtsız 

3 KK 3 Kadın Kayıtsız Kayıtsız 

4 KK 4 Kadın Kayıtsız Korkulu 

5 KK 5 Kadın Korkulu Kayıtsız 

6 KK 6 Kadın Saplantılı Güvenli 

7 KK 7 Kadın Güvenli Güvenli 

8 KK 8 Kadın Kayıtsız Kayıtsız 

9 KK 9 Kadın Kayıtsız Kayıtsız 

10 KK 10 Kadın Kayıtsız Korkulu=Kayıtsız 

11 KE 1 Erkek Saplantılı Korkulu 

12 KE 2 Erkek Kayıtsız Saplantılı 

13 KE 3 Erkek Saplantılı Güvenli 

14 KE 4 Erkek Saplantılı Korkulu=Saplantılı 

15 KE 5 Erkek Kayıtsız Korkulu 

16 KE 6 Erkek Kayıtsız Kayıtsız 

17 KE 7 Erkek Güvenli Güvenli 

18 KE 8 Erkek Güvenli Saplantılı 

19 KE 9 Erkek Kayıtsız Kayıtsız 

20 KE 10 Erkek Güvenli Kayıtsız 
Tablo 31: Kontrol Grubunun ĠÖA Sunucu Bağlanma Modelleri 

 

Kontrol grubunun sonuçları incelendiğinde benzer karıĢıklık gözlemlenmektedir. 

Deney grubunda meydana gelen değiĢiklikler açıklanabilirken burada herhangi bir 

müdahale olmadığı için yoruma tabi tutulmaktadır.  

 

Deney ve kontrol grubunun verileri örneklem grubunun Ankara Ġlahiyat Fakültesi 

öğrencileri olmalarından hareketle sonuçlar Ģu Ģekilde değerlendirilebilir. Ankara 

Ġlahiyat Fakültesi‟nde yapılmıĢ olan araĢtırma eğitimin devam ettiği süre içerisinde 

gerçekleĢtirilmiĢ olması dikkate alındığında fakültedeki derslerin öğrencilere sunduğu 

sorgulayıcı eğitiminin devam etmesi, araĢtırmaya katılan kontrol grubundaki 

katılımcıların süreçlerine ve dolayısıyla bağlanma modellerinin değiĢiklik göstermesine 

neden olduğunu görmek mümkündür. Çünkü özellikle Ankara Ġlahiyat Fakültesi 

hocaları öğrencilerinden taklidi değil tahkiki bir iman anlayıĢını benimsemelerini 

beklemektedir. Bunun için öğrencilerine sorgulamayı ve olaylar üzerinde düĢünmelerini 
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ifade ederek desteklemektedirler. Kontrol grubunda benzer sonuç TA ölçeğinde de 

görülmektedir. Orada da aynı sebepler söz konusudur. 

 

Kontrol grubundaki katılımcılardan KK 1, KK 2, KK 10 ve KE 4‟ün sonuçlarına 

bakıldığında ön veya son testte iki farklı bağlanma modelinin eĢit sonuçta çıkması 

onları deney grubundan ayıran önemli bulgular olduğunu ifade etmek mümkündür. 

Korkulu=saplantılı veya korkulu=kayıtsız sonucunda olan katılımcılar bağlanma 

modelinde iki temel bağlanmanın olduğunu ve korku düzeyi arttıkça ya kendine olan 

güvenini ya da karĢısındakine olan güvenini yitirmesinden dolayı meydana geldiği 

bilgisini destekler niteliktedir. Bir kadın katılımcının sonucunun saplantılı=kayıtsız 

çıkması ise benlik bilincinin farkında olmanın önemini ortaya çıkarmaktadır. Henüz 

kendinin bilincinde olmayan, ne istediğini ve bir durumun nasıl olması gerektiğini 

bilmekte zorluk çektiği düĢünülmektedir. Her ne kadar zor olsa da yaĢam devam ettiği 

sürece bilinçli veya değil, geliĢim ve dönüĢüm de devam edecektir.  

 

2.2  Deney ve Kontrol Grubunun TA Ölçeği Puanları Arasındaki Anlamlılık 

Düzeyi 

 

Katılımcıların DOMAB programı uygulanmadan önce deney ve kontrol grubunun 

TAölçeği puanlarının anlamlı farklılık gösterme durumu Mann Whitney U testi ile 

incelenmiĢtir. Sonuçlar Tablo 32‟de sunulmuĢtur. 
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Ön-Test Grup n 𝑿  Ss 
Sıra 

Ortalaması 
U p 

Sevgi 

yönelimli 

Deney 20 52,70 4,82 19,28 
175,500 0,506 

Kontrol 20 53,25 6,26 21,73 

Korku 

Yönelimli 

Deney 20 44,65 4,44 22,05 
169,00 0,400 

Kontrol 20 43,75 4,05 18,95 
Tablo 32: Tanrı Algısı Ölçeği Deney-Kontrol Grubu Ön Test Sonuçları 

 

Tablo 32 incelendiğinde, DOMAB programı uygulanmadan önce deney ve 

kontrol grubunun sevgi yönelimli ve korku yönelimli Tanrı algısı ön test puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı (p>0.05) görülmektedir. Diğer bir 

deyiĢle uygulama yapılmadan önce deney ve kontrol grubunun Tanrı algısı düzeyleri 

benzerdir. Bu durumda deney ve kontrol grubu son test puanları arasında oluĢabilecek 

herhangi bir farklılığın yapılan DOMAB programı uygulamasına dayanacağı 

söylenebilir. 

 

Katılımcılara DOMAB programı uygulandıktan sonra deney ve kontrol grubunun 

TA ölçeği puanlarının anlamlı farklılık gösterme durumu Mann Whitney U testi ile 

incelenmiĢtir. Sonuçlar Tablo 33‟de sunulmuĢtur. 

 

Son-Test Grup n 𝑿  ss 
Sıra 

Ortalaması 
U p 

Sevgi 

yönelimli 

Deney 20 56,55 3,68 23,65 
137,00 0,086 

Kontrol 20 52,65 7,06 17,35 

Korku 

Yönelimli 

Deney 20 46,60 3,82 25,48 
100,50

*
 0,007 

Kontrol 20 43,00 4,93 15,53 
*
p<0,05        

Tablo 33: Tanrı Algısı Ölçeği Deney-Kontrol Grubu Son Test Sonuçları 

 

Tablo 33incelendiğinde, DOMAB programı uygulandıktan sonra deney ve kontrol 

grubunun sevgi yönelimli Tanrı algısı son test puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olmadığı (p>0.05) görülürken, korku yönelimli Tanrı algısı puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu (p<0,05) tespit edilmiĢtir. Sıra 
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ortalamaları incelendiğinde deney grubundaki katılımcıların korku yönelimli Tanrı 

algısı puanları sıra ortalamalarının (25,48) kontrol grubundaki katılımcıların korku 

yönelimli Tanrı algısı puanları sıra ortalamasından (15,53) daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  

 

Burada dikkat edilmesi gereken bir durum söz konusudur. O da, ölçekte korku 

yönelimli Tanrı algısı puanlarının artması demek, katılımcıların korku yönelimli Tanrı 

algısının düĢtüğü anlamını taĢımakta olduğudur. Bu husus dikkate alındığında 

uygulanan programın katılımcıların korku yönelimli Tanrı algısının düĢmesinde etkili 

olduğu söylenebilir. Buna göre, DOMAB programı katılımcıların korku yönelimli Tanrı 

algısının değiĢmesinde etkili olduğu söylenebilir. Deney ve kontrol grubu için ayrı ayrı 

TA ölçeği ön test-son test puanları arasında anlamlı farklılık olup olmadığı Wilcoxon 

ĠĢaretli Sıralar testi ile incelenmiĢtir. Sonuçlar tablo 34‟de sunulmuĢtur. 

 

 Grup Test n 𝑋  ss 
Pozitif Sıra 

Ortalaması 

Negatif Sıra 

Ortalaması 
Z p 

Sevgi 

yönelimli 

 

Deney 
Ön test 20 52,70 4,82 

10,06 9,00 3,472
*
 0,001 

Son test 20 56,55 3,68 

Kontrol 
Ön test 20 53,25 6,26 

6,60 11,67 0,104 0,917 
Son test 20 52,65 7,06 

Korku 

Yönelimli 

Deney 
Ön test 20 44,65 4,44 

9,50 9,50 2,500
*
 0,012 

Son test 20 46,60 3,82 

Kontrol 
Ön test 20 43,75 4,05 

8,50 11,67 0,407 0,684 
Son test 20 43,00 4,93 

*
p<0,05          

Tablo 34: Tanrı Algısı Ölçeği Deney-Kontrol Grubu için Ön Test- Son Test Farklarının 

Ġncelenmesi 

 

Tablo 34 incelendiğinde, DOMAB programı uygulanan deney grubunun TA 

ölçeği sevgi yönelimli Tanrı algısı ve korku yönelimli Tanrı algısı ön test-son test 

puanlarının istatiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği (p<0,05) görülmüĢtür. Anlamlı 

farklılık tespit edilen deney grubunda sevgi yönelimli Tanrı algısı son test puanları 

ortalaması (56,55) ön test puanları ortalamasından (52,70) daha yüksek ve korku 
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yönelimli Tanrı algısı son test puanları ortalaması (46,60) ön test puanları 

ortalamasından (44,65) daha yüksek olarak tespit edilmiĢtir. Buna göre, DOMAB 

programı uygulanan deney grubundaki bireylerin sevgi yönelimli Tanrı algısının 

artmasına ve korku yönelimli Tanrı algısının azalmasında etkili olmuĢtur. DOMAB 

programı uygulanmayan kontrol grubunda ise TA ölçeği sevgi yönelimli Tanrı algısı ve 

korku yönelimli Tanrı algısı ön test-son test puanlarının istatiksel olarak anlamlı 

farklılık göstermediği (p>0,05) tespit edilmiĢtir.  

 

Yapılan çalıĢmada katılımcıların Tanrı anlgılarının istatiksel sonuçlarında deney 

ve kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık göstermesi DOMAB programının baĢarılı 

sonuçlara ulaĢılmasında katkı sağladığı anlaĢılmıĢtır. AraĢtırma sorularından biri olan 

katılımcıların bağlanma modelleri ile Tanrı algısıarasında bir iliĢki olup olmadığını 

anlamak için öntest-sontest sonucu kapsamındabağlanma modellerinde yapılan detaylı 

inceleme Tanrı algısında da gerçekleĢtirilmiĢtir. Deney ve kontrol grubunun TA ölçeği 

öntest-sontest ölçüm sonuçları Tablo 35 ve 36‟da verilmiĢtir.  

 

Aynı zamanda katılımcıların sevgi yönelimli veya korku yönelimli Tanrı algısına 

sahip olma durumuna karar verebilmek için Tanrı Algısı Ölçeği alt boyutu puanları olan 

sevgi yönelimli Tanrı algısı ve korku yönelimli Tanrı algısı ölçek puanları üzerinden 

kümeleme analizi yapılmıĢtır. Kümeleme analizinde grup sayısı ikiye sabitlenmiĢtir. 

Analiz yapılıp katılımcıların grup üyeleri oluĢturulduktan sonra gruptaki bireylerin 

ölçek puanlarının ortalaması incelenmiĢtir. Ölçek puan ortalamaları yüksek olan grup 

sevgi yönelimli Tanrı algısına sahip ve ölçek puan ortalaması düĢük olan grup korku 

yönelimli Tanrı algısına sahip olan grup olarak belirlenmiĢtir. Buna göre, ön test ve son 

test puanlarına göre sevgi yönelimli ve korku yönelimli Tanrı algısına sahip bireyler 

yine Tablo 35 ve 36‟da sunulmuĢtur. 
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Nr. Kod Ġsim Cinsiyet Ön test Son test 

1 Nehir Kadın Sevgi Sevgi 

2 Çiçek Kadın Korku Sevgi 

3 Yıldız Kadın Korku Sevgi 

4 Deniz Kadın Sevgi Sevgi 

5 GüneĢ Kadın Sevgi Sevgi 

6 Su Kadın Sevgi Sevgi 

7 Irmak Kadın Sevgi Sevgi 

8 Bahar Kadın Korku Sevgi 

9 Yaz Kadın Korku Sevgi 

10 Hilal Kadın Korku Sevgi 

11 Toprak Erkek Sevgi Sevgi 

12 BarıĢ Erkek Sevgi Sevgi 

13 Rüzgâr Erkek Sevgi Sevgi 

14 SavaĢ Erkek Korku Korku 

15 AteĢ Erkek Sevgi Sevgi 

16 Doğa Erkek Sevgi Sevgi 

17 Demir Erkek Sevgi Sevgi 

18 Fırat Erkek Sevgi Sevgi 

19 Kuzey Erkek Sevgi Sevgi 

20 Güney Erkek Sevgi Sevgi 
Tablo 35: Deney Grubunun TA Ölçeği Sunucu Tanrı Algıları 

 

Tablo 35 incelendiğinde,  

 

 5 kadın (Çiçek, Yıldız, Bahar, Yaz ve Hilal) ve 1 erkek (SavaĢ) olmak üzere 

toplam 6 katılımcı korku yönelimliTanrı algısına sahiptir. 

 5 kadın (Nehir, Deniz, GüneĢ, Su ve Irmak) ve 9 erkek (SavaĢ hariç) olmak 

üzere toplam 14 katılımcı sevgi yönelimliTanrı algısına sahiptir. 

 

DOMAB programına baĢlamadan önce 20 katılımcıdan 6‟sının korku yönelimli 

Tanrı algısına sahip oldukları tespit edilmiĢtir. Program uygulandıktan sonra ise 1 erkek 

katılımcı dıĢındaki tüm katılımcıların sevgi yönelimli Tanrı algısına dönüĢtüğü 

anlaĢılmıĢtır. DOMAB programı deney grubununTanrı algılarını olumluya 

yönlendirdiği açıkça görülmektedir. Kontrol grubununTA sonuçları ile ĠÖA sonuçları 

arasında benzerlik göstermektedir.  
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Nr. Kod Ġsim Cinsiyet Ön test Son test 

1 KK 1 Kadın Korku Sevgi 

2 KK 2 Kadın Sevgi Sevgi 

3 KK 3 Kadın Sevgi Sevgi 

4 KK 4 Kadın Sevgi Sevgi 

5 KK 5 Kadın Korku Korku 

6 KK 6 Kadın Korku Sevgi 

7 KK 7 Kadın Sevgi Sevgi 

8 KK 8 Kadın Korku Korku 

9 KK 9 Kadın Sevgi Sevgi 

10 KK 10 Kadın Korku Sevgi 

11 KE 1 Erkek Korku Sevgi 

12 KE 2 Erkek Korku Korku 

13 KE 3 Erkek Sevgi Sevgi 

14 KE 4 Erkek Sevgi Korku 

15 KE 5 Erkek Sevgi Sevgi 

16 KE 6 Erkek Korku Sevgi 

17 KE 7 Erkek Korku Korku 

18 KE 8 Erkek Sevgi Sevgi 

19 KE 9 Erkek Korku Sevgi 

20 KE 10 Erkek Sevgi Korku 
Tablo 36: Kontrol Grubunun TA Ölçeği Sunucu Tanrı Algıları 

 

Tablo 36 incelendiğinde, sadece sevgi yönelimli veya sadece korku yönelimli 

Tanrı algısına sahip olan katılımcıların olduğu gibi, sevgi yönelimliden korku 

yönelimliye, korku yönelimliden de sevgi yönelimliye dönüĢtüğü görülmektedir.  

 

Özetle, 

 5 kadın ve 3 erkek olmak üzere toplam 8 katılımcı sevgi yönelimli Tanrı 

algısına, 

 2 kadın ve 2 erkek olmak üzere toplam 4 katılımcı korku yönelimli Tanrı 

algısına sahiptir. 

 3 kadın ve 3 erkek olmak üzere toplam 6 katılımcı korku yönelimliden sevgi 

yönelimli Tanrı algısına, 

 2 erkek katılımcı ise sevgi yönelimliden korku yönelimli Tanrı algısına 

dönüĢmüĢtür. 
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Deney grubu ile kontrol grubu karĢılaĢtırıldığında kontrol grubundaki sonuçların 

deney grubuna göre çeĢitlilik göstermektedir. Deney grubunda katılımcı sevgi yönelimli 

ise sevgide sabitlendiği, korku yönelimli ise korkuda sabitlendiği ve son olarak korku 

yönelimliden sevgiye dönüĢtüğü gözlemlenmiĢtir. Kontrol grubunda ise deney 

grubundan farklı olarak sevgi yönelimli Tanrı algısından korku yönelimliye dönüĢtüğü 

gözlemlenmiĢtir. 

