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ÖZ 

ġEHĠT AĠLELERĠNDE DĠNĠ YÖNELĠMĠN VE ALGILANAN 

SOSYAL DESTEĞĠN PSĠKOLOJĠK ĠYĠ OLUġ VE TRAVMA 

SONRASI BÜYÜME ĠLE ĠLĠġKĠSĠ 

 

İlayda Rahime Kaplan Kalkan 

Yüksek Lisans Tezi 

Psikoloji Anabilim Dalı 

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ezel Avcı 

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020 

 

Bu araştırmada Türkiye‟de şehit olarak anılan, terör ile mücadelede görevi 

başında hayatını yitiren asker ve polislerin, Türkiye‟nin farklı bölgelerinde ikamet eden 

ailelerinin dini yönelimleri ve algıladıkları sosyal destekleri ile psikolojik iyi oluş ve 

travma sonrası büyüme düzeyleri arasındaki ilişkileri incelenmiştir. Verilerin analizi 

aşamasında t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), korelasyon analizi ve aracı 

değişken analizi (PROCESS) uygulanmıştır. Araştırma grubunu 19 ile 81 yaş 

aralığında, 142 kişi oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak, Demografik Bilgi 

Formu, Yeniden Yapılandırılmış Müslüman Dini Yönelim Ölçeği, Çok Boyutlu 

Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Travma Sonrası Büyüme Ölçeği ve Psikolojik İyi Oluş 

Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, içsel (İDY), dışsal (DDY), katı kuralcı dini 

yönelim (KKDY), algılanan sosyal destek (ASD), psikolojik iyi oluş (PİO) ve travma 

sonrası büyüme (TSB) alt boyutları ve toplam puanın cinsiyete göre farklılık 

göstermediği bulunmuştur; sorgulayıcı dini yönelimin SDY cinsiyete göre farklılık 

gösterdiği bulunmuş ve erkek katılımcıların puanları kadın katılımcılara göre yüksek 

tespit edilmiştir. İDY, DDY, SDY ve KKDY, ASD, PİO ve TSB yaşa göre farklılık 

göstermediği; İDY ve DDY, ASD, PİO ve TSB eğitim durumuna göre anlamlı bir 

farklılık göstermediği; DDY ve KKDY eğitim durumuna göre anlamlı düzeyde değiştiği 

ve eğitim düzeyinin düşük olmasının DDY ve KKDY puanlarını arttırdığı saptanmıştır. 

TSB alt boyutları ve toplam puanı ile ASD, PİO arasında pozitif yönde anlamlı bir 

ilişkinin olduğu bulunmuştur. TSB toplam puanı ile İDY arasında olumlu yönde bir 

ilişki saptanmış; TSB manevi değişim alt boyutu ile İÇD ve KKDY ile pozitif, SDY ile 

negatif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına aracı değişken 

bazında bakıldığında ise İDY‟in PİO ve ASD‟ği anlamlı düzeyde yordadığı; PİO ve 

ASD‟ğin de TSB‟yi anlamlı düzeyde yordadığı; ASD‟ğin İDY ile TSB arasındaki 

ilişkide aracı rol oynadığı bulunmuştur. Ayrıca dini yönelimin diğer boyutları olan 

DDY, SDY ve KKDY‟in PİO ve ASD aracılığı ile TSB‟yi istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde yordamadığı bulunmuştur. Araştırmada elde edilen bulgular alan yazın 

eşliğinde yorumlanmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Dini Yönelim, Algılanan Sosyal Destek, Psikolojik İyi Oluş, 

Travma Sonrası Büyüme 
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ABSTRACT 

THE RELATIONSHIP OF RELIGIOUS ORIENTATION AND 

PERCEIVED SOCIAL SUPPORT WITH PSYCHOLOGICAL 

WELL-BEING AND POST-TRAUMA GROWTH IN FAMILY OF 

MARTYR 

 

İlayda Rahime Kaplan Kalkan 

Master Thesis 

Department of Psychology 

Clinical Psychology Programme 

Advisor: Asst. Prof. Ezel Avcı 

Maltepe University, Graduate School, 2020 

 

This study examines the correlation between religious orientations and perceived 

social support and psychological well-being and posttraumatic growth levels of families 

of soldiers and police officers, who are deemed as martyrs in our country after losing 

their lives while fighting against terrorism, residing in different parts of Turkey. In the 

data analysis phase, t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), correlation analysis 

and analysis of mediating variables analysis (PROCESS) were applied. The research 

sample consists of 142 people aged between 19 and 81. Demographic Information 

Form, Restructured Muslim Religious Orientation Scale, Multidimensional Scale of 

Perceived Social Support, Post Traumatic Growth Scale and Psychological Well-being 

Scale were used as data collection tools. As a result of the study, it was determined that 

the sub-dimensions of internal (IRO), external (ERO), fundamentalist religious 

orientation (FRO), perceived social support (PSS), psychological well-being (PWB) and 

post-traumatic growth (PTG) and total score did not differ according to gender. QRO 

was found to differ according to gender, and the scores of male participants were higher 

than female participants. It was determined that IRO, ERO, QRO and FRO, PSS, PWB 

and PTG do not differ according to age; that IRO and QRO, PSS, PWB and PTG do not 

differ significantly according to education level. It was further established that ERO and 

FRO changes significantly according to education level, and low educational level 

increases ERO and FRO scores. There is a positively significant correlation between 

sub-dimensions of PTG and total score, and PSS and PWB. There was a positive 

correlation between PTG score and IRO. A positive correlation was determined 

between the spiritual change sub-dimension of PTG with IRO and FRO, and a negative 

significant correlation was determined with QRO. When the results of the research are 

analyzed based on mediating variables, it is observed that IRO significantly predicts 

PWB and PSS, and that PWB and PSS also significantly predicts PTG. It was 

determined that PSS acts as a mediatory for the correlation between IRO and PTG. In 

addition, it was observed that the other dimensions of religious orientation; ERO, QRO 

and FRO, did not statistically significantly predict PTG through PWB and PSS. The 

findings of the study were interpreted in the light of the literature.  

Keywords: Religious Orientation, Perceived Social Support, Psychological Well-being, 

Post Traumatic Growth 
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

1.1 SavaĢ  

Savaş kavramı hakkında farklı tanımlamalar yapılmaktadır. Türk Dil 

Kurumu Sözlüğü‟ne göre savaş tanımı:  

“Bir toplumun başka bir topluma, isteğini benimsetme amacıyla tüm olanakları 

ve güçleriyle yaptığı düzenli saldırıdır. İki ya da daha çok devletin, istediklerini 

kabul ettirmek ya da başkasının isteklerine boyun eğmemek amacıyla, birbiriyle 

diplomatik ilişkilerini keserek silahlı güçlerle vuruşmalarıdır. Başka toplumları, 

kümeleri sömürmek için ya da onların sömürüsünden kurtulmak için insan 

toplumlarının, kümelerinin giriştikleri silahlı kavgadır” (tdk.gov.tr). 

Türkiye Cumhuriyeti 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu‟nda ise 

savaş, devletin maddi manevi güç kaynaklarını sınırsızca kullandığı, devletin 

kalıcılığını ve ulusal menfaatleri sağlamak, ulusal gayeleri elde etmek amacıyla girilen 

silahlı mücadele şeklinde tanımlanmaktadır (T.C. Resmi Gazete, 8 Kasım 1983, sayı: 

18215).  

Savaşın bir diğer tanımı ise uluslararası ilişkilerde krizlere sebep olan çıkar 

çatışmalarının diplomatik girişimler, arabuluculuk ve tahkim gibi sulhperver yollarla 

veya misilleme, ekonomik ambargo gibi zorlayıcı yaptırımlarla sonuçlandırılamaması 

halinde vuku bulan en şiddetli ilişki şeklidir. Modern devletler hukukunu temel alarak 

yapılan diğer bir tanımlama ise iki veya daha fazla ülke arasında tarafların çıkarlarını 

gözeterek taleplerini karşı tarafa zorla kabul ettirmek gayesiyle devletler hukukunca 

belirlenen kurallar çerçevesinde yapılan silahlı mücadeledir (Yaman, 2009, s.189). Her 

savaşın arkasındaki temel saik kazanmak ve geleceği, kazanan tarafın istekleri 

doğrultusunda biçimlendirme arzusudur (Sarı, 2018). 

Clausewitz‟e (2015) göre savaş, fiziksel kuvvet kullanarak hasmı 

silahsızlandırmak ya da mukavemet gösteremeyeceği bir tehdit karşısında hissedeceği 

bir vaziyete sokmak amacı ile kendi iradesini karşı tarafa cebren kabul ettirmektir. 

Creveld savaşların kaynağının etnik ve dinsel nedenler olabildiğini ifade eder 

(Karaosmanoğlu, 2011). Savaşlar kendiliğinden ortaya çıkmaz; esaslar ve şeraitler 

bakımından farklılık gösterir ve 3 yanlı bir hadisedir. Bunlardan milleti ilgilendiren 

mahiyetini teşkil eden ilkel kör şiddet, garez ve nefret; komutan ve ordusunu alakadar 
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eden rastlantılar ve ihtimal hesapları; son olarak da iktidarı ilgilendiren politik araç 

kimliğidir (Clausewitz, 2015). 

Savaşın faili devlettir (Varlık, 2013); hukuksal manada savaş kavramını 

kullanabilmemiz için devletlerarasında silahlı mücadelenin olması ve askeri olmayan 

sivillerin zarar görmemesi gerekmektedir (Keskin, 1998). Creveld günümüzde 

savaşların sadece ülkeler, devletler arasında yapılmadığını ifade etmekte, Kaldor (2005) 

ise „yeni savaşların‟, devlet ve devlet olmayanlar arasında meşru ve/veya meşru 

olmayan kompleks örgütler tarafından yürütülen ve örgütü büyütmek ve güçlendirmek 

için kullanılan silahlı mübarezeler olduğunu belirtmektedir (aktaran Karaosmanoğlu, 

2011).  

Savaşta başlıca unsur kuvvet kullanımıdır ve şiddet içerir (Varlık, 2013). Tolstoy 

„Savaş ve Barış‟ kitabında, savaşların bir liderin, bir kralın ya da başkanın hükmüne 

bağlı olmadığını, toplumu da ilgilendiren bir hadise olduğunu savunur (Tolstoy, 1984).  

Mustafa Kemal Atatürk ancak ulusu korumak amacıyla savaşı haklı görmektedir 

ve „müdafaa‟ boyutuna önem vererek şu şekilde belirtir:  

„Mutlaka şu veya bu sebepler için milleti harbe sürüklemek taraftarı değilim. 

Harp zorunlu ve hayati olmalı, gerçek kanaatim şudur: Milleti harbe götürünce 

vicdanımda azap duymamalıyım. ‘Öldüreceğiz’ diyenlere karşı ‘Ölmeyeceğiz’ 

diye harbe girebiliriz. Ama milletin hayatı tehlikeye düşmedikçe harp bir 

cinayettir’ (Atatürk, 1983, s. 223).  

1.2 Terör 

Terör ve terörizmin farklı kaynaklarda farklı tanımlamaları yapılmıştır fakat 

kavramın sınırlarının belirlenmesindeki zorluğa vurgu yapan Öngün (2001) evrensel bir 

tanımın yapılamamış olmasını ifade eder (aktaran Özerkemen, 2004). Grant Wardlaw 

tanımlamanın yapılamamasının, terörü kontrol altına almaktaki en önemli problem 

olduğunu vurgular (Wardlaw, 1982). Bir kesim için terör-terörizm, bir kesim için ise 

kahramanlık olarak değerlendirilebilen bir eylem (Özerkmen, 2004), aynı zamanda 

konu üzerine araştıranlar için „meşrulaştırma ve gayri meşrulaştırma‟ (Schlesinger, 

1994) çabalarından kaynaklı da tanımlamada zorluk yaşanmaktadır. Tanımlama toplum, 

devlet veya kültür bazında farklılaşabilmektedir (Sarı, 2018).  

Terör kavramı Türk Dil Kurumu Sözlüğü‟nde „Yıldırma, cana kıyma ve malı 

yakıp yıkma, korkutma, tedhiş‟ olarak tanımlanmaktadır (tdk.gov.tr). Latince 
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„terrere‟den türemiştir ve „dehşet‟, „korkunç şey‟, „korku saçan şey veya kimse‟ olarak 

tabir edilir (Korkmaz, 2006).  

Savaş ve terörü birbirinden ayıran mühim unsur; savaşın devletlerarasında 

gerçekleşmesi, terörün ise devletler ile ideolojik gruplar arasında gerçekleşmesidir 

(Bulut, 2016). Devlet dışı örgütler ile yapılan silahlı çatışmalar teröre karşı muharebe 

olarak tabir edilir ve Türkiye‟de 12.04.1991 tarihinde kabul edilen 3713 sayılı „Terörle 

Mücadele Kanunu‟ kapsamındadır (Varlık, 2013).  

Terörle Mücadele Kanunu‟nda yapılan tanıma göre terör kavramı;  

„Cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit 

yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, 

hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle 

bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türkiye Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye 

düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, 

temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu 

düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler 

tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylem’ şeklinde ifade 

edilmektedir (3713 sayılı TMK).  

Terör eylemleri; öldürme yaralama, işkence, deniz ve hava araçlarının 

kaçırılması, adam kaçırma, rehin alma gibi eylemler içerebilmektedir (TBMM 

Komisyon raporu, 2013). Yapılan birçok tanımlamada ortak noktanın şiddet öğesi ve 

şiddet kullanımı olması (Özerkmen, 2004) ve durumun beklenmedik bir şekilde 

gerçekleşiyor olması dikkat çekmektedir (Sarı, 2018). 

Terörün kişi, aile ve toplum bazında pek çok etkisi söz konusudur. Terör, 

sonuçları itibari ile insanoğlunun en temel hakkı olan yaşam hakkını ihlal eden bir 

ortam doğurmaktadır. Terör sadece güvenlik güçlerine karşı sürdürülmemekte, sivil 

vatandaşları da hedef almakta, aynı zamanda örgüt mensuplarının da yaşamını 

yitirmesine neden olmaktadır (TBMM Komisyon Raporu, 2013). 

Türkiye uzun süredir terör olaylarına maruz kalmaktadır. Türkiye‟de Armenian 

Secret Army for the Liberatian of Armenia (ASALA), Kürdistan İşçi Partisi (PKK), 

Maoist Komunist Partisi (MKP), Marksist Leninist Komunist Partisi (MLKP), Devrimci 

Halk Kuruluş Partisi-Cephesi (DHKP-C), Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD), Türkiye 

Komunist Partisi/ Marksist Leninist (TKP/ML), Hizbullah, Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş 

Ordusu (TİKKO), el-Kaide, İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA-C), 

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) gibi terör 
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örgütlerinin saldırılarında kaybedilen can sayısı çok fazladır (Sarı, 2018). TBMM İnsan 

Hakları İnceleme Komisyonu 30.05.2012 tarihli alt komisyonunda dinlenen Emniyet 

Eski Genel Müdürü-Vali Gökhan Aydıner, Türkiye‟deki terör eylemlerini 5 grupta 

özetler. Bunlar: 34 Dışişleri mensubunun yaşamını yitirdiği 1973‟te başlayan ASALA 

terör örgütü, 1980‟lerde sağ-sol çatışmalarında 5,000 kişinin hayatını kaybettiği 

ideolojik terör, İBDA-C, Hizbullah gibi Dini Motifli terör, El-Kaide çatısındaki terör 

eylemleri ve Bölücü Terör olarak PKK‟dır. 1984 yılından bu yana terör PKK terör 

örgütü odağında yoğunlaşmıştır. Terör ve şiddet olayları kapsamında, TBMM İnsan 

Haklarını İnceleme Komisyonu Raporu‟na göre, 1984 - 2013 yılları arasında PKK terör 

örgütü ile girilen mücadelede, 7,918 kamu görevlisi, 5,557 sivil vatandaş yaşamını 

yitirmiştir. 9,621 güvenlik görevlisi ise organ kaybı yaşayarak gazi olmuştur. Ayrıca 22, 

101 terör örgütü üyesinin yaşamı sona ermiştir. Toplamda ise 35, 576 kişi terör 

nedeniyle yaşamını kaybetmiştir (TBMM Komisyon Raporu, 2013).  

2014-2016 yılları arasında Habertürk‟ün 11.07.2016 tarihli sayısında ise IŞİD 

terör örgütünün eylemleri sonucunda 211 kişi yaşamını yitirmiş (Sarı, 2018),  

FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının eylemleri sonucu 15 Temmuz 2016 askeri 

darbesinde 248 kişi hayatını kaybetmiş ve 2193 kişi ise yaralanarak gazi olmuştur 

(Cumhurbaşkanlığı Yayınları, 2016).  

Terörizmin manevi hasarı, maddi hasarından çok daha önemlidir. İnsanın 

varlığını hiçe saymakta (Ergil, 1992) ve sosyal psikolojik açıdan terörün en mühim 

hedefi güvensizlik ve belirsizlik ortamları yaratarak kişilerdeki kaygıyı arttırmak ve 

kontrolsüzlük duygusu yaşatmak, kişilerde „biz‟ ve „onlar‟ ayrımı yaratmaktır 

(Kökdemir, 2003). 

Terörist saldırıları uzaklardaki topluluklar dahi geride kalanların 

biyopsikososyal bütünlüğünü önemli ölçüde bozan bütün insanlığı ilgilendiren evrensel 

bir halk sağlığı sorunudur (Allender ve ark., 2010; akt. Bebiş ve Özdemir, 2013) ve 

toplumun ruh sağlığını da etkilemektedir (Khoshnood, 2017; akt. Turan ve Özkan, 

2019). Terör eylemlerine maruz kalan kişiler yaşamını yitirebilmekte, organını 

kaybedebilmekte, kişilerin mal ve mülküne zarar gelebilmektedir. Bu saldırılarda bir 

organını kaybeden kişinin kendisi, ölen kişilerin yakınları ve sürece tanık olanlar için 

travma boyutunda olabilmektedir. Terör eylemlerinin devamlılığı söz konusu olduğunda 
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ise toplumsal travma yaratmaktadır. Terörle mücadelede yaşamını travmatik bir şekilde 

yitiren kişiler şehit sayılmaktadır (Sarı, 2018). 

1.3 ġehitlik  

„Şehit‟ ve „Şahit‟ kelimeleri Arapça kökenlidir ve anlamlarının aynı oldukları 

görülmektedir (Björkman, 1997). Türk Dil Kurumu Sözlüğü ise „şehit‟ kelimesini 

„Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse‟ şeklinde açıklamakta (tdk.gov.tr) fakat 

şahit anlamından bahsetmemektedir. „Şehit‟ ile „şahit‟ kelimelerinin Türkçedeki 

karşılıklarının farklı olduğunu görülmektedir (Aykaç, 2011).  

Şehadet mastarından gelen „şehit‟ kelimesinin çoğulu „şüheda‟dır. „Bir olaya 

şahit olmak, şahitlik yapmak, doğru bilgi vermek, yemin etmek, onaylamak, bildiğini 

söyleyip tanıklık etmek, hazır bulunmak‟ şeklinde anlamlar da taşımaktadır (Can, 

2015). Allah yolunda öldürülen, canını Allah yolunda feda eden Müslümanı temsil eder. 

Sözcüğün sözlük ve terim anlamlarına baktığımızda „görülen, tanıklık eden‟ (meşhud) 

anlamında açıklayan bilginler, canını Allah yolunda feda eden kişinin cennetin 

nimetlerine ulaşmasına Allah ve meleklerin şahitlik etmesi ve „gören, tanıklık eden‟ 

(şahid) anlamına göre ise yaşadıklarından ötürü Allah‟ın vaad ettiği nimetlere tanıklık 

etmiş, kıyamet günü Allah‟ın Resul‟ü Hz. Peygamber ve ümmetlerine şahitlik edeceği 

için şehit denilmektedir (Atar, 2010).  

İslamiyet‟in ana kaynağı olan Kur‟an-ı Kerim‟de şehitlik ve şehitliğin önemi ile 

ilgili pek çok ayet ve hadisler mevcuttur. Kur‟anı Kerim‟de „Allah‟ın iradesine uygun 

biçimde yaşayan kâmil insan, örnek kişi, önder‟ anlamında kullanılmıştır (Kur‟an-ı 

Kerim 2: 143; 22: 78).  

Birçok ayette şehitliğin önemi ve Allah katındaki değeri vurgulanmıştır. Bu 

ayetlerden bazıları şu şekildedir: 

„Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyin. Hayır onlar diridirler, Ancak siz 

bunu bilemezsiniz‟ (Bakara 2/154); „Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler 

sanma. Bilakis onlar diridirler, Rableri katında Allah’ın, lütfundan kendilerine 

verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından 

kendilerine ulaşamayan (henüz şehit olmamış) kimselere de hiçbir korku 

olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler‟ (Al-i İmran 3/169, 170); 
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„Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların amellerini zayi etmez (…) 

Allah onları kendilerine tanıtmış olduğu cennete koyacaktır‟ (Muhammed 47/4-

6); „Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine 

nimet verdiği peygamberlerle, Sıddıklarla, şehidlerle ve iyi kimselerle 

birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.‟ (Nisa 4/69)  

Allah katındaki derecesi, en yüksek makam olan peygamberler, sıddıkları ve 

salihleri ile birlikte ifade edilmektedir (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2011).  

Hz. Peygamber‟in şehitlik ile ilgili hadislerinde de dünyevi maksatla olmayıp 

sadece Allah‟ın dininin yüceltilmesi için canını feda edenlerin şehit sayılması (Buhari, 

Cihad,  15; Müslim, İmare, 149-152), Şehit olan kişinin acı çekmeden öldüğü, kanının 

ilk damlası yere düştüğü anda kul hakları dışında bütün günahlarının affedildiği, şehidin 

kabir azabı çekmeyeceği, cennetteki makamını göreceği (Tirmizi, Fezailü‟l-cihad, 25, 

26), akrabalarından yetmiş kişiye şefaat edebileceği (Tirmizi, Feza‟ilü‟l-cihad, 25), 

cennete ilk girenlerden olacağı (Müslim, İmare, 143; Ebu Davud, Cihad, 27), Allah 

katında iyi bir mertebeye erişerek ölen kullar içinden sadece şehitlerin dünyaya dönüp 

tekrar şehit oluncaya kadar Allah‟ın dinini yüceltmek isteyeceği (Buhari, Cihad, 6, 21; 

Müslim, İmare, 109) şeklinde geçmektedir (aktaran Atar, 2010). Bazı diğer hadislerde 

ise Allah yolunda canını feda edenlerin dışında da şehit sayılacak kimselerin bulunduğu, 

örneğin; can, mal, namus, akıl, millet ve vatanı korumak uğrunda canını veren 

kimselerin de şehitlik mertebesinde olduğu vurgulanır (Kur‟an-ı Kerim, 2; 3: 170).  

Şehit kavramı, Allah yolunda belli bir inanç uğruna canını feda eden kimse 

anlamını korumuştur fakat çağdaş devletlerin gelişimi sürecinde ve günümüzde bu 

inancın kaynağı dinin yerine, kişilerin milleti ve devleti adına yaptığı, yapmasının 

beklenildiği bir eylem haline gelmiştir. Ulusun varlığı, vatanın güvenliği, devletin 

istiklali ve halkın hürriyeti söz konusu olduğunda şehitlik olgusu bu noktada devreye 

girmekte, birey olarak kişinin canını ortaya koyacak bir görevi üstlenmesi ve savaşçı 

fedakârlığını anlamlı kılan bir kavramdır. Bu kavramın bir ayağını dini boyutu 

oluşturmakta bir boyutu ise milliyetçilik adı altında çağdaş ulus devlet ve çağdaş toplum 

oluşturmaktadır (Aykaç, 2011). Vatanı, ülküsü veya inancı uğruna öldürülme ise şehit 

edilmek anlamına gelmektedir (tdk.gov.tr). 
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Can (2015), bir haksızlık ve zulüm karşısında, zor hastalıklara maruz kalmak, 

trajik ölümler nedeniyle yaşamını kaybetmenin de şehit statüsünde yer aldığını ifade 

etmektedir. Bunun yanı sıra, şehitlik mertebesine ulaşan kimselerin geride kalan aileleri 

için ise bireysel kayıplarını anlamlandırma ihtiyaçlarına karşılık veren de bir kavramdır 

(aktaran Aykaç, 2011).  

Şehitlik kavramı, İslamiyet dışında Yahudilik, Hıristiyanlık ve Sih dinlerinde de 

yer almaktadır. Şehit kelimesi „şahit‟ manasına gelen Yunanca martu(y)stan türeyerek 

Latinceye martyr, martirer olarak geçmektedir (Gürkan, 2010). Yeni Ahit‟e göre; 

martys Hıristiyan inancına şahitlik etmek, tanıklık etmek, Hıristiyan olan kişi olarak da 

kullanılırken zamanla anlamı değişerek din yolunda tahakküm altında kalan ya da 

hayatını yitiren, „kanla vaftiz olan‟ kişiler olarak kullanılmaya başlanmıştır. Şehitlik 

olgusu Hıristiyanlara karşı uygulanan baskı ve zulümlerin ardından oluşan bir akıbettir 

(Can, 2015). Şehitliğin İslam dininde ve Hıritiyanlık dininde benzer anlamları 

mevcuttur. Her iki dinde de şehitlik mertebesine ulaşanların mükâfatlandırılır, cennetle 

ödüllendirilir ve Tanrı‟nın krallığında en yüksek mertebede imtiyazlı yere sahiptir 

(Lewisntein, 2002). 

David Cook (2007), İslam‟da Şehitlik adlı çalışmasında tarihin en eski şehit 

örneklerinin Yahudilere ait olduğundan bahseder. Çalışmasında şehitlik olgusunun bir 

kontrol mekanizması olduğunu, bu kontrolün ise gelecek olan ölümden kaçmak yerine 

kucaklamak ve anlam atfetmek, süreçle ilgili hikâyelerin yüceltilerek anlatılması ile 

buna şahitlik eden izleyiciler için ölümü anlaşılır ve çekici kılmak olduğunu ifade eder.  

Yapılan dinler tarihi çalışmalarında şehitlik kapsamında değerlendirilebilmesi için 

bazı kıstaslar ileri sürülmüştür. Bunlar: 

1. Zulüm veya baskı ortamında bulunmak, 

2. Tanıkların önünde ölümün kahramanca gerçekleşmiş olması, 

3. Kişinin ölümü isteyerek göze alması, 

4. Bu ölümün diğer kişilere yarar sağlaması, 

5. Bu şekilde bir ölüm gerçekleştikten sonra kurtuluş veya öteki dünyada mükâfat 

beklentisinin bulunması. Bu kıstaslardan birkaçına uygun durum/ortam varsa 

kişi şehit kabul edilmektedir (Gürkan, 2010). 
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Türkiye‟de din yolunda ve vatan müdafaasında canını feda ederek, ölen kişi şehit 

sayılmakta (Özdemir, 2017), şehitlik kavramı Türk hukukunda çeşitli kanunlarda ve 

yönetmeliklerde de kullanılmaktadır (Nurdoğan ve Öztürk, 2018).  