 

Genel olarak değerlendirildiğinde kontrol grubunda 20 katılımcının 8‟i öntest-

sontest sonucunda sevgi yönelimli ve 6‟sı korkudan sevgiye dönüĢtüğü görülmektedir. 

Sonuç olarak toplam 14 katılımcının sevgi yönelimli Tanrı algısına sahip olması 

bağlanma modellerindeki değiĢiklikle aynı sebeple iliĢkilendirilebileceğini 

göstermektedir. Sorgulayıcı olarak tanımlanan ilahiyat eğitimine devam etmekte olan 

katılımcıların tıpkı bağlanma modellerindeki değiĢiklik gibi Tanrı algılarında da 

değiĢikliğe neden olduğu anlaĢılmaktadır. AraĢtırmaya katılan 6 katılımcının korku 

yönelimli Tanrı algısına sahip olması sayıca az olduğu da dikkate alınmalıdır. Böylece 

fakültede verilen eğitimin niteliği öne çıktığını ifade etmek mümkündür. 
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TARTIġMA VE YORUM 

 

AraĢtırmanın ağırlığını nitel kısım oluĢturmasından dolayı tezin tartıĢma ve yorum 

bölümünde nitel bulgulara sıklıkla atıfta bulunulmuĢtur. AraĢtırma kapsamında gün 

yüzüne çıkan tüm noktalar ve farkındalıklar özenle aktarılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu 

sebepten akıĢ içinde boĢluk oluĢumundan kaçınmak adına burada detay bilgilere yer 

verilmiĢtir. 

 

Aile içi yaĢantılar bireye hayatının birçok alanında rehberlik etmektedir. Bu 

alanların en baĢında ise iliĢkiler gelmektedir. Çünkü iliĢkiler insanın olduğu her yerde 

mevcuttur. Ġnsan, iliĢkileri anladığı ve iliĢkilerin içinde aktif olduğu sürece kendi yolunu 

bulma veya gideceği istikameti belirleme Ģansına eriĢme imkânı bulacaktır. ĠliĢkiler her 

ne kadar karmaĢık görünse de her insanın kendi içinde bir çözümü olacağı 

düĢünülmektedir. Bunun için insan, kendi yaĢantısı içinde aktif rol oynamalıdır. Aile içi 

iliĢkileri temel eğitimin en önemli yapıtları olarak kabul edildiğinde, bir baĢkasına nasıl 

yaklaĢması veya yaklaĢmaması gerektiği bilincine içsel bir ölçüt geliĢtirerek ulaĢmıĢ 

olacaktır. AraĢtırma, özelde aile içi iliĢkiler, genelde ise ikili iliĢkiler “nasıl 

değerlendirilmelidir” düĢüncesinden hareketle oluĢmuĢtur.  

 

Bilinen her Ģeyin baĢı yani bir baĢlangıç noktası vardır. BaĢlayan her Ģey zaman 

içerisinde birtakım kurallara ve kaidelere bağlanmıĢtır. Bilim dünyasında ise kurallar ve 

kaideler kuramlara dönüĢmüĢtür. Kuramlar hayat sahasından elde edilen tüm veriler ve 

çıkarımlarla oluĢturulmuĢtur. UlaĢılan her sonuç ve çıkarımlar hayatı anlamlandırmada 

büyük ölçüde hizmet etmiĢtir. ĠliĢkileri anlama ve anlamlandırma noktasında büyük 

hizmet sağlayan kuramlardanbirisi de bağlanma kuramıdır. Bowlby ile baĢlayan bu 

süreç birçok bilim insanı ile çeĢitlenmiĢtir.  
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Bağlanma modelleri insanların birbiri ile nasıl bir iliĢki içerisinde olduğunu 

göstermektedir. Literatürde bağlanma modellerine iliĢkin çalıĢmalarda birtakım 

sonuçlara ulaĢıldığı görülmektedir. Harwood, Miller ve Irizarry (1995) yaptıkları 

araĢtırma sonucunda bireylerin bağlanma stillerinin ve iĢlevlerinin evrensel olduğunu, 

bunun yanında bağlanma örüntülerinin ise kültürden kültüre farklılık gösterdiği 

vurgusunu yapmaktadırlar. Van Ijzendoornve Kronenberg (1988) bu farkın güvenli 

bağlanmada görülmediğini lakin güvensiz bağlanmada etkili olduğunu ifade 

etmektedirler. (akt. Güngör, 2000:43). 

 

Miller ve Irizarry bireylerin bağlanma stillerinin ve iĢlevlerinin evrensel olduğunu 

ve herhangi bir kültürel farklılıklara tabi tutulmadığı ifadesi bağlanma teorisinin 

baĢlangıç noktasının insanlık tarihine kadar gittiği düĢüncesini doğurmaktadır. Özellikle 

Gabriel Marcell‟in varolabilmenin ancak bağlanarak mümkün olduğunu (Bayraktar, 

2014) ifade etmesi bağlanmanın varoluĢsal bir boyutunun varlığını ve böylece 

bağlanmanın tarihsel bir zemininin olduğunu sunmaktadır. Genel bir bakıĢla tarihsel 

sürecin baĢlangıcı “Adem ve EĢine” kadar uzanabildiği düĢüncesini akla getirmektedir.  

 

Dünyanın ilk sakinleri olan Adem ve EĢi hakkında ilahi dinlerde yer yer 

farklılıklar olmasına rağmen ortak bir anlayıĢın olduğu söylenebilir. Bu anlayıĢ yasaklı 

olan ağaca yaklaĢmaları neticesinde düzenlerinin bozulmasıdır. Nitekim yüce Allah 

Bakara suresinin 35. ayetinde Ģöyle buyurmaktadır: “Âdem‟e dedik ki; “Ey Âdem! Sen 

ve eĢin, cennete yerleĢin! Orada istediğinizden bol bol yiyin! Fakat Ģu ağaca 

yaklaĢmayın! Yoksa kendinize zulmetmiĢ olursunuz.(Bakara, 2/35)” (Peker, 2009:5). 

Yahudi ve Hıristiyan geleneğinde cennetten çıkarılma hadisesi “asli günah” olarak 

anlatılmaktadır. Ayrıca Adem‟in iĢlediği günahın nesilden nesile aktarıldığı düĢüncesi 

de özellikle Hıristiyan geleneğinde devam etmektedir (Tümer, 1991).  
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Anlatı değerlendirildiğinde Ģöyle bir yaklaĢımdan bahsedilebilir. Adem ve EĢi 

cennette bir “denge (itidal)” halinde iken yasaklı ağaca yaklaĢma sebebiyle bir “bozuluĢ 

(ifrat ve tefrit)” yaĢamıĢlardır. Yer yüzündeki tüm doğa olayları “oluĢ ve bozuluĢ” (Ġbn 

Sina, 2014) ile kendini dengelemektedir. Bu durum insanlar için de geçerlidir. Ġslam 

geleneğinde Âdem insan demektir ve insan hata yapabilen bir varlıktır. Yapılan hatalar 

saf ve temiz olan insan fıtratına zarar vermemektedir. Burada dikkat edilmesi gereken 

hatadan dönebilmek olmalıdır. Özellikle hac ve umre görevi icra edilirken görevli 

hocaların anlatılarında, yasaklı ağaca yaklaĢmalarının neticesinde Adem ve EĢi‟nin 

dünyaya indirildiklerinde birbirinden çok uzak yerlere indirildikleri (söz gelimi biri 

dünyanın bir ucuna diğeri diğer ucuna) ve birbirlerine ise Arafat‟ta kavuĢtukları ifade 

edilmektedir. Bağlanma sürecinin baĢlangıç noktasının buraya kadar uzanmasına 

gelecek olunursa, dünya sahasına indiklerinde meydana gelen en önemli husus “iki” 

cinsiyetin ortaya çıkıĢı gibi her Ģeyin çift yaratılmasıdır. Nitekim Kur‟an‟da yüce Allah, 

“Her Ģeyden çift yarattık. Belki düĢünüp değerlendirirsiniz. (Zâriyât, 51/49)” (Peker, 

2009:521) buyurmuĢtur. Kur‟an‟da her Ģeyin çiftiyle yaratıldığına dair bir çok ayet yer 

almaktadır (Hud-40, Rad-3, Taha-53, Mü‟minun-27, ġuara-7, Lokman-10, Fatır-11, 

Necm-45, Rahman-52, Kıyamet-39, Nebe-8). Her Ģey çifti ile yaratılmıĢ ve bu çiftler 

ayrı düĢmüĢ ise birbirini bulması, bozulan dengenin yeniden inĢa edilmesi yani yeniden 

oluĢumun gerçekleĢmesi için aralarında çekimin olması gerekir. Bu da zıtlıklarla 

mümkündür (kadın-erkek, artı-eksi, iftar-tefrit, saplantılı-kayıtsız gibi çekim yasaları).  

 

Bağlanma açısından bu noktada iki model öne çıkmaktadır. Kayıtsız ve saplantılı 

bağlanma modelinin iliĢki anlamında çekim yasasına bağlı olduğu düĢüncesi güçlü 

ihtimaller arasında yerini belirlemektedir. Böylece bağlanma modelinin özellikle 

kayıtsız ve saplantılı bağlanma modelinin evrenselliği konusunun yaratılıĢ uzantısı 

hakkındaki fikir de kayıtlara düĢmüĢ olacaktır.  
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Güvenli bağlanma bozulmuĢ olan dengenin tekrardan oluĢumunun bir sonucudur 

ve dünyada gerçekleĢmesi gereken bir durum olarak değerlendirilmelidir. GeçmiĢ 

referans alındığında görülüyor ki, Adem ve EĢi hatalarının farkına vararak tövbe 

etmiĢlerdir. Bu tövbe A‟raf suresinin 23. ayetinde Ģöyle geçmektedir. “Dediler ki: “Ey 

rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağıĢlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan 

edenlerden oluruz!” buyurulmuĢtur” (Özdoğan, 2010:159). Böylece bozulmuĢ olan bir 

durumun tövbe ile yeniden oluĢabileceği yani dönüĢebileceği görülmektedir. Adem ve 

EĢi‟nin örneği de süreç içinde bireyin bağlanma modelinin de değiĢik gösterebileceğine 

ıĢık tutmaktadır. 

 

AraĢtırmanın sonucunda da bağlanma modellerinde değiĢiklik meydana 

gelebileceği görülmüĢtür. Bu değiĢiklikler ancak araĢtırma kapsamında gözlem sonucu 

anlaĢılmıĢtır. Daha önce buna benzer bir çalıĢmaya rastlanmamasından dolayı 

bağlanmanın baĢlangıcı üzerine yoğunlaĢılmıĢtır. Bu sayede bağlanma modellerinde iyi 

veya kötü bir bağlanma modeli olmadığı, kiĢisel çalıĢmalar ve gayretlerle güvenli 

bağlanma modeline geçiĢ yapılabileceği anlaĢılmıĢtır. Genel anlamda dünyadaki 

iliĢkilerin tamamı bu çerçevede ele alınabilir. Çünkü sadece bir iliĢkisinde değil her 

iliĢkisinde güven hissine ihtiyaç duymaktadır. 

 

Bağlanma modellerininkuĢaklararası aktarımında kültürden kültüre farklılık 

gösterdiğini savunan Güngör (2000) doktora çalıĢmasında, anababalık stillerinin 

bağlanma modelinin kuĢaklararası aktarımı hususunda bir rolü olup olmadığını 

araĢtırmıĢtır. Bu noktada iki anababalık stili öne çıkmaktadır. Sıcak ilgili ve sıkı 

denetimli anababalık stili. Sıcak ilgili stil literatürde duyarlılık kavramı ile anılmaktadır. 

Duyarlı olan anababaların sıkı denetimli olanlara göre daha güvenli bir iliĢki 

kurulmasına ve güveni sonraki kuĢaklarına aktarmalarına imkan sağladığı açıklanmıĢtır. 
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Ayrıca bu tutum ergenlerin kimlik geliĢimini de olumlu etkilediği ifade edilmektedir 

(Güngör, 2000). Bu çalıĢma aile içi rollerde anne ve baba tutumlarının önemini 

desteklemektedir. AraĢtırma grubundaki katılımcıların iliĢkilerinde anne ve babanın 

iliĢkinin temelini, kardeĢlerin ise iliĢkilerin sürekliliğini temsil ettiğini göstermektedir. 

Kısaca bağlanmayı anne ve babadan, bağları sürdürmeyi kardeĢlerden öğrenildiği ifade 

etmek mümkündür.  

 

Anababalık stillerinin baĢarılı olamadığı durumlar da olabilir. Adem ve EĢin‟den 

dünyaya gelen çocukların olduğu da bilinmektedir. Ġsimleri bilinenler ise Habil ile 

Kabil‟dir. Aralarında yaĢanan olay Maide suresinde geçmektedir (Maide, 5/27-40). 

Günümüz çalıĢmaları geçmiĢe de ıĢık tutmaktadır. Aileler çocuklarının yetiĢmelerinde 

ebeveyn tutumlarıyla katkı sağlamalarının yanında çocukların bedensel, zihinsel ve 

ruhsal geliĢimlerinde önemli rol oynadığı anlaĢılmıĢtır. Ġlerki yaĢlarında ailenin dıĢında 

geliĢen ve ailenin müdahil olamayacağı durumlar da yaĢanabilmektedir. Böyle 

zamanlarda bazen sadace ailenin çocuğuna aktardıklarının yanında çocuğun kendi 

becerileri de gün yüzüne çıkmaktadır. “Zihinsel, ahlaki ve sosyal geliĢimlerinin yanında 

bireysel farklılıklar”ının (Bacanlı, 2015) da bu süreçte etkin rol oynadığı dikkatlerden 

kaçmamalıdır. Eğer aktarımda bir baĢarısızlık söz konusu ise bu durumlar düĢünülerek 

eksikliklerin giderilmesi için çalıĢılabileceği ve dönüĢümün yaĢanabileceği söylenebilir. 

 

Yine araĢtırma sonuçlarında bağlanma modellerinde meydana gelen 

değiĢikliklerin aile dıĢı alınan eğitimle de iliĢkili olabileceği ortaya çıkmıĢtır. Örneklem 

grubunun aldığı sorgulayıcı eğitimin deney ve kontrol grubunda hem bağlanma 

modellerine hem de Tanrı algılarına etki ettiğini göstermektedir. Bunun yanında deney 

grubu ile yapılan DOMAB programı katılımcıların bağlanma modellerini yani 

kendilerini tanımaya baĢlamaları (benlik algılarının açığa çıkması) nicel açıdan 
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araĢtırmada anlamlı bir farklılık göstermemiĢ olmasına rağmen nitel olarak anlamlılıklar 

kazanmıĢtır. Tanrı algılarında katlımcılar arasında istatiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

bulunmasının sebebini de DOMAB programı olarak gösterilebilir. Böylece ailenin 

baĢlattığı sürecin sonraki iliĢkiler ve eğitimlerle (Formal ve Ġnformal Eğitim) de 

Ģekillenebileceği anlaĢılmıĢtır. 

 

TA ölçüm sonuçlarında deney ve kontrol grubu arasında farklılık olmasının 

yanında kontrol grubunda herhangi bir müdahale olmadığı halde olumlu değiĢiklik 

gösteren sonuçların da görülmesi ilahiyat öğrencisi olan katılımcıların aldıkları eğitime 

dayanabileceği düĢüncesini Erdoğan‟ın 2014 yılında yapmıĢ olduğu çalıĢması 

desteklemektedir. Erdoğan çalıĢmasındadört farklı üniversitenin eğitim ve ilahiyat 

fakültelerindeki öğrencilerin Tanrı algıları karĢılaĢtırılmıĢtır. Ġlahiyat fakültelerinde 

okuyan öğrencilerin TA puanlarının eğitim fakültesinde okuyanlara göre anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu görülmüĢtür. Yani bu öğrencilerin Tanrı algılarının daha seven 

ve olumlu olduğu ifade edilmektedir (Erdoğan, 2014).  

 

ĠÖA ölçeğigenelde tek ölçümlü (öntest-sontest olmayan) çalıĢmalarda kullanıldığı 

görülmüĢtür (Tutarel ve ÇavuĢoğlu, 2006; Terzi ve Cihangir Çankaya, 2009;Ġlhan ve 

Özdemir, 2012; Kapucu, 2014). Bu durum öntest-sontest çalıĢmalarının verilerinin 

karĢılaĢtırılması bakımından sınırlılık teĢkil etmektedir. AraĢtırma kapsamında ölçekler 

ile ulaĢılan bulgular arasında istatistiksel (nicel) bir iliĢki bulunamaması araĢtırmanın 

karma yöntemle gerçekleĢtirilmiĢ olması ile farklı bir değerlendirmeden de 

faydalanılabileceğini göstermiĢtir. Bu sebeple yarı yapılandırılmıĢ görüĢmeden (nitel) 

elde edilen veriler ile iliĢkiler değerlendirilerek çalıĢmanın kapsamlılığını ortaya 

çıkarmıĢtır. Yapılan araĢtırmada elde edilen sonuçlar farklı bir ölçeğin yanı sıra, yarı 
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yapılandırılmıĢ görüĢme ile araĢtırmaya niteliksel güçlenme sağlayarak bağlanma 

çalıĢmaları için literatüre katkıda bulunacağı düĢünülmektedir. 