Türkiye‟de vatan görevini yapmakta olan güvenlik güçlerinin vazifesi başında iken 

yaşamını yitirmesi, terör eylemleri sonucunda hayatını kaybeden kamu görevlileri şehit 

olarak değerlendirilmektedir. Günümüzde de çoğunlukla bu anlamda kullanılmakta ve 

bu kişileri işaret etmektedir. Bu çalışmada vurgulanan şehit kavramı, terör eylemleri 

sebebi ile canını, hayatını vatan müdafaası esnasında kaybetmiş polis ve askerleri 

kastetmektedir. Çalışma kapsamında bahsedilen şehit aileleri ise şehitlerin geride kalan 

anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarını yani birinci derece akrabalarını kapsamaktadır.  

1.4 Travma 

Amerikan Psikoloji Birliği (APA) travmayı beklenmedik, ani ve ezici belli 

durumlar karşısında, fiziksel bir yaralanma söz konusu olmasa dahi, kişinin vermiş 

olduğu duygusal bir tepki olarak tanımlar ve maruz kalan kişiler hayatlarına devam 

etmekte zorlanmaktadırlar (apa.org). 

Travma (örselenme), kişinin kendisinin ya da yakınlarının yaşadığı, 

deneyimlediği, bireyin fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü farklı biçimlerde sarsan, 

inciten, yaralayan her türlü durum, olay veya olaylar bütünü için kullanılmakta, olayın 

olduğu an ve sonrasında da varlığını hissettirebilmekte ve kişide kapanması zor derin 

izlere sebep olabilmektedir. Psikanalitik bakış açısı travmayı, bireyin denge-durumunu 

(homeostasis) olumsuz etkileyebilen, içeriden veya dışarıdan gelen bir takım stres 

etkenlerinin benliğin üstesinden gelemeyeceği kadar zorlayıcı olması şeklinde 

yorumlamaktadır (Öztürk ve Uluşahin, 2015). 

Gunnar ve Quevedo (2007) stresi bedensel ve ruhsal sağlığımızı tehdit eden 

zorluklar karşısında baş edebilme kaynaklarımız ve yeteneklerimiz yetersiz kaldığında 

kişinin yaşadığı psikolojik durum olarak adlandırmaktadır (Butcher, Mineka ve Hooley, 

2013).  

Trafik ve uçak kazaları, deprem, sel, yangın gibi doğal afetler, savaş, terör, ırk 

veya din ayrımcılığı, boşanma, reddedilme, çocuklukta yaşanan ihmal ve istismarlar, 

cinsel ya da fiziksel şiddete maruz kalmak, tecavüz, işkence gibi zorlayıcı yaşantılar 
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(Budak, 2005), silahlı çatışma ve toplama kampında tutsak edilme, ölüm tehdidi 

oluşturan hastalıklar veya sevilen kişinin kaybı gibi durumlar travmaya sebep olabilen 

stres kaynakları arasında yer almaktadır. Bazı stres kaynaklarının kişi için diğerlerinden 

daha zorlayıcı olması şiddetin kendisine, ne kadar sürdüğüne, zamanlamasına, kişinin 

yaşamını ne kadar etkilediğine, öngörülebilirlik durumuna ve ne kadar denetlenebilir 

olduğuna göre değişebilmektedir (Butcher ve arkadaşları, 2013). 

Kişi bu tür zorlayıcı ve yaralayıcı durumları kendi yaşayabilmekte, ayrıca 

kendisi yaşamasa bile bir yakınının başına gelmiş olması, kişinin buna tanıklık etmesi 

gibi durumlar (Öztürk ve Uluşahin, 2015), yaşanılan olayın ayrıntılarını dinlemek hatta 

yalnızca ilgili haberi duymak dahi kişi üzerinde farklı düzeylerde kaygıya sebep olarak 

(Erikson ve ark., 2001; Weiss ve ark., 1995) travma etkisi yaratabilmektedir. Travma 

sadece doğrudan maruz kalan kişiyi değil kişinin etrafındakileri de etkileyebilmektedir 

(Van der Kolk, 1997).  

Kişiler deneyimledikleri stres yaratan bu zorlayıcı durumlara karşı benzer 

reaksiyonlar gösterebilmekteler. Bu reaksiyonlar; endişe, gerginlik, bunalma, keder, 

normalden daha fazla sinirli veya huysuz hissetmeyi kapsayan yoğun ve öngörülemeyen 

duygular; yaşanılan travmatik deneyimin tekrarlanan anıları ve buna eşlik eden fiziksel 

reaksiyonlar, odaklanmada ve karar vermede yaşanılan zorluklar, uyku ve yeme 

alışkanlıklarındaki bozuklukları kapsayan düşünce ve davranış değişiklikleri; çevresel 

faktörlere aşırı duyarlılık; kişiler arası ilişkilerdeki artan anlaşmazlıklar ve çatışmalar; 

baş ağrısı, bulantı, göğüs ağrısı gibi strese bağlı fiziksel belirtilerdir (apa.org).  

Comprehehensive Texibook of Psychiatry‟e göre ise travmatik deneyim yaşayan 

kişiler için yoğun öfke ve korku, çaresiz hissetme durumu ve yok olma tehdidi gibi 

hisler ortak paydada belirtilmektedir (Herman, 2007). Kişi yaşadığı bu zorlayıcı stres 

deneyimi sonrası hoş olmayan ve istenilmeyen duygular ve etkisi güçlü olan bedensel 

duyumlar yaşayabilmekte ve bu duyumlara karşı dürtüsel, agresif ve saldırgan tavırlarla 

tepki verebilmektedir. Kontrol kaybı hissi yaşayabilmektedir (Van der Kolk, 2018). 

Varlığı tehdit edici travmatik durum bireyin iç dünyasındaki en temel ihtiyacı olan 

güvende olma hissine, güvende hissetme algısına da büyük zarar verebilmektedir 

(Maslow, 1943). Var olan algısında, bilinç ve hafızasında değişimlere sebep 

olabilmekte, temel inanç sistemine zarar verebilmektedir (Herman, 2007). 
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Travmanın fizyolojik değişimlere sebep olduğuna dair birçok araştırma bulgusu 

mevcuttur. Beyin görüntüleme araçları bu değişimleri bize göstermektedir. Travmatik 

deneyim yaşayan kişinin stres hormonu düzeyinde kayda değer bir artış, kişinin tehdit 

karşısında aşırı tetikte olmasına ve günlük rutinini sürdürememesine sebep olmaktadır. 

Yaşanılan travmatik deneyim yalnızca geçmiş zamanda kalmamakta, kişinin zihninde, 

beyninde ve bedeninde izler bırakmakta, zihin ve beden üzerinde ciddi bir değişime 

sebep olmaktadır. Kişinin algıladığı dünya eskisinden farklı bir sinir sistemi ile 

deneyimlenmektedir. Kişinin var olan enerjisi yaşamını sürdürebilme amacıyla içindeki 

ruhsal kargaşayı bastırmaya odaklanmakta ve bunun sonucunda ise çeşitli fiziksel 

belirtilere yol açmaktadır. Travma, kişinin yalnızca geçmişe hapsolması değil, şimdiki 

zamanda da yaşamını sürdürmede zorluk yaşaması ile sonuçlanmaktadır (Van der Kolk, 

2018). 

Kişinin bu travmatik deneyim sonrasında stres bozukluğu geliştirmesinde belli 

başlı faktörler rol oynamaktadır. Yaşanılan durumu anlamlandırabilecek bir bilişsel 

donanıma kişinin sahip olmaması, travmatik deneyim geçmişinin varlığı, yetersiz sosyal 

destek ağları, olumsuz yaşam koşulları, alkol ya da madde kullanımı ve başka herhangi 

bir ruhsal sıkıntının varlığı TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) için risk faktörleri 

arasında sayılmaktadır (Brewin, Andrews ve Valentine, 2000). Travmatik durumun 

kendi doğası ve bireysel farklar en önemli belirleyicilerin arasında sayılmaktadır. Yani 

kişinin olayı nasıl algıladığı ve kişinin esnekliği ile yakından ilişkilidir (Herman, 2007). 

Şiddet içerikli bir duruma tanık olmanın dahi yaratacağı stres (Shea ve Zlotnik, 2002) 

ile ölüm, ölüm tehdidi gibi zorlayıcı bir durumun yakınının başına gelmesi ve kişinin 

bunu öğrenmesi ile kişinin zayıf düşmesi (Amerikan Psikiyatri Derneği, 2000) Travma 

Sonrası Stres Bozukluğuna sebep olabilmektedir (Plotnik, 2009).  

Benzer duruma ortak tepkiler verilebildiği gibi, farklı kişiler farklı tepkiler 

verebilmektedir. Travmanın algılanış biçiminin kişiye özgü olması, kişilerce farklı 

değerlendirilmesi söz konusudur (Sarı, 2018). Roth ve Lebowitz (1988), travmatik 

deneyim yaşayan kişinin olayı yorumlayış biçiminin önemli olduğunu vurgular. Kişinin 

kalıtımsal yapısı, gelişim öyküsü, öğrenmelere dayalı geliştirdiği benlik algısı, stres 

yaratıcı deneyime hazırlıklı olup olmadığı, çevre desteği gibi faktörlere bağlı olarak 

zorlanmaların kişi üzerindeki etkisi kişiden kişiye değişmektedir (Öztürk ve Uluşahin, 

2015). Travma ya da stres yaratıcı duruma maruz kalan kişinin bir bozukluk geliştirip 
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geliştirmemesinde belirleyici faktörlerden bir tanesi de sosyal destek kaynakları ve 

düzeyi olabilmektedir. Bu noktada, kişinin durumu nasıl yorumladığı, durum ile baş 

etmek için kullandığı mekanizmalar ciddi bir öneme sahip olabilmektedir.  

Bu çalışma kapsamında değinilen terör olgusunun ve terör ile mücadelede 

yaşanılan kaybın doğrudan ya da dolaylı olarak kişiler üzerinde travma etkisi 

yaratabildiği düşünülmektedir.  

1.5 Yas 

Yaşam süresi boyunca birçok kişi kayıp ya da kayıp tehdidi ile karşı karşıya 

kalabilir. Bu kayıplar arasında bağ kurulan yakın bir ilişkinin yitimi, vücudun bir 

parçasının kaybı, iş kaybı (Bildik, 2013), umut, ülkü, vatan veya eski bir kendilik kaybı 

(Volkan ve Zıntl, 2017) ve yaşamımızda etkisi olan, sevilen kişinin kaybı ile insanlar 

sevdiği kişinin ya da kişilerin öldüğü gerçeği ile yüzleşmek durumunda kalmaktadır 

(Bonanno, Galea, Bucciarelli ve Vlahov 2007).  

Bowlby (1988), biyopsikososyal bir varlık olan insan için belli kişi ya da kişilere 

karşı güçlü duygusal bağ kurmanın, insan doğasının en temel ve doğal eğilimi olduğunu 

belirtir. Ainsworth (1989) ise kurulan bağın duygulanımsal bir bağ olduğunu ve bu 

kurulan bağın yerine başka bir bireyin geçemeyeceğini, benzeri bulunmayan ve uzun 

süreli olduğunu, bu bağlanmanın güvenlik duygusu ile ilişkili olduğunu ifade eder (Bee 

ve Boyd, 2009).  

Bu somut kayıp, bir sona eriş ve geri dönülemez bir durum barındırmasından 

dolayı kişi için acı vericidir (Bildik, 2013). Beraberinde ise ezici, öfke, pişmanlık gibi 

birçok yoğun duyguyu getirmekte, sevdiğimiz kişinin yokluğunda davranışlarımız, 

ilişkilerimiz ve hatta yaşam ve anlamı üzerine bizi düşünmeye sevk etmektedir 

(Bonanno, Papa ve O‟Neill, 2002).  

Literatür incelendiğinde, sevilen kişinin ölümü sonrasında bireyin deneyimlediği 

sürece dair bireye özgü, topluma özgü ve duruma özgü „kayıp‟, „matem‟ ve „yas‟ 

şeklinde çeşitli kavramlar ile karşılaşmaktayız. Bu terimler aynı gibi düşünülse de 

kavramsal olarak birbirinden ayrılmaktadır. Sevdiği kişinin ölümü ile bireyin kayıp 

yaşaması (bereavement) kişinin içinde bulunduğu nesnel durumunu ifade etmekte ve 

sürecin toplumsal ve dışsal boyutunu aktarmaktadır; sevdiği kişinin ölümü ardından 
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bireyin üzüntü yaşadığı zamanı belirten matem (mourning) kaybın kültürel boyutunu 

aktarmakta ve tepkilerin sosyal bir ifadesidir; sevdiği kişinin ölümü nedeniyle kayıp 

yaşayan kişide bu kayba karşı verilen, tamamen kişiye özgü olan bedensel, duygusal, 

bilişsel ve davranışsal alanda türlü uyum tepkilerini barındıran ve yansıtan doğal bir 

süreç olan yas (grief) şeklinde ifade edilmektedir (Malkinson, 2009). 

Yas kavramı ile ilgili çalışma yaparken karşımıza çıkan çalışmalardan ilki 

Freud‟un (1917) „Yas ve Melankoli‟ çalışması olmaktadır. İlk kez yas kavramını Freud 

tanımlamış ve detaylandırmıştır. Freud‟a göre, birey sevdiği ve yatırım yaptığı „nesne‟ 

için kayıp yaşadığında bu kaybın farkındadır ve libidonun yani enerjinin kayıp ile o 

„nesneden‟ çekilmesi ve bu enerjinin başka bir nesneye yönlendirilmesi gerekmektedir. 

Libidonun ayrılması ve yeni nesneye yönlendirilmesi arasındaki süreç yas sürecidir. 

Yoğun duygu ile kayıp yaşayan birey gerçeklikten uzaklaşarak nesnenin yokluğunu 

reddederek, direnç gösterir ve nesneye yapışır. Libidonun nesneden geri çekilmesi ve 

kişinin gerçekliği kabul etmesi kademeli olarak meydana gelir ve bunun olabilmesi için 

zihinsel bir enerji gerektiren, kişi için zor ve acı verici bir süreçtir. Bu süreçte libido 

enerjisi kaybedilen kişiden uzaklaşır ve uzlaşma sağlanarak iç ve dış uyum 

dengelenerek yas çalışması sonlanmaktadır (Archer, 1999).   

Yas sürecinin aşamalarından ilk kez Lindermann (1944) söz etmiş ve normal yas 

süreci ile ilgili bedensel ve ruhsal belirtilerin bir arada bulunduğu sürece ait 5 evre 

tanımlamıştır. Bu belirtiler bedensel sıkıntılar, yitirilen kişinin hayali ile uğraş, suçluluk 

duygusu, düşmanca tepkiler ve alışılagelmiş davranış örüntülerinin değiştirilmesidir. 

Engel (1961) yas tepkilerini 3 evrede (şok ve inkâr, kaybın zamanla kabulü, 

yeniden yapılanma), yası bağlanma kuramı ile ele alan Bowlby ve Parkes (1970) ise 4 

evre de (birkaç saat ile bir hafta arasını kapsayan yoğun üzüntü, ani öfke patlaması ile 

tepkisizlik, hissizlik hali, birkaç ay ile birkaç yıl arası sürebilen kayıpla ilgili özlem ve 

arama, araştırma hali, dezorganizasyon ve umutsuzluk, yeniden yapılanma ve 

tamamlanan yas) tanımlamaktadır (Çelik ve Sayıl, 2003).  

George Pollock (1961), yas sürecini şok tepkisi, duygusal tepkiler ve ayrılma 

tepkisini içeren akut dönem ve Freud‟un (1917) evresine benzeyen kronik dönem olarak 

ikiye ayırmaktadır (Volkan ve Zıntl, 2017). 
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Kübler-Ross (1975), inkar ve izolasyon, öfke, pazarlık, depresyon ve kabul 

şeklinde 5 aşamadan bahseder ve bu aşamaların doğrusal olmadığını vurgular (Mallon, 

2008).  

Worden (2009) ise yas sürecini belli başlı evrelerle kavramsallaştırmak yerine, 

sürece bireyin uyum gösterebilmesi adına üstlenmesi ve yerine getirmesi gerekli olan 

temel görevler olarak tanımlamaktadır. Bu görevleri: kayıp gerçeğini kabullenmek, yas 

acısı üzerinde çalışmak, kaybın ardından kaybın yokluğundaki yaşama uyum sağlama 

ve ölen kişi ile ilişkileri yeniden düzenleme ve yaşama devam etmektir. Worden‟a göre 

yas süreci, bireyin aktif rol alarak kendisinin şekillendirdiği ve deneyimleriyle 

psikolojik büyüme yaşaması ile sonuçlanan bir süreçtir (Gizir, 2006).  

Farklı bedensel ve ruhsal reaksiyonları içeren, ağırlıklı olarak duygusal bir tepki 

olan yas (Stroebe, Hansson, Stroebe ve Shut, 2001),  çok boyutlu bir süreçtir ve bu 

sürece verilen ortak tepkiler olduğu gibi bireysel ve kendine özgü tepkiler de vardır 

(Bildik, 2013). Psikanalist Vamık Volkan „Yaslarımız, parmak izlerimiz kadar 

kişiseldir.‟ cümlesi ile sürecin öznelliğine vurgu yapmaktadır (Volkan ve Zıntl, 2017).  

Süreç, çoğu bireyin zaman içerisinde durumla baş edebildiği ve anlaşmayı 

başarabildiği doğal bir insan deneyimi olarak görülmektedir. Bununla birlikte, birçok 

insan için birey ve kültür temelli birçok etkeni barındıran aylar veya yıllarca sürebilen 

yoğun bir ruhsal dönem de söz konusu olabilmektedir. Kişinin günlük yaşamını önemli 

derece değiştiren, bozulmasına sebep olan, kişi için üzücü bir deneyim olduğu gibi aynı 

zamanda kayıp deneyimi yaşayan bazı kişiler için bu daha tolere edilebilmekte ve 

zaman içerinde azalma eğilimi gösterebilmektedir (Stroebe, Schut ve Stroebe, 2007). 

Yas sürecine etki eden, kişiye ve kültüre özgü farklılıklar ve faktörlerin 

çeşitliliğinden kaynaklı yas olgusu normal yas, karmaşık yas ve travmatik yas olarak 

üçe ayrılabilmektedir. Worden (2001), normal yası sevilen kişinin yitimi sonrası 

gözlemlenen doğal tepki olarak bireyde meydana gelen fiziksel, duygusal, davranışsal 

ve bilişsel sonucu olarak; Zhang, El-Jawahri ve Prigerson (2006) karmaşık yası, sevilen 

kişinin yitiminden 6 ay sonrasında dahi bireyde devam eden kişisel, sosyal ve mesleki 

bozulmaların varlığı ile devam eden durum; Parkes (2001) ise travmatik yası, ani, 

beklenilmedik anda karşılaşılan, şiddet içeren bir olay ile sonuçlanan ölümün ardından 

kaybı yaşayanda oluşan tepki olarak tanımlamaktadır (Gizir, 2006).  
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Farklı bireyler farklı şekillerde yas deneyimi yaşamakta ve bu farklar bazı risk 

faktörleri ile ilgili olabilmektedir. Kişilerin durum ile sağlıklı ya da sağlıksız baş etme 

yolları ya da kaynakları olabilmektedir. Bu listelenen faktörlerden bazıları deneysel 

olarak araştırılmış bazıları ise klinik ve nitel çalışmalara dayanmaktadır. Diğerlerinden 

gelen sosyal destek, yas sürecinin olumsuz sonuçlarına karşı tampon görevi görebilecek 

önemli bir değişken olarak kabul görür ve yetersiz sosyal destek risk faktörleri 

arasındadır. Kaybın sonucunu etkileyen diğer faktörlerin durumsal, kişisel ve kişiler 

arası ve başa çıkma stratejileri olduğunu vurgular. Kişilik ya da ölüm koşulları gibi 

faktörlerin etkileşimleri bu süreci karmaşık hale getirebilmektedir (Stroebe ve 

arkadaşları, 2007).  

Volkan ve Zıntl ise bu risk faktörlerine ek olarak kişilerin deneyimledikleri 

kayıp sonrası yaşadıkları kederin dışavurumlarında toplumun rolünden ve 

kısıtlamalardan bahseder. Ayrıca birey ve kaybı arasındaki çözümlenmemiş konular, 

süreci ve kişinin kapasitesini zorlayan dış koşullar, geçmişte deneyimlenen ve 

çözülememiş kayıplar ve duygusal yapı komplike yas için risk etmenleri arasında 

sayılabilmektedir (Volkan ve Zıntl, 2017).   

Bireyin, ölen kişi ile yakınlık derecesi kayıp karşısında etkilenme durumunu 

değiştirebilmekte (Karaca, 2012),  kaybın ölüm nedeni, ölüm yeri ve cenazeye katılımın 

(Cesur, 2012), sevilen kişinin ölümünün ani, beklenmedik ve şiddet içermesi (Jacobs, 

1999; akt. Bildik, 2013) geride kalan birey için normal yas sürecinin travmatik hale 

dönüşmesinde etken olmakta ve ölen kişinin yakınlarında travmatik yas belirtileri ve 

tepkileri gelişebilmektedir. Bunlara ek olarak, Worden (2001) birey ile kayıp arasındaki 

ilişkinin doğası, ölüm biçimi (normal, kaza, özkıyım, cinayet sonucu), bireyin geçmiş 

kayıp deneyimleri, bilişsel yaklaşım biçimi, bağlanma tarzı, inanç ve değerler gibi 

kişilik özellikleri ve süreç devam ederken eşlik eden diğer sıkıntıların varlığı yas 

sürecini etkileyen etmenler arasında sayıldığını vurgular (Gizir, 2006).  

Stroebe ve Schut (1999), kişinin kayıp karşısında nasıl hissettiği ve nasıl bir 

reaksiyon gösterdiği, o kayıp için yüklediği anlam ile ilgili olabildiğinden 

bahsetmektedir.  

Deneyimlediğimiz tüm kayıplara uyum sağlayabilme ve kaybın getirmiş olduğu 

değişimleri bir büyüme veya gelişme aracı olarak kullanabilme becerimiz yaşamımızın 
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yönünü belirlemektedir. Bu kopmalara ve değişimlere uyum sağlayamadığımız takdirde 

bireyin enerjisini tüketmekte ve saplanıp kalmasına sebep olmaktadır (Volkan ve Zıntl, 

2017).  

Bireyin baş etme mekanizmaları, becerileri, kişilik yapılanması, sosyal destek 

kaynakları, yaşamı boyunca deneyimledikleri, kişilerarası ilişkiler, kayıpla ilişkisi ve o 

kişiye yüklediği anlam gibi bireye özgü etmenler, dini ve kültürel etmenler gibi pek çok 

faktör yas sürecinin doğasını, gelişme biçimini ve yönünü belirleyebilmektedir (Çelik 

ve Sayıl, 2003). Kişinin bu süreci nasıl işlediği süreç sonrasında kişi için bir gelişme 

veya büyüme anlamında araca dönüşebilmesi ya da kişinin işlevselliğinde bozulmalara 

sebep olması adına kritiktir (Bildik, 2013). 

1.6 Din 

Folkman ve Lazarus (1986) başa çıkmayı, birey için stres kaynağı yaratan bir 

durum karşısında var olan kaynaklarını kullanma biçimi olarak tanımlanmaktadır. 

Kişinin deneyimlediği duygusal olay için aracı değişken görevi görebildiğini 

aktarmaktadır. Green, Grace ve Glesser (1985) ise birey için sorun teşkil eden durumları 

çözüme ulaştıracak, gelecekteki zorlukları önleyecek ya da bireyin duygusal güçlüğünü 

engelleyecek en yararlı ve uygun başa çıkma stratejinin ne olduğu konusunda ortak bir 

görüş bulunmadığını belirtir (Yılmaz, 2007).  

Pargament (1997) ise insanların stres ya da zorlayıcı durumlar ile başa 

çıkmasında birçok faktör rol oynarken, dinin bunlardan etkin bir güce sahip bir olgu 

olduğunu vurgular.  

Din, kişilerin manevi açıdan değer verip koruduğu, tek veya çoklu güç veya 

yaratıcının varlığı ile kişinin eylemlerine yön veren, yaşamına anlam katan inançlar, 

semboller ve törenler bütünü olarak tanımlanmaktadır (Budak, 2005). Kishimoto‟ya 

(1961) göre din, nihai amaca ulaşmada ve karşı karşıya kalınan problemlere çözüm 

bulabilmek için kişilerin gerçekleştirdiği belli davranışsal örüntülerde bulunduğu 

kültürel bir yöndür ve bu davranışların nesiller boyu aktarılması kavramın kültürel 

boyutunu işaret etmektedir (Sözer, 2017).  

Kişilik ya da sağlık gibi bazı bağlamlarda maneviyat (spirituality) bireysel iken 

(Thoresen, 1998), din maneviyat içermesine rağmen belli inançlar, uygulamalar ve 
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üyelik gerekliliği ve sosyal örgütlenme formları ile ayırt edilen sosyal-kurumsal bir 

olgudur ve kendine özgü sınırlar tarafından tanımlanmaktadır. Dinler kültürel, 

ekonomik, sosyal ya da politik hedefler tarafından karakterize edilebilmektedir (Miller 

ve Thoresen, 2003). Dini bağlamda kutsal olduğuna inanılan bir güç, varlık ya da 

yaratıcı esas alınarak, kişinin dini inancı doğrultusunda tutumlarını ve kanaatlerini 

günlük yaşamına davranışsal olarak yansıtan kişiye dindar denmekte ve dine bağlanma, 

içselleştirme ve davranışlara yansıtma bireyden bireye değişebilmektedir (Hökelekli, 

2012).  

Din her ne kadar sosyal bir olgu olsa da, kişinin dini inançlarına, uygulamalarına 

ve talimatlarına bağlılık göstermesi olarak dindarlık kavramını William James 

(1902/1961)  bireye özgü seviyede kavramsallaştırmıştır ve dinin bireysel boyutunu 

göstermektedir (Miller ve Thoresen, 2003). 

Dindarlığın bireysel ve sosyal bağlamlarının kişi üzerindeki etkisi bireyden 

bireye değişebileceği için kişiler dini farklı biçimlerde algılayarak ve yorumlayarak 

kendi dünyasında farklı içsel motivasyonlara dönüştürebilir. Bu noktada dini yönelim 

kavramından bahsetmek önemlidir.  

1.6.1 Dini Yönelim 

Gordon Allport (1963) dini düşüncenin (sentiment) içerik ve çalışma şekli 

bağlamında bireyden bireye değişeceğini, kimileri için bu düşünce biçimi daha 

yüzeysel, hatta önemsiz olabildiği gibi kimileri için ise daha derin bir yapıya sahip 

olduğu ve yaşamında yaygın olarak bulunduğunu vurgular. Bazıları için sıklıkla yapılan 

bir alışkanlık bazıları için ise zaman zaman yapılan bireysel ya da ailenin de dahil 

olduğu yaşam konforu için kullanılacak bir yatırım olmaktadır (Allport, 1963). Allport 

(1963), iç yönelimli ve dış yönelimli dindarlık kavramlarını ve bu kavramların bireyin 

dini yaşantısındaki baskın olan motivasyonunu tanımlamaktadır.  

Allport‟a (1963) göre dışsal dini yönelim, yaşanılan değil, bireyin durumunu 

iyileştirme, özsaygısını arttırma, teselli bulmak, gelirini arttırma gibi ihtiyaçların 

karşılanması veya bir dost, güç ya da etki edinme, kabul ve statü hedefi ile araçsal bir 

form sunmaktadır. Faydacı bir yapıdır ve bu yönelimdeki kişiler dini kendi amaçları 

için kullanmaktadırlar. Dini yaşantıdaki güdüsü bu kullanım ve kazanımlara hizmet 

etmektedir ve bu çıkarlara hizmet ettiği için yapılır. Yani bu yönelime göre din, 
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yaşanılacak değil kullanılacak bir araçtır. Birey kendinden uzaklaşmadan, Tanrı‟ya 

yönelirken benmerkezciliğini sürdürmektedir ve önceliği kendisidir.  

Allport‟un (1963) tanımladığı diğer boyut olan içsel dini yönelim ise, dışsal dini 

yönelimin amaçladığı hedeflere ulaşmak için araçsal bir oluşum değildir. Dini 

yaşantıdaki temel güdü dini yaşamaktır ve hiçbir güce tabi değildir (Allport, 1963). 

Dinini içsel boyutta yaşayan bireyler için din bireyin tüm yaşamını anlamlandıran bir 

perspektif sunmaktadır (Donahue, 1985).  

Allport ve Ross (1967), içsel ve dışsal dini yönelimin farkını vurgulamaktadır. 

Dışsal olarak motive olmuş birey dinini kullanırken, içsel olarak motive olan birey 

dinini içselleştirir ve dinin öğretilerini ve kurallarını takip ederek, hayatlarının her 

alanlarına uygulamaya özen göstererek dinini yaşamaktadır (Allport ve Ross, 1967). 

Gorsuch ve McFarland (1972) ise içsel-dışsal dini yönelim ayrımını dini bağlılığın 

sıklığı ile değerlendirilebileceğini ifade eder.  

Allport‟un (1963) hipotezi, içsel dini yönelimli olan bireylerin, dışsal dini 

yönelimli bireylere göre akıl/ruh sağlığına yardımcı bir etkiye sahip olabileceği 

yönündedir. Hedef bu etkiye sahip olmak değildir, dinin içselleştirilmesiyle ruh sağlığı 

ve sağlamlığı bir yan ürünü olarak oraya çıkacağı yönündedir. (Sözer, 2017). 

İçsel ve dışsal dini yönelimli bireyler dışında bir de dinin bir arayış olduğunu 

düşünen bireyler vardır. Bu kesim hem kendi yaşamı hem de sosyal yapıdaki trajediler, 

çelişkiler ve gerilimler için „nedenleri‟ araştırma ve sorgulama süreci olarak dine 

yönelmektedirler (Batson, 1976). 

Dinin içsel ve dışsal yönelim boyutlarını ele alan Allport‟tan sonra, Batson 

(1976) ve Batson ve Ventis (1982), Allport‟un 2 boyutlu dini yönelim kavramları yerine 

3 boyutlu ve daha kapsamlı bir model önermiştir. Bu model belli amaçlara ulaşmak için 

kullanıldığı, araç olarak din; dinin kendi içinde bir sonu olduğunu vurgulayan sonuç 

olarak din ve dinin açık görüşlü bir hakikati arayış ifadesi olarak sorgulayıcı (quest) dini 

yönelim şeklindedir. Sorgulayıcı dini yönelim, dini meselelere açık uçlu, sorgulamaya 

yönelik, kendini eleştiren bir yaklaşım sunmaktadır. Dürüstçe varoluşsal sorularla 

yüzleşmektedir ve aynı zamanda kesin cevaplara karşı direnç gösterir ve karşıdır. Dine 

bu şekilde yaklaşan ve benimseyen birey, din ile ilgili varoluşsal konularda gerçeğin 

bilinmediğini ve bilinemeyeceğini kabul etmesine rağmen, bu sorular birey bazında 
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önemli bulunur ve cevaplar geçici ve değişime tabi olsalar dahi aranmaya devam 

edilmektedir (Batson ve Schoenrade, 1991a).  

Mcfarland (1989), dini yönelimin bir diğer boyutu olan katı kuralcı 

(köktendincilik, tutuculuk) dini yönelimini (fundamentalism), dinin değiştirilemez 

kurallardan oluştuğunu savunan ve kişinin sabit fikirli olması ile ifade etmektedir. 

Sorgulayıcı dini yönelimin tersine, katı kuralcı dini yönelimi benimseyen kişiler kapalı 

görüşlü bir düşünce yapısına sahiptir. İnsanlık ve Tanrı‟ya, ilaha dair temel ve esas 

hakikati kapsayan birçok dini öğreti temel alınmalı ve değişmez bir şekilde 

uygulanarak, şeytani güçlerin karşısında yer alınmalıdır. Bu temel öğretilere inanan ve 

takip eden kişiler ile tanrı, ilah arasında özel bir ilişkinin varlığına inanılmaktadır 

(Altemeyer ve Hunsberger, 1992).  

Bazı çalışmalarda ise dini inanışın bir boyutu olarak ölüm sonrası hayatın 

varlığına olan inanç, kayıp deneyimi yaşamış bireyler için süreçle uyumu kolaylaştıran 

bir unsur olarak görülmektedir (Hogan ve DeSantis, 1996; Smith, Range ve Ulver, 

1991-1992). Aynı zamanda dinin buyurduğu uygulamaları yerine getirmenin, yas süreci 

üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteren araştırma bulguları da mevcuttur (Becker ve 

arkadaşları, 2007).  

Bazı araştırmalarda ise dinin yas sürecinde olumlu etkilerinin aksine, süreci 

olumsuz etkileyebileceği yönünde bulgulara ulaşılmıştır (Gilbert, 1992; Shuchter ve 

Zisook, 1993).  

Özkan (1998) ebeveynini kaybeden kişilerle yaptığı çalışmasında, kayıp sonrası 

bireylerle yapılan dini telkinlerin ve etkinliklerin yaşanılan kaybı kabullenme sürecinde 

olumlu katkısı olduğunu ve sosyal destek kaynağı sağladığını belirtmiştir. Buna ek 

olarak, araştırma sonucuna göre anne kaybı ile baş etmede dinsel yolların kullanılması 

ile düşük yas düzeyi arasında dikkate değer bir ilişki tespit edilmiştir. 

Başka bir çalışmada ise Cadell (2007) HIV‟li bireylerin ölümü sonrası bu 

bireylere bakım vermiş olan kişiler ile yaptığı çalışmasında bir büyüme kaynağı olarak 

maneviyatın etkisini vurgulamıştır.  

1.7 Sosyal Destek 
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İnsan yaşamının temel ihtiyaçlarından birisi, diğer insanlar ile birlikte olmak ve 

ilişki kurmaktır. Bu ilişkiler doğum ile başlayıp kişilerin yaşamları boyunca sürmektedir 

(Köse, 2009). Kurulan bu ilişkiler kapsamında aile üyeleri, arkadaşlar, akrabalar, 

komşular, belli grup üyeleri (dini, etnik ya da ideolojik) bireyin sosyal destek ağını 

oluşturmaktadır (Cohen ve Wills, 1985).  

Zimet, Dahlem, Zimet ve Farley (1988) sosyal desteğin tanımlanması ile ilgili 

zorlukların olduğunu söyler. Literatürde benzer ve farklı tanımlamalar yapılmıştır. 

Shumaker ve Brownell (1984) sosyal destek tanımını „sağlayıcı veya alıcı tarafından, 

alıcının iyiliğini arttırmak amacıyla algılanan en az iki kişi arasında kaynak değişimi‟ 

olarak yapmıştır.  

Sosyal destek, aynı zamanda bu kişi, kişiler ya da gruplar tarafından sağlanan, 

insanların stres verici olaylarla ya da yaşamsal zorluklarla baş edebilmesi adına her 

türlü destek olarak da tanımlanmaktadır (Budak, 2005). 

Cobb‟ a (1976) göre sosyal destek, kişinin bakıldığı ve sevildiği, saygı 

duyulduğu, değerli olduğunu hissettiği ve karşılıklı sorumluluğun dahil olduğu bir 

sosyal ağa ait olduğuna inanmaya yönlendiren bilgidir.  

Tardy (1985) ise sosyal desteğin tanımının yapılması ve yaklaşımındaki 

farklılıkları anlayabilmemiz için bir çerçeve geliştirmiştir. Teorik olarak çok boyutlu 

sosyal destek yapısı ile ilgili 5 farklı konudan bahseder, bunlar: sosyal desteğin tanımı 

ve birey tarafından değerlendirilen memnuniyet derecesi, desteğin yönü (alınan ya da 

verilen destek), eğilimi (kaynakların varlığına karşı yararı), içeriği ve sosyal destek 

sağlayan insanlardan oluşan ağ.  

1.7.1 Algılanan Sosyal Destek 

Sosyal desteğin 2 boyutu vardır. Bireye çevresi tarafından verilen, sağlanan 

sosyal destek ve bireyin öznel değerlendirme ile algıladığı algılanan sosyal destek 

şeklindedir (Köse, 2009). Bireyin çevresinde birçok destek ağının bulunmasına rağmen, 

sosyal ağlar tarafından sağlanan destek ve bireyin algıladığı destek aynı değildir 

(Procidano ve Heller, 1983).  

Bireyin yaşamındaki sahip olduğu ilişki sayısını temsil eden sosyal ağ ile diğer 

kişilerle etkileşimde bulunduğu destekleyici olarak algılanan sosyal destek arasında 
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farklılıklar vardır. Mitchell (1969), sosyal ağ tanımını „belirli bir grup arasındaki belirli 

bağlantılar kümesi‟ ya da bireyin ilişki grubu olarak yapar (Schaefer, Coyne ve Lazarus, 

1981). Algılanan sosyal destek ise bireyin sosyal ağlarının birey üzerindeki etkisini 

ifade etmektedir. Algılanan sosyal destek, bireyin ihtiyacı doğrultusunda sosyal ağlar 

tarafından destek, bilgi ve geribildirim sağlanacağı inancı ölçüsünde 

tanımlanabilmektedir (Procidano ve Heller, 1983). Bireyin çevresi ile bağının güçlü 

olduğuna inanması (Kef, 1997) ve ihtiyacı olduğunda yakınlarından ve bu sosyal 

çevreden yardım alabileceğine olan inancıdır (Akyıldırım, 2017). 

Temelde ise algılanan sosyal desteğin 2 unsurdan oluştuğu görülmektedir. 

Birincisi, ihtiyaç duyulduğunda diğerlerinin varlığı algısı, ikinci unsur ise var olan 

destekle ilgili memnuniyet derecesidir. Bu iki unsurun birbiri ile ilişkisi, bireyin kişilik 

yapılanmasına bağlıdır (Sarason, Levine, Basham ve Sarason, 1983).  

1.7.2 Sosyal Destek Türleri ve ĠĢlevleri 

Sosyal destek, aynı zamanda kişinin ihtiyaç duyduğunda sosyal çevresinden 

edinebileceği duygusal, sosyal, bilgisel ve araçsal destekleri de içermektedir. Cohen ve 

Wills (1985) bu bağlamda 4 destek kaynağını tanımlar. Duygusal destek olarak kişinin 

herhangi bir zorluk ya da hatasına rağmen saygın ve kabul görüldüğü bilgisini içeren 

saygı desteği (esteem support), zorluk yaşanan durumları tanımlama, anlamlandırma ve 

rehberlik etmeyi içeren bilgi desteği (informational support), diğer kişilerle bağlantı ve 

iletişim kurma ihtiyacını karşılayan ve kişiye aidiyet hissini yaşatan sosyal arkadaşlık 

desteği (social companionship) ve son olarak maddi kaynakların sağlanmasını temsil 

eden araçsal destektir (instrumentel support). 

Weiss (1974) psikolojik refahı (psychological well-being) sürdürmek için sosyal 

desteğin 6 boyutundan bahseder: yakınlık (intimacy), sosyal bütünleşme (social 

integration), fiziksel veya duygusal olarak besleme (nurturance), değerin güvence altına 

alınması (worth), güvenilir ittifak duygusu (alliance) ve rehberlik etme (guidance). Bu 

liste maddi yardım ve hizmetleri göz ardı etmektedir (Schaefer ve arkadaşları, 1981).  

Çeşitli sosyal destek türleri bulunmakta ve her biri birey üzerinde farklı sonuçlar 

doğurabilmektedir. Bireyin maruz kaldığı veya deneyimlediği durumlar karşında farklı 

destek türleri etkili olabilmektedir; örneğin, stres yaratan bir durum karşısında duygusal 
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destekten ziyade araçsal destek daha etkili çözüm sunabilirken, bazı stres kaynakları 

için duygusal destek daha etkili olabilmektedir (Schaefer ve arkadaşları, 1981).  

Caplan‟nın (1974) teorisine göre, sosyal destek kişinin sürekli veya aralıklı 

bağlar ile psikososyal malzemeler edinerek, bedensel ve ruhsal bütünlüğünü korumaya 

yönelik önemli bir rol oynamaktadır. Bireyin deneyimlediği stres verici yaşam 

olaylarına uyum sağlamasında uygun sosyal kaynakların mevcudiyetinin belirleyici bir 

öneme sahip olduğunu ileri sürer. 

Stres verici durumlarla baş edebilmemiz açısından ihtiyaçlarımıza karşı diğer 

insanların da duyarlı olduğunu hissetmemiz çok kritiktir (Aranson, Wilson ve Akert, 

2012). 

Aynı zamanda sosyal desteğin, bireylerin zihinsel ve bedensel sağlığı üzerindeki 

etkisi, duygu, biliş ve davranışlar üzerindeki etkisi ile oluştuğu düşünülmektedir 

(Cohen, 1988). Fiziksel hastalık riskinde rol oynadığı gibi hastalığın ilerlemesi ve 

iyileşmesi durumunda da rol oynamaktadır (Cohen, 2004).  

Sosyal destek, stres kaynaklarının farklı noktalarında farklı roller 

oynayabilmektedir. Thoits‟e (1986) göre, diğer insanların ihtiyaç duyduğumuz 

kaynakları sağlayacağına olan inancımızın, maruz kaldığımız bir durum karşısında 

oluşabilecek zarar potansiyelini yeniden tanımlanabilir duruma getirebileceğine, baş 

etme algısını arttırabileceğine ve durumun birey algısında çok stresli olarak tanımlanan 

değerlendirmeleri engelleyebileceğini vurgular. 

Destekleyici inançların bireyin maruz kaldığı stres kaynağına karşı verilen 

tepkiyi azaltabileceğine veya ortadan kaldırabileceğine, bireyin fizyolojik tepkilerini 

azaltabileceği veya uygun olmayan eylemsel tepkileri önleyebileceği veya 

değiştirebileceği, bu uygun olmayan yanıtları sürdürmeye yönelik savunmacı 

düşünceleri de azaltabileceği yönünde etkileri olmaktadır (Lepore, Silver, Wortman ve 

Wayment, 1996). 

Cohen ve Wills (1985) farklı sosyal desteklerin sağlık üzerindeki etkisini 

açıklayan 2 model geliştirmiştir. Bu modellerden biri, strese maruz kalan birey için iyi 

gelen, maruziyete karşı tampon görevi gören ve stresli durum ile başa çıkmasını 

kolaylaştıran stres tamponlama modelidir (stress buffering model). Diğer model ise, 
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bireyin strese maruz kalıp kalmadığına bakılmaksızın sosyal desteğin birey üzerindeki 

faydalı etkiye sahip olduğunu ifade eden ana etki modelidir (main effect).   

Sarason ve arkadaşları (1983) sosyal desteğin aynı zamanda pozitif uyuma ve 

kişisel gelişime katkıda bulunduğunu ifade eder.  

Wethington ve Kessler (1986) ruh sağlığı açısından bireyin ihtiyaç 

duyulduğunda diğer insanlar tarafından sağlanan pratik yardımlara ve duygusal 

rahatlığa olan inancı veya algısının yararlı olduğunu ifade eder (Lepore, Evans ve 

Schneider, 1991).  

Sosyal destek kaynaklarının birey üzerinde olumlu etkileri olduğu gibi olumsuz 

etkileri de söz konusudur. Heller (1979) strese sebep olan ya da var olan strese karşı 

tampon görevi gören sosyal ağların hem pozitif hem de negatif yönünü vurgular (Bruhn 

ve Philips, 1984). Diğer bireyler tarafından gelen talepler, kişinin algısında destekleyici 

olmayan ve bireyin seçimleri üzerinde yapılan kısıtlamalar, sosyal ağın devamlılığı için 

bireyin göstermesi gereken çabalar ve ihtiyaç duyulduğunda bu sosyal ağların bireyin 

ihtiyacına karşılık vermemesi ve sonrasında bireyin yaşayabileceği hayal kırıklığı gibi 

duygular sosyal desteğin olumsuz yönlerini ifade etmektedir. Bu olumsuz durumlar, 

bireyin sosyal destek ağından edineceği yararlı etkileri azaltabilir ve ilişkiyi 

zayıflatabilir (Schaefer ve arkadaşları, 1981).  

Ölüm ya da boşanma gibi bireyin deneyimlediği yaşam olayları ile sosyal bağlar 

kaybolmaktadır. Sevilen kişinin ölümü ile yaşanan yas, geride kalan birey için 

potansiyel sosyal destek kaynağının kaybedilmesinin çok daha ötesinde, derin bir 

durumdur. Birey için ciddi bir stres kaynağıdır. Kayıp sonrası bireyin yaşadığı sıkıntılar, 

bir ilişkiyi kaybetmek ve yoksun kalmanın etkilerinden çok daha farklı olabilmektedir. 

Kayıp ve sosyal destek araştırmalarında, sosyal destek düzeyi düşük olan bireyler, 

yüksek kayıp stresine maruz kalmaya daha yatkın bireyler olmaktadır. Deneyimlenen 

kayıp durumunun bir sonucu olarak düşünüldüğünde düşük sosyal desteğin, kaybın 

etkisi mi yoksa desteğin kendisinden m kaynaklandığı bilinmemekle birlikte bu 

bireylerin fazlaca strese maruz kalmış olabileceği, stres ve sosyal destek arasındaki 

etkileşimi veya maruz kalınan strese karşı tamponlama sürecini gizleyebilmektedir 

(Schaefer ve arkadaşları, 1981). 
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Bazı çalışmalarda, sosyal destek faktörünün travmatik bir durum sonrası uyum 

süreci için önemli bir yordayıcı olduğu belirtilmektedir (Erikson ve ark., 2001; Brewin 

ve ark., 2000). 

Travmatik yas ile mücadele eden kişilerin algıladıkları sosyal desteğin düşük 

olduğu yönünde rapor edilmiş çalışmalar mevcuttur (Ott, 2003; Kaunonen, Tarkka, 

Paunonen ve Laippala, 1999). 

Stroebe ve Stroebe (1993) yaptıkları çalışmada algılanan sosyal desteğin yas 

süreci üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu belirtmiştir. Yapılan bazı çalışmalarda ise 

anlamlı bir etki bulunamamıştır (Wortman ve Silver, 1989; Greene ve Feld, 1989). 

Hewitt, Turrel ve Giskes‟in (2012) yaptığı çalışmada, yaşanılan eş kaybının 

bireyin ruhsal sağlığı üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu, bununla birlikte eşini 

kaybeden erkek bireylerin kayıp sonrası sosyal destek kaynaklarında artış olması ya da 

azalmanın olmamasının ruh sağlıklarını iyileştirdiği yönünde bulgular aktarmışlardır. 

Kadın katılımcılar için ise böyle bir etki bulunamamıştır. 

1.8 Psikolojik Ġyi OluĢ 

Tarihe dair ruh sağlığı alanında yapılan birçok çalışma ve araştırmalar olumlu, 

pozitif işlevsellikten ziyade, psikolojik işlev bozukluğu ve zihinsel sorunlar kapsamında 

yoğunlaşmıştır. Zihinsel sağlık için yapılan tipik kullanımlarda, sağlığın hastalık 

yokluğu ile eş değer görülmesi, bireyin kapasitesi, gelişme ihtiyacı ve iyi olma ile 

ilişkili konularda gereken önemin verilmediği görülmektedir (Ryff ve Singer, 1996). 

Seligman ve Csikszentmihalyi‟ye (2000) göre, bireylerin olumsuz yaşantılarını 

diğerlerine göre daha fazla algılama eğiliminde olması araştırmacıları psikolojinin 

pozitif süreçleri açısından ziyade negatif süreçlerinin araştırılmasına yöneltebilmektedir 

(Ryff, 1989).  

Seligman (2011), pozitif psikolojinin en önemli kavramlarından birinin iyi oluş 

kavramı olduğunu belirtir (Doğru, 2018). Seligman ve Csikszentmihalyi (2000) ise 

pozitif psikoloji kapsamında, psikolojinin sadece hastalıkları veya bireyin zayıflıklarını 

ele alarak, sekteye uğrayan işlevselliklerinin onarılması olmadığı, olumlu, pozitif 

yönlerinin geliştirilmesi, yeterlilik inşa edilerek ruhsal rahatsızlıkların önlenebileceğini 

vurgular (Sözer, 2017). 
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlığın sadece hastalığın yokluğu olmadığını, 

aynı zamanda bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik halini de kapsadığını, iyilik halinin 

„kabiliyetlerini gerçekleştirebilmesi, günlük stresle baş edebilmesi, üretken ve topluma 

faydalı olabilmesi‟ gibi durumları da kapsadığını bildirir (The World Health Report, 

2001). 

İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana bireyin iyilik halini anlamaya ve 

keşfetmeye yönelik çabaları ile bireylerin özellikleri ve niteliklerini araştırma ve 

tanımlama üzerine çalışmalar yapılmıştır (Cenkseven ve Akbaş, 2007). İlgili yazında, 

iyi olma (refah) üzerine yapılan çalışmalar iki bakış açısı sunmaktadır. Bu temel bakış 

açıları hazcılığı (hedonizm) temel alan öznel iyi oluş ve psikolojik işlevselliği 

(eudaimonism) temel alan psikolojik iyi oluştur. Hedonik bakış açısı, iyi olmada hazza 

ulaşma ve acıdan kaçınmayı temel alan mutluluğa odaklanırken, eudaimonik bakış açısı 

ise iyi olmada mutluluktan öte anlamlılık, kendini gerçekleştirme ve kişinin tam bir 

işlevsellik düzeyi açısından tanımlanmaktadır (Ryan ve Deci, 2001; Vallerand, 2012). 

İyi oluş, yalnızca hastalığın ya da bozukluğun olmaması durumunun çok daha ötesinde 

optimal seviyede bireyin işlevselliğini ifade etmektedir (Ryan ve Deci, 2001). 

MÖ 350 yılında Aristoteles yazmış olduğu metinlerde, içimizdeki en iyiyi fark 

etme çabasını temsil eden eudaimonianın insan eylemi ile elde edilebilecek en yüksek 

ürün olduğunu söyler (Ryff ve Singer, 2008). Ryff ve Singer‟ın (1998) aktardığına göre, 

birçok araştırmacı Aristoteles‟ten etkilenmiş ve iyi oluş olgusunun yaşam doyumu ya da 

pozitif duygulardan ibaret olmadığını vurgulamış ve anlamlılık, özerklik, kendini kabul, 

diğerleri ile ilişkide olma ve psikolojik dayanıklılık gibi içeriklere de sahip olduğunu 

ileri sürmüştür (Özdemir, 2016).  

Vallerand (2012) verimli psikolojik işlevin önemli bir parçası olarak psikolojik 

refahı, genel düzeyde mutluluk, yaşam doyumu ve büyüme olarak tanımlamaktadır. 

Ryff (1989) ise iyi oluş kavramının içeriğinde bulunan yapıların çok boyutlu bir 

yapıda olduğunu, olumlu, olumsuz duygu ya da yaşam doyumunun basit bir birleşimi 

olmadığını, stres, depresyon ya da kaygı gibi psikopatolojik sorunların mevcut 

olmamasının psikolojik iyi oluşu temsil etmediğini ve yeterli bir ölçüt olmadığını 

savunmaktadır. Ryff, psikolojik iyi oluşu (refah) kuramsal temelde açıklayan 

yaklaşımın yokluğu üzerine kişilik, gelişim, insancıl ve varoluşçu kuramcıların pozitif 
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psikolojik sağlığa yönelik yaptığı kuramsal açıklamaları temel alarak „Psikolojik İyi 

Oluş‟ modelini geliştirmiştir. 

Pozitif psikolojik işlevselliği ele alan kapsamlı bir literatür mevcuttur. Birçok 

teorisyen tarafından pozitif psikolojik işlevin benzer özellikleri ele alındığı 

görülmektedir. Bu çalışmalar Maslow‟un (1968) „kendini gerçekleştirme‟ arayışını 

(self-actualization), Rogers‟ın (1961) „tam olarak işlevde bulunan insan‟ görüşünü, 

Jung‟un (1933) „bireyselleşme formülasyonunu‟ (formulation of individuation), 

Allport‟un (1961) „olgunluk‟ anlayışını (maturity) içermektedir. Yaşam döngüsünün 

çeşitli evrelerinde karşı karşıya kalınan zorlukları belirten, yaşam boyu gelişim 

perspektifinden gelen bir başka teori alanı ise Erikson‟nun (1968) „psikososyal gelişim 

aşamalarını‟ (psychosocial stages), Bühler‟in (1935) yaşamın gerçekleşmesi için „temel 

yaşam eğilimlerini‟ (basic life tendecies), Neugarten‟nin (1968, 1973) yetişkinlikte ve 

yaşlılıkta  „kişilik yönetici süreçlerini‟ (descriptions of personality), Frankl‟ın (2004) 

„yaşamın anlamını‟ ve Jahoda‟nın (1958) hastalık durumunun yokluğu olarak 

tanımlanmış olan iyi oluşun yerine geçmesi için ve iyi bir psikolojik sağlık düzeyinde 

olmanın anlamını açıklayan „zihinsel sağlığa ilişkin olumlu kriterleri‟ (positive criteria 

of mental health) içermektedir (Ryff ve Singer, 1996). 

1.8.1 Caroll Ryff’ın (1989) Çok Boyutlu Psikolojik Ġyi OluĢ Modeli 

Ryff‟ın (1989a) önerdiği „Çok Boyutlu Psikolojik İyi Oluş Modeli‟ altı temel 

boyuttan oluşmaktadır. Bu temel boyutlar bireyin kendini ve geçmişini olumlu bir 

şekilde değerlendirdiği kendini kabul boyutu, bireyin devamlı büyüdüğü ve geliştiği 

bireysel büyüme boyutu, bireyin yaşamında anlam ve amaç bulduğu inancı boyutu, 

diğerleri ile ilişkilerinde sıcaklık ve güvenin bulunduğu boyutu, bireyin istek ve 

ihtiyaçları doğrultusunda çevresini etkili bir şekilde yönetme kapasitesini açıklayan 

çevresel hakimiyet boyutu ve bir başkasından veya durumdan bağımsız olarak kendi 

kendine karar verme duygusunu temsil eden özerklik boyutu oluşturmaktadır (Keyes, 

Shmotkin ve Ryff, 2002; Ryff, 1989a, 1989b; Ryff ve Keyes, 1995; Ryff, Magee, Kling 

ve Wing, 1999). 