 

Tutarel ve ÇavuĢoğlu (2006) yaptıkları çalıĢmada çiftlerin evlilik uyum puanları 

ile bağlanma modelleri arasında bir iliĢkinin olduğunu ortaya koymak için ĠÖA‟inden 

yararlanmıĢlardır. Evlilik uyum puanı en yüksek olan çiftler güvenli, en düĢük olan 

çiftler ise korkulu bağlanma modelinde olanlardır. Evlilik uyum puanı güvenli 

bağlanmaya en yakın puan saplantılı bağlanan çiftler olarak literatüre geçmiĢtir (Tutarel 

ve ÇavuĢoğlu, 2006). Aile içi bağlar değerlendirildiğinde güvenli bağlanan 

katılımcıların tamamı (anne-babası boĢanmıĢ ve güvenli bağlanan bir erkek katılımcı 

dıĢında) aile içi bağlarda tüm aile üyelerinin olumlu iliĢkilerle birbirine bağlı olduğu 

görülmektedir. 

 

Ġlhan ve Özdemir (2012), yetiĢkinlerin kimlik statülerinde bağlanma modelleri, 

yaĢ ve cinsiyet gibi değiĢkenlerin yordayıcı bir rolü olup olmadığını incelemiĢlerdir. 

Hem yaĢ hem de cinsiyet bakımından güvenli ve saplantılı bağlanan kiĢilerin kimlik 

statüleri anlamlı ve olumlu Ģekilde yordanmakta olduğunu ifade etmiĢlerdir (Ġlhan ve 

Özdemir, 2012). Katılımcıların bağlanma modelleri ile aile içi korku duygusu arasında 

cinsiyet değiĢkeninin yordayıcı bir rolü olup olmadığına bakılmıĢtır. Verilen cevaplar 

farklılık göstermenin yanında, tamamı aynı bağlanma modelinde olup ortak cevapların 

da olduğu gözlemlenmiĢtir. AraĢtırmaya katılanve kayıtsız bağlanma modeline sahip 

olan katılımcıların dördünün en büyük korkusunun aile üyelerinden herhangi birini 

kaybetme korkusu olduğunu belirtmiĢtir. Dört katılımcılardan üçü erkek olması 

bakımından bu korkunun erkeklerde daha fazla olduğu söylenebilir. Dört kadın 

katılımcının ise en büyük korkusu ailenin gözünde değer kaybetmek olduğu 

görülmektedir. Burada dikkati çeken nokta kadın katılımcıların bağlanma modellerinde 
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herhangi bir ortaklık olmayıĢıdır. Yani her biri farklı bir bağlanma modeline sahiptir. 

Aile içinde korku kavramına yer olmayan altı katılımcı cinsiyet bakımından eĢittir (3 

kadın, 3 erkek). Bağlanma modelleri bakımından ise güvenli bağlanma modelinde 

olanların üstünlüğü söz konusudur (2 kadın, 2 erkek). Son iki katılımcı ise kayıtsız 

bağlanma modelindedir. 

 

Kapucu (2014), çalıĢmasında evli çiftlerin evlilik kalitesi ile bağlanma 

modellerinin demogrifik özelliklerle bir iliĢkisi olup olmadığını araĢtırmıĢtır. Evlilik 

kaliteleri bireylerin bağlanma modellerine ve cinsiyetlerine göre farklılaĢtığı ifade 

edilmiĢtir. AraĢtırmada erkekler güvenli ve kayıtsız bağlanma modellerinde yüksek 

orana sahip oldukları, kadınlar ise yüksek oranda korkulu ve saplantılı bağlanma 

modellerinde oldukları anlaĢılmıĢtır (Kapucu, 2014). Kapucu‟nun erkeklerin bağlanma 

modelinin güvenli ve kayıtsız modelde yoğunlaĢtığı sonucu bu çalıĢma ile de benzerlik 

göstermektedir. Deney grubundakion erkek katılımcının yarısı güvenli yarısı ise kayıtsız 

bağlanma modeli olarak kayıtlara geçmiĢtir. Kadın katılımcılarda ise sonuçlar 

Kapucu‟nun ulaĢtığı sonuç ile farklılaĢmaktadır. Deney grubundaki on kadın 

katılımcıdan dördü güvenli, üçü kayıtsız, ikisi saplantılı ve biri korkulu bağlanma 

modeline sahip olduğu anlaĢılmıĢtır. Bu durum niceliksel olarak karĢılaĢtırıldığında 

araĢtırmaya katılan kadınların ağırlıklı olarak güvenli ve kayıtsız bağlanma modelinde 

oldukları görülmektedir.  

 

Terzi ve Cihangir Çankaya (2009), bireylerin bağlanma stilleri stresle baĢ etme ve 

iyi olma düzeylerini etkilediğini ifade etmektedirler. AraĢtırmalarında güvenli bağlanan 

bireylerin stresle baĢ etme konusunda daha baĢarılı olduğu ve iyi olma düzeyininde 

yüksek olduğu ortaya çıkmıĢtır. Buna bağlı olarak stresle baĢetmede anlamlı düzeyde 

yordanan baĢlıklar (1) aktif planlama, (2) dine sığınma, (3) dıĢ yardım arama ve (4) 
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kabul/biliĢsel yeniden yapılanma olarak belirtilmektedir (Terzi ve Cihangir Çankaya, 

2009). Stresle baĢ edebilme kabiliyeti bireyin iyi olma düzeyini etkilemesi doğru bir 

tespittir. Aile içi iliĢkilerde de stresle baĢ etme yeteneği oldukça önemlidir. Olası 

problemlerin meydana getirdiği stres farklı Ģekillerde gün yüzüne çıkabilir. Haklılık 

duygusunu stres sonucu ortaya çıkan bir duygu olarak görmek mümkündür.  

 

Olaylarla baĢa çıkmanın iki yönü üzerinde durulmuĢtur. Bunlar dini baĢa çıkma 

metodları ve dini olmayan baĢa çıkma metodlarıdır. Pargament dini baĢa çıkmanın çok 

daha etkili olduğunu ve özellikle insan sağlığının iyi olmasında tahmin edilenin de 

üzerinde sonuçlara ulaĢıldığından bahsetmektedir (akt. Eryücel, 2013). Özdoğan (2019), 

bedensel, zihinsel ve ruhsal boyutları olan insanın dini baĢa çıkma yollarından olumlu 

olanları tercih etmesi, baĢta sağlık olmak üzere birçok alanında etkisini göreceğini 

vurgulamaktadır.  

 

Bireyin aile içinde geliĢen stres ve problemlerle baĢetmesi, bağlanma modeli ile 

iliĢkili olabileceği gibi bireyin değerler algısı ile iliĢkili olduğu da düĢünülmektir. 

AraĢtırma sonucu ĠÖA‟nde öntest-sontest arasında meydana gelen değiĢiklik değerler 

algısı ile ilgili olduğunu düĢündürmüĢtür. Kadın katılımcılarda bir, erkek katılımcılarda 

ise üç kiĢi güvenli bağlanma modelinden kayıtsız bağlanma modeline ve bir kadın 

katılımcı da saplantılı bağlanma modeline dönüĢmüĢtür. Buradaki değiĢiklik olumlu 

olmadığından dolayı istatiksel açıdan DOMAB programı iyi sonuç vermediği 

düĢüncesine yönlendirmiĢtir. Buradaki dikkat edilmesi gereken katılımcıların olumsuz 

dini baĢa çıkma yöntemlerine baĢ vurduklarını fark etmeleridir. Zira bulgularda 

katılımcıların fedakarlık ve tahammül etme gibi duyguların onların olumsuz dini baĢ 

etme yöntemlerini benimsediklerini göstermektedir. Elde edilen farkındalık sayesinde 

öz biliç kazanarak benlik algıları hakkında bilgi sahibi olmuĢlardır. Kısaca, DOMAB 
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programı kapsamında değerler üzerinde çalıĢarak katılımcılara değerler hakkında 

bilgilendirmeler yapılmıĢtır. Böylece baĢlarına gelen olaylara olumlu bir bakıĢla 

bakabilmenin ve olumlu dini baĢa çıkma yöntemlerinin de var olduğu ifade edilerek 

katılımcıların manevi yönden güçlenme olanağı sunulmuĢtur. Yani burada söz edilen 

bağlanma modelinin güvensiz olması bir olumsuzluk değil, bir farkındalıktır.  

 

ÇalıĢma esnasında olumlu dini baĢa çıkmanın önemi çerçevesinde özelde aile içi 

iliĢkilere genelde ise insan iliĢkilerine destek niteliğinde; “ĠliĢkilere manevi bir reçete 

olabilir mi? ĠliĢkilere manevi yaklaĢım geliĢtirilebilir mi?” düĢüncesi doğmuĢtur. 

Literatür taraması sonucunda olumlu dini baĢa çıkmanın ancak sevgi ve seven yaradan 

algısı ile mümkün olacağı anlaĢılmıĢtır. Sevgi ve seven yaradan algısı aynı zamanda 

insanın hem Tanrı hem de baĢka bir insan ile iliĢkisini de temsil etmektedir (yaradılanı 

severiz yaradandan ötürü gibi).  

 

Ġnsanın Tanrı ile iliĢkinin literatürdeki karĢılığı nefs mertebeleridir. Bu sebepten 

nefs mertebeleri derinlemesine incelenmiĢtir. Nefs mertebelerine psikolojik açıdan 

bakıldığında bireyin kendini gerçekleĢtirme yolculuğu olarak değerlendirebilir. 

Cüceloğlu (2014), her canlıda kendini gerçekleĢtirme dürtüsü bulunmakta olduğunu ve 

bu süreçte insanın zafer duygusu ile mutlu olmanın iliĢkisi üzerinde durulması 

gerektiğini düĢünmekte olduğunu ifade etmiĢtir (Cüceloğlu, 2014:136). 

 

Bir insanın nefs yolculuğundaki mertebeleri yani basamakları her çıkıĢında 

karakteri de bir sonraki basamakta bir önceki basamağa göre yükseltmiĢ olacaktır 

(KiĢmir, 2012). Ġnsan tabiatı gereği üstün olarak yaratılmıĢtır (Ġsra, 17/70). Ġnsan bu 

bakımdan sadece bedeni hazlardan ibaret olarak görmek doğru olmaz. Ġnsan beden, 

zihin ve ruhun bütününden oluĢan muhteĢem bir varlıktır (Özdoğan, 2015-2016). 
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Bedenin ihtiyaçları olduğu gibi zihnin ve ruhun da ihtiyaçları vardır. Birinin ihtiyacı 

diğerini de etkilediği görülebilir. Olgun karakterli veya ahlakını güzelleĢtiren insan ise 

bu ihtiyaçlarını sadece karĢılamak için değil, hayatının her safhasında mevcut olan 

değerler üzerine konumlandırma arzusunda olabileceği de söylenebilir. Böylece 

ihtiyaçlar gelip geçici hevesler olmaktan çıkarak, daha sabit bir ihtiyaca dönüĢebileceği 

düĢünülmektedir. 

 

Harekete geçme konusunu somut bir örnekle açıklamak isabetli olacaktır. 

Örneğin, ilerleyen teknoloji ile birlikte adres bulmak oldukça kolaylaĢmıĢtır. Bir insan 

bir yerden bir yere gitmek istendiğinde ve gideceği adres kendine yabancı ise 

navigasyondan yararlanmaktadır. Navigasyon sayesiyle birçok alternatif yollardan da 

haberdar olmuĢ olacaktır. Nasıl ki bir adrese ulaĢmak için birden fazla güzergah 

oluĢturulabiliyor ise iliĢkilerde de kiĢiler kendi iliĢkilerini olumlu sonuca 

götürebileceğine inandığı yollardan kendine uygun olanı kendi belirleyip mevcut 

iliĢkiye iradesi doğrultusunda yön verebilmek mümkün olacaktır. Harekete geçmek için 

ilk önce tıpkı navigasyondaki gibi hareket noktası belirleyip ulaĢılmak istenen sonuca 

götürebilecek muhtemel yolları keĢfetmek hedefe ulaĢmayı kolaylaĢtıracaktır.  

 

Daha önce de ifade edildiği üzere Mevlâna‟nın “bütün gücünle ara; aradığını 

dıĢarıda değil, kendi içinde ara” (Mevlâna, 2013:15) sözü sadece insanın içindeki 

cevheri ortaya çıkarmada değil, olaylar karĢısında sergilediği tutum ve davranıĢların 

karĢıda bıraktığı etki olumsuz ise kendinde ne tür davranıĢ değiĢikliğine gitmesi 

gerektiğini düĢünmek için de bu arayıĢ vurgulanmıĢtır. Nitekim iliĢkilerin sağlıklı 

devam edebilmesi için haklılık duygusuna değil karĢılıklı anlayıĢa ihtiyaç 

duyulmaktadır.  
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KiĢmir 2012 yılında yapmıĢ olduğu yüksek lisans tez çalıĢmasında nefs 

mertebelerini temel alarak insan nefsinin olgunlaĢması ile karakter oluĢumlarını 

değerlendirmiĢtir. KiĢmir‟in çalıĢması bireysel dönüĢüme örnek bir çalıĢma olarak 

gösterilebilir. Nefs mertebeleri bireyin kendini gerçekleĢtirmesine rehberlik etme 

özelliği olması bakımından iliĢkiler için de rehberlik edebileceği düĢünülmüĢ ve 

böylece iliĢki açısından da nefs mertebeleri üzerinde çalıĢılmıĢtır. Basamakların daha 

anlaĢılır ve yorumlanabilir olabilmesi için her basamak kendine özgü bir isimle yeniden 

isimlendirilmiĢtir. 

 

Özümsenmek istenen davranıĢın veya karakterin mertebelendirilmesi, diğer bir 

deyiĢle basamaklandırılması, eğitim sürecini ve öğretimin birtakım ilkelerini akla 

getirmektedir. Eğitim genel anlamı ile bireylerde kasıtlı ve istendik davranıĢ 

değiĢikliğine ulaĢmaktır (Erden, 2009:15). Mertebelerin hiyerarĢik bir yapı üzerinden 

aktarılması hazırbulunuĢlukla yakından ilgili olduğu düĢünülmektedir. Bir insanın 

hazırbulunuĢluğu hangi aĢamada olursa olsun, öğretim ilkelerinden doğru ve isabetli 

yararlanıldığında, anlatılmak istenen Ģeylerin muhatabına da ulaĢması sağlanabilir. 

Çünkü “her yaĢ ve düzey için geçerli olan öğretim ilkeleri, davranıĢ değiĢtirme sürecini 

rastgele olmaktan çıkararak öğrenmenin daha nitelikli olmasını sağlar” (Duman, 

2011:65).  

 

AĢağıda bazı öğretim ilkeleri sıralanmıĢtır (Duman, 2011:65-68; Oktaylar, 

2015:8-9):  
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 Yakından uzağa ilkesi  

 YaĢamsallık ilkesi 

 Bilinenden bilinmeyene ilkesi  

 Somuttan soyuta ilkesi  

 Açıklık ilkesi  

 Basitten (kolaydan)  

karmaĢığa (zora) ilkesi  

 Transfer edebilme ilkesi 

 

Öğretim ilkeleri üzerinden nefs mertebeleri değerlendirdiğinde öznel bir zihin 

haritası çıkarmak mümkün olacaktır. Nefs mertebeleri, insanın hem kendi benliği ile 

hem deyaradan ile bağlanmasını derecelendiren sistematik bir yöntem olduğu 

söylenebilir. Ortaya konan bu yöntem aĢkın olan yani gözlemlenemeyen bir varlık ile 

iliĢkiyi açıklamaya çalıĢtığı düĢünüldüğünde, kavrama güçlüğü ile karĢılaĢılabileceği 

varsayılabilir. Örneğin; bir insan, soyut bir bilgiyi yaĢamına aktarabilmek yani transfer 

edebilmek için somut, bilinen ve/veya basitalgılanan durumdan yararlanabilir. Ġnsanın 

yaradan ile kurmayı hedeflediği iliĢki genel çerçevede soyut kalmaktadır. Bu iliĢkiyi 

somutlaĢtırmak ne ölçüde mümkün olabileceği tartıĢılabilir. Burada daha çok 

gözlemlenebilmesinden dolayı insanın bir baĢka insan ile kurduğu veya kurmayı 

hedeflediği iliĢki üzerinden gitmenin daha kanıtlanmaya açık olduğu ileri sürülebilir.  