Ryff‟ın psikolojik iyi oluş modelinin altı boyutunu çevreleyen, yukarıda 

belirtilen kuramsal temellerdir.  
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1.8.1.1 Kendini Kabul 

Önceki perspektiflerde de belirgin olarak vurgulanan, öz kabullenme olumlu 

psikolojik işlev için en sık tekrarlanan kıstaslarından biridir. Bireyin kendisi ve geçmiş 

yaşamına dair olumlu değerlendirme yapmasını içermektedir (Ryff, 1989).Kendini 

kabul, zihinsel sağlığın (Jahoda) yanı sıra, kendini gerçekleştirme (Maslow), tam 

işlevselliğin (Rogers) ve olgunluğun (Allport) bir özelliği olarak da tanımlanmaktadır. 

Ayrıca gelişim kuramları da, bireyin kendini ve geçmiş yaşamını kabullenmesini 

vurgulamakta ve bireyin kendine karşı olumlu tutumlar geliştirmesi olumlu psikolojik 

işlevselliğin merkezi bir özelliği olarak görülmektedir (Ryff ve Singer, 1996). Bireyin 

öz kabulü, olumlu bir özsaygıya sahip olma ihtiyacını da vurgulamaktadır. Bireyin 

kendi karanlık yönlerinin anlaşılması ile Jung‟un bireyselleşme süreci ve Erikson‟un 

ego bütünlüğü formülasyonundan daha kapsamlı ve zengin bir öz kabulü 

vurgulamaktadır. Bu boyut bireyin hem güçlü hem de zayıf taraflarının farkındalığı ve 

kabulünü ifade etmektedir (Ryff ve Singer, 2008). 

1.8.1.2 BaĢkaları ile Olumlu ĠliĢkiler 

Önceki teorilerin birçoğu diğer insanlar ile sıcak ve güvene dayalı ilişkilerin 

öneminin altını çizmektedir. Sevme becerisi zihinsel sağlığın bir özelliği olarak 

görülmekte ve başkaları ile olumlu ilişki içerisinde olan bireylerin empati, şefkat 

duygularının ve yakın ilişki kurma beceri düzeylerinin yüksek olduğu düşünülmektedir 

(Ryff, 1989).  

Ele alınan bütün kuramlarda başkaları ile olumlu ilişkiler, iyi bir yaşam için 

gerekli olan temel özellikler olarak anlatılmaktadır. Aristoteles metinlerinde sevgi ve 

dostluk üzerine uzun bir bölüm yazmıştır; Russel‟a göre sevgi, iki büyük mutluluk 

kaynağından biridir; Jahoda sevme kabiliyetinin yine zihinsel sağlık için önemli bir 

bileşen olduğunu ifade etmektedir; Maslow‟un kendini gerçekleştirme teorisinde 

belirttiği gibi kendini gerçekleştiren bireylerin tüm insanlar için güçlü bir empati, sevgi, 

derin arkadaşlık ve yakın temas duygusuna sahip olduğu görüşü hakimdir; Allpor‟un 

olgunluk teorisinin kriterleri arasında başkaları ile sıcak ilişkiler söz konusudur; gelişim 
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kuramlarında (Erikson), diğerleri ile yakın birlikteliklerin kazanılması (yakınlık) ve 

diğerlerinin rehberliği (üretkenlik) vurgulanmıştır (Ryff ve Singer, 2008). 

1.8.1.3 Otonomi (Özerklik) 

Ryff (1989) psikolojik iyi oluş modelinin bir diğer boyutu olan otonomi 

boyutunda, bireyin kendini değerlendirmesi için kendi standartlarına göre hareket 

etmesini, kişinin özgür iradesini ve bağımsızlık yönelimini ifade etmektedir. 

Önceki perspektiflerde kendi kendini belirleme (self-determination), bağımsızlık 

ve davranışın içsel düzenlenmesi gibi kapsamların önemi vurgulanmaktadır. Örneğin 

kendini gerçekleştiren bireylerin bağımsız işleyiş ve kültürlenmeye karşı direnç 

göstermesi (Maslow); tamamen işlevsel bireyin onay için başkalarına bakmaksızın, iç 

değerlendirme odağına sahip olması ve kendini kişisel standartlarına göre 

değerlendirmesi (Rogers); bireyin kitlelerin sahip olduğu kolektif korkular, inançlar ya 

da kurallara bağlı kalmayıp, gelenekten kurtuluşu temsil eden bireyselleşmeyi 

vurgulaması (Jung) ve yıllar içerisinde bireyin içinde bulunduğu toplumun günlük 

yaşamı düzenleyen normlarından içe dönme süreci ile özgürleşme hissini kazanmasına 

(Erikson, Neugarten, Jung) vurgu yapmaktadır. Tüm bu ortak kavramlar Ryff‟ın 

otonomi boyutunu ele almasına olanak sağlamaktadır (Ryff ve Singer, 1996). 

Ayrıca varoluşçu kuram (Sartre, 1956) benzer şekilde diğerlerinin 

diktatörlüğünü ya da dogmalarını izlemek yerine, kendi kaderini belirlemenin önemini 

vurgulamaktadır (Ryff ve Singer, 2008).  

1.8.1.4 Çevresel Hakimiyet 

Pozitif psikolojik işlevselliğin bir diğer bileşeni olan çevresel hakimiyet, bireyin 

benlik dışında önemli bir faaliyet alanına yani çevreye aktif katılımını, çevresel 

olanaklardan ne ölçüde yararlandığını ve bireyin yaşamını çevreleyen karmaşık 

ortamları ve koşulları kontrol etme ve yönetme kapasitesini vurgulamaktadır (Ryff, 

1989).  

Önceki perspektiflerde, ruh sağlığının temel özellikleri arasında bireyin kendi 

ruhsal koşullarına uygun olan çevreyi seçme ve yaratma becerisi (Jahoda), orta yaş 

bireylerin karmaşık ortamları düzenlenme ve kontrol etmenin, bedensel ve zihinsel 

etkinlikler ile bireyin çevresinde hareket etme ve değişme kapasitesinin önemi (yaşam 
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boyu gelişim teorileri), benliğin ötesinde önemli alanlara katılımı içeren „kendini 

genişletme‟ kapasitesi (Allport) vurgulanmaktadır. Psikolojik iyi oluşun bu boyutu 

kontrol duygusu ve öz yeterlilik gibi kavramlar ile benzer görünse de, bireyin kendi 

ihtiyaçlarına ve kapasitesine uygun çevre bağlamı bulma veya oluşturma çabası çevresel 

hakimiyete özgüdür. Bu perspektifler çevre katılımının ve hakimiyetinin pozitif 

psikolojik işlevsellikte önemli bir bileşen olarak görülmektedir (Ryff ve Singer, 2008). 

1.8.1.5 YaĢam Amacı 

Ryff (1989) psikolojik iyi oluş modelinde ruh sağlığını tanımlarken yaşamın 

amacı ve anlamının olduğu hissini veren inançları içerecek şekilde tanımlamaktadır. 

Yaşamda bir yönelme ve amaçlılık duygusuna sahip olmayı ifade eder. 

İyi oluşun bu boyutunun varoluşçu perspektiften geldiği vurgulanmaktadır. 

Özellikle Frankl‟e göre zorluklar karşısında anlam arayışı ve Sartre‟ye göre ise yaşamın 

temel sorunlarından birinin yaşamda anlam ve yön yaratmak olduğudur. Ayrıca 

psikolojik sağlığı tanımlayan Jahoda, bireyin yaşamının anlamı ve amacı olduğunu 

hissini yaşatan inançların önemini vurgulamaktadır. Allport‟un olgunlaşma kavramında 

ise amaç ve yönelmeyi kapsayan yaşam amacının net bir şekilde anlaşılması 

vurgulanmaktadır. Yaşam boyu gelişim kuramcıları ise farklı yaşam aşamaları 

tanımlarken değişen amaç ve hedeflerden bahsederler, örneğin orta yaşta üretkenlik ve 

yaratıcılık ön planda iken sonraki aşamalarda duygusal entegrasyon sağlama daha ön 

planda olmaktadır. Bu nedenle olumlu işlevsellik gösteren bireyin yaşam amacına, yön 

duygusuna ve yaşamını anlamlı hale getiren duygulara sahip olduğu düşünülmektedir 

(Ryff ve Singer, 2008). 

1.8.1.6 Bireysel Büyüme 

Ryff (1989) bireysel büyümeyi kişinin var olan potansiyelini kullanabilme ve 

geliştirme becerisi, yeni deneyimlere açık olması ve devamlı bir büyüme, gelişme 

halinde olması olarak tanımlamaktadır. Bireyin kendini ve potansiyelini gerçekleştirme 

ihtiyacı kişisel gelişim hakkındaki klinik perspektifin merkezindedir. İşlevsel bir bireyin 

temel özelliklerinden birinin yeni deneyimlere açık olduğunu şeklinde ifade 

edilmektedir (Ryff, 1989). Optimal psikolojik işlevsellik gösteren böyle bir birey için 
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sadece problemleri çözüme kavuşturmak yerine sürekli gelişime vurgu yapılmaktadır 

(Ryff ve Singer, 1996). 

Ryff‟ın kişisel büyüme boyutu, Aristoteles‟in eudiamonyası ile en yakın 

anlamda olan refah boyutudur ve gelişme ve büyümenin sürekliliğini ifade eden 

dinamik bir süreçtir (Ryff ve Singer, 2008).  

Önceki perspektiflerde de Maslow‟un kendini gerçekleştirme teorisi ve 

Jahoda‟nın olumlu zihinsel sağlık tanımında kişisel potansiyelin gerçekleştirilmesine, 

Rogers‟ın tam olarak işleyen birey modelinde gelişime ve büyüme deneyimine açık 

olma, yaşam boyu gelişim kuramcıları (Buhler, Erikson, Neugarten, Jung) yaşamın 

farklı aşamalarında karşılaşılan zorluklarla yüzleşme ve büyümenin devam etmesine 

vurgu yapılmaktadır. Sürekli gelişim ve büyüme daha önceki kuramların ve 

perspektiflerin belirgin temalarından biridir (Ryff ve Singer, 2008). 

Literatürde, din ve ruh sağlığı arasında pozitif bir ilişkinin olduğuna yönelik 

çalışmalar görülmekte, bu ilişkinin gücü özellikle içsel dini yönelim ile arttığı 

belirtilmektedir. Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir çalışmada, dini yönelim 

bağlamında kimlik duygusu ile psikolojik iyi oluşun ilişkisi incelenmiştir. Araştırma 

sonuçlarına göre, kimlik duygusu puanları psikolojik iyi oluş, içsel dini yönelim ve 

dindarlık değişkeni ile negatif yönde ilişkili bulunmuştur. Ayrıca çalışmada, içsel dini 

yönelim psikolojik iyi oluşu pozitif yönde açıklamakta, bununla birlikte ise dindarlık, 

dışsal dini yönelim ve kimlik duygusu negatif yönde ilişkili bulunduğu belirtilmektedir 

(Sözer, 2017). 

Genia (1996) benzer bir çalışmayı üniversite öğrencileri üzerinde yapmıştır. 

Çalışmada içsel, dışsal, sorgulayıcı ve katı kuralcı dini yönelim ile psikolojik oluş 

arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre, içsel dini yönelim psikolojik 

iyi oluşu yordamaktadır. Ayrıca sorgulayıcı dini yönelim ise düşük psikolojik iyi oluş 

düzeyi ve yüksek ruhsal sıkıntı düzeyi ile ilişkili bulunmuştur. Çalışmada, sıkıntılarla 

başa çıkmada sorgulayıcı dini yönelimin olumsuz yönde etkisinin olduğu 

belirtilmektedir. 

Maltby ve arkadaşları (1999) yaptıkları bir çalışmada içsel, dışsal, sorgulayıcı 

dini yönelim, bireysel ibadet ve kiliseye katılım gibi çeşitli değişkenler ile psikolojik iyi 
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oluş arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Psikolojik iyi oluşun yordayıcısı olarak ilk sırada 

bireysel ibadet, ikinci sırada ise içsel dini yönelimin olduğunu bulgulamıştır. 

Literatürde, objektif olarak ölçülen sosyal destekten ziyade bireyin algıladığı 

sosyal desteğin psikolojik durumun iyi bir yordayıcısı olduğunu belirten çalışmalar 

mevcuttur (Barrera, 1981; Brandt ve Weinert, 1981; Sarason ve arkadaşları, 1985; 

Schaefer ve arkadaşları, 1981; Wilcox, 1981).  

Gallagher ve Vella-Brodrick (2008) çalışmasında algılanan sosyal desteğin iyi 

oluş ile ilişkili, Karademas (2006) ise duygusal ve enstürmental (araçsal) desteğin iyi 

oluş ile olumlu yönde ilişkili olduğunu rapor etmiştir. 

Benzer şekilde bazı araştırmalar, sosyal desteğin sağlık ve psikolojik iyi oluş 

üzerindeki önemini vurgulamakta (Uchino ve Birmingham, 2011), stresli durumlar 

karşısında sosyal desteğin kaygıyı, depresyonu ve psikolojik stresi azalttığı, bununla 

birlikte psikolojik iyi oluşu arttırarak maruz kalınan stres koşullarında bireyi 

hastalıklara karşı koruduğunu göstermektedir (Revenson ve Lepore, 2012).  

Aydın ve arkadaşlarının (2017) yaptığı çalışmada, Hemşirelik Yüksek Okulu 

öğrencilerinin sosyal destek algısı ile psikolojik iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişki 

incelenmiş, öğrencilerin algıladıkları sosyal destek puanlarında artış görüldükçe 

psikolojik iyi oluş puanlarının da arttığı görülmüştür.  

Benzer bir çalışma ise psikolojik danışman adayları ile yapılmıştır. Çalışmada, 

Ateş (2016) algılanan sosyal desteğin ve atılganlığın psikolojik iyi oluşu yordadığını, en 

iyi yordayıcının ilk sırada aileden alınan sosyal destek sonrasında ise sırası ile 

arkadaştan alınan sosyal destek, önemli diğerlerinden alınan sosyal destek ve atılganlık 

olduğunu bulgulamıştır.  

Cooper ve diğerleri (1995) da benzer şekilde yaptığı çalışmasında aile ve 

arkadaş çevresi ile kurulan ilişkilerde algılanan doyumun akrabalar ile kurulan 

ilişkilerinde algılanan doyuma kıyasla psikolojik iyi oluşu daha pozitif yönde 

etkilediğini rapor etmiştir. 

Diener ve Seligman (2002) çalışmasında sosyal destek ve psikolojik iyi oluşun 

ilişkisini incelemiştir. 222 üniversite öğrencisinin dahil olduğu çalışma sonucuna göre, 

en yüksek psikolojik iyi oluş puanlarına sahip olan %10‟luk kısmın en dikkate değer ve 
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ayırt edici özelliğinin arkadaşlardan alınan sosyal destek olduğu tespit edilmiştir. Bu 

çalışmada sosyal desteğin bir tampon işlevi gördüğü hem de stres yaratan durumların 

olumsuz etkilerini azaltma işlevi görmesi ile psikolojik iyi oluşu pozitif yönde etkilediği 

vurgulanmaktadır. 

 

1.9 Travma Sonrası Büyüme 

İnsanların maruz kaldığı travmatik olayların birey üzerinde fiziksel ve psikolojik 

birçok sonuç meydana getirdiğine dair literatürde birçok veri bulunmaktadır. Yaşanılan 

travmanın birey üzerindeki olumsuz etkileri araştırmacılar tarafından kapsamlı bir 

şekilde incelenmiştir ve bununla birlikte travma ile mücadelenin sonucunda ortaya 

olumlu sonuçların da çıkabildiğini öne süren geniş bir literatür vardır. Birey için 

travmatik olabilecek durumlar kapsamında olumlu sonuçlar doğurabileceğine yönelik 

yapılan literatür araştırmasında tecavüz (Burt ve Katz, 1987; Veronen ve Kilpatrick, 

1983), ensest (Silver, Boon, ve Stones, 1983), kayıp, yas (Calhoun ve Tedeschi, 1989-

90; Schwartzberg ve Janoff-Bulman, 1991), kanser (Collins, Taylor ve Skokan, 1990; 

Taylor, 1983), HIV enfeksiyonu (Schwartzberg, 1994), kalp krizi (Affieck, Tennen, ve 

Croog, 1987), afetler (Thompson, 1985), savaşlar, muharebe (Sledge, Boystun, ve Rabe, 

1980) ve holokost (Kahana, 1992) gibi çalışmalar karşımıza çıkmaktadır (Tedeschi ve 

Calhoun, 1996). 

Travma sonrası büyüme kavramı üzerine Türkiye‟de yapılan çalışmalar ise trafik 

kazaları (Tüfekçi, 2011), depremler (Sümer ve diğerleri, 2005), kanser (Büyükaşik 

Çolak ve ark., 2012; Önder, 2012), boşanma (Keskin, 2013), kayıp ve yas (Arıkan ve 

Karancı, 2012; Cesur, 2012) şeklinde karşımıza çıkmaktadır.  

Travma sonrası büyüme terimi, ilk kez Tedeschi ve Calhoun (1996) tarafından, 

büyümeyi ölçme amacı ile oluşturulmuş bir envanterin gelişimini açıklayan makalede 

kullanılmıştır (Tedeschi ve Calhoun, 1996).  

Calhoun ve Tedeschi (1999), zorlayıcı olan yaşam koşulları ile karşı karşıya 

kalan ve mücadele eden bireyin sürecin bir sonucu olarak olumlu psikolojik bir değişim 

deneyimlemesini, travma sonrası büyüme olarak ifade eder. Travma sonrası büyüme 
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terimi literatürde yeni olmasına rağmen, „büyük iyi, büyük acıdan gelir‟ fikri eskidir 

(Tedeschi ve Calhoun, 2004).  

Yaşanılan acının ve sıkıntının, birey yaşamında olumlu değişim kaynakları 

yaratabileceğine yönelik anlayış yeni değildir. Eski İbranilerin, Yunanlıların ve 

Hıristiyanların fikirleri ve yazıları, Hinduizm, Budizm ve İslam gibi inanç sistemlerinin 

öğretilerinde acının potansiyel dönüştürücü gücünün unsurlarını içeren anlayış biçimi 

görülmektedir. Bireyin yaşadığı acıların anlamını anlama ve keşfetme girişimleri birçok 

çalışmanın ve araştırmacının ana teması olmuştur (Tedeschi ve Calhoun, 1995). 

Birçok araştırmacı travma sonrası büyüme deneyimini belirlemede ana faktörün 

varsayımsal dünya inançları olduğunu belirtir (Beder, 2004-2005; Gillies ve Neimeyer, 

2006; Janoff-Bulman, 1992, 2006; Tedeschi ve Calhoun, 1995; akt. Calhoun ve 

diğerleri, 2010). 

İnsanlar, kendilerine anlam ve amaç duygusu veren bir dizi inanç ve varsayım 

geliştirmektedir. Parkes (1971) bu durumu varsayımsal dünya olarak adlandırır. Bu 

varsayımsal dünya bireye genel bir bakış açısı sunar, yani „bildiğimiz ve bildiğimizi 

düşündüğümüz her şeyi‟ içermektedir. Bireyin yaşadığı zorlu krizler, bu dünyanın 

anlaşılmasında zorluk yaratabilir. Bu zorluklar bireyin şemalarını sarsabilir, tehdit 

edebilir ya da azaltabilir. Birey bu zorlukların ardından önceki statükosunun çok daha 

ötesinde önemli değişiklikler yaşar, bu değişimler ile birey travma öncesi durumuna 

dönmekten ziyade gelişme göstermektedir ve bazı insanlar için bu durum çok daha 

derindir. Travma sonrası büyüme, travma sonrasında birçok temel şemanın değişimi 

anlamına gelmektedir ve birey için yeni olan gerçeklikle mücadelesidir (Tedeschi ve 

Calhoun, 2004). 

Kayıp deneyimi ile mücadele eden birçok insan için hem olumlu hem de 

olumsuz bir takım değişiklikler yaşanmakta ve yaşanılan olumlu ve olumsuz değişimler 

kişisel dönüşüm deneyimi içerebilmektedir (Tedeschi ve Calhoun, 2008); kayıp 

sonrasında kayıp öncesi var olan psikolojik durumlarına dönmemelerine karşın, travma 

sonrası büyüme, gelişme deneyimi yaşadıklarını bildirirler (Tedeschi ve Calhoun, 

1996).  

Parkes (1971), birey için güvenilir, öngörülebilir ve kontrol edilebilir olarak 

varsaydığı dünyanın, eş veya partner kaybı gibi stres kaynağı olan travmatik 
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deneyimlerin ardından bozulabildiğini vurgular. Mücadele ederek bu dünyanın tekrar 

yapılandırılması ile birey daha işlevsel bir seviyeye dönmektedir (Caserta, Lund, Utz ve 

Vries, 2009).  

Birçok araştırmacı tarafından sistematik bir şekilde yas ile mücadele eden 

bireylerin deneyimlediği olumlu değişimler rapor edilmiştir (Cadell ve ark., 2003; 

Calhoun ve Tedeschi, 1989-90; Davis ve ark., 1998; Edmond ve Hooker, 1992; 

Engelkemeyer ve Marwit, 2008; Gamino ve Sewell, 2004; Hogan ve ark., 1996; Hogan 

ve ark., 2001; Kessler, 1987; Lehman ve ark., 1993; Miles ve Crandall, 1993; Nerken, 

1993; Riches ve Dawson, 2000; Schwab, 1990; Talbot, 2002; Znoj ve Keller, 2002; 

Wagner ve ark., 2007).  

Bunun yanı sıra Calhoun ve arkadaşları (2010), yas ya da diğer büyük stres 

faktörleri ile mücadele eden herkesin bir sonuç olarak büyüme ya da gelişme 

yaşamadığını vurgulamaktadır (Calhoun, Tedeschi, Cann ve Hanks, 2010). Büyüme ile 

kaybın vermiş olduğu psikolojik sıkıntıların bir arada var olma eğiliminden bahseden 

araştırmacılar da vardır (Cadell, Regehr ve Hemsworth, 2003; Lev-Wiesel ve Amir, 

2003; akt. Tedeschi ve Calhoun, 2008). Yalom ve Lieberman (1991), büyümenin ve 

kişisel acının bazı insanlar için bir arada bulunduklarını vurgular. Travmanın vermiş 

olduğu sıkıntı birey için devam ederken, bir yandan da birey yaşanılan travmadan anlam 

çıkarmaya veya fayda sağlamaya çalışmakta, travma sonrası büyüme ise psikolojik 

olarak hayatta kalma çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (Tedeschi ve 

Calhoun, 2004). 

„Doğal ölüm‟ olarak nitelendirilen kayıpların kabul edilmesinin daha kolay 

olduğunu (Lehmen, Wortman ve Williams, 1987) ve daha belirgin bir anlam duygusu 

taşıdığını (Gillies ve Neiyemer, 2006) belirten araştırmacıların yanı sıra, kişinin 

varsayımsal dünya inancı ile daha az tutarlı olan ani ve beklenmedik, yani doğal 

olmayan kayıpların geride kalan kişi için daha fazla zorluğa ve daha fazla büyümeye yol 

açtığını (Tedeschi ve Calhoun, 2006) belirten araştırmacılar vardır (Calhoun ve ark., 

2010).  

1.9.1 Travma Sonrası Büyüme Alanları 
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Tedeschi ve Calhoun (1996) yaşanılan travma sonrasında büyüme deneyiminin 

ölçülmesi için Travma Sonrası Büyüme Envanteri‟ni (PTGI) geliştirmişlerdir ve beş 

büyüme alanından bahsederler.  

1.9.1.1 Yeni Seçeneklerin Fark Edilmesi 

Travma sonrası büyüme alanlarından biri, bireyin yaşamı için yeni olasılıkları 

veya yeni yolları görmesidir. Bireyin zorlu süreç sonrasında yaşamında yeni ilgi alanları 

keşfetmesi, hayatında yeni bir rota çizmesi, yeni fırsatları görmesi, değişime açık olması 

ve değişmesi gereken şeyleri değiştirmek için çaba sarf etmesi gibi yeni seçeneklerin 

değerlendirilmesi anlamına gelmektedir (Tedeschi ve Calhoun, 1996). 

Kayıp, bireyin hayatında yeni olasılıkları açabildiği gibi yeni ilişki olasılıklarının 

yolunu da açabilir. Kayıp ile sonuçlanan durumlarda, geride kalan kişinin hayatında 

oluşan boşluklar yeni insanların ve ilişkilerin girmesine izin vermektedir. Aynı zamanda 

ölüm gerçeği ile yüzleşen birey, kendi ölümlülüğünü hatırlatması ile sahip olduğu 

zamanı en faydalı şekilde geçirmesi gerektiğinin farkındalığını da 

deneyimleyebilmektedir (Calhoun ve ark., 2010).  

Calhoun ve Tedeschi (1989-1990) eşinden boşanmış veya eşini kaybetmiş kişiler 

ile yaptıkları çalışmada, katılımcılar kaybın vermiş olduğu sıkıntı ile birlikte, 

büyümenin bir arada olduğunu, yaşadıkları deneyimin bu kişiler için hayatta yeni ve 

farklı kapıların açılmasına olanak sağladığını ve yeni beceriler edindiklerini 

bildirmişlerdir. Örneğin; ölen kocalarının ardından, kocalarının sorumluluğunda olan 

işleri üstlenmek, otomobiller üzerinde çalışmak, malları idare etmek veya bedensel 

emek harcamak gibi (Tedeschi ve Calhoun, 2008).  

1.9.1.2 KiĢiler Arası ĠliĢkilerde Olumlu DeğiĢim 

Bireyin travma sonrası büyüme, gelişme deneyiminin bir parçası da diğer 

insanlarla olan ilişkilerinde daha yakın, daha samimi, daha derin ve daha anlamlı 

ilişkiler kurmasıdır. Bu ilişkilerdeki olumlu değişim, bireyin ilişki kaybı yaşamış 

olmasından sonra ortaya çıkabilir. Benzer durumları yaşamış diğer insanlara karşı artan 

olumlu duygular deneyimi, başkalarıyla daha büyük bağlantılar kurmanın yolunu 

açabilir (Tedeschi ve Calhoun, 2004).  
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Travmatik durumun ardından bireyin kendini açması ve duygularını ifade 

etmesi, diğerleri ile kurulan ilişkilerde değişimlere ortam hazırlayabilir. Bireyin 

durumla mücadele etmeye çalışması, yaşadıkları ve hissettikleri hakkında konuşması, 

destekleyici ilişkilerin ulaşılabilirliği ve önemini fark etmesini sağlayabilir. İnsanlar 

destek alma, verme ve kendini açıkça ifade edebilme olanağı bulabilirler (Weiss, 2002).  

Aynı zamanda sevilen kişinin ölümünün ardından, geride kalan kişi ilişkisel 

zorluklar yaşayabildiği gibi bu deneyimi yaşayan bazı insanlar için diğerleri ile 

ilişkilerinde şefkat duygusu gibi daha olumlu değişimler meydana gelmektedir 

(Tedeschi ve Calhoun, 2008). 