 

 Ġnsan – Yaradan ĠliĢkisi Ġnsan – Ġnsan ĠliĢkisi 

 Görünmeyen Görünen 

 Bilinmeyen Bilinen 

 Soyut  Somut 

 KarmaĢık Basit 

 Uzak Yakın 

 Kapalı Açık 
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Türk toplumunda kutsal bir yere sahip olan Ģehitlerin kul hakkı dıĢındaki bütün 

günahlarının Allah katında bağıĢlanacağını düĢünüldüğünde, kul hakkının tüm diğer 

günah kategorisinden ayrıldığı görünmektedir. Bu durumda yüce Allah, insanın diğer 

insan ve varlıklarla olan iliĢkisine önem verdiği söylenebilir. Allah‟ın rahmeti sonsuz ve 

Ģüphesiz hak ve adalet sahibidir. Zilzal suresinin son iki ayetinde, “artık kim, zerre 

miktarı iyilik yapmıĢsa, onu görür. Kim de, zerre miktarı kötülük yapmıĢsa, o da onu 

bulur. (Zilzal, 99/7-8)”(Peker, 2009:599) buyrulmuĢtur. O halde öncelikli hedef insani 

iliĢkilerin düzenlenmesine ve devamında güçlenmesine hizmet edecek davranıĢların 

desteklenerek yaygınlaĢmasını sağlamak olmalıdır. 

 

Ġnsanların her biri ayrı bir özden yaratılmıĢ olsalar da topluluk halinde yaĢayan ve 

yaĢamlarını birlikte sürdüren varlıklardır. Nasıl ki her insan ayrı bir dünya ise, her 

kurulan iliĢki de apayrı bir dünyadır. Bir iliĢkinin temelinde denge hakim olabilirken, 

bir baĢka iliĢki virajlı yollar gibi bir ileri bir geri, iniĢli çıkıĢlı olabilir. Bu bakımdan her 

bir iliĢki kendi içinde bir değer taĢır, özeldir ve hiçbiri birbirinin aynısı değildir. 

 

Anne, baba, kardeĢler, eĢ, dost, akraba, çocuklar, arkadaĢlar, komĢu vs. daha nice 

insanla kurulan bambaĢka iliĢkilerle insan bu dünyada varlığını, varoluĢunu yaĢamaya 

çalıĢmaktadır. ĠliĢkilerin temelinde ve en kutsalı olan yaradan ile iliĢki, diğer tüm 

iliĢkilere yön veren en özel iliĢki olduğu ifade edilebilir. 

 

YaĢamın vazgeçilmez parçaları olan iliĢkilerin bir yol haritasına ihtiyaç 

duyulduğunu söylemek mümkündür. Bu yol haritasını daha önce de ifade edildiği üzere 

tasavvuftaki nefs mertebeleri oluĢturmaktadır. Her bir mertebe durak olarak 

düĢünüldüğünde, yol haritası kavramı daha iyi simgelenebilir. Bu mertebelerde tek tek 

çıkıldıkça insan ruhunun özgürleĢmesinin yanında, yaradan ile olan iliĢkisinde hangi 
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basamakta olduğu ve bir sonra iliĢki durağının neresi olduğunu daha kolay 

gösterebilmek mümkün olacaktır. Bu haritanın bir diğer özelliği ise sadece yaradan ile 

olan iliĢkiye değil, aile üyeleriyle, eĢiyle kısaca insanlar arası iliĢkilere de rehberlik 

etmesidir. 

 

Adres bulmak için günümüzde birçok insan telefonlarındaki uygulamalarından 

yararlanmaktadır. Nasıl ki baĢlangıç noktası ve hedef arasındaki mesafeyi itinayla 

hesaplayan böylesine somut bir sistemi insan oluĢturmayı baĢarmıĢsa, insanlar arası 

oluĢan iliĢkilere de somut yol haritası oluĢturmayı yine bir insan olarak baĢarmak 

mümkün görünmektedir. Elbette ki bu sistemde de bir baĢlangıç noktasına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Yola çıkmadan “önce” konumun belirlenmesi gerekir. Ancak bu sayede 

hedefe doğru yol almak daha anlaĢılır bir Ģekilde ilerleyebilecektir. Çünkü insan nerede 

olduğunu bilmeden gideceği yere nasıl gideceğini de bilme konusunda zorlanacağı 

düĢünülmektedir. Bireylerin bağlanma modellerini de bu kategoride ele almak 

mümkündür. Çünkü birçok insan bağlanma modelini bilmemektedir. ĠliĢkide hangi 

noktadan baĢlaması veya bir problem varsa hangi modelin adımlarından yararlanması 

gerektiğini bilmesi ise konumunun belirlendiğini gösterecektir. 

 

Nefs mertebeleri“Vicdan GeliĢimi, Tövbe ve Takva‟nın ĠliĢkilere Yansıması” 

baĢlığında açıklık getirildiği için iliĢkilerle bağı üzerinde durulmuĢtur (a.g.k.,s. 56-60). 

Her bir basamak yeni isimlendirmelerle açıklanmıĢtır: 

 

1) Haklılık Boyutu “Emmare” 

 

Bedeni hazların ön planda olduğu bu boyutta benmerkezcilik hakimdir (KiĢmir, 

2012:70). Sürekli “ben” diyen bir kiĢi kendini her konuda haklı kabul etmekte ve tek bir 
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doğru varsa o da kendi doğrusu olarak görmektedir. ĠliĢkilerde değerlendirildiğinde 

“haklılık boyutu” olarak ifade edilebilir. Bir insan karĢısındakini duymadan “ben 

haklıyım” diyorsa iletiĢime kapalı olduğu söylenebilir. Sadece kendi penceresinden 

baktığı için orta yolu bulma durumu oldukça güçleĢir. Savunma mekanizmaları da bu 

boyutta fazlasıyla aktiftir.  

 

Aile içi iletiĢimsizlikte bir diğer nokta da haklılıktan doğan anlaĢılamama 

duygusudur. KiĢi sadece kendini haklı görmeye devam ettiği sürece anlaĢılma 

duygusunun karĢılık göremeyeceğini anlaması gerekmektedir. KarĢıdaki kiĢiyi anlamak 

için atılan her adım anlaĢılmak için de atılmıĢ olacaktır. Bu adım “haklılıktan mutluluğa 

doğru” (Özdoğan, 2010) atılan adım olarak değerlendirilebilir. 

 

BaĢkent Üniversitesi‟nin 16 ġubat 2016 tarihindeki “Stres Yönetimi” seminerinde 

Nesrin Hisli ġahin‟in “Zebralar Neden Ülser Olmaz” adlı çevirisinden baĢ etmeye 

yönelik birtakım bilgiler paylaĢılmıĢtır. Bu bilgiler arasında en dikkat çekici olan stres 

veya korku anında insan beyninin merkezi yani sürüngen beyni harekete geçtiği, saldır 

veya kaç emrini verdiği noktası olmuĢtur. Prefrontal korteksin iptal olduğu bu süreçte 

insan neden-sonuç iliĢkisini kuramadığı için duygusal karar verme, bilinçli 

farkındalıktan uzaklaĢma, davranıĢlarını kontrol edememe gibi durumlarla 

karĢılaĢılabileceği vurgulanmıĢtır (Sevük, 2016). Aile içi iliĢkilerde bu durum dikkate 

alındığında özellikle tartıĢmalar, öfke patlamaları, uzun süreli küslükler barındıran 

davranıĢlarda kontrolsüzlük söz konusu olduğundan emmare basamağındaki iliĢki 

boyutunda değerlendirilebilmektedir.  

 

Sevgi, sorumluluk gibi iliĢkilerde gerekli görülen duygular burada yer almadığı ve 

daha üst basamakta yer aldığı için (KiĢmir, 2012: 73) tartıĢma anında karĢısındakinin ne 
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hissettiğiyle de ilgilenmemektedir, yani bir duyarsızlık söz konusudur. Bu aĢamada 

çiftler arasında anlaĢmazlıklar olabileceği gibi aile içindeki tüm bireyler arası iliĢkiye de 

doğrudan veya dolaylı olarak yansıması görülebilmektedir. 

 

Ayrıca evlilik kurumu bu baĢlıkta değerlendirildiğinde evliliğin sadece tek boyutu 

göze çarpmaktadır. Bedensel ihtiyaçlardan baĢka bir gereksinim dikkate alınması bu 

basamakta pek mümkün görünmemektedir. Oysa evlilik tek boyuttan ibaret değildir. 

Evlilik bir yaĢam alanıdır ve bu alanda birçok güzellik vardır (örnek: Furkan, 25/74). 

Evliliğin güzelliklerine ancak daha üst basamaklarda varılabileceği düĢünülmektedir. 

 

Yarı yapılandırılmıĢ görüĢme soruları arasında haklılık ile ilgili soruya DOMAB 

programından önce 20 katılımcıdan 9‟u haklılığını sonuna kadar savunduğunu ifade 

etmiĢ ve sonrasında ise sayı 5‟e gerilemiĢtir. Saygı çerçevesinde savunmada 6‟dan 9‟a 

yükseldiği ve geri adım atma sayısında da 3‟den 6‟ya yükseldiği görülmüĢtür. Bu veriler 

DOMAB programının katılımcıların iliĢkilerine katkı sağladığını göstermektedir. 

 

Emmarede önemli diğer bir detay da davranıĢların benimsenmesidir. “Ben buyum, 

beni kabul eden böyle kabul etsin” gibi söylemler iletiĢimde olduğu gibi dönüĢüme de 

kapalı olduğunu göstermektedir. Bir davranıĢın dönüĢebilmesi için önce o davranıĢın 

hatalı olduğunun farkına varılması (levvame) ve eğer mevcut olan durumu düzeltmeye 

istekli ise o hatadan vazgeçme yolunda çaba sarfedilmesi gerekmedir (mülhime). Ancak 

bu Ģekilde dönüĢüme adım atmak mümkün olacaktır. Çünkü gerçek manada dönüĢüm 

mutmainnede gerçekleĢmektedir. 
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2) Farkındalık Boyutu“Levvame” 

 

Levvameyi emmareden ayıran en önemli özellik nefsin çatıĢmacı bir karakter 

yapısına bürünmesidir (KiĢmir, 2012:77). Burada bahsi geçen çatıĢmacı karakter baĢka 

kiĢilerle çatıĢmak anlamına gelmemektedir. Öz eleĢtiri yapması, hatalarını sorgulaması, 

olaylara baĢka pencereden bakması gibi farkındalık geliĢtirmesi anlamı taĢımaktadır. 

Buradan hareketle bu basamak “farkındalık boyutu” olarak değerlendirilebilir.  

 

Farkındalık boyutu daha önceki baĢlıkta detaylı olarak da anlatılmıĢ olan tövbenin 

ilk aĢaması olarak kabul edilmektedir (a.g.k.,s. 61). Burada bahsedilen farkındalık 

bilgece farkındalık olarak değerlendirilmemelidir. Bilgece farkındalık evresi 

mutmainnede gerçekleĢmektedir. KiĢi yapmıĢ olduğu davranıĢını sorgulaması ve kendi 

hatasını fark etmesi arasında geçen süre bu basamak kapsamında ele alınmaktadır, yani 

farkındalığa geçiĢ evresi olarak da düĢünülebilir. Kabullenme ve keĢkelerden arınma 

süreci bir sonraki basamağın baĢlangıç noktasıdır. Örneğin, çocuklu ailelerde ilk 

çocuklar genel olarak acemilik eseri olarak görülmekte olup sonraki çocuklarda aynı 

veya benzer davranıĢlardan kaçınma durumları gerçekleĢtiğinde, ebeveynlerin çocuk 

eğitiminde farkındalığa ulaĢtıkları söylenebilir. Farkındalığı davranıĢa çevirme sonraki 

basamakta yer almaktadır. 

 

Farkındalık eĢler arasında da önemlidir. EĢler birbirinin istek ve ihtiyaçlarını fark 

etmeye baĢladıklarında iliĢkide değiĢim ve dönüĢüm süreci de baĢlamıĢ olacaktır. 

Buradaki en önemli farkındalık “biz” olma farkındalığıdır. EĢlerin “biz” olabilmesi için 

birbirlerine emek ve değer vermeleri gerekmektedir. Bu basamak “biz” olma yolunda 

baĢlangıç basamağı olarak görülmektedir. 
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3) Zihinsel Bağın Kurulması “Mülhime” 

 

Sorgulama, farkındalıkları doğurabilmenin yanında bir Ģeylerin değiĢebileceği 

düĢüncesi içinde bir yol izlemesi gerektiğiduygusu da geliĢtirebilmektedir. Böylece 

kiĢinin yaptığı hatalı davranıĢları değerlendirmesi ve o davranıĢı kabullenmesi anlamına 

gelmektedir. Hatayı kabullenme sürecinde birey hem olumsuz davranıĢı sergilediği kiĢi 

ile hem de davranıĢın ortaya çıkıĢından sonucuna kadar geçen süre ile zihinsel bir bağ 

kurması gerekmektedir. Bu aĢamada olaylar arasında neden-sonuç iliĢkisi kurmakdan da 

bahsedilebilir.  

 

Neden ve sonuç arasındaki iliĢkiyi kavrayan ve açıklayan insan zihni (aklı) 

olmasından dolayı (Özdemir, 2017: 116) olay ve kiĢilerle “zihinsel bağın kurulması” 

önem kazanmaktadır. Özellikle aile içi iliĢkilerde bağların önemi konusu dikkate 

alındığında bireylerin birbirini anlayabilmeleri için bu bağa gereksinimleri olduğu 

düĢünülmektedir. KuĢtan (2012), mülhimeyi sevgi ve bağlılığın baĢlangıcı olarak 

tanımlamaktadır. Ayrıca bu basamağın insanın yaratıcısı ile zihinsel bir bütünleĢme 

içerisinde olduğundan (KuĢtan, 2002:124) bahsederek kiĢiler arası iliĢki noktasında 

zihinsel bağın kurulması için de geçerli olabileceğini göstermektedir. KiĢmir (2012) bu 

basamağı “aydınlatılmıĢ karakter” (KiĢmir, 2012:80) olarak tanımlamaktadır. 

 

KuĢtan‟ın mülhimeyi sevginin ve bağlılığın bağlangıç noktası olarak tanımlaması 

yine farkındalıkla iliĢkilidir. Bu farkındalık bağlanma modelleri üzerinden 

değerlendirildiğine, saplantılı bağlanma modeline sahip bir birey için sevgi gönülde 

baĢlarken, kayıtsız bağlanma modelinde sahip bir birey için zihinde baĢlamaktadır. 

Saplantılı bağlanma modeline sahip bir birey koĢulsuz sevebileceği durumlar 

olabilirken, kayıtsız bağlanma modeline sahip bir birey mantıksal yaklaĢarak sevgi 
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duygusunu aktif hale getirebilmektedir. Ayrıca saplantılı bağlanmada zihin ve gönül 

arasındaki mesafe daha kısa olabilirken, kayıtsız bağlanmada bu mesafenin uzunluğunu 

tahmin etmek zor olabilir. Bu sebepten kiĢilerin bağlanma modelinin de belirleyici 

olabileceğini ifade etmek mümkündür. 

 

Bir önceki basamakta ebeveynlerin ilk çocuk ve sonraki çocuklarda edindikleri 

farkındalıkları ıĢığında ilk çocuktaki eğitim eksikliğinden doğan hataların telafisi ve 

sonraki çocuklarda bu hatanın tekrarlanmamasına dikkat etmesi, bu basamağın eylem 

boyutunda yer aldığını göstermektedir. Bireyler hatalarından öğrendiklerini hayatına 

aktardığında eylemsel bir dönüĢümden bahsetmek mümkün olacaktır. Bu da tövbe 

sürecinin iyi iĢler yapma yani salih amel aĢamasını da bu basamağın içine dahil olduğu 

görülmektedir.  

 

Bir yerde sevgiden doğan olumlu bir eylem var ise orada takvanın da geliĢmeye 

baĢladığını görmek mümkün olabilir. Çünkü olumlu eylemin dinamiklerinden biri de 

duyarlılıktır. Sevgi ve duyarlılık insanı iyi iĢler yapmaya sevk eden önemli değerler 

arasında yer almaktadır. EĢ iliĢkisinde bireyler birbirine sevgi ve duyarlılık ile emek 

verdiklerinde daha mutlu ve daha umutlu bir hayatın içinde kendilerini bulacakları 

düĢünülmektedir. Çünkü artık çift yönlü sevgi ve duyarlılıkvardır ve bu insanlar aynı 

ortamı paylaĢmaktadırlar. 