1.9.1.3 KiĢisel Güç Hissinde Artma 

İnsanların yaşadıkları travma deneyiminin ardından kendilerini kurban olarak 

görmek yerine, travma sonrasında hayatta kalan kişi olarak görmeleri bu alanda 

büyümeye ortam hazırlayabilmektedir. Hayatta kalan kişi rolünü üstlenerek, kişinin 

kendini güçlü biri olarak algılaması, kendine yeterlilik ve kişisel güçlülük hissinde artış, 

yaşanılan değişimler arasındadır. Zorlu deneyimlerin ardından birey tarafından 

incinebilirliğin fark edilmesi ve kabulü kendilik algısındaki bir diğer değişim olarak 

görülmektedir. Bireyin incinebilirliğine ve ölümlülüğüne yönelik farkındalık kazanması 

olumlu bir değişim olarak algılanmaktadır (Tedeschi ve Calhoun, 1995; akt. Özen, 

2017). 

Kayıp olgusu ile yüz yüze gelmek, bireye savunmasız kaldığı bir acı deneyimi 

yaşatmaktadır. Sevdiği kişinin ölümü ile kişi hayatta acı verici olumsuz şeylerin 

olabileceğini öğrenir. Öğrenilen bu kayıp deneyimi ile mücadele etmiş ve başarmış 

kişiler için kendi kişisel güçlerine ait anlayışlarında artma söz konusu olabilmektedir 

(Tedeschi ve Calhoun, 2008). 

Carnelly ve arkadaşları (2006), kayıp deneyimi yaşamış birçok kişinin kendisini 

daha güçlü hissettiği gibi değişimler yaşadığını bildirir (Calhoun ve diğerleri, 2010).  

1.9.1.4 YaĢamın Değerini Anlama 

Yaşamında büyük zorluklarla, krizlerle baş eden birçok insanın ortak 

deneyimlerinden biri de yaşam için artan takdir ve bunun birçok küçük yönüdür. Bu 

kişiler için hayatta neyin önemli olduğuna dair bir anlayışın değişimi söz konusu 
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olmaktadır. Öncelik duygusu değişmekte, daha önce „küçük şeyler‟ olarak algılananlar 

daha önemli hale gelebilmekte ve sahip olunana karşı artan bir takdir söz konusu 

olmaktadır (Tedeschi ve Calhoun, 2004).  

Ürdün (2000) kayıp ya da kayıp tehdidi ile karşılaşan kişinin, yaşamının bazı 

yönlerine dair takdir etme duygusunun arttığı bakış açısı değişimleri 

deneyimleyebildiğini belirtir (Tedeschi ve Calhoun, 2008).  

1.9.1.5 Ġnanç Sisteminde DeğiĢimler 

Travma sonrası büyüme sürecinin bir diğer boyutu ise „varoluşsal konuların 

sorgulanması ve anlam arayışı‟dır. Yaşadığı olayın ve varoluşun anlamı üzerine bir 

sorgulama sürecini içermektedir (Calhoun ve Tedeschi, 1989, 1990). Aynı zamanda bu 

alan birçok birey için coğrafi ve kültüre özgü manevi ve dini unsurları içerebilmektedir 

(Calhoun ve ark., 2010). 

Stres ya da sevilen kişinin kaybı gibi bireyi zorlayıcı durumlarla mücadelede, 

bazı kişiler manevi ve varoluşsal konular üzerinde büyüme ve olumlu değişimler 

yaşamaktadır. Bu alanda yaşanılan büyüme, sadece bir dini inanca sahip olan bireyler 

için değil, bir dini inanca sahip olmayan kişiler için de bir değişim getirebilmektedir 

(Tedeschi ve Calhoun, 2004). Manevi ya da dini inançları dikkate alınmaksızın yas 

tutan bireyler de varoluşsal sorgulama yaşadıklarını ve bunun bir sonucu olarak büyüme 

deneyimlediklerini bildirmektedirler (Calhoun ve ark., 2010).  

Rogers ve diğerleri (2008) din ve maneviyatın travma sonrası büyüme 

kapsamında destekleyici bir rolde olduğunu vurgular (Calhoun ve ark., 2010). 

Scwartzberg ve Janoff-Bulman (1991), travmaya maruz kalmış bazı bireylerde manevi 

bir arayışa girilmesi ile manevi inançların kaybedilerek daha kuşkucu bir yapıya 

dönmeleri görülürken, bazı bireylerin ise maruz kalınan travma ile mücadelenin 

sonucunda Tanrı‟nın varlığını daha çok hissetmesi, dine yönelik inanışları daha iyi 

anlama ve dinin gerekliliklerini uygulamaya yönünde bir takım değişimlerin olduğunu 

ifade ederler (Özen, 2017).  

Balk (1999) sevilen kişinin ölümü ardından geride kalan bireyin yaşamda anlam 

bulması, deneyimlenen yas ile bireyi manevi değişimlere götürebildiğini belirtir 

(Calhoun ve ark, 2010). Yaşanılan kayıp, geride kalan bireyin dünya görüşüne 
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uymadığında, manevi ve varoluşsal değişimlere yol açabilmekte, hayatlarında bir anlam 

ifade etme ve amaç bulma mücadelesine ortam hazırlayabilmektedir. Sevilen kişinin 

kaybı ani, beklenmedik veya şiddet içerikli ise kaybın nedenleri, amaçları ve varoluşsal 

anlamları hakkında kişiyi ruminasyona sevk etmektedir (Tedeschi ve Calhoun, 2008). 

Öte yandan kişinin kendi ölümlülük halini hatırlatması da kişinin varoluşsal düşüncelere 

yönelmesine ortam hazırlayabilmektedir (Campbell, Brunell ve Foster, 2004; Martin, 

Campbell, ve Henry, 2004; akt. Tedeschi ve Calhoun, 2008). 

Aynı zamanda sevilen kişinin kaybı ardından yas tutma, zamanla yerini kabule 

bırakması ile sonuçlanan bir durumdan ziyade geride kalan birey için yeni anlamlar 

kurularak gelişen bir sürece dönüşebilmektedir (Davis ve Nolen-Hoeksema, 2001).  

Tennen ve Affleck (1998), travma sonrası büyümenin bu boyutlarının bazı 

bireyler için yaşanılan olayın hemen ardından deneyimlenmesi söz konusu iken bazı 

bireyler için sürecin bu olumlu değişimlerle sonuçlanabilmesi için sarsılan temel 

şemaların, varsayımların sorgulanması ve yeniden kurulması belli bir süreç 

gerektirebildiğinden bahseder. Sürecin ilerleyen aşamalarında bu değişimlerin 

deneyimlenmesi söz konusu olabilmektedir (Özen, 2017). 

1.9.2 Travma Sonrası Büyümeyi Etkileyen Faktörler 

Travma sonrası büyümeyi etkileyen birçok faktörün varlığından bahsedilir. Bu 

faktörler arasında travmanın türü, yoğunluğu ya da süresi gibi olayla ilişkili faktörler, 

sosyal ağın varlığı ya da yokluğu gibi çevresel faktörler, kişilik yapılanması ya da başa 

çıkma stratejileri gibi kişisel faktörler bulunmaktadır (Schaefer ve Moss, 1998; 

Creamer, Burgess ve Pattison, 1992).  

Yaşanılan travmatik durumun sonucu olarak olumlu değişimlerin meydana 

gelme olasılığını etkiyebilecek faktörlerden biri kişinin sahip olduğu sosyal destek 

kaynakları ve kendini açmasıdır. Diğerlerinin destekleyici olması, yaşanılan travmanın 

ardından meydana gelebilecek değişiklikler hakkında insanların deneyimlerini 

anlatması, kişide şema değişikliğine uyum sağlayabilecek bakış açıları sunması travma 

sonrası büyüme için etkili olabilecek unsurlardandır (Neiyemer, 2001; Tedeschi ve 

Calhoun, 1996). Tedeschi ve Calhoun‟un (1993) ifade ettiğine göre, bu tür zorlayıcı 

süreçlere maruz kalan kişi için bir başkasının „orada olma‟ güvenini vermesi kişinin 
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yeni bakış açıları geliştirmesi adına çok önemli olabilmektedir (Tedeschi ve Calhoun, 

2004).  

Volkan ve Zıntl (2017), kayıp ile mücadelede birçok kişinin duygularını rahatça 

ifade edebileceği, kendini açabileceği destekleyici bir sosyal ağın varlığına ihtiyaç 

duyduğunu belirtir. Benzer kayıplar yaşamış kişilerin oluşturduğu destek gruplarının 

güvenli bir ortam sağlayarak kişinin suçluluk ya da öfke gibi duygularını açığa 

çıkarması konusunda büyük ölçüde bu sürece yardımcı olduğunu belirtir.  

Neiyemer‟in (2001) belirttiği gibi, diğer insanların kendi deneyimlerini 

aktarması, travmaya maruz kalan kişi için anlam bulma ve nasıl yeniden yapılandırma 

sağlayabileceğine yönelik kişiyi yüzleşmeye zorlamaktadır (Tedeschi ve Calhoun, 

2004).  

Yas deneyimi yaşamış ebeveynlerden oluşan destek gruplarında, üyelerin aileleri 

ve deneyimleri hakkında konuşması, kendilerini açmaları ve ifade etmeleri ile grup 

içinde diğer kişisel ilişkilerine göre daha çok kabul görülmektedirler. İnsanların 

deneyimlerini ve travma sonrası büyüme, gelişme durumlarını anlatması bir süre sonra 

bireyleri aşıp, tüm toplumları yararlı değişimlere zorlayabilmektedir (Tedeschi, 1999).   

Riley ve arkadaşları (2007), yas deneyimi yaşayanlar için sosyal destek 

kaynaklarının zorluklarla mücadelede destekleyici ve yardımcı olabildiğini, bunun 

sonucunda ise travma sonrası büyüme alanlarından biri olan kişiler arası ilişkilerde 

takdir duygusunu arttırdığını ileri sürer (Caserta ve ark., 2009).  

Dirik ve Karancı (2008) yaptıkları kesitsel bir çalışmada, algılanan sosyal 

desteğin travma sonrası büyümenin önemli bir öngörücüsü olduğunu ortaya koymuştur. 

Malinak ve arkadaşları (1979) son 2 yıl içerisinde anne-babasını kaybetmiş 

yetişkinlerle yaptıkları çalışmada, yas deneyimi ardından neredeyse tüm katılımcılar 

kaybın acı verici olduğunu, yaklaşık yarısı da kaybettikleri kişilerle ilişkilerinin önemini 

anladıklarını ve kaybın gerçekliğini anladıklarını, bir miktar büyüme kaydettiğini 

bildirmişleridir. Bununla birlikte diğerleri ile ilişkilerinin derinleştiğini, olumlu 

değişimler yaşadıklarını ve kendi varlıklarına yönelik artan bir takdir hissi 

deneyimlediklerini bildirmişlerdir.  
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Travma sonrası büyüme ile ilgili diğer bir faktör de dini ve manevi inanca 

güvenmek olarak görülmektedir (Calhoun, Cann, Tedeschi ve McMillian, 2000). Dini 

inançların travma sonrası büyüme açısından önemli olabileceğini vurgulayan çalışmalar 

bulunmaktadır (Hood ve ark., 1996; McIntosh ve ark., 1993; Pargament ve ark., 1996; 

Pargament ve ark., 1998; Park ve ark., 1996; Thompson ve Vardaman, 

1997).Varsayımsal dünyanın yeniden yapılandırılmasında anlam arayışı içerebilen 

dinsellik, travma veya stres ile başa çıkmada bir kaynak olabilmektedir (Matthews ve 

Marwit, 2006; Park, 2004, 2005; Park ve arkadaşları, 1996; akt. Caserta ve ark., 2009).  

Dinin çok boyutlu yönü göz önüne alınarak travma sonrası büyüme dinin farklı 

boyutları ile incelenmiştir. İçsel dini yönelim ve dışsal dini yönelim kullanılan en 

yaygın iki değişkendir (Hall, Tisdale ve Brokaw, 1994). 

Kessler (1987) çalışmasında, yas deneyimi yaşamış birçok bireyin travma 

sonrası büyüme kapsamında bilgelik, olgunluk, dini inanç ve yaşam perspektifinde 

değişimler yaşadıklarını bildirdiklerini belirtir. Diğer bir çalışmada ise bireyler şefkat 

duygusunda artış, evlilik ve aile ilişkilerinde gelişmeler deneyimlediklerini 

bildirmişlerdir (Shanfield ve Swain, 1984). 

Caserta ve arkadaşları (2009) tarafından yapılan bir araştırmada, 2-6 ay 

içerisinde eş ya da partner kaybı yaşamış 50 yaş üstü 292 katılımcının, kayıp sonrasında 

kişisel dönüşüm deneyimledikleri rapor edilmiştir. Araştırma bulguları bazı 

katılımcıların dini inancı benimsediklerini ve yıkılan „varsayımsal dünya‟larını yeniden 

kurarak anlam bulduklarını göstermektedir. Buna ek olarak bulgular, eşlerini 

kaybedeceklerine yönelik tahmin yürütebilen katılımcıların yaşadıkları kaybı bilişsel 

olarak işleyebilme, kaybın ardından yaşanılan yaşamsal zorluklarla mücadele edebilme, 

yeni beceriler edinebilme, yaşamlarında yeni fırsatların varlığı ve bireyin kendi güçlü 

yönlerini keşfetme gibi deneyimlediklerini göstermektedir.  

Cesur (2012) kayıp yaşayan bireyler ile yaptığı çalışmasında, eğitim düzeyinin 

ve dindarlık değişkenlerinin travma sonrası büyüme düzeyinin negatif yordayıcısı 

olduğunu, öteki taraftan ise kayıp sayısı ve sosyal desteğin ise travma sonrası büyüme 

düzeyinin pozitif yordayıcısı olduğunu, bununla birlikte bireyin yaşı ve ekonomik 

düzeyinin ise travma sonrası büyüme düzeyinde yordayıcı bir etkiye sahip olmadığını 

rapor etmiştir. 
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Farklı araştırma grupları ile yapılan birçok çalışmada, sosyal destek, algılanan 

sosyal destek ve travma sonrası büyüme arasında olumlu yönde bir ilişki bulunmuştur 

(Ayaltı ve Bayraktar, 2015; Karancı ve Erkam, 2007; Kinsinger ve arkadaşları, 2006; 

Joseph ve Linley, 2005; Leung ve ark., 2010; Linley ve Joseph, 2004; Tedeschi ve 

Calhoun, 1998).  

Meme kanseri mağdurları ile yapılan bazı çalışmalarda ise algılanan sosyal 

destek ile travma sonrası büyüme arasında ilişki tespit edilmiştir (Cordova, 

Cunningham, Carlson ve Andrykowski, 2001; Schwarzer ve ark., 2006).  

Bozo ve arkadaşlarının (2009) yaptığı bir diğer çalışmada da sosyal destek 

düzeyleri yüksek olan kanser hastalarının travma sonrası büyüme düzeylerinin yüksek 

olduğunu belirtmektedir.  

Weiss (2004) evli ve meme kanserini yenmiş kadın katılımcılar ile yaptığı 

çalışmasında, sosyal destek ile travma sonrası büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 

Çalışma bulgularına göre, katılımcıların eşlerini destekleyici algılama düzeyleri ne 

kadar yüksek olursa travma sonrası büyümeyi o kadar yüksek düzeyde geliştirdikleri 

görülmektedir. 

Bunun yanı sıra, bakım veren bireyler ve klinik araştırma grubu kapsamında 

algılanan sosyal destek ile travma sonrası büyüme arasında olumlu yönde ilişkinin 

saptandığı çalışmalar da mevcuttur (Dirik ve Karancı, 2008; Karancı ve Acartürk, 2005; 

Yılmaz, 2014).  

Bazı çalışmalarda ise sosyal baskının ve sosyal aktivitelerdeki azalmanın travma 

sonrası büyüme düzeyindeki düşük puan ile ilişkili bulunduğu rapor edilmiştir (Schulz 

ve Mohamed, 2004; Thornton ve Perez, 2006).  

Linley ve Joseph (2004), yakın kaybını da içeren çeşitli travmatik yaşantılar ve 

sonrasında meydana gelen pozitif değişimleri bulgulayan 39 çalışmayı derleyerek meta 

analiz çalışması yapmıştır. Bu çalışma sonucuna göre, algılanan sosyal destek, sosyal 

destekten memnuniyet düzeyi ve travma sonrası büyüme, gelişme arasında pozitif 

yönde ilişkinin olduğu rapor edilmiştir.  



 
 

41 
 

Prati ve Pietrantoni‟nin (2009) yaptığı 103 çalışmayı içeren meta analiz 

çalışmasında da benzer şekilde sosyal destek ile travma sonrası büyüme arasında 

olumlu yönde ilişkisinin olduğu belirtilmiştir. 

Weiss (2004) sosyal bağlamın yaşanılan travmatik durum ve sonrası yaşanılan 

büyüme deneyimi ile ilişkili olduğunu belirten çalışmasında, kanser ile mücadele eden 

ve iyileşme aşamasında olan evli 72 kadının eşlerinden en fazla destek alanların daha 

fazla büyüme gösterdiğini ifade etmektedir. Buna ek olarak, benzer travmatik deneyimi 

ve süreci yaşayan diğer insanlarla iletişim kuran katılımcılar da daha fazla büyüme 

göstermiştir. 

Benzer bir çalışmada ise Karancı (2005), yaşanılan travmatik durumun şiddeti 

veya yaşanılan durumla ilgili zorlukların, sosyal destek algısının, problem odaklı ve 

iyimser baş etme yolunun travma sonrası büyüme ile ilişkili olduğunu belirtmektedir.  

Dürü (2006) yaptığı çalışmasında, yaşamında en az 1 kez travmatik bir durum 

ile karşı karşıya kalan 301 katılımcının yaşadığı travmatik olay türünün (ani yakın 

kaybı, kaza, çatışma, doğal afet) travma sonrası büyüme ve travma sonrası stres 

belirtileri ile ilişkili olduğunu rapor etmiştir.  

Armstrong ve arkadaşlarının (2011) yaptığı bir çalışma sonucunda, yakınını 

kaybeden 146 kişiden birinci derece yakın kaybı verenlerin ikinci derece ya da 

arkadaşını kaybeden bireylere oranla çok daha fazla gelişme gösterdiği belirtilmiştir. 

Kaybın algılanış düzeyi ile büyümenin düzeyi ilişkili bulunmuştur.  

Kına (2019) Hakkari Yüksekova ilçesinde ikamet eden ve çoklu travma 

deneyimlerine sahip olan 324 katılımcı ile yaptığı çalışmasında, travma sonrası büyüme 

düzeyinin yordayıcılarının bireylerin varsayımsal dünyaları, algıladıkları sosyal destek 

ve ruhsal belirti düzeyleri olduğu bulgusunu rapor etmiştir. 

Yılmaz ve Zara (2016) ani ve travmatik bir şekilde birinci derece akrabasını ya 

da duygusal anlamda bağı olan birini 5-17 ay arasında kaybeden 132 kişinin 

oluşturduğu katılımcılar üzerinde yaptıkları çalışmada, travmatik kayıp ile ilgili 

faktörlerin travma sonrası büyüme üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Travmatik algı 

düzeylerinin, problem odaklı başa çıkma, dinsel yollarla başa çıkma ve sosyal destek 

yolu ile başa çıkma yollarının travma sonrası büyüme ile pozitif yönde etkili olduğunu 

aktarmaktadırlar.  
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Bir çalışmada travma sonrası büyüme ile psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkiyi 

inceleyen ve aralarında pozitif bir ilişki olduğunu saptayan çalışma bulgusuna 

ulaşılmıştır (Ruini ve ark., 2015).  

1.10 AraĢtırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, terörle mücadelede yaşamını yitirerek şehit olmuş kişilerin 

anne, baba, kardeş, eş ve çocuklardan oluşan ailelerinde dini yönelimin ve algılanan 

sosyal desteğin psikolojik iyi oluş ve travma sonrası büyüme ile ilişkisini araştırmaktır. 

Araştırmanın bir diğer amacı ise bu alanda kapsamlı araştırmalara ve çalışmalara zemin 

oluşturacak literatüre katkı sağlamak ve farkındalık kazandırmaktır. Bu amaçla 

cevaplandırılmaya çalışılan sorular ve sınanmak istenen denenceler şunlardır: 

1. Dini yönelim, algılanan sosyal destek, psikolojik iyi oluş hali ve travma sonrası 

büyüme cinsiyete, yaşa ve eğitim durumuna göre farklılık gösteriyor mu? 

2. Şehit ailelerinde içsel dini yönelim ile travma sonrası büyüme düzeyi arasında 

ilişki beklenmektedir. 

3. Şehit ailelerinde algılanan sosyal destek düzeyi ile travma sonrası büyüme 

düzeyi arasında ilişki beklenmektedir. 

4. Şehit ailelerinde psikolojik iyi oluş ile travma sonrası büyüme arasında ilişki 

beklenmektedir. 

5. Şehit ailelerinde içsel dini yönelim ile psikolojik iyi oluş arasında ilişki 

beklenmektedir. 

6. Şehit ailelerinde içsel dini yönelimin psikolojik iyi oluşu pozitif yönde 

belirlediği, psikolojik iyi oluş halinin de travma sonrası büyümeyi belirlediği 

beklenmektedir. İçsel dini yönelim ile travma sonrası büyüme arasında 

psikolojik iyi oluşun aracı rolü var mıdır? 

7. Şehit ailelerinde içsel dini yönelimin algılanan sosyal desteği pozitif yönde 

belirlediği, algılanan sosyal desteğin de travma sonrası büyümeyi belirlediği 

beklenmektedir. İçsel dini yönelim ile travma sonrası büyüme arasında algılanan 

sosyal desteğin aracı rolü var mıdır? 

8. Dışsal, Sorgulayıcı ve Katı kuralcı dini yönelim ile travma sonrası büyüme 

arasında psikolojik iyi oluş ve algılanan sosyal desteğin aracı rolü var mıdır? 
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1.11 Önem 

Bireyin anne veya babasını, kardeşini ya da eş veya çocuğunu terör sebebi ile 

kaybetmesi bireyleri çeşitli açılardan etkilemekte ve süreç üzerinde etkisinin olduğu 

düşünülen faktörlerin bireyden bireye, toplumdan topluma değişebildiği görülmektedir. 

Literatür incelendiğinde kayıp olgusu ile farklı değişkenler arasında yapılan çalışmalara 

ulaşmak mümkündür fakat Türkiye‟de ve yurtdışında şehit aileleri ile yapılmış 

araştırmaların kısıtlı olduğu gözlenmekte ve  bu alandaki çalışmalara rastlanmamıştır. 

Bu bağlamda bu çalışmanın savaş, terör, şehitlik, travma ve kayıp ile ilgili din, sosyal 

destek, travma sonrası büyüme ve psikolojik iyi oluş hali gibi çeşitli faktörlerin 

anlaşılması, süreç üzerindeki etkisi bütüncül bir şekilde ele alınarak psikoloji alanına 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir.   

1.12 Varsayımlar 

Türkiye‟nin çeşitli bölgelerinden araştırmaya dahil edilen 142 kişinin evreni 

temsil ettiği varsayılmaktadır. Ayrıca araştırmada kullanılan veri toplama araçlarının bu 

araştırma için uygun olduğu, hedeflenen olguyu ölçme konusunda geçerli ve güvenilir 

olduğu, katılımcıların ölçek maddelerini doğru ve içtenlikle yanıtladığı 

varsayılmaktadır.  

1.13 Sınırlılıklar 

Bu çalışma, araştırma grubunda belirtilen 142 kişi ile sınırlıdır. Bir diğer 

sınırlılık ise kaybın araştırmadan en az 6 ay öncesinde ve en fazla 30 yıl öncesinde 

yaşanmış olması, kaybı yaşayan çocukların en az 18 yaşında olmasıdır. Ayrıca 

araştırma için kullanılan ölçme araçlarının araştırma için uygun oldukları varsayımına 

rağmen elde edilen bulgular kullanılan ölçme araçları ve verilerin analizlerinde 

kullanılan tekniklerle sınırlıdır.  
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BÖLÜM 2. YÖNTEM 

Bu bölümde söz konusu araştırmanın yürütülmesi için izlenmiş olan evreler 

hakkında bilgi verilmektedir. Araştırma modeli, örneklem, veriler ve verilerin 

toplanması, verilerin işlenmesi ve yorumlanması bilgilerine yer verilmiştir. 

2.1 AraĢtırma Modeli 

Yapılan bu araştırma korelasyonel bir çalışmadır. Sayısal verilerin bulunduğu 

araştırmada, yordayıcı, yordanan ve aracı değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 

Araştırmada, belirlenen yordanan değişkenler travma sonrası büyüme iken, yordayıcı 

değişken ise dini yönelimdir. Bunlara ilaveten psikolojik iyi oluş ve algılanan sosyal 

destek aracı değişken olarak değerlendirilmiştir.  

2.2 Evren ve Örneklem 

Araştırmanın verileri terör ile mücadelede görevi başında hayatını kaybeden, 

şehit olarak anılan asker ve polislerin Türkiye‟nin farklı bölgelerinde ikamet eden anne, 

baba, kardeş, eş ve çocuklarından toplanmıştır. Katılımcıların kaybı en az 6 ay 

öncesinde ve en fazla 30 yıl öncesinde yaşamış olmasına, ayrıca ebeveyn kaybı yaşayan 

çocukların en az 18 yaşında olmasına dikkat edilmiştir.  

Araştırma grubu, yaşları 19 ile 81 aralığında değişen 82‟si kadın (%57,7), 60‟ı 

erkek (%42,3) olmak üzere 142 kişi oluşturmaktadır. Araştırma grubunun sosyo-

demografik özelliklerine ilişkin sıklık ve yüzdelik değerleri, aşağıdaki Tablo 1‟de 

sunulmuştur.  

Tablo 1. Katılımcılara ait sosyodemografik değiĢkenlere iliĢkin sıklık ve yüzdelik değerleri 

 
Değişken 

 
Sıklık (f) Yüzde (%) 

Cinsiyet 
   

 
Kadın 82 57,7 

 
Erkek 60 42,3 

Şehidin yakınlığı 
   

 
Annesi 23 16,2 

 
Babası 26 18,3 

 
Kardeşi 73 51,4 

 
Eşi 11 7,7 
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Çocuğu 9 6,3 

Okuma yazma 
   

 
Var 137 96,5 

 
Yok 5 3,5 

Eğitim durumu 
   

 Okuma yazması yok 5 3,5 

 
İlkokul 43 30,3 

 
Ortaokul 17 12 

 
Lise 33 23,2 

 
Üniversite 44 31 

Ekonomik durum 
  

 
Ortanın altı 13 9,2 

 
Orta 117 82,4 

 
Ortanın üstü 12 8,5 

Çevre desteği 
   

 
Evet 108 76,1 

 
Hayır 34 23,9 

Sosyal destek kaynağı 
  

 
Aile 87 61,3 

 
Akraba 4 2,8 

 
Arkadaşlar 8 5,6 

 
Diğer 8 5,6 

Psikolojik destek 
   

 
Evet 29 20,4 

 
Hayır 113 79,6 

Dini inanç desteği 
   

 
Hiç destek almadım 18 12,7 

 
Biraz destek aldım 13 9,2 

 
Destek aldım 49 34,5 

 
Çok destek aldım 62 43,7 

Değişken Ort. Ss Min-Max. 