 

ĠliĢki açısından ilk üç basamak değerlendirildiğinde bir noktanın altını çizmek 

gerektiği söylenebilir. Bir kiĢi bu üç basamağı tek baĢına çıkabilmektedir. Bunun için 

karĢısındakinin o kiĢi ile birlikte hareket etmesine gerek yoktur. Lakin iliĢkinin devamı 

için yani iliĢkide bir tatminlik duygusundan bahsedebilmek için iliĢkide iki kiĢinin de 

birbirene emek veren pozisyonda olması gerekmektedir. Eğer iliĢkiye sadece bir kiĢi 
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emek veren taraf olursa, iliĢkiyi tek baĢına ileriye taĢıyamadığını görerek geri çekilme 

meydana gelebilir. Bu aynı zamanda “davranıĢın sönmesi” (Bacanlı, 2015:213) olarak 

da ifade edilebilir. 

 

Duyarlılık düzeyi yüksek olan saplantılı bağlanan birey, olayların farkına kayıtsız 

bağlanandan daha çabuk varmasından dolayı bir çözüm arayıĢına girebilir. Elinden 

gelenin fazlasını tek baĢına yapmak onun için bir yük değildir. Eğer kayıtsız olan eĢ, 

iliĢki için verilen mücadeleyi fark eder ve evliliğin devamı için eĢinin verdiği 

mücadelesinde destek olursa çabalar boĢa gitmeyecek, mutlu yuvanın adımları atılmıĢ 

hatta yol bile kat edilmiĢ olacaktır. Dördüncü basamaktan itibaren artık iki kiĢi olması 

gerekmektedir. Tıpkı bir sandalda iki kürek gibi beraber hareket etmelilerdir ki yol 

alabilsinler. Aksi durum oluĢtuğunda yani küreğe tek kiĢi yükleniyorsa iliĢki sekteye 

uğramıĢ olacaktır. Tek kiĢinin çektiği tek kürek iliĢkiyi ileriye taĢıyamayacağı gibi bir 

girdap oluĢturma durumuna da neden olabilir. Ayrılıklar düĢünüldüğünde genelde 

karĢılaĢılan durum bir tarafın iki taraf için mücadele etmesidir.Lakin gücünün bitmesi 

üzerine iliĢkiyi devam edememesi durumunu doğurabilmektedir. Bu durumdan 

sakınılması iliĢkinin selameti açısından oldukça önem arz etmektedir. 

 

4) Gönül Bağının Kurulması“Mutmainne” 

 

Mutmainne basamağında insan mevcut durumdan tatmin olduğunu 

hissetmektedir. Çünkü iliĢki kalp seviyesine taĢınmıĢtır (Özdoğan, 2010:88). Bu açıdan 

iliĢkide “gönül bağının kurulması“olarak adlandırmak mümkündür. KarĢılıklı verilen 

emekler olumluluklara dönüĢmesi iliĢkinin lezzetli bir hâl alması anlamına gelmektedir. 

Her iki taraf da iliĢkide tatminlik duygusuna eriĢtiğinde beraber olarak mutmainne 

boyutunda yer almaktadırlar. 
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KiĢmir (2012), insan kiĢiliği mutmainne seviyesine ulaĢtığında açılmıĢ pozitif bir 

karakterin oluĢtuğunu ve bu seviyenin iyi kötü ayrımında kilit nokta olduğunu 

vurgulamaktadır. Ġnsanın negatif duygu ve davranıĢlardan uzaklaĢıp pozitif olana 

dönüĢmesi noktasında en belirgin aĢama olduğunu ifade etmektedir (KiĢmir, 2012:84). 

Yani kiĢinin olgunlaĢma yolunda ilerlediğini belirgin bir Ģekilde görebilmek bu 

seviyede mümkün olacaktır. Tıpkı toprağa atılan tohumun verilen emek karĢısında 

filizlendiğini görmek gibi düĢünülebilir. Bu açıdan mülhime ve mutmainne arasındaki 

geçiĢ iliĢkilerin dönüm noktası olarak ifade etmek mümkündür.  

 

Ġlk üç basamakta ağırlıklı olarak negatiflik görülebilirken burada pozitiflik 

hakimdir (KiĢmir, 2012:84). Ġnsan kiĢiliğinde iyi yönler açığa çıktığı için iliĢkilerine de 

sevgi duygusu yön vermektedir. Bu aĢamada dıĢ dünyaya iyiyi yansıtmak zorunluluk 

olmaktan çıkarak gönüllülüğe dönüĢmüĢ olacaktır.  

 

5) ĠliĢkiden Razı Olma “Raziye” 

 

KiĢmir (2012), raziye seviyesine ulaĢan kiĢiliklerin teslimiyetçi bir karaktere sahip 

olduğunu belirtmektedir (KiĢmir, 2012: 87). Burada insanlar hayrın daĢerrin de 

Allah‟tan geldiğini (Nisa, 4/78) bilmektedirler. KiĢiye neyin iyi ve neyin kötü 

geleceğini Allah en iyi bilendir (Bakara, 2/216).  

 

Tövbe sürecinde keĢkelerden arınma raziyede gerçekleĢmektedir. Bu noktada tam 

bir teslimiyet ve kabulleniĢ söz konusu olmaktadır. Yaradan sevgisinin yükseliĢe geçtiği 

bu basamakta kul hakkına girmekten çekinerek yaratılmıĢları yaratandan ötürü sevmek 

belirginleĢmektedir (KiĢmir, 2012:87). 
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Ebeveyn çocuk iliĢkisi bu aĢamada değerlendirildiğinde, anne ve babaların çoğu 

zaman çocukları için neyin iyi neyin kötü olacağını bilme gibi durumlar 

oluĢabilmektedir. Bu durum anne-babalara bahĢedilmiĢ bir yeti olarak düĢünülebilir. 

ĠliĢki raziye seviyesine ulaĢtığı zaman anne-babanın fikri kötülüğe sebebiyet 

verebilecek düzeyde olamayacağından çocuğun kolaylıkla kabul etmesine imkan 

sağlayacağı düĢünülmektedir. Ancak bu seviyeye ulaĢmıĢ iliĢkide anne ve babaya öf 

bile demeyin (Ġsra, 17/23-24) ayeti kolaylıkla gerçekleĢebilecektir. 

 

Raziye makamında nefis acı tatlı tüm yaĢadıklarından razıdır. Kahrın da hoĢ 

lütfun da hoĢ diyebilmektir. ĠliĢkide de “ben ondan razıyım, Allah da ondan razı olsun” 

diyerek her iki taraf da onurlandırılır. Bu basamağı “iliĢkiden razı olma” olarak 

adlandırmak mümkündür. 

 

EĢler evlilikleri boyunca söz verdikleri gibi iyi ve kötü günde yan yana olabilmiĢ 

ve birbirinin hayatlarında olmaları yüklerini hafifletebilmiĢlerse gözlerinde de 

kalplerinde de dillerinde de rıza vardır. Bu durum iliĢkinin bütünleĢmeye hazır olduğu 

Ģeklinde yorumlanabilir.  

 

6) ĠliĢkide BütünleĢme “Marziye” 

 

Marziye seviyesine çıkmıĢ insan artık tüm kötü huylarından arınmıĢ ve içsel bir 

bütünlüğe ulaĢmıĢtır. Tüm insanlığa ve yaratılmıĢ olan her canlıya karĢı içinde sevgi ve 

Ģefkat beslediği için yardıma ihtiyacı olan herkesin yardımına koĢar. Çünkü içindeki 

duyarlılık duygusu en üst seviyeye çıkmıĢtır. Bir diğer güzel özelliği ise kusurları görme 

durumunun tamamen ortadan kalkmasıdır. YaĢanan her Ģeyin bir hikmeti olduğunun 

bilincindedir. Herhangi birini kınama veya horlama gibi olumsuz vasıflar onda 
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görülmemektedir. Kısacası Allah ile insanların ondan razı olduğu bir aĢamaya ulaĢmıĢtır 

(KiĢmir, 2012:89-90; Hökelekli, 2006:421).  

 

ĠliĢki açısından değerlendirildiğinde, karĢılıklı rızanın iliĢkisel bir bütünleĢme 

sağladığı söylenebilir. Bu iliĢkinin arasına üçüncü bir kiĢinin girme olasılığının bile 

olmadığı düĢünülmektedir. Eğer bir üçüncü kiĢi girecek ise bu varlık ancak ve ancak 

Allah‟dır. Birbirinden razı olan kullardan da Allah razı olduğunu bildirmiĢtir (Maide, 

5/119). Yaradan bu aĢamada iliĢkiyi kendi varlığıyla tescillemiĢ yani onaylamıĢ olduğu 

ifade edilebilir. Böylece bu basamağı “iliĢkide bütünleĢme” olarak adlandırmak 

mümkündür. 

 

ĠliĢkide bütünleĢmeye Hz. Hatice ve Hz. Ebubekir güzel bir örnek teĢkil 

etmektedir. Hz. Hatice eĢine peygamberlik verildiğinde en ufak bir tereddüt bile 

yaĢamadan Hz. Muhammed‟e iman etmesi eĢler arasında birbirlerine güvenmeye 

muhteĢem bir örnektir (Hamidullah, 2011:82).  

 

Aynı Ģekilde Hz. Ebubekir‟in dostu Hz. Muhammed‟in gençlik yıllarından 

itibaren gelen el-Emin vasfının da etkisiyle Ģüphe etmeksizin peygamberliğini kabul 

etmesi bu güvenin dostlar arasındaki en güzel örneklerin baĢındadır (Hamidullah, 

2011:87). 

 

BeĢ basamağı yüce Allah kullarının birbirleri ile iliĢkilerindeki dengelenme süreci 

için sunduğu düĢünülebilir. Kulları kendi içinde birbirinden razı ise yüce Allah 

memnuniyetini dile getirircesine rahmetini o kullarına bahĢetmektedir ve rızasını 

kullarına müjdelemektedir. 
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7) ĠliĢkinin Kendini GerçekleĢtirmesi “Kamile(Safiye)” 

 

Ġdeal benlik olarak tanımlanan bu aĢamaya ulaĢmıĢ bir insan yaratılıĢ gayesini 

gerçekleĢtirmiĢ olarak kabul edilmektedir. Allah‟ın yeryüzündeki halifesi olarak geçen 

insan burada yer almaktadır (KiĢmir, 2012:91).   

 

Daha önceki tüm basamaklarda anlatılan güzel ve iyi özelliklerin tamamı son 

basamak olan kamilede de toplanmaktadır. Bu seviyeye ulaĢmıĢ nefs için eskiye dönme 

gibi bir durum söz konusu değildir. Onun hayatında bütünüyle bir kararlılık hakimdir ve 

iliĢkilerini orta yol yani itidal üzerine sürdürmektedir (Hökelekli, 2006:421). 

 

UlaĢılan son basamak “iliĢkinin kendini gerçekleĢtirmesi” olarak adlandırılabilir. 

Ġki olgun insan ile olgunlaĢmıĢ bir insan iliĢkisi ortaya çıktığını ifade etmek 

mümkündür. Bu noktaya taĢınmıĢ iliĢki bir emeğin sonucu olarak görülebilir. Bağlanma 

modellerinde bu basamak güvenli bağlanmanın ulaĢabileceği son basamak olarak da 

değerlendirilebilir. Çünkü tam olarak itidalin yaĢandığı yer burasıdır. Buradan da 

anlaĢılacağı üzere iliĢkide güvenli bağlanabilmek için çabaya gereksinim 

duyulmaktadır. 

 

Görüldüğü üzere insan ile yaradan iliĢkisi aslında insan ile insan iliĢkisine de 

rehberlik etmektedir. Yüce Allah tasavvuftaki mertebelerin insanlara kendi nefslerinin 

durumlarını gözlemleyebilmeleri hakkında bilgi verirken, baĢka insanlar ile iliĢkilerini 

de bu bağlamda bir düzene koyma durumunun varlığını da göstermiĢtir. Bu çalıĢma ile 

tek tek iliĢkilerini manevi bir yöntem ile gözden geçirmek isteyenler için değerlendirme 

olanağı sunmaktadır.  
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SONUÇ 

 

Aile sistemi üzerinden iliĢkiler farklı boyutlarıyla ele alınmıĢ olan bu araĢtırmada 

psikoloji, felsefe ve Ġslam literatüründen yararlanılmıĢtır. AraĢtıma amacına ulaĢmasının 

yanında çalıĢma esnasında aile yaklaĢımları arasında yakın tarihte yer edinmeye 

baĢlayan manevi yaklaĢım alanına yeni bir bakıĢ açısına ulaĢılması ve bu yaklaĢıma 

dolayısıyla aile içi iliĢkilere manevi temelli sistematik bir yaklaĢım geliĢtirilmiĢ olması 

araĢtırmanın kapsamlılığını artırmıĢtır.  

 

AraĢtırmanın sonuç bölümünde tezin giriĢ bölümünde yer alan araĢtırma soruları 

yanıtlanmıĢtır. Böylece değerlendirmeler baĢlıklar halinde tek tek ele anlınmıĢ olacaktır. 

 

1) Aile içi roller ile bağlanma modeli arasındaki iliĢki nedir? 

 

Bağlanma modellerini aile içi roller ile iliĢkisini ortaya koymadan önce 

bağlanmanın farklı açılarını da ele almak gerekmektedir. AraĢtırma kapsamında 

bağlanmanın insanlar üzerinde makro ve mikro olmak üzere iki farklı etki alanı olduğu 

anlaĢılmıĢ ve değerlendirilmiĢtir. Bağlanmanın makro etki alanı varoluĢsal sistem, 

mikro etki alanı ise aile sistemidir.  

 

Bağlanma her ne kadar yakın tarihte sistemleĢtirilmiĢ olsa da bağlanmanın 

varoluĢsal anlama sahip olması bağlanma geçmiĢinin insanlık tarihini kapsadığını 

göstermektedir. Bu kategori bağlanmanın makro etki alanı olarak değerlendirilmektedir. 

YapılmıĢ olan çalıĢma kapsamında üç kategoriye dikkat çekilmiĢtir: 
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ĠliĢkilerde (Psikolojide) Felsefede Ġslam literatüründe 

Saplantılı Bağlanma Fazlalık/AĢırılık Ġfrat 

Kayıtsız Bağlanma Azlık/Eksiklik Tefrit 

Güvenli Bağlanma Altın Orta/Fazilet Ġtidal 

 

Görülmekte olan kategoriler bilinen ve literatürde yeri olan kavramlardan 

oluĢturulmuĢtur. VaroluĢsal temelleri olan bağlanmanın dünya sahasında baĢlayan 

yaĢamla yakından iliĢkili olduğu düĢünülmektedir. Artı ve eksinin çekimi yaĢamın 

devamlılığını sağlamaktadır (kadın ve erkek, sıcak ve soğuk, saplantılı ve kayıtsız gibi). 

Bu nedenle bağlanma modellerinin isimlendirilmesine bakarak modellere sadece 

olumsuzluk atfetmek doğru olmamaktadır. Saplantılı kavramı kulağa hoĢ gelmemekle 

beraber duyarlılığı insana tanıtan ve öğreten çok özel bir yetisi olduğunu da görmek 

gerekmektedir. Problemleri ciddiye alan ve onların çözülmesi için mesai harcayan 

özelliği insanlığa yol göstermektedir. Aynı Ģekilde kayıtsızın sadece bencillikle 

özdeĢtirilmesi de doğru değildir. Kayıtsızın da kendine özgü olumlu yanları 

bulunmaktadır. Örneğin kayıtsız soğuk kanlılığın temsilcisi olarak nitelendirilebilir. 

Olaylar karĢısında çabuk parlamayan ve daha sakin tavırlar sergileyen bir yapı 

hakimdir. Her iki modelin de aktardığı ve öğrendiği özellikler ile birlikte güvenli 

bağlanmaya hizmet etmektedir.  

 

Aile içi roller ve bağlanma modelleri arasındaki en belirgin iliĢki anne, baba ve 

çocuk arasında gerçekleĢmektedir. Güngör‟ün (2000) yapmıĢ olduğu çalıĢma sonucunda 

anababalık stillerinin bağlanma modellerine etki ettiği vurgulanmaktadır. Bu açıdan aile 

içi rollerin dağılımı maddesi değerlendirildiğinde her ne kadar rollerin ağırlıklı olarak 

dengeli bir dağılımda olduğu ifade edilmiĢ olsa da anne rolünün daha fazla olduğu da 

görülmektedir. Aynı Ģekilde aile içi bağların da genel olarak tüm aile üyeleri ile olumlu 
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iliĢkiler içerisinde olmanın yanında anne ile bağının daha güçlü olduğu da 

bilinmektedir. Bu durum aslında iki tür bağlanmayı açığa çıkardığı düĢünülebilir. 

Rollerin annenin üzerindeki baskısı sebebiyle anneye yaklaĢma ve babaya tepkide 

bulunarak uzaklaĢma durumu; (1) aile içi rollerin daha dengeli olabilmesi için kendi 

üzerine daha fazla sorumluluk alarak (saplantılı) annenin üzerindeki yükü hafiftetme 

veya (2) ne yaparsa yapsın sistemin değiĢmeyeceğini düĢünerek geri çekilme (kayıtsız) 

eğilimi görülebilmektedir. Nitekim tüm katılımcılardan saplantılı bağlanma modeline 

sahip iki kadın katılımcının (Irmakve Yaz) babası dıĢında tüm aile üyeleri ile olumlu 

iliĢki içerisinde olduğu ve annenin rollerinin babaya göre daha fazla olduğu 

anlaĢılmaktadır. Kayıtsız bağlanma modelindeki bireylerin dinamiklerinde farklılıklar 

olabildiğinden görüĢme sonuçlarından yolaçıkarak net bir kanıya varmak pek mümkün 

olamamaktadır. Çünkü onlar aile içi sistemde olmak istedikleri kadar rol almaktadırlar. 

Bu da dinamiklerdeki farklılığa neden olmaktadır.  

 

2) Bağlanma modeli ile maneviyat arasındaki iliĢki nedir? 

 

AraĢtırma verilerinden yola çıkıldığında bağlanma modellerinin değiĢebileceği 

görülmüĢtür. Bu değiĢim istemli bir değiĢim olabileceği gibi istemsiz bir değiĢim de 

olabileceği kontrol grubundaki verilerden görmek mümkündür. Deney grubunda 6 

kadın ve 4 erkek katılımcının, kontrol grubunda ise 4 kadın ve 3 erkek katılımcının 

bağlanma modellerinde değiĢimin gerçekleĢtiği görülmektedir. Kontrol grubunda farklı 

olarak 3 kadın ve 1 erkek katılımcının ilk veya son ölçekte bireyin bağlanma modelinde 

eĢit sonuç çıkması nedeniyle belirsizlik meydana gelmiĢtir. Örneğin, bir katılımcı ilk 

ölçek sonucunda bağlanma modeli kayıtsız iken son ölçek sonucunda saplantılı=kayıtsız 

çıkmıĢtır. Bu iki bağlanma modeli birbirine tamamen zıt olması katılımcının kendini 

henüz yeterince tanıyamadığını düĢündürmektedir. Böylece aslında bir insanın hem 
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isteyerek hem de istemeyerek zihinsel ve ruhsal birtakım değiĢiklik yaĢayabileceğinin 

olasılığını ortaya çıkarmaktadır. Elbette istekli yani bilinçli değiĢim bu değiĢimler 

arasında kıymetli olanıdır ve bunun için hemmaneviyat hem de değerler önemli bir rol 

üstlenmektedir.  

 

Maneviyat ve değerler birbirlerini tamamlamaktadır. Her ikisi de karakteri 

Ģekillendiren ve inancı güçlendiren özelliklere sahiptirler. Maneviyat, bireye tövbe ile 

dönüĢümün mümkün olduğunun farkındalığını vermekte, değerler de bu dönüĢümün 

olumlu yönde seyredebilmesi için insanın iradesini güçlendirmektedir. Böylece bireyin 

mevcut olan bağlanma modelinde bilinçli bir dönüĢüme hizmet edeceği görülmektedir.  

 

Öncelikle bu sürecin baĢlayabilmesi için bağlanma modelleri hakkında bilgi 

sahibi olmak önemlidir. Bağlanma modelleri hakkında bilinmesi gereken önemli nokta 

her modelin kendi içinde hem olumlu hem de olumsuz yönlerini içinde barındırdığıdır. 

Ġsimlendirmesinde olumsuz çağrıĢımların olması modelin kötü algılanmasına sebebiyet 

vermemelidir. AraĢtırma ile katılımcıların bağlanma modelleri hakkındaki bilgilerinde 

birtakım olumsuzluklar barındırdığı anlaĢılmıĢtır. Herhangi bir katılımcı saplantılı 

bağlanma modeline sahip olduğunu öğrendiğinde kendisini hasta gibi algıladığını ve bu 

nedenle sonucu kabullenemediğini söylemek mümkündür. Bunun gerçekleĢmemesi için 

ilk önce bağlanma modellerini iyi tanımak ve tanıtmak gerekmektedir. Çünkü 

katılımcılar yapılan çalıĢmanın kendilerine ne tür fayda verebileceğini bilmek 

istemektedirler. Ġkinci adım ise tövbenin insanı dönüĢtüreceğini bildirmek olmalıdır. 

Maneviyat bu noktada insana hizmet etmektedir. 
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3) Değerler algısı ile maneviyat arasında iliĢki nedir? 

 

Daha önce de ifade edildiği gibi maneviyat ve değerler birbirlerine bağlıdır. Hem 

değerler algısı hem de maneviyat (tövbe ve takva) karakteri Ģekillendirme ve inancı 

güçlendirme gibi özelliklere sahiptirler. Maneviyat, bireye tövbe ile dönüĢümün 

mümkün olduğunun farkındalığını vermekte, değerler de bu dönüĢümün olumlu yönde 

seyretmesi için insanın iradesini güçlendirmektedir. Güçlenen irade ise insanın takva 

boyutunu artıracaktır. 

 

Takva sahibi insan kendinin ve baĢkasının farkındadır. ĠliĢkilerini de ona göre 

Ģekillendirmektedir. Nefs mertebeleri de iliĢkiye rehberlik ederken kiĢinin takvasını 

artırarak iliĢkinin de güçlenmesinde aktif rol oynamaktadır. Takva insanı güzele 

yönlendirmektedir. Güzel iliĢki, güzel iletiĢim, güzel bakıĢ, güzel söz vs. takva sahibi 

insanda olması gereken özelliklerdendir.  

 

4) Değerler algısı ile bağlanma modeli arasında iliĢki nedir? 

 

Değerler algısının bağlanma modelleri üzerinde bir etkisi olduğu araĢtırma 

kapsamında ortaya çıkmıĢtır. Sonuçlar istatiksel olarak değerlendirildiğinde, gözden 

kaçan noktalar olduğu fark edilmiĢtir. Bağlanma modellerindeki olumsuz görünen 

hareketliliğin sebebi üzerine yoğunlaĢma gereği hissedilmiĢ ve yoğunlaĢılmıĢtır. Uzun 

araĢtırmanın sonucunda katılımcıların (özellikle güvenli bağlanma modelinden diğer 

modellerden birine geçenlerde daha net anlaĢılmıĢtır) olumsuz dini baĢa çıkma 

yönteminden yararlandıkları görülmüĢtür. DOMAB programı kapsamında ele alınan 

sevgi, özveri, sabır ve hoĢgörü değerleri doğru yaĢanmadığında sevgi acıma duygusuna, 
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özveri ve hoĢgörü fedakarlığa, sabır ise tahammüle dönüĢecektir. Dolayısıyla ortaya 

olumsuz dini baĢa çıkma yöntemlerinin aktif olarak yaĢandığı ortaya çıkmaktadır. 

 

Olumsuz dini baĢa çıkma aile içi iliĢkilerde dikkat çekmeyen bir durumdur. 

Özellikle annelerin “evde sorun çıkmasın”, “herkes iyi olsun”, “benim için önemli değil, 

onlar sıkıntı etmesin ve mutlu olsun” gibi ifadeleri fedakarlığın sonucudur. Fedakarlık, 

dini kaynaklarda sıklıkla tekrarlanan ve tavsiye edilen bir değer olarak kabul edilir. 

Oysa dinin tavsiye ettiği değer fedakarlık değil özveridir. Özveri bireyin özünden ve 

gönüllülükle gelen duygu ve davranıĢken, fedakarlık ise hazmedilmemiĢ duygulara 

neden olabileceği gibi biriktirmeyi yani tahammül duygusunu da doğuracaktır. Bu gibi 

olumsuz duyguların ise süreç içerisinde bedensel ve zihinsel birçok hastalığa sebebiyet 

vereceği daha önceki araĢtırmalarda da ifade edilmiĢtir.  

 

Kısaca, değerler algısı bireyin bağlanma modelinde değiĢikliğe sebebiyet 

vermektedir. Çünkü değerler ilk aĢamada bireye sahip olduğu benlik algısının 

farkındalığına kendi iradesiyle eriĢmesini desteklemektedir. Yani nefs mertebelerinde 

tanımladığı gibi kiĢi konumunu bu sayede belirlemektedir. Ġkinci aĢamada ise değerler 

bireye gideceği yönü belirlerken olumlu dini baĢa çıkmanın önemini de ortaya 

koymaktadır. “Sağlam beden sağlam zihinde gizlidir” atasözü bu konuyu çok güzel 

özetlemektedir. Gidilecek yolun rotası da yine nefs mertebelerinde adım adım 

belirlenmiĢtir. BelirlenmiĢ yolun sonu ise güvenli bağlanma modeline çıkmaktadır. 

 

5) Aile içi bağlar ile maneviyat arasındaki iliĢki nedir? 

 

Aile içi bağlar aynı zamanda aile içi iliĢkiye de örnektir. Aile içindeki iliĢki ve 

iletiĢim güçlü olduğunda aile içi huzurun sağlandığı söylenebilir. Maneviyatın aile 
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içinde birden fazla rolü vardır. Örneğin, tövbe yapılan hatalı davranıĢların veya 

sarfedilen üzücü sözlerin aile bireyinde bıraktığı kırgınlıkların veya kızgınlıkların fark 

edilip, durumu telafi etmek için çabalaması ve bir daha aynı davranıĢı tekrar etmemesi 

iliĢkiye olumlu bir yön vereceği düĢünülebilir. Takva ise kiĢinin zihinsel ve buna bağlı 

olarak ruhsal geliĢimini desteklemesi tövbenin kalıcılığına da yardımcı olacaktır.  

 

Daha önce de ifade edildiği gibi insan bir yerden bir yere gidebilmek için 

konumunu bilmesi iĢini kolaylaĢtıracaktır. Bireyler birçok alanda bulundukları 

konumları belirleyebilmektedir. Örneğini, birey kendi bağlanma modelini keĢf ederek 

dönüĢmesi yani kendini gerçekleĢtirmesi için kendi yolunu araĢtırma kapsamında 

sunulan bilgiler ıĢığında belirleyebileceği düĢünülmektedir.  

 

Yapılan araĢtırmayı zenginleĢtiren en önemli keĢif ise Ġslam literatüründe insanın 

yaradan ile olan iliĢkisine rehberlik eden nefs mertebelerinin insanın bir diğer insan ile 

olan iliĢkisine de rehberlik edebileceği düĢüncesi olmuĢtur. Bu sayede nefs mertebeleri 

iliĢkilere manevi bir yaklaĢım baĢlığı altında literatüre yeniden kazandırılmıĢtır.  

 

Ġnsanların zorlandığı birçok alan vardır. Bu alanlar arasında en üst noktada insan 

iliĢkileri gelmektedir. DOMAB programı uygulama sırasında en çok iliĢkileri 

anlayamama veya anlaĢılamama gibi sorunlarla karĢılaĢılmıĢtır. Katılımcılardan gelen 

sorular nefs mertebelerini uyarlama giriĢimlerini baĢlatmıĢ ve çalıĢma sırasında 

hedeflenen sonuca ulaĢılmıĢtır. 

 

 

 

 



 206  
 

Ġnsan – Yaradan ĠliĢkisi Ġnsan – Ġnsan ĠliĢkisi 

Kamile (Safiye) ĠliĢkinin Kendini 

GerçekleĢtirmesi 

Marziye ĠliĢkide BütünleĢme 

Raziye ĠliĢkiden Razı Olma 

Mutmainne Gönül Bağının Kurulması 

Mülhime Zihinsel Bağın Kurulması 

Levvame Farkındalık Boyutu 

Emmare Haklılık Boyutu 

 

Bireysel değiĢim ve dönüĢümü baĢaran insan kendi ve yaradanı ile kurduğu bağını 

anlamlandırma boyutuna taĢıyabilmesi mümkün olacaktır. Nefs mertebeleri buradaki 

değiĢim ve dönüĢümü basamaklarla tanımlayarak kiĢinin kendini ve geliĢimini 

kendisinin gözlemlemesine olanak sağlamaktadır. Aynı mantıkla insan diğer insanlarla 

da bağ kurması ve iliĢkisini kendi takibi altında tutabilmesi iliĢkilere kolaylık 

sağlayacaktır. Ġnsan henüz haklılık boyutunda ise bir baĢkası ile iletiĢim kurması 

beklenemez. Çünkü kendini dıĢ dünyaya kapatmıĢtır ve sadece kendine odaklıdır. 

Ancak farkındalık boyutuna çıktığında bu iĢte bir terĢlik olduğunu görmeye 

baĢlayacaktır. Her insanın değer verdiği insanlar vardır. Aile ise bu insanların birarada 

yaĢadıkları kurumdur. Ġnsan sevdikleri ile bağ kurması gerektiğini anladığında da 

zihinsel farkındalığa ulaĢtığını görmektedir. Zihinsel bağınkurulması çabanın eseridir. 

Ġnsan sevdiği insana emek vermelidir ki aralarındaki bağ her geçen gün güçlenmeye 

devam etsin. Verilen emeklerin hasatı ise gönülden bağlanmaktır. Ġnsan gönülden 

bağlandığında konuĢmadan gözleriyle bile anlaĢtığını fark edecektir. Gönülden 

bağlandıktan sonra verilen emekler gönüllülükle yapılacağı için yük olmayacaktır. 

Birbirlerine yük olmayan hatta yükünü hafifleten insanlar iliĢkilerinden razı olacaktır. 

Birbirinden razı olmuĢ ve birbirleriyle bütünleĢmiĢ insanlardan Allah da razı olması ve 
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onlarla bütünleĢmesi çok da ĢaĢırtıcı bir durum olmayacaktır. Böylelikle iliĢki cenneti 

yer yüzünde yaĢatan bir iliĢkiye dönüĢerek kendini gerçekleĢtirmiĢ olacaktır.  

 

Tasavvufta nefs mertebeleri çok zor çıkıldığı kabul edilen basamaklar olarak 

bilinmektedir. Sahabiler veya büyük alimler bu basamakları çıkmıĢtır ama bu 

mertebeler onlarla sınırlı bırakılamayacak kadar kıymetlidir. Mertebeleri iliĢkilere 

uyarlayarak aslında bu basamakları çıkmanın imkansız olmadığını ve her insanın emek 

vererek bu basamakları tek tek çıkabileceğini anlatmaya çalıĢmaktır. BaĢlamak 

bitirmenin yarısı olduğu düĢünülürse, baĢlandığında yolun yarısını ilerlemenin rahatlığı 

süreci kolaylaĢtıracaktır.  

 

6) Bağlanma modeli ile Tanrı algısı arasında iliĢki nedir? 

 

AraĢtırma sonucunda bireylerin Tanrı algıları ile bağlanma modeli arasında bir 

iliĢkinin olmadığı anlaĢılmıĢtır. Katılımcılar ister seven isterse korku veren bir Tanrı 

algısına sahip olsun güvenli bağlanma modelinde olabileceği gibi diğer bağlanma 

modellerinden birine de sahip olabileceği görülmektedir. Bir kadın katılımcı (Yıldız) 

DOMAB programı öncesi ve sonrası ölçümde bağlanma modelinde korkulu çıkmıĢ ve 

herhangi bir dönüĢüm göstermemiĢ olsa da Tanrı algısı korku verenden seven Tanrı 

algısına dönüĢmüĢ olduğu görülmektedir. Yine bir kadın katılımcı (Hilal) DOMAB 

programı öncesi ve sonrası ölçümde güvenli bağlanma modelinde olmasına rağmen 

Tanrı algısının ilk ölçekte korku veren ikincide ise seven Tanrı algısında olması 

dönüĢümü destekler niteliktedir. Bir erkek katılımcıda (SavaĢ) ise dönüĢüm bağlanma 

modelinde korkuludan kayıtsıza doğru meydana gelirken Tanrı algısında (korku veren) 

bir dönüĢüm meydana gelmemiĢtir.  
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AraĢtırmadan da anlaĢılacağı üzere dönüĢüm hem bağlanma modelinde hem de 

Tanrı algısında meydana gelebilmektedir. Bu dönüĢümün birbirlerini etkileyen bir 

durumun olmadığını da söylemek mümkündür. Her değiĢim ve dönüĢüm kendi 

merkezinde gerçekleĢmektedir. Yalnız her ne kadar bu iki ölçek arasında bir iliĢki 

çıkmasa da ikisi de araĢtırmaya büyük katkı sağlamıĢtır. Bağlanma modeli insanın diğer 

insanlarla nasıl bir iliĢki zeminini kullandığını gösterirken, Tanrı algısı ise aĢkın olan 

güç ile nasıl bir iliĢki içerisinde olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Yani bu iki ölçek farklı 

alana hizmet etmekle beraber birbirini tamamladıklarını da söylemek mümkündür. 