Yaş  47,57 15,74 19-81 

 

2.3 Veriler ve Toplanması 

Araştırmanın amacına uygun olacak şekilde belgesel tarama veri toplama tekniği 

ile form ve ölçek yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın birincil veri kaynağı insanlardır. 

Veriler toplanırken katılımcılara ulaşma konusunda Türkiye‟nin farklı illerinde bulunan 

şehit ailelerinin üye oldukları derneklerden ve emniyet müdürlüklerinden gönüllü olarak 

destek alınmış ayrıca kişisel yollarla bazı ailelere ulaşılmıştır. Görüşmelerin bir kısmı 

yüz yüze yapılarak katılımcıların ölçekleri doldurması sağlanmış, okuma-yazma 
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bilmeyen, okumakta zorlanan veya soruları anlamakta zorlanan katılımcılar için ölçek 

soruları katılımcının yakını veya araştırmacı tarafından okunarak doldurulmuştur. 

Katılımıcıların bir kısmı ise internet üzerinden çevrimiçi platform aracılığıyla ölçekleri 

doldurmuştur.  Araştırmada kullanılan formlar ve ölçekler kitapçık haline getirilerek, 

katılımcılara ilk olarak araştırmanın amacını ve içeriğini belirten Bilgilendirilmiş Onam 

Formu verilmiştir (EK 1), katılım süresi hakkında bilgi verilmiştir. Onam formunda 

katılımcılardan hiçbir şekilde kimlik bilgisi alınmamış ve çalışmaya gönüllü olarak 

katılım sağlayacak katılımcılar formu imzalayıp onayladıktan sonra çalışmaya 

başlanılmıştır. Tez kapsamında belirtilen değişkenleri ölçmek amacıyla çeşitli ölçekler 

kullanılmıştır. Katılımcılara Sosyo-demografik Bilgi Formu (EK 2), Yeniden 

Yapılandırılmış Müslüman Dini Yönelim Ölçeği (EK 3), Çok Boyutlu Algılanan Sosyal 

Destek Ölçeği (EK 4), Travma Sonrası Büyüme Ölçeği (EK 5) ve Psikolojik İyi Oluş 

Ölçeği (EK 6) verilmiştir. Verilerin toplanması işlemi 2019 yılı şubat itibari ile başlamış 

ve 2020 Şubat itibari ile sonlandırılmıştır. Aşağıdaki başlıklarda değerlendirme 

araçlarının psikometrik özelliklerine yönelik bilgiler verilmiştir.  

2.3.1 Sosyo-Demografik Bilgi Formu 

Katılımcılar hakkında bilgi edinilme amacı ile araştırmacı tarafından hazırlanan, 

yapılan araştırmada gerekli görülen sosyo-demografik özelliklerin sorulduğu 

demografik bilgi formunda yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, okuma yazma durumu, maddi 

durumu, yakınlık derecesi, sosyal destek durumu, kaybın yaşandığı tarih ve geçen süre, 

psikolojik destek alıp almadığı, dini inancı ve bu süreçte sıkıntılarla başa çıkarken 

inancından destek alıp almadığını gibi sorular bulunmaktadır. Form Ek-2‟de yer 

almaktadır.  

2.3.2 Yeniden YapılandırılmıĢ Müslüman Dini Yönelim Ölçeği (MROS-R) 

İlk form 2008 yılında Harlak, Eskin ve Demirkıran tarafından geliştirilmiş ve 3 

alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar içsel dini yönelim (İDY), dışsal dini yönelim 

(DDY) ve sorgulayıcı dini yönelimdir (SDY). Ercan (2009) bu ölçeği revize ederek 

önceki 3 boyuta ek olarak katı kuralcı dini yönelim (KKDY) olan 4. alt boyutu 

eklemiştir. Bu araştırma kapsamında Ercan‟nın (2009) revize ettiği ölçek kullanılmıştır. 

Geliştirilen dini yönelim ölçeği 21 maddeden ve 4 alt boyuttan oluşmakta ve ölçeğin 

amacı kişilerin dini yönelim biçimlerini değerlendirmek ve dine bakış açısını ortaya 
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koymaktır. Ölçek 7‟li likert yapıdadır ve 1: Benim için kesinlikle yanlış, 7: Benim için 

kesinlikle doğru şeklindedir. Bireyin dinle ilgili içsel motivasyonunu ölçen içsel 

(instrinsic) dini yönelim maddeleri: 1, 2, 7, 8, 13 ve 18. maddeler; dini motivasyonda 

toplumsal ya da manevi beklentileri ölçen dışsal (extrinsic) dini yönelim maddeleri: 10, 

11, 15, 16 ve 17. maddeler; dini sorgulayan ve araştırmacı yapıda olan sorgulayıcı 

(quest) dini yönelim maddeleri: 4, 6, 9, 14 ve 19. maddeler; dini kuralları her şeyin 

üstünde gören ve sorgulanmasına karşı çıkan katı kuralcı (fundamentalist) dini yönelim 

maddeleri: 3, 5, 12, 20 ve 21. Maddelerdir. İç tutarlılık katsayılarına bakıldığında içsel 

dini yönelim için (.93), dışsal dini yönelim için (.83), sorgulayıcı dini yönelim için (.73) 

ve katı kuralcı dini yönelim için ise (.81) olarak bulunduğu görülmektedir (Ercan, 

2009). Bu çalışmada ise Cronbach alfa değerleri içsel dini yönelim için (.80), dışsal dini 

yönelim için (.71), sorgulayıcı dini yönelim için (.69) ve katı kuralcı dini yönelim için 

ise (.79) olarak hesaplanmıştır. Ölçek Formu Ek-3‟de yer almaktadır.  

2.3.3 Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) 

Zimet ve arkadaşları (1988) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçe‟ye uyarlaması 

Eker ve Arkar (1995) tarafından yapılmıştır. Kişinin sosyal destek kaynaklarının 

yeterliliğini ölçmektedir. Bu araştırma kapsamında Eker ve Arkar‟ın (1995) Türkçe‟ye 

uyarladığı ölçek kullanılmıştır. Ölçek „Kesinlikle Hayır‟ (1) ile „Kesinlikle Evet‟ (7) 

arasında değişen 7‟li likert yapıdadır. 12 maddeden oluşmakta ve 3 alt boyutlu sosyal 

destek kaynağını içermektedir. Aile destek boyutu: 3, 4, 8 ve 11. maddeler; arkadaş 

destek boyutu: 6, 7, 9 ve 12. maddeler; özel insan destek boyutu ise: 1, 2, 5 ve 10. 

maddelerdir. Her bir alt ölçekten en az 4 puan en fazla 28 puan alınmakta, ölçeğin 

tamamından ise en az 12 en fazla 84 puan alınmaktadır. Alınan puanın yüksek olması 

kişinin algıladığı sosyal desteğin yüksek olması anlamına gelmektedir. Orijinal ölçeğin 

Cronbach Alfa güvenirlik değeri (.88), test tekrar test güvenirliği ise (.85) iken Ölçeğin 

Türkçe‟ye uyarlama çalışmalarında elde edilen Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları 

(.80) ile (.95) arasında değişmektedir. Aile destek alt boyutunun güvenirlik değeri (.87), 

arkadaş desteği alt boyutunun güvenirliği (.85) ve özel insan destek alt boyutunun 

güvenirliği ise (.91) iken Türkçe uyarlamada tüm alt boyutlar da yüksek iç tutarlılığa 

sahiptir (Eker ve Arkar (1995). Bu çalışmada ise Cronbach alfa değerleri toplam puanı 

(.89) olarak hesaplanmıştır. Ölçek Formu Ek-4‟te yer almaktadır. 
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2.3.4 Travma Sonrası Büyüme Ölçeği (TSBÖ) 

Tedeschi ve Calhoun (1996) tarafından geliştirilmiş ve Dürü (2006) tarafından 

Türkçe‟ye uyarlaması yapılan ölçek 21 maddeden oluşmakta ve 6‟lı likert yapıdadır. 

Yanıtlar: 0=Kayıptan dolayı böyle bir değişiklik yaşamadım; 1=Kayıptan dolayı bu 

değişikliği çok az yaşadım; 2=Kayıptan dolayı bu değişikliği az derecede yaşadım; 

3=Kayıptan dolayı bu değişikliği orta derecede yaşadım; 4=Kayıptan dolayı bu 

değişikliği oldukça fazla derecede yaşadım; 5= Kayıptan dolayı bu değişikliği aşırı 

derecede yaşadım şeklindedir. 5 alt ölçekten oluşmakta; 3, 7, 11, 14 ve 17. maddeler 

yeni seçeneklerin algılanması ve fark edilmesini; 6, 8, 9, 15, 16, 20 ve 21. maddeler 

kişilerarası ilişkilerde pozitif değişimi; 4, 10, 12 ve 19. maddeler kendiliğin 

algılanmasında, kişisel güç hissinde pozitif değişim ve artmayı; 1, 2 ve 13. maddeler 

yaşamın değerini anlamayı; 5 ve 18. Maddeler ise inanç sistemindeki değişimi ifade 

etmektedir. Puan dağılımı 0-105 arasında ve alınan puanın yüksek olması travma 

sonrası büyümenin yüksek olduğunu ifade etmektedir. Orijinal ölçeğin Cronbach Alfa 

güvenirlik katsayısı (.90) ve alt ölçeklerin iç tutarlılığı (.67) ile (.85) arasında 

değişmekte, test tekrar test korelasyon katsayısı ise (.71) iken Dürü‟nün (2006) yaptığı 

Türkçe uyarlamasına göre iç tutarlılık katsayısı (.93)‟tür. Bu çalışmada ise Cronbach 

alfa değerleri Başkaları ile ilişkiler (.82), Yeni fırsatlar (.80), Kişisel güçlülük (.84), 

Manevi değişim (.69), Yaşamı takdir (.69) ve toplam puan (.93) olarak hesaplanmıştır. 

Ölçek formu Ek-5‟te yer almaktadır. 

2.3.5 Psikolojik Ġyi OluĢ Ölçeği (PĠOÖ) 

Ryff (1989), ilk psikolojik iyi oluş formunu geliştirmiştir. Bu form 6 boyuttan 

oluşmaktadır ve her boyut için 20‟şer madde bulunmaktadır. Ölçek, kişinin kendisini ve 

geçmişini kabul ettiği ve olumlu değerlendirdiği „kendini kabul boyutu‟, devamlı 

büyüme ve gelişme duygusunu içeren „bireysel gelişim boyutu‟, yaşamda anlam ve 

amaç bulmaya olan inancı yansıtan „yaşam amacı boyutu‟, „diğerleri ile kurulan olumlu 

ilişki boyutu‟, „çevresel hakimiyet boyutu‟ ve „otonomi (özerklik) boyutu‟ içermektedir. 

 Daha sonra 18 maddeden oluşan kısa form yapılmıştır ve her boyut için 3 

madde yer almaktadır (Ryff ve Keyes, 1995). Kısa formun çevirisini ise İmamoğlu 
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(2004) yapmış ve Türkçe‟ye uyarlamıştır. Ölçek 5‟li likert yapıdadır ve yanıtlar „Hiç 

Katılmıyorum‟ ile „Tamamen Katılıyorum‟ arasında değişmektedir. Ölçekten en düşük 

18 puan, en yüksek ise 90 puan alınmakta ve psikolojik iyi oluşu yüksek puanlar işaret 

etmektedir. Türkçe‟ye uyarlanan formun Cronbach alfa güvenirlik katsayısı (.79) 

bulunmuştur. Bu çalışmada ise Cronbach alfa değerleri toplam puan (.77) olarak 

hesaplanmış, ölçek toplam puan üzerinden analize edilmiştir. Ölçek formu Ek-6„te yer 

almaktadır.  

2.4 Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Analizler öncesinde veri girişleri kontrol edilerek araştırmaya katılan ancak 

ölçeklerin bir kısmını hiç doldurmayan 15 katılımcıya ait veriler analiz dışında 

bırakılmıştır. Ardından kalan 145 katılımcıya ait verileri istatistiksel analizlere uygun 

hale getirmek amacıyla basıklık ve çarpıklık değerleri incelenerek kayıp değer ve uç 

değer analizleri yapılmıştır. Uç değer analizi sonucunda z değerleri ±3.29‟u aşan 3 veri 

araştırma grubundan çıkartılmıştır. Bu işlemler sonucunda 142 katılımcıya ait veriler 

üzerinden araştırma analizi yürütülmüştür.  

Araştırmanın istatistiksel analizi SPSS 23 (Statistical Package forth the Socail 

Sciences) programında yürütülmüştür. Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla dini 

yönelim, algılanan sosyal destek, travma sonrası büyüme ve psikolojik iyi oluş ile 

sosyo-demografik değişkenler arasındaki ilişkiler t-testi, tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) ve korelasyon analizi ile incelenmiştir. Ardından dini yönelim, algılanan 

sosyal destek, psikolojik iyi oluş ve travma sonrası büyüme arasındaki ilişkiler 

korelasyon analiziyle değerlendirilmiştir. Son olarak dini yönelim ile travma sonrası 

büyüme arasındaki ilişkide psikolojik iyi oluş ve algılanan sosyal desteğin aracı rolü, 

aracı değişken analizi (PROCESS) (Hayes, 2013) ile incelenmiştir. 
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BÖLÜM 3. BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde, önce araştırmanın amaçlarını yansıtan belli başlıklar halinde, elde 

edilen bulgulara; sonra onların kümeler ve bütün halinde anlamlandırılmaya çalışıldığı 

yorumlara yer verilmiştir. 

3.1 Bulgular 

Katılımcılardan elde edilen verilerin istatistiksel analizi sonucunda elde edilen 

bulgular üç ana başlık altında sunulmaktadır. İlk bölümde, değişkenlerle çeşitli sosyo-

demografik değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek amacı ile t-testi, ANOVA ve 

korelasyon analizi bulgularına yer verilmiştir. İkinci bölümde, değişkenler arasındaki 

ilişkileri belirlemek amacıyla yapılan Korelasyon Analizi sonuçları aktarılmıştır. 

Üçüncü bölümde ise dini yönelim ile travma sonrası büyüme arasındaki ilişkide 

psikolojik iyi oluş ve algılanan sosyal desteğin aracı rolünü belirlemek amacıyla aracı 

değişken analizi (PROCESS) (Hayes, 2013) bulgularına yer verilmiştir.  

3.1.1 AraĢtırma DeğiĢkenleri ile Sosyo-demografik DeğiĢkenler Arasındaki 

ĠliĢkilere Dair Bulgular 

Bu bölümde, dini yönelim, algılanan sosyal destek, travma sonrası büyüme ve 

psikolojik iyi oluş ile araştırmadaki katılımcıların sosyo-demografik özellikleri 

arasındaki ilişkileri belirlemek adına yürütülen analizlere yer verilmiştir.  

Cinsiyet: Katılımcıların MROS-R puanlarının cinsiyete göre farklılık gösterip 

göstermediğini incelemek için yapılan bağımsız gruplar t testi analizi sonuçlarına göre 

MROS-R içsel [t (140)= 1,12, p > ,05], dışsal [t (140)= -1,26, p > ,05], katı kuralcı [t 

(140)= -,26, p > ,05] alt boyut puanları cinsiyete göre farklılık göstermemektedir. 

Sorgulayıcı [t (111,54)= -2,33, p < ,05] alt boyutunun ise cinsiyete göre anlamlı bir 

değişim gösterdiği bulunmuştur. 

ÇBASDÖ [t (140)= 1,26, p > ,05] ve PİOÖ [t (140)= -,27, p > ,05] puanları 

cinsiyete göre farklılaşmamaktadır. 



 
 

52 
 

TSB puanları incelendiğinde başkalarıyla ilişkiler [t (109,29)= -,05, p > ,05], 

yeni fırsatlar [t (109,43)= ,24, p > ,05], kişisel güçlülük [t (140)= ,58, p > ,05], manevi 

değişim [t (107,31)= ,56, p > ,05], yaşamı takdir [t (140)= 1,01, p > ,05] puanlarının ve 

toplam puanın [t (102,94)= ,46, p > ,05] cinsiyete göre anlamlı bir değişim göstermediği 

bulunmuştur.  

Tablo 2. Cinsiyete göre ölçek puanlarının farklılaĢmasına dair sonuçlar 

 

 
Cinsiyet N Ort. Ss df t p 

MROS-R        

İçsel 
Kadın 82 38,63 5,09 140 1,12 ,27 

Erkek 60 37,58 5,98 
   

Dışsal 
Kadın 82 23,93 7,09 140 -1,26 ,21 

Erkek 60 25,56 8,37 
   

Sorgulayıcı 
Kadın 82 16,55 7,46 111,54 -2,33 ,02* 

Erkek 60 19,89 9,11 
   

Katı kuralcı 
Kadın 82 26,84 7,54 140 -,26 ,79 

Erkek 60 27,18 7,65       

ÇBASDÖ 
Kadın 82 65,79 13,14 140 1,26 ,21 

Erkek 60 62,64 16,7       

PİOÖ 
Kadın 82 60,58 8,88 140 -,27 ,79 

Erkek 60 61,06 12,26       

TSB         
   

Başkalarıyla ilişkiler 
Kadın 82 16,28 6,66 109,29 -,05 ,96 

Erkek 60 16,35 8,37       

Yeni fırsatlar 
Kadın 82 11,04 4,59 109,43 ,24 ,82 

Erkek 60 10,83 5,76       

Kişisel güçlülük 
Kadın 82 11,67 5,56 140 ,58 ,56 

Erkek 60 11,08 6,50       

Manevi değişim 
Kadın 82 13,27 4,24 107,31 ,56 ,58 

Erkek 60 12,80 5,46       

Yaşamı takdir 
Kadın 82 11,23 3,44 140 1,01 ,31 

Erkek 60 10,59 4,09 
   

Toplam 
Kadın 82 63,50 19,28 102,94 ,46 ,65 

Erkek 60 61,65 26,30 
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*: p <,05 

YaĢ: Korelasyon analizi sonuçlarına göre yaş ile MROS-R içsel  (r = ,12, p > 

,05), dışsal  (r = ,04, p > ,05), sorgulayıcı (r = -,08, p > ,05), katı kuralcı (r = ,09, p > 

,05) puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. ÇBASDÖ  (r = -,01, p > ,05) ve 

PİOÖ (r = -,09, p > ,05) ile yaş arasında anlamlı ilişkiler görülmemiştir. 

TSB başkalarıyla ilişkiler  (r = -,14, p > ,05), yeni fırsatlar  (r = -,07, p > ,05), 

kişisel güçlülük  (r = -,11, p > ,05), manevi değişim (r = -,08, p > ,05), yaşamı takdir (r 

= ,02, p > ,05) alt boyutları ve toplam puan (r = -,10, p > ,05) arasında anlamlı ilişkiler 

bulunmamıştır.  
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Tablo 3. YaĢ ile ölçek puanları arasındaki iliĢkilere dair sonuçlar 

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.Yaş 1 
            

MROS-R 
             

2.İçsel ,12 1 
           

3.Dışsal ,04 ,38** 1 
          

4.Sorgulayıcı -,08 ,06 ,24** 1 
         

5.Katı kuralcı ,09 ,46** ,48** -,10 1 
        

ÇBASDÖ 
             

6 ÇBASDÖ toplam -,01 ,26** ,08 ,19* 0,03 1 
       

PİOÖ 
             

7.PİOÖ toplam -,09 ,20* ,09 ,35** ,17* ,11 1 
      

TSB 
             

8.Başkalarıyla ilişkiler -,14 ,09 -,03 ,05 ,05 ,27** ,19* 1 
     

9.Yeni fırsatlar -,07 ,14 ,11 ,16 ,07 ,30** ,25** ,72** 1 
    

10.Kişisel güçlülük -,11 ,10 -,07 ,04 ,01 ,26** ,29** ,65** ,53** 1 
   

11.Manevi değişim -,08 ,19* ,02 ,01 ,05 ,27** ,28** ,76** ,61** ,65** 1 
  

12.Yaşamı takdir ,02 ,25** ,03 -,17* ,25** ,25** ,20* ,53** ,46** ,42** ,60** 1 
 

13.Toplam -,10 ,17* ,01 ,04 0,09 ,32** ,29** ,92** ,81** ,81** ,87** ,69** 1 

*: p <,05; **: p <,01 
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Eğitim durumu: MROS-R içsel [t (140)= ,83, p > ,05] ve sorgulayıcı [t (140)= -,10, p 

> ,05] puanları eğitim durumuna göre farklılaşmıyorken dışsal [t (140)= 2,40, p < ,05] 

ve katı kuralcı [t (140)= 3,55, p < ,05] puanları ise eğitim durumuna göre anlamlı 

düzeyde değişmektedir. 

ÇBASDÖ [t (140)= -,37, p > ,05] ve PİOÖ [t (103,67)= -,26, p > ,05] puanları 

eğitim durumuna göre farklılaşmamaktadır. 

TSB başkalarıyla ilişkiler [t (140)= -1,48, p > ,05],  yeni fırsatlar [t (140)= -,26, 

p > ,05],  kişisel güçlülük [t (117,23)= -1,27, p > ,05], manevi değişim [t (140)= -1,48, p 

> ,05], yaşamı takdir [t (140)= ,93, p > ,05] puanlarının ve toplam puanın [t (140)= -

1,05, p > ,05] eğitim durumuna göre anlamlı bir değişim göstermediği bulunmuştur. 

Tablo 4. Eğitim durumuna göre ölçek puanlarının farklılaĢmasına dair sonuçlar 

 

 
Cinsiyet N Ort. Ss df t p 

MROS-R 
       

İçsel 
İlköğretim ve altı 65 38,60 6,35 140 ,83 ,41 

Lise ve üzeri 77 37,83 4,65 
   

Dışsal 
İlköğretim ve altı 65 26,27 7,78 140 2,40 ,02* 

Lise ve üzeri 77 23,22 7,34 
   

Sorgulayıcı 
İlköğretim ve altı 65 17,89 8,30 140 -,10 ,92 

Lise ve üzeri 77 18,03 8,41 
   

Katı kuralcı 
İlköğretim ve altı 65 29,34 6,40 140 3,55 ,00* 

Lise ve üzeri 77 24,99 7,92 
   

ÇBASDÖ 
İlköğretim ve altı 65 63,96 15,47 140 -,37 ,71 

Lise ve üzeri 77 64,88 14,25 
   

PİOÖ 
İlköğretim ve altı 65 60,52 12,76 103,67 -,26 ,79 

Lise ve üzeri 77 61,00 7,98 
   

TSB 
       

Başkalarıyla ilişkiler 
İlköğretim ve altı 65 15,31 7,98 140 -1,48 0,14 

Lise ve üzeri 77 17,15 6,81 
   

Yeni fırsatlar 
İlköğretim ve altı 65 10,83 5,78 140 -,26 ,80 

Lise ve üzeri 77 11,05 4,48 
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Kişisel güçlülük 
İlköğretim ve altı 65 10,72 6,80 117,23 -1,27 ,21 

Lise ve üzeri 77 12,02 5,12 
   

Manevi değişim 
İlköğretim ve altı 65 12,43 4,86 140 -1,48 ,14 

Lise ve üzeri 77 13,61 4,68 
   

Yaşamı takdir 
İlköğretim ve altı 65 11,27 3,87 140 ,93 ,36 

Lise ve üzeri 77 10,69 3,61 
   

Toplam 
İlköğretim ve altı 65 60,57 25,80 140 -1,05 ,31 

Lise ve üzeri 77 64,53 19,16 
   

*: p <,05 

 

3.1.2 Dini Yönelim, Algılanan Sosyal Destek, Psikolojik Ġyi OluĢ ve Travma 

Sonrası Büyüme Arasındaki ĠliĢkilere Dair Bulgular 

Dini yönelim, algılanan sosyal destek, psikolojik iyi oluş ve travma sonrası 

büyümenin birbirleriyle olan ilişkilerini değerlendirmek amacıyla Pearson korelasyon 

analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre TSB başkalarıyla ilişkiler alt 

boyutu ile ÇBASDÖ (r = ,27, p < ,01) ve PİOÖ (r = ,19, p < ,05) arasında pozitif yönde 

anlamlı ilişkiler görülmüştür. TSB yeni fırsatlar alt boyutu ile ÇBASDÖ (r = ,30, p < 

,01) ve PİOÖ (r = ,25, p < ,01) arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 

TSB kişisel güçlülük alt boyutu ile ÇBASDÖ (r = ,26, p < ,01) ve PİOÖ (r = ,29, p < 

,01) arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler görülmüştür. TSB manevi değişim alt 

boyutu ile MROS-R içsel (r = ,19, p < ,05), ÇBASDÖ (r = ,27, p < ,01) ve PİOÖ (r = 

,28, p < ,01) arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler mevcuttur. TSB yaşamı takdir alt 

boyutu ile MROS-R içsel (r = ,25, p < ,01), MROS-R katı kuralcı (r = ,25, p < ,01), 

ÇBASDÖ (r = ,25, p < ,01) ve PİOÖ (r = ,20, p < ,05) arasında pozitif yönde; MROS-R 

sorgulayıcı (r = -,17, p < ,01) arasında ise negatif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 

TSB toplam puanı ile MROS-R içsel (r = ,17, p < ,05), ÇBASDÖ (r = ,32, p < ,01) ve 

PİOÖ (r = ,29, p < ,01) arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler mevcuttur
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Tablo 5. Dini yönelim, algılanan sosyal destek, psikolojik iyi oluĢ ve travma sonrası büyüme arasındaki iliĢkilere dair sonuçlar 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

MROS-R 
            

1.İçsel 1 
           

2.Dışsal ,38** 1 
          

3.Sorgulayıcı ,06 ,24** 1 
         

4.Katı kuralcı ,46** ,48** -,10 1 
        

ÇBASDÖ 
            

5. ÇBASDÖ toplam ,26** ,08 ,19* ,03 1 
       

PİOÖ 
            

6.PİOÖ toplam ,20* ,09 ,35** ,17* ,11 1 
      

TSB 
            

7.Başkalarıyla ilişkiler ,09 -,03 ,05 ,05 ,27** ,19* 1 
     

8.Yeni fırsatlar ,14 ,11 ,16 ,07 ,30** ,25** ,72** 1 
    

9.Kişisel güçlülük ,10 -,07 ,04 ,01 ,26** ,29** ,65** ,53** 1 
   

10.Manevi değişim ,19* ,02 ,01 ,05 ,27** ,28** ,76** ,61** ,65** 1 
  

11.Yaşamı takdir ,25** ,03 -,17* ,25** ,25** ,20* ,53** ,46** ,42** ,60** 1 
 

12.Toplam ,17* ,01 ,04 ,09 ,32** ,29** ,92** ,81** ,81** ,87** ,69** 1 

*: p <,05; **: p <,01             
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3.1.3 Dini Yönelim ile Travma Sonrası Büyüme Arasındaki ĠliĢkide Psikolojik Ġyi 

OluĢ ve Algılanan Sosyal Desteğin Aracı Rolüne Dair Bulgular 

Dini yönelim ile travma sonrası büyüme arasındaki ilişkide psikolojik iyi oluş ve 

algılanan sosyal desteğin aracı rolünü değerlendirmek amacıyla paralel çoklu aracı 

değişken analizi yürütülmüştür (Hayes, 2013). Veriler %95 güven aralığında, 10000 

Bootstrap örneklemesi ile analiz edilmiştir. Dini yönelim yordayıcı, algılanan sosyal 

destek ve psikolojik iyi oluş aracı, travma sonrası büyüme ise yordanan değişken olarak 

analize dahil edilmiştir. 

Tablo 6. Dini yönelim, algılanan sosyal destek, psikolojik iyi oluĢ ve travma sonrası 

büyüme arasındaki iliĢkiler için yürütülen aracı değiĢken analizleri 

 Yordayıcı 

Değişken 

(Dini yönelim) 

Aracı Değişken 

(Algılanan sosyal destek, psikolojik iyi 

oluş) 

Yordanan Değişken 

(Travma sonrası 

büyüme) 

MROS-R içsel 
PİOÖ 

TSB toplam puan 
ÇBASDÖ 

MROS-R dışsal 
PİOÖ 

TSB toplam puan 
ÇBASDÖ 

MROS-R 

sorgulayıcı 

PİOÖ 
TSB toplam puan 

ÇBASDÖ 

MROS-R katı 

kuralcı 

PİOÖ 
TSB toplam puan 

ÇBASDÖ 

 

MROS-R içsel alt boyutunun PİOÖ ve ÇBASDÖ aracılığıyla TSB toplam 

puanını yordayıp yordamadığını incelemek amacıyla yürütülen paralel çoklu aracı 

değişken analizi sonuçlarına göre MROS-R içsel PİOÖ‟yu ve ÇBASDÖ‟yü  (α yolu 

sırasıyla; ß = ,37, SH = ,16, t = 2,38, p < ,05, Cl [0,06, 0,68]; ß = ,70, SH = ,22, t = 3,19, 

p < ,01, Cl [0,27, 1,14]) anlamlı düzeyde yordamaktadır. PİOÖ ve ÇBASDÖ‟nün 

TSB‟yi anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür (b yolu sırasıyla; ß = ,53, SH = ,17, t = 

3,13, p < ,01, Cl [0,20, 0,87]; ß = ,43, SH = ,12, t = 3,54, p < ,01, Cl [0,19, 0,67]). 

MROS-R içsel alt boyutunun TSB üzerindeki toplam etkisi anlamlıdır (c yolu; ß = ,70, 

SH = ,34, t = 2,05, p < ,05, Cl [0,02, 1,37]). MROS-R içsel ile PİOÖ ve ÇBASDÖ 
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denkleme eş zamanlı olarak alındığında MROS-R içsel ile TSB arasındaki ilişki 

anlamlılık düzeyini kaybetmiştir (c‟ yolu; ß = ,20, SH = ,33, t = ,59, p > ,05, Cl [-0,46, 

0,86]). MROS-R içsel alt boyutunun TSB üzerindeki dolaylı etkisine aracılık eden 

değişkenler değerlendirildiğinde PİOÖ‟nün aracılığının istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığı (nokta tahmin = ,20, SH = ,14, BCa CI [-0,06, 0,50]) ÇBASDÖ‟nün 

aracılığının ise istatistiksel olarak anlamlı olduğu (nokta tahmin = ,30, SH = ,14, BCa 

CI [0,06, 0,59]) görülmüştür. Buna göre ÇBASDÖ MROS-R içsel ile TSB arasındaki 

ilişkide aracı rol oynamaktadır. Yanı sıra, tüm modelin anlamlı olduğu (F(3, 138) = 

9,51, p < ,01, R2 = ,17) ve toplam varyansın %17‟sini açıkladığı görülmüştür. 

 

Tablo 7. MROS-R içsel ile TSB arasındaki iliĢkide ÇBASDÖ’nün aracı rolüne dair 

sonuçlar 

 

M  

ÇBASDÖ 

Y  

TSB 

Değişken β SH p β SH p 

MROS-R içsel ,70 ,22 ,00 ,20 ,33 ,56 

M (ÇBASDÖ) - - - ,43 ,12 ,00 

Sabit 37,71 8,48 ,00 -5,13 15,16 ,74 

 
R

2
 = ,07 F(1,140)= 10,15 p=,00 

R
2
 = ,17 F(3,138)= 9.51 

p=,00  

 

  

*: p < ,05; **: p < ,01 

MROS-R içsel TSB 

ÇBASDÖ 

c‟=,20 (c=,70*) 

 ġekil 1. MROS-R içsel alt boyutunun ÇBASDÖ aracılığıyla TSB’yi yordamasına iliĢkin 

aracı değiĢken analizi 
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Yapılan paralel çoklu aracı değişken analizleri sonucunda MROS-R dışsal, 

sorgulayıcı ve katı kuralcı alt boyutlarının PİOÖ ve ÇBASDÖ aracılığıyla TSB‟yi 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yordamadığı görülmüştür (p > ,05). 

3.2 Yorumlar 

Bu araştırmada dini yönelim, algılanan sosyal destek, psikolojik iyi oluş ve 

travma sonrası büyüme ile yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi sosyo-demografik bilgiler 

arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Ayrıca değişkenlerin birbirleri ile ilişkileri ve dini 

yönelim ile travma sonrası büyüme arasındaki ilişkide psikolojik iyi oluş ve algılanan 

sosyal desteğin aracı rolü incelenmiştir. Bu bölümde araştırma sorularına yönelik 

yapılmış olan istatistiksel analizlerin sonuçları konuyla ilgili alan yazın incelenerek 

yorumlanmıştır.  

3.2.1 AraĢtırma DeğiĢkenleri ile Sosyo-demografik DeğiĢkenler Arasındaki 

ĠliĢkilere Dair Bulguların Yorumlanması 

Cinsiyet değişkenine göre yapılan analiz sonuçlarına göre, içsel dini yönelim, 

dışsal dini yönelim ve katı kuralcı dini yönelim alt boyut puanları ile arasında cinsiyete 

göre farklılık bulunmamıştır. Sorgulayıcı dini yönelim alt boyutu ile cinsiyete göre 

anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Erkek katılımcıların puanları kadın katılımcıların 

puanlarına göre daha yüksek çıkmıştır. Yaşanılan kaybın koşulları göz önünde 

bulundurulduğunda bireyin dini yönelimi kadın ve erkek arasında farklılık yaratmıyor 

olabilir fakat Türkiye‟de şehitlik kavramının siyasi tarafının varlığı düşünüldüğünde, 

erkeklerin kadınlara oranla bu tarafa daha fazla yöneliminin bulunması yaşanılan kaybın 

öncesi veya sonrasında bireyi dini inancında daha sorgulayıcı bir yapıya dönüştürmüş 

olabilir. Bu çalışma bulguları ile tutarlı olarak, Alker ve Gawin (1978) ve Paloutzian ve 

arkadaşları (1978) yaptıkları çalışmalarda içsel ve dışsal dini yönelimin cinsiyete göre 

farklılığın olmadığını bulmuştur. Farklı bir çalışmada ise, Baither ve Saltzberg (1978) 

içsel dini yönelimde kadınların erkeklere göre daha yüksek puanlara sahip olduğunu, 

dışsal dini yönelimde ise cinsiyete göre farklılığın bulunmadığını bildirmiştir. Ercan‟ın 

(2009) yaptığı çalışmada ise erkek katılımcıların katı kuralcı dini yönelim puanlarının 

kadın katılımcı puanlarından daha yüksek olduğu, sorgulayıcı dini yönelim ve içsel dini 

yönelim puanlarının ise kadın katılımcılarda daha yüksek bulunduğu görülmektedir. 

Atabey (2017) araştırmasında ise bu çalışma bulguları ile zıt şekilde bir sonuca ulaşmış, 
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erkek katılımcılardan ziyade kadın katılımcıların sorgulayıcı dini yönelim puanları daha 

yüksek tespit etmiştir. Çeşitli çalışmalarda bulgularının farklılığı araştırma grubunun 

yapısının farklılığından kaynaklanıyor olabilir. 

Bu çalışmada, algılanan sosyal destek cinsiyete göre anlamlı bir değişim 

göstermemektedir. Şehitlik kavramı hem kadın hem de erkek cinsiyeti için benzer 

anlamlar ifade ettiği, bu süreçte bireyin çevresinden algıladığı olumlu desteğin cinsiyet 

bazında değil farklı değişkenler açısından değişebildiği düşünülebilir. Alan yazına 

bakıldığında, algılanan sosyal destek ile cinsiyet farklılıkları çeşitli çalışmalarda rapor 

edilmiştir ve farklı sonuçlar bulunmuştur. Gallicchio ve arkadaşlarının (2007) yaptığı 

çalışmada erkek katılımcılar daha yüksek düzeyde sosyal desteğe sahip olduklarını 

bildirirken, Aydın ve arkadaşlarının (2017) yaptığı çalışmada ise, kadın katılımcıların 

sosyal destek düzeylerinin erkek katılımcılardan yüksek olduğu bulunmuştur. Bazı 

çalışmalarda hem sosyal destek algısı hem de kaynaklarının cinsiyete göre farklılık 

göstermesi, kadınların erkeklere oranla daha fazla destek arama, sağlama ve algılama 

(Reevy ve Maslach, 2001), desteğin olumlu ve olumsuz yönlerini yaşama olasılıklarının 

daha yüksek olması, sosyal ağ üyeleri ile daha sık temas, yakınlık ve empati ile 

karakterize olan ilişkilere sahip olma eğilimleri ile açıklanabilir (Turner, 1994). Yapılan 

bu çalışmada ortaya çıkan bulguyu destekleyen bir çalışma Güven (2010) tarafından 

yapılmış ve çalışma sonucuna göre deprem sonrası algılanan sosyal destek ile cinsiyet 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.  

Bu çalışmada, psikolojik iyi oluş puanları cinsiyete göre anlamlı bir değişim 

göstermemektedir. Alan yazında bu bulguyu destekleyecek bir çalışmaya 

ulaşılmamıştır. Alan yazında psikolojik iyi oluş ile cinsiyet değişkeni incelendiğinde, 

cinsiyetin psikolojik iyi olmanın yordayıcılarından biri olarak vurgulandığı bir çalışma 

görülmektedir (Cenkseven, 2017). Aydın ve arkadaşlarının (2017) yaptığı çalışmada, 

kadın katılımcıların psikolojik iyi oluş başkaları ile olumlu ilişkiler alt boyut puanlarının 

erkek katılımcılardan yüksek olduğu bulunmuştur. Işıklar‟ın (2012) yaptığı çalışmada 

ise, psikolojik iyi oluş kendini kabul, başkaları ile olumlu ilişkiler, çevresel hakimiyet 

ve bireysel büyüme alt boyut puanları erkek katılımcılara oranla daha yüksek tespit 

edilmiştir. Ryff (1995) çalışmasında ise, her yaş grubundan kadın katılımcıların 

başkaları ile olumlu ilişkiler ve bireysel büyüme alt boyut puanları devamlı olarak erkek 

katılımcılara göre daha yüksek bulunurken, diğer alt boyutları ile cinsiyet arasında 
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anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Literatürdeki birçok çalışmanın psikolojik iyi oluşu 

toplam puan cinsinden ziyade alt boyutları ile ele aldığı görülmektedir. Yapılan bu 

çalışmada ise psikolojik iyi oluş toplam puan cinsinden ele alındığı için farklılık 

çıkmamasını açıklayabilecek sebeplerden biri olarak görülebilir. 

Bu çalışmada, travma sonrası büyüme alt boyutları ve toplam puanı cinsiyete 

göre anlamlı bir değişim göstermemektedir. İki cinsiyette de büyüme söz konusudur. 

Büyümeyi etkileyen faktörlerin cinsiyetten bağımsız olduğu düşünülebilir. Travma 

sonrası büyüme ile cinsiyet değişkeni incelendiğinde, bazı çalışmalarda kadın 

katılımcıların erkek katılımcılara oranla daha fazla büyüme deneyimledikleri ve 

bildirdikleri, büyümenin önemli bir yordayıcısı olduğu bulgusuna rastlanmıştır 

(Calhoun ve Tedeschi, 1989, 1990; Linley ve Joseph, 2004; Swickert ve Hittner, 2009; 

Tedeschi ve Calhoun, 1996; Weiss, 2002; Wortman, 2004). Alan yazın incelendiğinde, 

mevcut çalışma bulgularıyla tutarlı olan çalışmalara ulaşılmıştır (Caserta ve arkadaşları, 

2009; Dürü, 2006; Güven, 2010; Helgelson ve arkadaşları, 2006; Ho ve ark., 2004; 

Shand LK ve arkadaşları, 2015; Stroebe ve arkadaşları, 2001; Widows ve arkadaşları, 

2005). Literatürde cinsiyet farklılıkları için farklı bulgulara ulaşılmasının sebepleri 

ölçek türü ve dili, travmatik olayın türü gibi çeşitli faktörlerin etkisinden 

kaynaklanabilir. Ayrıca aktarılan çalışmalarda farklı araştırma grupları mevcuttur, 

bireyin durumu bizzat yaşaması ya da duruma şahit olması gibi bir farktan da söz 

edilebilir. Türkiye‟de şehitlik algısının kadınlar ve erkekler için ortak bir paydada 

birleştiği düşünüldüğünde cinsiyet farklılıklarının çıkmaması muhtemel olabilir. 

Yaş değişkenine göre yapılan analiz sonuçlarına göre, yaş ile içsel dini yönelim, 

dışsal dini yönelim, sorgulayıcı dini yönelim ve katı kuralcı dini yönelim puanları 

arasında anlamlı bir ilişki görülmemektedir. Ercan (2009) çalışmasında yaş değişkeni ile 

katı kuralcı dini yönelim arasında olumlu yönde, sorgulayıcı dini yönelim ile olumsuz 

yönde ilişki tespit etmiştir. Literatür incelendiğinde, mevcut çalışma bulgusu ile tutarlı 

bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Çalışma bulgularındaki farklılıklar, yas yaşantısı ya da 

travmatik bir yaşantı deneyimlemiş kişilerin dini yönelimleri ile yapılmış çalışmaların 

az olması veya bu çalışmalara ulaşılamamış olmasından kaynaklanıyor olabilir. 

Yaş değişkenine göre yapılan analiz sonuçlarına göre, algılanan sosyal destek ile 

yaş arasında anlamlı ilişkiler görülmemiştir. Bunun sebeplerinden biri kişinin birinci 
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derece yakınını şehit adı altında kaybetmesi ve yetişkinlikte her yaş grubu için benzer 

durumları meydana getirebildiği, Türkiye‟de hem milli hem dini kültürde önemli bir 

yerinin olması diğerlerinden gelen ve kişinin algısında sosyal desteğe ortam hazırlaması 

olabilmektedir.  

 Yaş değişkenine göre yapılan analiz sonuçlarına göre, psikolojik iyi oluş ile yaş 

arasında anlamlı ilişkiler görülmemiştir. Alan yazın incelendiğinde, bu çalışma ile 

tutarlı olan bir çalışmaya ve psikolojik iyi oluş halini toplam puan cinsinden 

değerlendiren çalışmalara ulaşılamamıştır. Alan yazında mevcut çalışmaya zıt şekilde 

bulguları olan çalışmalar görmek mümkündür. Ryff (1989b) 18-29 yaş aralığı genç yaş 

grubu, 34-64 yaş aralığı orta yaş grubu ve 65 yaş ve üzeri yaşlı grubu yetişkinler 

üzerinde yaptığı çalışmasında psikolojik iyi oluş halinin alt boyutlarının yaş 

değişkenindeki farklılıklarını incelemiş ve analiz sonuçları çevresel hakimiyet ve 

otonomi alt boyutu yaş ile birlikte artan skorları; bireysel büyüme ve yaşam amacı alt 

boyutları yaş ile azalan skorları, özellikle orta yaştan yaşlılığa doğru; kendini kabul ve 

başkaları ile olumlu ilişkiler alt boyutunda ise yaş farkı saptanmadığı rapor edilmiştir. 

Benzer bir çalışma Ryff (1991) tarafından yapılmış ve benzer bulgulara ulaşılmıştır.  

Yaş değişkenine göre yapılan analiz sonuçlarına göre, travma sonrası büyüme alt 

boyutları ve toplam puan ile yaş arasında anlamlı ilişkiler görülmemiştir. Bu çalışmanın 

araştırma grubu için büyüme, gelişme deneyimi yaş ile ilişkili bulunmamakta, farklı 

değişkenlerin etkisi söz konusu olduğu düşünülmektedir. Alan yazında bu bulguyu 

destekleyen çalışmalar mevcuttur. Cesur (2012) kayıp yaşayan katılımcılar ile yaptığı 

çalışmasında yaş değişkeninin travma sonrası büyüme üzerinde yordayıcı bir güce sahip 

olmadığını belirtir. Bazı çalışmalar ise genç yaş faktörünün travma sonrası büyümenin 

öngörücüsü olduğunu ve daha fazla büyüme deneyimi bildirdiklerini belirtmektedir 

(Cordova ve ark., 2001; Manne ve ark., 2004; Polatinsky ve Esprey, 2000). Carver ve 

Antoni (2004) ise yaptıkları çalışmada genç yaştan ziyade yaşlı katılımcıların daha fazla 

büyüme gösterdiklerini rapor etmişlerdir. Benzer şekilde, Tallman, Shaw, Schultz ve 

Altmaier‟in (2010) yaptığı çalışmada da yüksek yaş daha yüksek büyüme ile ilişkili 

çıkmıştır. 

Eğitim durumu değişkenine göre yapılan analiz sonuçlarına göre, içsel dini 

yönelim ve sorgulayıcı dini yönelim puanları eğitim durumuna göre farklılaşmıyorken 
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dışsal dini yönelim ve katı kuralcı dini yönelim puanları eğitim durumuna göre anlamlı 

düzeyde değişmektedir. Her iki yönelimde de ilköğretim ve altı eğitim durumu, lise ve 

üzeri eğitim durumuna göre daha yüksek puanlara sahiptir. Eğitim düzeyinin daha 

düşük olması dışsal ve katı kuralcı puanları arttırdığı görülmektedir. Bu noktada 

kişilerin eğitim seviyelerinin düşük olması kişileri verilen ya da ulaşılan bilgiyi 

düşünme, sorgulama, araştırma veya muhakeme etme konusunda geliştirmeyeceği 

düşünüldüğünde dini olduğu gibi sorgulamadan kabul etmeleri veya bir amaç, hedef 

uğruna kullanmaları muhtemel görünebilir.  

Eğitim durumu değişkenine göre yapılan analiz sonuçları algılanan sosyal 

desteğin eğitim durumuna göre anlamlı bir değişim bulunmadığını göstermektedir. 

Bireyin çevresinden olumlu destek algılaması, bu destekten memnun olması ya da 

olmaması yaş ile ilişkili olmayabilir. Alan yazında bu bulguyu destekleyecek bir 

çalışma Güven (2010) tarafından yapılmış ve çalışma sonucuna göre depremden sonra 

algılanan sosyal destek ile eğitim durumu arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Alan 

yazında farklı sonucun saptantığı bir çalışma Kına (2019) tarafından yapılmış, 

katılımcıların okuma-yazma bilmemesi ile lise eğitim düzeylerine göre algıladıkları 

sosyal destek düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulmuştur; eğitim düzeyi yükseldikçe, 

katılımcıların algıladıkları sosyal destek düzeylerinde artış görülmüştür. 

Eğitim durumu değişkenine göre yapılan analiz sonuçları psikolojik iyi oluş 

puanlarının eğitim durumuna göre anlamlı bir değişim bulunmadığını göstermektedir. 

Alan yazına bakıldığında bu bulgu ile tutarlı ya da tutarsız olan herhangi bir çalışmaya 

ulaşılamamıştır. Bu çalışmada bireylerin psikolojik iyi oluş düzeyleri eğitim 

değişkenine göre değil farklı değişkenlerin etkisi ile ilişkilendirilebilir.  

Eğitim durumu değişkenine göre yapılan analiz sonuçları travma sonrası büyüme 

alt boyut puanları ve toplam puanın eğitim durumuna göre anlamlı bir ilişki 

bulunmadığını göstermektedir. Bu çalışmada travmatik bir yaşantının ardından bireyin 

büyüme yaşaması eğitim düzeyinden ziyade farklı unsurların varlığı ile açıklanabilir. 

Alan yazında yapılan çalışmalar incelendiğinde, bu çalışma bulgusu ile tutarlı olarak 

Akın (2019) ve Güven (2010) benzer bulguya ulaşmıştır. Yüksek eğitim durumu ile 

travma sonrası büyüme arasında pozitif yönde ilişki saptayan çalışmalar olduğu gibi 

(Cordova ve ark., 2001), düşük eğitim durumunun büyümenin öngörücüsü olduğunu 
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belirten çalışmalar da mevcuttur (Sim ve ark., 2015; Wang ve ark., 2014; Jansen ve ark. 

2011).  

3.2.2 Dini Yönelim, Algılanan Sosyal Destek, Psikolojik Ġyi OluĢ ve Travma 

Sonrası Büyüme Arasındaki ĠliĢkilere Dair Bulguların Yorumlanması  

Bireyin maruz kaldığı travmatik durumlar karşısında iyileşme ve toparlanma 

sürecinde sosyal desteğin önemli olduğu ifade edilmekte; sosyal destek kaynakları ve ait 

olma duygusu güçlü olan bireylerin yaşamındaki değişikliklere uyum sağlamada 

kolaylaştırıcı bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir (Pietrantoni ve Prati, 2008). Cohen 

ve Mckay (1983) bireyin sahip olduğu sosyal destek algısının, yaşamdaki stressörlerin 

yorumunda, başa çıkma stratejileri hakkındaki bilgide ve benlik kavramı üzerindeki 

etkisinde bilişsel olarak bir aracı olduğunu öne sürer (Cohen, McGowan, Fooskas ve 

Rose, 1984). Korelasyon analizi sonuçlarına göre, travma sonrası büyüme alt boyutları 

(başkaları ile ilişkiler, yeni fırsatlar, kişisel güçlülük, manevi değişim ve yaşamı takdir) 

ve toplam puanı ile algılanan sosyal destek arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler 

bulunmuştur. Bu çalışmadaki katılımcıların büyüme deneyimi yaşaması ve düzeyi 

düşünüldüğünde aile, arkadaş veya birey için önemli olan diğer insanlar tarafından 

verilen olumlu desteğin birey için anlamlı olması büyüme yolunda önemli bir etken 

olabilir. Birey bu desteği ne kadar çok algılarsa kayıp deneyimi sürecini 

kolaylaştırmada ve sonrasında öncekinden daha olumlu, daha iyi bir statükoya 

erişmesinde yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Literatür incelendiğinde mevcut 

çalışma bulguları ile tutarlı olan birçok çalışmaya ulaşılmıştır. Farklı araştırma 

gruplarıyla yapılan çalışmalarda sosyal destek, algılanan sosyal destek ile travma 

sonrası büyüme arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğu raporlanmıştır (Cordova ve 

ark., 2001; Güven, 2010; Joseph ve Linley, 2005; Kesimci, 2003; Kinsinger ve 

arkadaşları, 2006; Leung ve ark., 2010; Senol-Durak ve Ayvasik, 2010; Schwarzer ve 

ark., 2006; Şimşek, 2019; Tedeschi ve Calhoun, 1998). Bu araştırma bulguları ile tutarlı 

olmayan çalışmalar da mevcuttur. Sosyal desteğin travma sonrası büyümeyi 

öngörmediği çalışmalardan biri Hill ve Watkins (2017) tarafından yapılmıştır. Kanser 

gibi travmatik bir durum geçirmiş katılımcılarla yaptıkları çalışmada sosyal destek ile 

travma sonrası büyüme arasında ilişki saptanmamıştır. Bu farklılığın sebebi araştırma 

grubunun farklı olması ve bireylerin sosyal desteklerini algılama biçimi olabilir.  
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Korelasyon analizi sonuçlarına göre, travma sonrası büyüme alt boyutları 

(başkaları ile ilişkiler, yeni fırsatlar, kişisel güçlülük, manevi değişim ve yaşamı takdir) 

ve toplam puanı ile psikolojik iyi oluş arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler 

bulunmuştur. Yüksek düzeyde psikolojik iyi oluş haline sahip bireylerin kendini kabul, 

diğerleri ile olumlu ilişkiler, özerklik, yaşam amacı ve devamlı gelişme gibi farklı 

kaynaklara ve güçlü yönlere sahip olmasının yaşanılan travma ardından büyüme 

olasılığını ve düzeyini arttırabileceği düşünülebilir. Alan yazında bu çalışma bulgusu ile 

tutarlı olan, travma sonrası büyüme ile psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkiyi çalışan ve 

aralarında pozitif yönde bir ilişki olduğunu saptayan bir çalışma Weierback (2017) 

tarafından yapılmıştır. Benzer şekilde Helgeson, Reynolds ve Tomich (2006) travma 

sonrası büyümeyi yüksek iyi oluş ile ilişkili bulmuştur. Başka bir çalışmada ise, kanser 

tehdidi ile mücadele etmiş ve hayatta kalmış katılımcılar çeşitli travma sonrası büyüme 

alanları deneyimlediklerini bildirmiş ve yüksek psikolojik iyi oluş düzeylerine sahip 

oldukları tespit edilmiştir. Büyüme ile refah arasındaki ilişkide etkiye sahip olan 

değişkenlerden birinin sosyal destek değişkeni olduğu saptanmıştır (Tallman ve 

arkadaşları, 2010).  

Literatürde, dini inançların travma sonrası büyüme açısından önemli 

olabileceğini vurgulayan birçok çalışma vardır (Ai ve ark., 2003; McCrae ve Costa, 

1986; McIntosh ve ark., 1993; Pargament ve ark., 1996; Park ve ark., 1996; Pargement 

ve ark., 1998; Shaw ve ark., 2007; Thompson ve Vardaman, 1997; Williamson, 2014). 

Korelasyon analizi sonuçlarına göre, travma sonrası büyüme toplam puanı ile içsel dini 

yönelim arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca travma sonrası 

büyüme manevi değişim alt boyutu ile içsel dini yönelim ve katı kuralcı dini yönelim 

arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuş, sorgulayıcı dini yönelim ile arasında 

negatif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Şehitlik kavramının kültürümüzde önemli 

bir dini boyutu bulunmakla birlikte süreci anlamlandıran ve kolaylaştıran bir etken 

olarak görüldüğü düşünülmektedir. Yaşanılan travmatik kaybın kişi bazında anlam 

kazanması, içselleştirilerek yaşanılması veya ölüm sonrası yaşam gibi konuları 

gündeme getirmesi kaybın ardından büyüme düzeyini olumlu etkileyebileceği 

düşünülebilir; dinin ve kaybın nedenlerinin sorgulanması, varoluşsal muhakeme 

yapılması bireyin büyüme geliştirmesine ket vurabileceği düşünülebilir. Bu çalışma 

bulguları ile tutarlı olarak Linley ve Josep (2004) çeşitli travmatik yaşantı deneyimi 
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yaşayan katılımcılarla yaptıkları meta analiz çalışmasında, içsel dini yönelim ile travma 

sonrası büyüme arasında pozitif ilişki olduğunu rapor etmiştir. Benzer şekilde, Park ve 

arkadaşları (1996) yaptıkları çalışmada içsel dini yönelim ve travma sonrası büyüme 

arasında güçlü bir ilişkinin olduğunu bildirmiştir. Calhoun ve arkadaşları (2000) 

çalışmalarında ise dini yönelimin diğer bir boyutu olan sorgulayıcı dini yönelim ile 

travma sonrası büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Yaptıkları çalışma göstermiş ki, 

dini şüpheyi olumlu olarak yaşamak travma sonrası büyüme ile ilişkili bulunmamıştır. 