 

7) Sosyo-demografik bilgiler ile aileye bağlanma durumunu yordamakta mıdır? 

 

  Deney 

  n % 

Cinsiyet 
Kadın 10 50,0 

Erkek 10 50,0 

YaĢ 

18-25 yaĢ 12 60,0 

26-39 yaĢ 5 25,0 

40 yaĢ ve sonrası 3 15,0 

Medeni Hal 
Evli 5 25,0 

Bekâr 15 75,0 

Gelir 

Düzeyi 

Gelirim yetmiyor 2 10,0 

Gelirim yetiyor 12 60,0 

Gelirim yetiyor ve 

tasarruf ediyorum 
6 30,0 

Eğitim 

Durumu 

Lisans 5 25,0 

Lisansüstü 15 75,0 

Ebeveyn 

Hayatta 

Olma 

Anne-baba hayatta 17 85,0 

Anne hayatta-baba vefat 2 10,0 

Anne-baba vefat 1 5,0 

Ebeveyn 

Birliktelik 

Durumu 

Birlikte 16 80,0 

BoĢandı 2 10,0 

Baba vefat 2 10,0 

Ebeveyn 

Özlük 

Durumu 

 

Öz 19 95,0 

Üvey Baba 1 5,0 

Anne 

Eğitim 

Durumu 

Okur-yazar değil 3 15,0 

Ġlkokul 7 35,0 

Ortaokul 4 20,0 

Lise 3 15,0 
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Üniversite 3 15,0 

Baba 

Eğitim 

Durumu 

Okur-yazar değil 2 10,0 

Ġlkokul 4 20,0 

Ortaokul 0 0,0 

Lise 4 20,0 

Üniversite 10 50,0 

 

Sosyo-demografik bilgiler ıĢığında deney grubu katılımcılarının aileye bağlılığı 

incelendiğinde cinsiyete göre bir farklılığın olmadığı söylenebilir. Genel olarak 

katılımcıların aile kurumuna ve aile iliĢkilerine önem vermesi bu ayrıma izin 

vermemektedir.  

 

Her yaĢta katılımcı aile bağlarına önem verse de medeni hal değiĢkeni yani evli 

olma ve yaĢın ilerlemesi önemi artırdığını göstermektedir. Özellikle 40 yaĢ üzeri olan 3 

katılımcının öntest-sontest sonuçlarının her ikisinde de bağlanma modellerinin güvenli 

olması yaĢ faktörünün ilerlemesi ile iliĢkili olduğu düĢüncesini netleĢtirmiĢtir. Ayrıca 

evli olan katılımcıların iliĢkilerini iyileĢtirme yolunda daha ektili çalıĢtıkları ve 

araĢtırmacıya verdikleri geri dönütler bekar katılımcılara göre daha fazla olduğu 

söylenebilir. AraĢtırma, iki evli katılımcının (1 kadın, 1 erkek) iliĢkilerinde çevresel 

faktörlerin fazla aktif olduğu zamana isabet etmesi süreci kolaylaĢtırdığı yönündeki 

beyanları çalıĢmaya olumluluk katmaktadır.  

 

Aileye bağlılığı etkileyen bir durum olarak parçalanmıĢ aileler gösterilebilir. Ġki 

erkek katılımcının ebeveynleri boĢandığı ve her ikisinin de babası ile iletiĢimin 

tamamen koptuğu bilinmektedir. Aralarından birinin üvey babası olduğu ve baba 

boĢluğunu onunla doldurabilme adımları umut verici bir durum olduğu katılımcı 

tarafından ifade edilmiĢtir. 
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8) Uygulama öncesi ve sonrasında deney ve kontrol grubu arasında istatiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

 

AraĢtırmanın veri toplama araçları arasında yer alan ĠÖA, TA, DOMAB programı 

ve yarı yapılandırılmıĢ görüĢmeden elde edilmiĢ olan veriler deney ve kontrol grubu 

arasında birtakım farklılıkların meydana geldiğini göstermektedir. Bu farklar istatiksel 

ve anlamsal farklılıklar olarak ifade etmek mümkündür.  

 

ĠÖA sonucu incelendiğinde istatiksel açıdan DOMAB programı uygulamadan 

önce ve sonra deney ve kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 

anlaĢılmıĢtır. TA sonucu incelendiğinde ise istatiksel açıdan DOMAB programı 

uygulamadan önce ve sonra deney ve kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

anlaĢılmıĢtır. ĠÖA sonucunda farklılığın olmamasının en belirgin sebebi örneklem 

grubunun sorgulayıcı bir eğitim içinde bulunmalarıdır. TA sonucunda da müdahale 

olmamasına rağmen bazı katılımcıların Tanrı algılarında meydana gelen değiĢiklik de 

yine aynı sebebe dayanmaktadır. Çünkü Ankara Ġlahiyat Fakültesi hocalarının 

öğrencilerinden ortak beklentisi taklidi imandan tahkiki (araĢtırmacı, sorgulayıcı) imana 

geçmeleridir. Bu durum bağlanma modellerini de Tanrı algılarını da doğrudan etkilediği 

sonuçlardan anlaĢılmaktadır. Yalnız deney ve kontrol grubunu birbirinden ayıran en 

önemli fark ise deney grubunda meydana gelen değiĢimin bilinçli ve istekli bir değiĢim 

olmasıdır. Yani bireyler değiĢmek istedikleri ölçüde dönüĢmekte ve kendi 

dönüĢümlerini kendilerini de izleyebilmektedirler. DOMAB programı katılımcılara bu 

fırsatı sağlamaktadır.  

 

Katılımcılara yöneltilmiĢ olan yarı yapılandırılmıĢ görüĢme sorularından 

oluĢturulmuĢ temaların ilk üçü bağlanma modellerine sözel ifadelerle ulaĢılabilirliği test 
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edilmiĢtir. Yapılan incelemede tüm katılımcıların kendilerine zaman ayırmaları veya 

herhangi bir aktiviteyle meĢgul olmaları, bir baĢkasından değer gördüğünü hissetme 

Ģekli ve herhangi birine kolaylıkla güvenip güvenemem durumu bağlanma modellerini 

direkt olarak ortaya koymakta yetersiz kaldığı anlaĢılmaktadır. ÇalıĢmayı güçlendiren 

kısım ise katılımcılarla 6 kez DOMAB programı uygulanmasıdır. ÇalıĢma süresince 

ulaĢılan bağlanma modelleri (ĠÖA) ve Tanrı algıları (TA) katılımcılarla görüĢme 

esnasında güvenli bir bağ kurulması neticesiyle paylaĢılan özel duygularla, nitel ve nicel 

verilerin birbirini destekleyen sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Katılımcıların gerek aile içi 

iliĢkilerinde gerekse dıĢ dünyanın üzerlerinde kurduğu baskılara rağmen kendi yollarını 

bulma çabaları dikkat çekicidir. GeçmiĢten gelen birtakım olumsuz algılar özellikle 

erkek katılımcıların Tanrı algılarının olumsuz etkilenmemiĢ oluĢu önemli bilgiler 

arasında yer almaktadır. Yine erkek katılımcıların güvenli bağlanma noktasında kadın 

katılımcılara göre fazla olduğu da bir diğer önemli bilgidir. Kadın katılımcıların ise en 

çok ihtiyacı olan Ģey yalnız olmadıklarını bilmek olmuĢtur. Tek baĢlarına değiĢmekten 

korktukları ama destekle bu yolda yürümeye cesaret buldukları katılımcılar tarafından 

belirtilmiĢtir. Erkeklerin kadınlara göre daha rahat Ģekillenmeleri verilen aile içi 

özgürlükle de bağlantılı olabileceği düĢünülmektedir. Kadının kendini geri çekmesi ve 

özgürce hareket edebilmesi için bir güce dayanma ihtiyacı hissetmesi, bilinçli veya 

bilinçsizce verilen kadının kendini muhafaza etmesi gerektiği anlayıĢı olarak 

gösterilebilir. Oysa kadın çok güçlü bir varlıktır ve özünün gürleĢmesiyle kendini bir 

erkek olmadan da koruyabilir. Kadınların öncelikle bunu kendileri kabullenmesi 

gerekir. Elbette aile kurmak ve kendi yaĢantısını idame ettirmek önemlidir. Lakin 

burada muhtaçlık duygusu değil birbirinin göz aydınlığı olacak eĢ ve zürriyetin 

bahĢedilmesi (Furkan, 25/74) daha sağlam aile yapılarına kavuĢmayı sağlayacaktır. 
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Dünyaya gelmiĢ her bir insandan içinde bulunulan toplum ile bir arada yaĢadığı 

sürece beklentileri olacaktır. Ġyi bir vatandaĢın, vergisini ödeyen, çevreye duyarlı, 

sorumluluk sahibi, güvenilir gibi özelliklere sahip olması gerekir. Ebeveynlerin de 

çocuklarını yetiĢtirirken bu duyarlılıkta yetiĢtirmesi beklenir. Ġnsandaki bilinç ve 

davranıĢlar ne ölçüde yaĢam sahasına aktarılırsa o ölçüde toplumda kabul görülecek ve 

sistem sorunsuz iĢleyebilecektir. Nitekim anne-babalar da çocuklarının toplumda kabul 

görülmesini istemekte ve hem kiĢilik bakımından hem de akademik açıdan iyi bir 

donanıma sahip olmalarını arzu etmektedirler. Bu bakımdan ebeveynlerin hem 

birbirleriyle hem de çocuklarıyla olan iliĢkinin temelinde takva maddeleri vücut 

bulduğunda yaĢamın tadına çok daha fazla varılacağı düĢünülmektedir. 

 

Aile içi bireyler arası bağlanmanın kalitesini artıran en önemli değer “duyarlılık” 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Duyarlılık iliĢkilerin güvenli olabilmesindeki belirleyici 

etken olduğunu ifade etmek mümkündür. Nitekim çocuğun özellikle baba rolü ile 

iliĢkisinin sağlıklı ve güvenli kurulabilmesinde duyarlılığın/ilgili olmanın önemi sıklıkla 

dile getirilmiĢtir. Her ne kadar anne (kadın) rolü güvenli bağlanma bakımından önemli 

görülse de, baba (erkek) rolü de en az anne (kadın) rolü kadar önemli olduğu ifade 

etmek gerekmektedir. Çünkü duyarlılık değerinin çocuğa aktarılmasını sağlayan kanal 

baba (erkek) rolüdür. 

 

Ġnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen süre tekâmülünü gerçekleĢtirmesi için 

insana bahĢedilmiĢ bir süredir. Bu sürenin nasıl değerlendirileceği akıl sahibi olan 

insanın iradesine bırakılmıĢtır. Aldığı eğitimler ve/veya yaĢadığı deneyimler sonraki 

süreçleri de Ģekillendirmektedir. Tekâmül yolculuğu dünyaya gelmiĢ tüm insanın hayat 

sahasında yaĢadığı sürece devam eden bir yolculuktur. Yolculuğun son adresi ise insan-ı 

kamil olmaktır. Bu da insanın nefs eğitiminden geçmesiyle mümkün olacaktır. 
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Özdoğan nefs mertebelerini vicdan geliĢimi olarak görmekle beraber, hakikate 

ulaĢmak için bireysel olarak çıkılan manevi bir yolculuk olarak da ifade etmektedir. 

Bireysel çıkılan bu manevi yolculukta eğer insan yolları bilmiyorsa yolu bilen birine 

danıĢma ihtiyacı hissetmektedir. Yolu bilen kiĢi ise rehber özelliklerine sahip olması 

gerekmektedir. Örneğin bu rehber ilk olarak ifrat, tefrit ve itidal arasındaki iliĢkiyi 

bilmelidir. Eğer bir kiĢinin konumu ifratta ise, aĢırılıklardan uzaklaĢarak sakinlikle öfke 

kontrolünü sağlayıp itidale yani dengeye doğru giden bir yol izlemesi olayları daha 

kendi merkezinden değerlendirebilmesinde yardımcı olabileceği; tefritte ise eksiklikten 

ayrılarak duyarlılıkla karĢısındaki kiĢiyi dinleyip kapanan iletiĢim kanallarının 

açılmasına yardımcı olabileceği düĢünülmektedir. Her iki taraf da adım adım dengeye 

yaklaĢtıkça ifrattan (saplantılı) ve tefritten (kayıtsız) uzaklaĢmaya baĢlayıp itidale 

(güvenli bağlanmaya) dönüĢebilecekleri düĢünülmektedir. Nitekim Ġslam literatüründe 

bir insanın değiĢip dönüĢebileceği sıklıkla vurgulanmaktadır. 
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ÖNERĠLER 

 

 Aile, birçok konuda araĢtırılması gereken en önemli kurumdur. Aile içi 

iliĢkiler ise bunun baĢında yer almaktadır. Özellikle değerler ile aile 

bireylerinin iliĢkilerini güçlendirecek bilgilendirmeler ile hizmetlerine 

sunulmalıdır. Üniversitelerde bu hizmeti verebilecek donanımda uzmanlar 

yetiĢtirilmeli, yetiĢen uzmanların da sahadaki çalıĢmalarında 

desteklenmelidir.  

 Ailelere verilecek hizmet T.C. Aile, ÇalıĢma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 

T.C. Ġç ĠĢleri Bakanlığı ve T.C. CumhurbaĢkanlığı‟nca desteklenip takip 

edilmelidir. Çünkü aile içi problemlerin çözülmesi uzun zamana yayılabilme 

durumu olabilir. Bu süre birkaç hafta olabileceği gibi aylar da yayılabilir.  

 Aile içi iliĢkilerin sıhhati topluma da sirayet etme gibi bir durumu olduğu göz 

önüne alındığında aile çalıĢmalarının artırılması çözülmez sanılan 

problemlerin de çözümüne yardımcı olacaktır. 

 Özellikle aile içi iliĢkilerde fedakarlık ve buna bağlı olarak tahammül 

duygusunun birçok hastalıklara neden olmasından dolayı iliĢkilerin 

desteklenmesinin önemini artırmaktadır. 

 Hizmetin ailelere rahatlıkla verilebilmesi için bir eğitim programı 

geliĢtirilebilir, “Değer Odaklı Grup (Aile) Toplantıları” ve talep halinde 

“Değer Odaklı Ġkili GörüĢmeler” Ģeklinde ailelere ulaĢılabilir.  

 ĠÖA‟nin özelliği gibi hem yakın iliĢkilerde (dost, arkadaĢ) hem de romantik 

iliĢkide kullanılabilecek Ģekilde iliĢkilere manevi yaklaĢım baĢlığı altında 

uyarlanan nefs mertebelerden bir ölçek geliĢtirilebilir. 

 Bu çalıĢmaya benzer bir çalıĢmayı farklı örneklem grupları ile çalıĢılarak 

aradaki farklar gözlemlenebilir. 
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 Nitel yöntemle “aile” çalıĢacak araĢtırmacılar tüm aile bireyleri ile 

çalıĢtıklarında çok daha kapsamlı ve daha net verilere ulaĢacaklardır.  

 Özellikle muhafazakar bir kesimle çalıĢacak olan araĢtırmacılar veya bizzat 

kendisi muhafazakar olan bir araĢtırmacıaraĢtırmasına cinsiyet algısına yer 

vermemelidir. Cinsiyetçilik bir araĢtırmanın en büyük düĢmanıdır. Eğer bir 

katılımcı (kadın veya erkek) araĢtırmacı ile açık konuĢamadığını ifade ediyor 

veya hissettiriyorsa o araĢtırmanın merkezinde araĢtırılan konu değil cinsiyet 

vardır. Bu sebepten gerek araĢtırmacı gerekse katılımcılar birbirlerini insan 

kategorisinde görerek aralarında güven inĢa etmeleri gerekmektedir. 

AraĢtırma kapsamında araĢtırmacının cinsiyet ayırt etmeksizin tüm 

katılımcılarla güvenli bağ kurmaları, yapılan çalıĢmanın kalitesini de 

artıracağı anlamına gelmektedir. ÇalıĢmanın baĢından sonuna kadar tüm 

katılımcılar insan olarak değerlendirildiğini hissetmelerinden doğan güven, 

araĢtırma sonuçlarına da olumlu olarak yansıyacaktır. ÇalıĢmalar güven ile 

gerçekleĢtiğinde çalıĢmaların süresi ne kadar uzun olursa olsun, çalıĢma 

noktalandığında “sonunda bitti” değil “artık çalıĢmam bilim dünyası ile 

buluĢabilir” sözünü kendiliğinden dile getirildiği fark edilecektir.  
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EKLER 

Yarı Yapılandırılmış Görüşme Soruları 

 

1. Kendinizi tanıtır mısınız? 

2. Sıradan bir gününüzü anlatır mısınız? 

3. Kendinizi iyi hissetmek için yaptığınız bir faaliyet var mı? Nedir? 

4. Size kendinizi değerli hissettiren en önemli şey nedir? 

5. Bir kişiye kolaylıkla güvenebilir misiniz yoksa güvenmek için belli bir kriteriniz var mı? 

Nedir? 

6. Aile kavramı sizin için ne ifade etmektedir? 

7. Kendi aileniz, anne-baba ve kardeşlerinizle bağlarınız/ilişkiniz hakkında bilgi verir 

misiniz? 

8. Aile içinde bireylerin üstlendiği roller (annelik, babalık vb.) hakkında düşüncenizi 

paylaşır mısınız? Kimin, hangi rolde olduğunu düşünüyorsunuz? 

9. Aile içinde herhangi bir fikir ayrılığı yaşandığı zaman, bu durum tartışmalara neden olur 

mu? Sizin yaklaşımınız nasıl olur?  

10. Haklı olduğunuzu düşündüğünüz bir durum söz konusu ise haklılığınızı savunur 

musunuz? Nasıl davranırsınız? 

11. Aile içi ilişkilerinizde korku kavramı sizde herhangi bir çağrışım uyandırıyor mu? 

12. Korku duyduğunuz bir kişiyi sevebilir misiniz ya da sevdiğiniz birinden korkar mısınız? 

13. Yaradan ile korku temelli bir ilişki kurulmasını nasıl değerlendirirsiniz? 

14. Çocukluğunuzda Allah’tan korkmanız konusunda çevrenizden telkinlerle karşılaştınız 

mı? Karşılaştıysanız nasıl bir yaklaşımda bulundunuz? 

15. Sevgi dolu, şefkatli bir Yaratıcı düşündüğünüzde kendinizi nasıl hissedersiniz? 
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Aydınlatılmış Onam Formu 

Bu çalışma, Yüksek Lisans Tezi kapsamında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din 

Psikolojisi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Öznur ÖZDOĞAN danışmanlığında Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans 

öğrencisiNihal YILMAZ tarafından yürütülmektedir. Çalışmanın amacı, bireyin aile içindeki 

bağlanma modelinin Tanrı algısı ile ilişkisini incelemektir. 

Araştırma gereği ilk ve son görüşme ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınacaktır. Alınacak 

olan bu ses kayıtları tamamen araştırma kapsamında kullanılacak olup, etik kuralları 

çerçevesinde saklı tutularak hiçbir platformda paylaşılmayacaktır. 

Bu çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır. Araştırmada kimliğe dair 

herhangi bir bilgi açık edilmeyeceği için verdiğiniz cevaplar bilinmeyecektir. Soruları kimsenin 

baskısı ve telkini altında kalmadan her soruya kendi doğru cevaplarınızı vermenizi ve hiçbir 

soruyu atlamamanızı rica ediyoruz. Anketi istediğiniz zaman yarım bırakabilirsiniz. Sorun ve 

sorularınız için ulaşabileceğiniz mail adresleri: 

Nihal YILMAZ:  n_yilmaz_00@hotmail.deveyayilmaznihal0627@gmail.com 

Katılımınız için teşekkür ederiz. 

 

 Katılımcının beyanı 

 Bu çalışmaya tamamen gönüllü olarak katılıyorum ve istediğim zaman yarıda 

bırakabileceğimi biliyorum. Verdiğim bilgilerin bilimsel amaçlarda kullanılmasını kabul 

ediyorum. (  ) 

 

 Gönüllünün Adı soyadı     Sorumlu Araştırmacı Adı soyadı 

 ...............................................................   Nihal YILMAZ 

 Tarih  İmza     Tarih  İmza 

 

  

mailto:n_yilmaz_00@hotmail.de
mailto:yilmaznihal0627@gmail.com
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Kişisel Bilgi Formu 

Uygulanan bu bilgi formu kişileri tek tek değerlendirmeleri için değil genel bir 

değerlendirme yapmak için hazırlanmıştır. Formun üzerine isim yazmanız gerekmemektedir. 

Vereceğiniz yanıtlar gizli kalacaktır. Görüşleriniz bu araştırma için çok önemlidir. Bu nedenle 

hiçbir maddeyi boş bırakmamanız oldukça önemlidir.  

 

1. Cinsiyet:                               ( ) Kadın                           ( ) Erkek  

2. Yaş:      

3. Medeni durumu:                 ( ) Evli        ( ) Bekâr         ( ) Diğer  

4. Maddi durumu: 
( ) Gelirim yetmiyor          ( ) Gelirim yetiyor            ( ) Gelirim yetiyor ve tasarruf ediyorum  

5. Eğitim durumu:                    ( ) lisans 
( ) lisansüstü 

 

6. Ebeveyn durumu (birden fazla işaretleme yapabilirsiniz): 
( ) Anne – Baba hayatta         ( ) Anne vefat etti       ( ) Baba vefat etti 

 

( ) Anne – Baba birlikte          ( ) Boşandı            ( ) Üvey anne         ( ) Üvey baba 

7. Annenizin eğitim durumu:  ( ) okur yazar değil 
( ) okur yazar 

( ) ilkokul 

( ) ortaokul 

( ) lise 

( ) üniversite 

 

8. Babanızın eğitim durumu:   ( ) okur yazar değil 
( ) okur yazar 

( ) ilkokul 

( ) ortaokul 

( ) lise 

( ) üniversite 

 

9. Kardeş sayınız (siz hariç): 

10. Siz Kaçıncısınız: 
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İlişki Ölçekleri Anketi 

(RelationshipScalesQuestionnaire; RSQ) 

 Aşağıdaki maddeler romantik ilişkileriniz dahil olmak üzere yakın ilişkilerinizde 
(arkadaşlık, dostluk gibi) hissettiğiniz duygulara ilişkindir. Sizden, genel olarak, yakın 
ilişkilerinizde yaşadıklarınızı dikkate alarak aşağıdaki ifadeleri değerlendirmeniz istenmektedir. 
Aşağıdaki maddeleri yakın ilişki içinde olduğunuz kişileri düşünerek cevaplandırınız. Her 
maddenin ilişkinizdeki duygu ve düşüncelerinizi ne oranda yansıttığını karsılarındaki 7 aralıklı 
ölçek üzerinde gösteriniz. 
 
 1………….....2….......……3….....………4……....……..5…......……..6...................7 
 
 Beni hiç                                Beni kısmen                                     Tamamıyla 
 tanımlamıyor                         tanımlıyor                                      beni tanımlıyor 
 
                                                                                                                                                                     

 1 2 3 4 5 6 7 

1.Başkalarına kolaylıkla güvenemem.        

2.Kendimi bağımsız hissetmem benim için çok önemli.        

3.Başkalarıyla kolaylıkla duygusal yakınlık kurarım.        

4.Başkalarıyla çok yakınlaşırsam incitileceğimden 

korkuyorum. 

       

5.Başkalarıyla yakın duygusal ilişkilerim olmadığı sürece 

oldukça rahatım. 

       

6.Başkalarıyla tam anlamıyla duygusal yakınlık 

istiyorum. 

       

7.Yalnız kalmaktan korkarım.        

8.Başkalarına rahatlıkla güvenip bağlanabilirim.        

9.Başkalarına tamamıyla güvenmekte zorlanırım.        

10.Başkalarının bana dayanıp bel bağlaması konusunda 

oldukça rahatımdır. 

       

11.Başkalarının bana, benim onlara verdiğim kadar 

değer vermediğinden kaygılanırım. 

       

12.Kendi kendime yettiğimi hissetmem benim için çok 

önemli. 

       

13.Başkalarının bana bağlanmamalarını tercih ederim.        

14.Başkalarıyla yakın olmak beni rahatsız eder.        

15.Başkalarının bana, benim istediğim kadar 

yakınlaşmakta gönülsüz olduklarını düşünüyorum. 

       

16.Başkalarına bağlanmamayı tercih ederim.        
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17.Başkaları beni kabul etmeyecek diye korkarım.        

Tanrı Algısı Ölçeği 

  

  

Değerli katılımcılar; 

Aşağıda “Allah” hakkındaki duygu, düşünce ve davranışlarınıza ilişkin ifadeler 

bulunmaktadır. Sizden istenen; her bir ifadeyi dikkatlice okuyup, ifadenin sizi ne kadar 

yansıttığını, karsısında bulunan, derecelendirilmiş kutucuklara (X) işaretlemenizdir. 

Araştırmadan sağlıklı ve doğru bilgiler elde edilebilmesi için lütfen çekinmeden gerçek 

fikirlerinizi belirtmeye çalışınız.  

 

(1) Hiç       
(2) Kısmen 

(3) Biraz 

(4) Oldukça 

(5) Tamamen 

 H
iç

 

K
ıs

m
e

n
 

B
ir

az
 

O
ld

u
kç

a 

Ta
m

am
en

 

1 O'nun bana karşı çok merhametli olduğunu hissediyorum. 1 2 3 4 5 

2 O'nu düşünmek bana sıkıntı veriyor. 1 2 3 4 5 

3 O'nun beni bağışlayacağını zannetmiyorum. 1 2 3 4 5 

4 O'nu düşündüğümde içimden gelen tek duygu: Sevgi. 1 2 3 4 5 

5 O'nun bana olan sevgisini hissedebiliyorum. 1 2 3 4 5 

6 O'nun bana şefkatle davrandığını hissedebiliyorum. 1 2 3 4 5 

7 O'nu düşündüğümde utanıyorum ve kendimi suçlu hissediyorum. 1 2 3 4 5 

8 O'nun bana karşı çok acımasız olduğunu düşünüyorum. 1 2 3 4 5 

9 O'nu düşünmek bana güven veriyor. 1 2 3 4 5 

10 O aklıma geldiğinde O’ndan kaçıp uzaklaşmak istiyorum. 1 2 3 4 5 

11 O'nu düşünmek beni mutlu ediyor ve içim sevinçle doluyor 1 2 3 4 5 

12 O, ne yaparsam yapayım kusurlarımı örtüyor. 1 2 3 4 5 

13 O, her zaman güvenebileceğim tek kaynaktır 1 2 3 4 5 

14 O'nu düşününce kendim için kaygılanıyorum. 1 2 3 4 5 

15 O, benim için korkutucudur. 1 2 3 4 5 

16 Zor zamanlarımda, O’nun, yanımda olmadığını hissediyorum. 1 2 3 4 5 

17 O, bütün insanları karşılık beklemeden sever. 1 2 3 4 5 

18 O, yaptıklarım için beni cezalandırıyor. 1 2 3 4 5 

19 O'nu düşünmekle huzur buluyorum. 1 2 3 4 5 

20 O, bence gerçekten de çok bağışlayıcıdır. 1 2 3 4 5 

21 O'nun bana yakın olduğunu sanmıyorum. 1 2 3 4 5 

22 O'nun beni her durumda koruduğunu biliyorum. 1 2 3 4 5 
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Değer Odaklı Manevi Güçlenme ve Bakım Programı (DOMAB) 
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ETĠK KURUL KARARI 
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ÖZET 

 

Yılmaz, Nihal, Aile Ġçi Roller, Bağlar ve Maneviyat, Yüksek Lisans Tezi, DanıĢman: 

Prof.Dr. Öznur Özdoğan, 243 s.  

 

Tez kapsamında özelde aile iliĢkiler genelde ise ikili iliĢkiler incelenmiĢtir. Tezin 

amacı, psikolojik yaklaĢımlarda olduğu gibi aile içi iliĢkilerin güçlenmesi noktasında 

maneviyat ve değerler ekseninde hizmet sunmaktır.  

 

Karma yöntemle (nitel ve nicel) gerçekleĢtirilen araĢtırma, Ankara Üniversitesi 

Ġlahiyat Fakültesi lisans ve lisansüstü eğitimine devam eden, yirmisi kadın ve yirmisi 

erkek olmak üzere kırk katılımcı ile gerçekleĢmiĢtir. On kadın, on erkek deney; on 

kadın, on erkek kontrol grubunu oluĢturmaktadır. Kontrol grubu ile ĠÖA ve TA, deney 

grubu ile artı olarak 6x ikili görüĢme halinde DOMAB uygulanmıĢtır. Ġlk ve son 

görüĢmede yarı yapılandırılmıĢ görüĢme ile nitel bulgulara ulaĢılmıĢtır.  

 

Öntest-sontest kapsamında deney ve kontrol grubu arasında ĠÖA sonucunda anlamlı 

bir farklılık bulunmazken, TA sonucunda anlamlı bir farklılık görülmektedir. Ayrıca 

ĠÖA ile TA arasında bir iliĢkiye ulaĢılmamıĢtır. Nitel bulgular incelendiğinde, 

katılımcıların benlik algıları bağlanma modellerini etkilediği anlaĢılmıĢtır. Bağlanma 

modellerindeki değiĢikliğin diğer bir sebebi de olumlu ve olumsuz dini baĢa çıkmadır.  

 

Ġslam literatüründe bireyin nefs geliĢimini ve yaradan ile bağını tanımlayan nefs 

mertebelerinin insan iliĢkilerine de rehberlik edebileceği araĢtırma sonucunda ulaĢılmıĢ 

ve iliĢkilere uyarlanmıĢtır. 1)Emmare-Haklılık Boyutu, 2)Levvame-Farkındalık Boyutu, 

3)Mülhime-Zihinsel Bağın Kurulması, 4)Mutmainne-Gönül Bağının Kurulması, 



 239  
 

5)Raziye-ĠliĢkiden Razı Olma 6)Marziye-ĠliĢkide BütünleĢme 7)Kamile(Safiye)-

ĠliĢkinin Kendini GerçekleĢtirmesi. 

 

Psikoloji, felsefe ve Ġslam literatürünü biraraya getiren bu çalıĢmada bağlanmanın 

boyutları gün yüzüne taĢınmıĢtır (saplantılı bağlanma-fazlalık/aĢırılık-ifrat,kayıtsız 

bağlanma-azlık/eksiklik-tefrit ve güvenli bağlanma-altın orta/fazilet-itidal). Böylece 

iliĢkiler birden fazla açıdan değerlendirilerek ihtiyaç belirlemede yol gösterici bir nitelik 

taĢıdığı da söylenebilir. 

 

 

Anahtar Kelimeler; aile, roller, bağlanma, maneviyat, değer,dini baĢa çıkma. 
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ABSTRACT 

 

Yılmaz, Nihal, In-Family Roles, Bonds And Spirituality, Master‟s Thesis, Professor 

Dr. Öznur Özdoğan, 241 p. 

 

Within the scope of the thesis, family relations in general and bilateral relations in 

general are examined. The aim of the thesis is to serve to strengthen the relationships 

within the family spiritually in the values axis as in psychological approaches.   

 

Research, which was carried out with a mixed method (qualitative and quantitative), 

was carried out with a total of twenty participants, twenty women and twenty men, who 

continue their undergraduate and graduate education at Ankara University Divinity 

Faculty. Ten women, ten men constitute the study and ten women, ten men constitute 

the control group. In addition to the RSQ and TA 6x DOMAB bilateral interviews with 

the control group. Qualitative findings were obtained through semi-structured interview 

in the first and last interview. 

 

While there is no significant difference between the experimental and control groups 

as a result of RSQ, there is a significant difference as a result of TA. In addition, no 

relationship has been reached between RSQ and TA. When qualitative findings were 

analyzed, it was understood that participants' self-perception affects attachment models. 

Another reason for the change in attachment models is positive and negative religious 

coping. 

 

In the Islamic literature, it has been reached and adapted to the relations that the 

levels of nephs, which define the development of the individual and the bond with the 
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creator, can also guide the human relations. 1)Ammara-Fairness Dimension, 

2)Lewwama-Awareness Dimension, 3)Molhama-Establishingthe Mental Bond, 

4)Motmainna-Establishingthe Heart Bond, 5)Radhiyya-Being Consent of Relationship 

6)Mardhiyya-Integration in Relationship 7)Safiyya-Relationship Self-Realization. 

 

In this study, which brings together the literature of psychology, philosophy and 

Islam, the dimensions of attachment have been brought to light (obsessive attachment-

excess/excessive-ifrat, indifferent attachment-minority/deficiency-tefrit and secure 

attachment-gold medium/virtue-sobriety). Thus, it can be said that the relations are 

evaluated from more than one point and it has a guiding quality in determining the 

needs. 

 

 

Keywords; Family, Roles, Binding, Sprituality, Virtues, Religious Coping. 

 

 