Dini yönelimin diğer boyutları ile travma sonrası büyüme alanında yapılan çalışmalara 

ulaşılamadığı için karşılaştırma yapılamamaktadır. 

3.2.3 Dini Yönelim ile Travma Sonrası Büyüme Arasındaki ĠliĢkide Psikolojik Ġyi 

OluĢ ve Algılanan Sosyal Desteğin Aracı Rolüne Dair Bulguların Yorumlanması 

Mevcut çalışmada, dini yönelim ile travma sonrası büyüme arasındaki ilişkide 

psikolojik iyi oluş ve algılanan sosyal desteğin aracı rolü değerlendirilmiştir. Mevcut 

çalışmanın sonucuna göre, içsel dini yönelim psikolojik iyi oluşu ve algılanan sosyal 

desteği anlamlı düzeyde yordamaktadır. Psikolojik iyi oluş ve algılanan sosyal desteğin 

travma sonrası büyümeyi anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür. İçsel dini yönelim alt 

boyutunun travma sonrası büyüme üzerindeki toplam etkisi anlamlı bulunmuştur. İçsel 

dini yönelim alt boyutunun travma sonrası büyüme üzerindeki dolaylı etkisine aracılık 

eden değişkenler değerlendirildiğinde psikolojik iyi oluşun aracılığının istatistiksel 

olarak anlamlı olmadığı görülürken, algılanan sosyal desteğin aracılığının ise 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Buna göre, algılanan sosyal destek 

içsel dini yönelim ile travma sonrası büyüme arasındaki ilişkide aracı rol oynamaktadır. 

Şehit adı altında bir kayıp yaşamak, özellikle dinini iç güdümlü yaşayan bireyler için, 

din aracılığı ile anlamlandırılan bir durum ve bireyi büyümeye, gelişime götürmede 

önemli bir kaynak olarak düşünülebilir. Türkiye‟de bu süreci birey tek başına 

yaşamamakta, verilen şehitler ülke çapında bir anlam ifade etmekte ve çevre bazında 

önemli bir yer tutmaktadır. Şehit olan kişinin geride kalan ailesi için diğer insanların 

devreye girmesi ve farklı türlerde destek sağlaması ile yaslı kişi bu sağlanan desteği 

olumlu algılaması büyümeye götüren süreçte bir aracı görevi görebilir.  

Alan yazın incelendiğinde, içsel dini yönelimin psikolojik iyi oluşu olumlu 

yönde etkilediği yönünde çalışmalar mevcuttur (Genia, 1996; Hathaway ve Pargement, 
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1990; Sözer, 2017) ve psikolojik iyi oluş ile travma sonrası büyüme arasında pozitif bir 

ilişkinin bulduğu çalışmaya ulaşılmıştır (Ruini ve ark., 2015). Ceco‟nun (2018) yaptığı 

çalışmada da travma sonrası büyümenin psikolojik iyi oluşu olumlu yönde anlamlı bir 

şekilde yordadığı görülmektedir. Buna ek olarak, algılanan sosyal desteğin de psikolojik 

iyi oluş halini attırma eğiliminde olduğu belirtilmiştir. Aynı çalışmanın bulgularında 

algılanan sosyal desteğin travma sonrası büyüme ile psikolojik iyi oluş arasında 

düzenleyici bir rolde olduğu ve destekteki artışın iki değişken arasındaki ilişkinin 

kuvvetini arttırdığı belirtilmektedir. Yukarıda bahsedilen korelasyonel ilişkiler yapılan 

bu çalışmanın bulguları ile tutarlı görülmektedir fakat literatürde içsel dini yönelimin 

travma sonrası büyüme üzerindeki psikolojik iyi oluş hali ve algılanan sosyal destek 

aracılık etkisini inceleyen herhangi bir çalışmaya ulaşılamamıştır.  

Yapılan paralel çoklu aracı değişken analizleri sonucunda dışsal dini yönelim, 

sorgulayıcı dini yönelim ve katı kuralcı dini yönelim alt boyutunun psikolojik iyi oluş 

ve algılanan sosyal destek aracılığı ile travma sonrası büyümeyi istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yordamadığı bulunmuştur. Alan yazında dışsal dini yönelimin 

psikolojik iyi oluşu negatif yönde yordadığı (Sözer, 2017), sorgulayıcı dini yönelimin 

düşük psikolojik iyi oluş hali ile ilişkili olduğu (Genia, 1996) çalışmalar görülmektedir. 

Fakat bu çalışma bulgusu ile tutarlı olan aracı değişkeni çalışan herhangi bir çalışmaya 

ulaşılamamıştır. Özellikle sevilen kişinin kaybını yaşamış bireylerin dini yönelimlerinin 

incelendiği ve bu yönelimlerin ne denli kayıp sonrası büyüme açısından önemli ya da 

etkili olduğu, ne gibi aracı değişkenlerin devreye girdiğine yönelik çalışmalara 

rastlanmamıştır. 
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BÖLÜM 4. SONUÇ 

Bu bölümde, araştırmanın kimliği, süreci ve elde edilen sonuçların özetlendiği 

bir özet, elde edilen bulguların yorumlandıktan sonra araştırma ile varılan nokta 

anlamında bir yargı ile araştırılan problemin çözümü için başka hangi çalışmaların 

yapılmasının gerekli görüldüğüne ve mevcut araştırmanın alandaki egemen kuram ve 

uygulamalara muhtemel katkısının neler olabileceğine ilişkin araştırmacının özgün 

değerlendirmelerini içeren bir öneriler alt bölümleri yer almıştır. 

4.1 Özet 

Bu araştırmada Türkiye‟de şehit olarak anılan, terör ile mücadelede görevi 

başında hayatını kaybeden asker ve polislerin Türkiye‟nin farklı bölgelerinde ikamet 

eden anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarının dini yönelimleri ve algıladıkları sosyal 

destek ile psikolojik iyi oluş ve travma sonrası büyüme arasındaki ilişkiler 

incelenmiştir. Araştırma araştırma grubu 19 ile 81 yaş aralığında, 82 kadın ve 60 erkek 

katılımcının oluşturduğu 142 kişi ile sınırlıdır. Araştırmadaki bir diğer sınırlılık ise 

kaybın araştırmadan en az 6 ay öncesinde ve en fazla 30 yıl öncesinde yaşanmış 

olmasıdır. Katılımcılara Bilgilendirilmiş Onam Formu, Sosyo-demografik Bilgi Formu, 

Yeniden Yapılandırılmış Müslüman Dini Yönelim Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan 

Sosyal Destek Ölçeği, Travma Sonrası Büyüme Ölçeği ve Psikolojik İyi Oluş Ölçeği 

verilmiştir. Araştırmanın istatistiksel analizi SPSS 23 programında yürütülmüştür. 

Araştırma hipotezlerini test etmek amacı ile t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), 

korelasyon analizi ve aracı değişken analizi (PROCESS) ile değerlendirilmiştir. Savaş, 

terör, şehit, travma ve yas kavramları konu ile ilişkili olarak tanımlanmış ve kapsamlı 

bir şekilde aktarılmıştır. Araştırmada değişkenlerin önce katılımcıların cinsiyet, yaş ve 

eğitim durumu bazında demografik değişkenler açısından farklılıkları, sonra kendi 
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aralarındaki ilişkisi ve son olarak da dini yönelim ile travma sonrası büyüme arasındaki 

algılanan sosyal desteğin ve psikolojik iyi oluşun aracı rolü araştırılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına katılımcıların demografik bilgileri bazında bakıldığında, 

içsel dini yönelim, dışsal dini yönelim ve katı kuralcı dini yönelimin cinsiyete göre 

farklılık göstermediği, sorgulayıcı dini yönelimin ise cinsiyete göre anlamlı bir fark 

gösterdiği, erkek katılımcı puanlarının kadın katılımcı puanlarından yüksek olduğu 

görülmektedir. Algılanan sosyal desteğin, psikolojik iyi oluşun ve travma sonrası 

büyüme alt boyutları ve toplam puanın cinsiyete göre farklılık göstermediği 

bulunmuştur. Yaş değişkeni ile içsel dini yönelim, dışsal dini yönelim, sorgulayıcı dini 

yönelim ve katı kuralcı dini yönelim, algılanan sosyal destek, psikolojik iyi oluş ve 

travma sonrası büyüme alt boyutları ve toplam puan arasında anlamlı bir ilişki 

saptanmamıştır. Eğitim durumu değişkenine göre bakıldığında ise içsel dini yönelim ve 

sorgulayıcı dini yönelim farklılaşmıyorken, dışsal dini yönelim ve katı kuralcı dini 

yönelimin eğitim durumuna göre anlamlı düzeyde değiştiği, her iki yönelimde de 

ilköğretim ve altı eğitim düzeyinin lise ve üzeri eğitim düzeyine göre daha yüksek 

puanlara sahip olduğu görülmektedir. Eğitim düzeyinin düşük olması dışsal ve katı 

kuralcı dini yönelim puanlarını arttırdığı saptanmıştır. Ayrıca algılanan sosyal desteğin, 

psikolojik iyi oluşun ve travma sonrası büyüme alt boyutları ve toplam puanın eğitim 

durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır.  

Araştırma sonuçlarına dini yönelim, algılanan sosyal destek, travma sonrası 

büyüme ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkiler bazında bakıldığında, travma sonrası 

büyüme alt boyutları (başkaları ile ilişkiler, yeni fırsatlar, kişisel güçlülük, manevi 

değişim ve yaşamı takdir) ve toplam puanı ile algılanan sosyal destek, psikolojik iyi 

oluş, arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Travma sonrası 

büyüme toplam puanı ile içsel dini yönelim arasında olumlu yönde bir ilişki saptanmış; 

travma sonrası büyüme manevi değişim alt boyutu ile içsel dini yönelim ve katı kuralcı 

dini yönelim ile pozitif, sorgulayıcı dini yönelim ile negatif yönde anlamlı ilişkiler 

bulunmuştur.  

Araştırma sonuçlarına aracı değişken bazında bakıldığında, içsel dini yönelim 

psikolojik iyi oluşu ve algılanan sosyal desteği anlamlı düzeyde yordamaktadır. 

Psikolojik iyi oluş ve algılanan sosyal desteğin travma sonrası büyümeyi anlamlı 
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düzeyde yordadığı görülmektedir. İçsel dini yönelim alt boyutunun travma sonrası 

büyüme üzerindeki toplam etkisi anlamlı bulunmuştur. Algılanan sosyal destek içsel 

dini yönelim ile travma sonrası büyüme arasındaki ilişkide aracı rol oynadığı, psikolojik 

iyi oluşun aracılığının istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca dini 

yönelimin diğer boyutları olan dışsal dini yönelim, sorgulayıcı dini yönelim ve katı 

kuralcı dini yönelimin psikolojik iyi oluş ve algılanan sosyal destek aracılığı ile travma 

sonrası büyümeyi istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yordamadığı bulunmuştur.  

4.2 Yargı 

Literatürde travma, kayıp, yas, yas süreci, sürecin olumsuz sonuçları ve 

etkileyen değişkenler gibi birçok çalışmaya ulaşmak mümkündür. Daha spesifik bir alan 

olan terör olayları ve terör olayları ile yaşamını kaybeden kişilerin geride kalan aileleri 

ile yapılan çalışmalara yeteri kadar ulaşılamamıştır. Yapılan araştırmanın, bahsedilen bu 

spesifik alanın alt yapısının anlaşılması, ilişkili tanımlamaların ve kuramsal temellerin 

aktarılması, çeşitli değişkenlerin ne ölçüde etkili ya da aracı rolde olduğunun 

keşfedilmesi adına alan yazına özgün bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Türkiye‟de 

ve Türkiye kültüründe şehitlik kavramını dinden bağımsız olarak düşünmemiz mümkün 

olmayacağı gibi, bireylerin dini nasıl algıladığı, nasıl yorumladığı, nasıl anlamlandırdığı 

ve nasıl kullandığı, hangi boyutuna yönelip içselleştirdiği, bu süreçte ne anlama geldiği, 

neleri ne ölçüde etkilediği ya da yordadığı önemli bir konudur. Terörün de toplum 

algısında milletçe yaşanılan ve mücadele edilen bir olgu olarak karşımıza çıkması, 

sosyal bağların, sosyal destek kaynaklarının ve toplum desteğinin kişi algısında önemini 

ve etkilerini gündeme getirmektedir. Yaşanılan acı ile büyümenin bir arada olabileceği 

literatürde desteklenen bir bilgi olmakla birlikte, literatürde eksik kalan ya da 

ulaşılamayan çalışma alanı olarak bu araştırma travmatik bir durum olan, sevilen kişinin 

ölümü ardından geride kalan bireyin iç güdümlü dini yönelimi ve kayıp sonrası ya da 

travma sonrası pozitif bir dönüşüm ve büyüme geliştirebilmesi ile bu ilişkide kişinin 

algıladığı sosyal desteğin aracı rolünün önemini vurgulamaktadır.  

Alan yazın incelendiğinde bu tür spesifik alanlar ile yapılan çalışmalarda 

durumun var olan boyutu ya da birey üzerindeki olumsuz etkileri daha fazla gündeme 

gelmektedir. Fakat bu çalışmada yaşanılan durumun birey bazında olumlu dönüşümlere 

yol açabileceği bilgisi ile araştırmanın mesleki anlamda önemli katkıları olabileceği 
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düşüncesini destekler niteliktedir. Klinik çalışmalarda karşımıza çıkabilen yakın kaybı 

ve süreçleri gibi konularda, danışanın bir şehit aile üyesi olması veya yakınını travmatik 

bir şekilde kaybetmesi durumunda süreci nasıl anlamlandırdığı ve etkili faktörler 

bazında fikir verebileceği düşünülmektedir. Araştırma sonucunda ifade edilen 

büyümede algılanan sosyal desteğin aracı rolünün etkisini göz önüne aldığımızda bu 

aile üyelerinin sosyal destek kaynaklarına yönelik yapılabilecek çalışmalar için etkili bir 

çözüm ortamı hazırlayabileceği düşünülmektedir. Bu profilde başvuran bir danışanı 

benzer zorluklarla mücadele eden diğer bireylerin de dahil olduğu grup çalışmalarına 

veya grup terapilerine yönlendirmek bahsedilen sosyal destek algısı açısından faydalı 

olabilir.  

4.3 Öneriler 

Yapılan çalışma kapsamında elde edilen bulgulara ilaveten, ileride yapılabilecek 

çalışmaların hem bu çalışmanın kısıtlılığını gidermek hem de farklı değişkenlerin dahil 

olmasıyla içeriği geliştirebilmenin önemli olduğu düşünülmektedir. 

Bu çalışmaya katılan araştırma grubunun çeşitliliği (anne, baba, kardeş, eş ve 

çocuklar) dikkate alındığında her yakınlık derecesi için homojen bir dağılım 

sergilemediği görülmüştür. Bu noktada katılımcı sayısının yetersizliği gündeme 

gelebilmekte ve homojen bir dağılım için daha fazla katılımcıya ihtiyaç 

duyulabilmektedir. Bu noktada bu araştırma analizine dahil edilemeyen çeşitli sosyo-

demografik bilgiler ileriki araştırmalarda dahil edilip incelenebilir.  

Araştırmada travma sonrası büyümeyi yordayan değişkenlere yer verilmiştir. Bu 

değişkenlere ek olarak ve literatür bilgisine dayanarak kişilik özellikleri, travmatik 

durumun özellikleri ve farklı başa çıkma stilleri ileriki araştırmalarda incelenebilir.  

Araştırmada eksikliği görülen bir nokta ise psikolojik iyi oluş puanlamasının 

toplam puan cinsinden araştırmaya dahil edilmesidir. Literatür incelendiğinde, birçok 

çalışmanın toplam puandan ziyade alt boyutları değerlendirdiği görülmektedir. Bu 

noktada ileriki çalışmalarda psikolojik iyi oluşun alt boyutları çalışmaya dahil edilebilir.  

Bu çalışma Türkiye‟deki şehitlik olgusunu ele almaktadır. Farklı birçok ülke de 

terör ile mücadele etmekte ve kayıplar yaşamaktadır. Farklı ülkelerin terör sebebi ile 
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kayıp yaşamış aile üyelerinin şehitliğe veya kayba yönelik bakış açıları, süreçleri 

incelenebilir ve karşılaştırmalı bir çalışma yapılabilir.  

Yapılan çalışmada katılımcıların dini inançları Müslüman olarak araştırmaya 

alınmıştır. Fakat Müslüman dini inancını benimsemeyen, farklı bir inanç sistemine 

sahip olan veya hiçbir inanç sistemini benimsemeyen katılımcılar ile de benzer bir 

çalışma yapılarak tramva sonrası büyüme düzeyleri ve etkileyen faktörler çalışılabilir. 

 

EK’LER 

EK 1 

BilgilendirilmiĢ Onam Formu 

LÜTFEN BU DÖKÜMANI DĠKKATLĠCE OKUMAK ĠÇĠN ZAMAN AYIRINIZ 

Sizi Ġlayda Kaplan Kalkan tarafından yürütülen „ġehit Ailelerinde Dini Yönelimin 

ve Algılanan Sosyal Desteğin Psikolojik Ġyi OluĢ ve Travma Sonrası Büyüme ile 

ĠliĢkisi’ başlıklı araĢtırmaya davet ediyoruz. Bu araştırmaya katılıp katılmama kararını 

vermeden önce, araştırmanın neden ve nasıl yapılacağını bilmeniz gerekmektedir. Bu 

nedenle bu formun okunup anlaşılması büyük önem taşımaktadır. Eğer anlayamadığınız 

ve sizin için açık olmayan şeyler varsa, ya da daha fazla bilgi isterseniz 

ilydkpln@gmail.com adresinden bize sorunuz.  

Bu çalışmaya katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Çalışmaya 

katılmama veya katıldıktan sonra herhangi bir anda çalışmadan çıkma hakkında 

sahipsiniz. ÇalıĢmayı yanıtlamanız, araĢtırmaya katılım için onam verdiğiniz 

biçiminde yorumlanacaktır. Size verilen formlardaki soruları yanıtlarken kimsenin 

baskısı veya telkini altında olmayın. Bu formlardan elde edilecek bilgiler tamamen 

araştırma amacı ile kullanılacaktır. 

1. AraĢtırmayla Ġlgili Bilgiler: 

a. Araştırmanın Amacı: Şehit ailelerinde (anne, baba, eş, kardeş, 

çocuk) dini yönelimin ve algılanan sosyal desteğin psikolojik 

iyi oluş ve travma sonrası büyüme ile ilişkisinin 

incelenmesidir.   

b. Araştırmanın İçeriği: Araştırmada konusu gereği yaşanılan 

kayıp ve dini inanca ilişkin sorular sorulmaktadır.  

mailto:ilydkpln@gmail.com
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c. Araştırmanın Nedeni: Tez çalışması 

2. ÇalıĢmaya Katılım Onayı: 

Yukarıda yer alan ve araştırmadan önce katılımcıya/gönüllüye verilmesi gereken 

bilgileri okudum ve katılmam istenen çalışmanın kapsamını ve amacını, gönüllü olarak 

üzerime düşen sorumlulukları tamamen anladım. ÇalıĢma hakkında yazılı ve sözlü 

açıklama aĢağıda adı belirtilen araĢtırmacı tarafından yapıldı, soru sorma ve 

tartıĢma imkanı buldum ve tatmin edici yanıtlar aldım. Bana, çalıĢmanın 

muhtemel riskleri ve faydaları sözlü olarak da anlatıldı. Bu çalışmayı istediğim 

zaman ve herhangi bir neden belirtmek zorunda kalmadan bırakabileceğimi ve 

bıraktığım takdirde herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşmayacağımı anladım. 

Bu koşullarda söz konusu araştırmaya kendi isteğimle, hiçbir baskı ve zorlama 

olmaksızın katılmayı kabul ediyorum.  

 

Katılımcının (Kendi el yazısı ile) imzası: 

EK 2 

Sosyo-Demografik Bilgi Formu 

1) Cinsiyet?     ○ Kadın  ○ Erkek 

2) YaĢınız?………….. 

3) ġehidimizle yakınlığınız 

        ○ Annesi  ○ Babası ○ Kardeşi ○ Eşi         ○ Çocuğu 

4) Kaybı yaĢadığınız yaĢ? (Çocuklar için) ……….. 

5) Okuma – Yazma 

○ Var   ○ Yok 

6) Eğitim durumunuz 

         ○ İlkokul     ○ Ortaokul      ○ Lise        ○ Üniversite     

7) Ekonomik Durum 

        ○  Ortanın altı  ○ Orta  ○ Ortanın Üstü 

8) Yakınınızın Ģehit olduğu tarih?  …………… 
9) Çevreniz size destek sağlıyor mu?      ○ Evet  ○ Hayır 

10) Cevabınız evet ise sosyal destek kaynağınız 

○ Aile      ○ Akraba    ○ Komşu     ○ Arkadaşlar   ○ Diğer: ……. 

11) Psikolojik destek aldınız mı? 

○ Evet        ○ Hayır 

12) Dini inancınız nedir? ……….. 

13) Bu süreçte sıkıntılarla baĢa çıkarken dini inancınızdan destek aldınız mı? 

○ Hiç destek almadım    ○ Biraz destek aldım   ○ Destek aldım      ○ Çok destek 

aldım 
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EK 3 

Yeniden YapılandırılmıĢ Müslüman Dini Yönelim Ölçeği (MROS-R) 
Aşağıdaki ifadeleri dikkatle okuduktan sonra, her bir ifadenin yanında yer alan 

seçeneklerden birine X işareti koyarak belirtiniz. Lütfen her madde için yalnızca bir 

seçenek işaretleyiniz. Seçeneklerde doğru ya da yanlış yanıt yoktur. Önemli olan sizin 

ne düşündüğünüzü samimi bir şekilde yansıtmanızdır. 

 

 Benim 

için 

kesinlikle 

yanlıĢ 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
Benim 

için 

kesinlikle 

doğru 
7 

1. İçimden geldiği için Allah‟a inanırım.  

 

       

2. Allah‟ın varlığını hissettiğim 

zamanlarda şükredirim.  

 

       

3. Dinimin gerekli gördüğü bütün kuralları 

yerine getirmeye çalışırım.  

 

       

4. Birçok dini konu hakkındaki görüşlerim 

hala değişmektedir.  

 

       

5. Din kuralları değiştirilemez bir        
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bütündür, ya hepsini olduğu gibi kabul 

edersiniz, ya da hepsini reddedersiniz.  

 

6. Dini sorgulamadan sunulduğu gibi kabul 

edemem.  

 

       

7. Allah‟ın varlığını sık sık derinden 

hissederim.  

 

       

8. İbadet, benim için Allah‟tan bir şey 

dileme fırsatı değil, sükunet ve Allahın 

varlığını hissetme yoludur.  

 

       

9. Dinin kurallarını sorgular ve kendime 

göre uygularım  

 

       

10. Dua etmemin amacı mutlu ve sakin bir 

hayatı garanti etmektir.  

 

       

11. Din, her şeyden önce, başıma acı ve 

felaket geldiği zaman beni teselli eder.  

 

       

12. İnançlı bir kişi olarak dini kuralların 

yarım yamalak uygulanmasına karşıyım.  

 

       

13. Allah‟a gönülden bağlı olmanın doğru 

ve mükemmel bir din anlayışına sahip 

olmaktan daha önemli olduğunu 

düşünüyorum.  

 

       

14. Ben değiştikçe dini inançlarım da 

benimle birlikte değişip gelişir.  

 

       

15. İbadet etmek için en önemli sebep 

Allah‟ın yardımını ve korumasını 

sağlamaktır.  

 

       

16. Öbür dünyada cezalandırılmamak 

adına dini kurallara bağlı yaşamaya 

çalışırım.  

 

       

17. Toplumda iyi bir yer edinmek için 

dinime bağlı kalmaya çalışırım.  

 

       

18. İçimden geldiği için dua ederim.  

 

       

19. Dine şüpheci yaklaşmanın beni yeni 

açılımlara yönlendirdiğini düşünüyorum.  
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20. Hayatta her konuda dini kuralları temel 

alırım.  

 

       

21. Dinimin öngördüğü kurallar üzerinde 

sorgulanıp, yorum yapılmasını dine karşı 

gelmekle bir tutarım.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

EK 4 

Çok Boyutlu Algilanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) 
 

Aşağıda 12 cümle ve her bir cümle altında da cevaplarınızı işaretlemeniz için 

1‟den 7‟ye kadar rakamlar verilmiştir. Her cümlede söylenenin sizin için ne kadar çok 

doğru olduğunu veya olmadığını belirtmek için o cümle altındaki rakamlardan yalnız bir 

tanesini daire içine alarak işaretleyiniz. Bu şekilde 12 cümlenin her birine bir işaret 

koyarak cevaplarınızı veriniz. Lütfen hiçbir cümleyi cevapsız bırakmayınız. Sizce 

doğruya en yakın olan rakamı işaretleyiniz. 

 

1. Ailem ve arkadaşlarım dışında olan ve ihtiyacım olduğunda yanımda olan bir insan 

var. (örneğin; flört, nişanlı, sözlü, akraba, komşu, doktor)   

    1                    2              3                   4                   5                 6                 7 

Kesinlikle HAYIR                                                                             Kesinlikle EVET 

2. Ailem ve arkadaşlarım dışında olan ve sevinç ve kederlerimi paylaşabileceğim bir 

insan var. (örneğin; flört, nişanlı, sözlü, akraba, komşu, doktor) 

   1                    2                    3                    4                    5                   6                   7 

Kesinlikle HAYIR                                                                             Kesinlikle EVET 

3. Ailem (örneğin, annem, babam, eşim, çocuklarım, kardeşlerim) bana gerçekten 

yardımcı olmaya çalışır. 

   1                    2                 3            4                  5                 6                   7 

Kesinlikle HAYIR                                                                             Kesinlikle EVET 

4. İhtiyacım olan duygusal yardımı ve desteği ailemden (örneğin, annemden, babamdan, 

eşimden, çocuklarımdan, kardeşlerimden) alırım. 
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   1                  2                    3                  4                  5                6                7 

Kesinlikle HAYIR                                                                             Kesinlikle EVET 

5. Ailem ve arkadaşlarım dışında olan ve beni gerçekten rahatlatan bir insan var. 

(örneğin; flört, nişanlı, sözlü, akraba, komşu, doktor) 

     1                2                 3                  4                   5                 6                   7 

Kesinlikle HAYIR                                                                             Kesinlikle EVET 

6. Arkadaşlarım bana gerçekten yardımcı olmaya çalışırlar. 

     1                 2                 3                  4                  5                   6                7 

Kesinlikle HAYIR                                                                            Kesinlikle EVET 

7. İşler kötü gittiğinde arkadaşlarıma güvenebilirim. 

     1                  2                 3                  4                 5                   6                 7 

Kesinlikle HAYIR                                                                           Kesinlikle EVET 

8. Sorunlarımı ailemle (örneğin, annemle, babamla, eşimle, çocuklarımla, 

kardeşlerimle) konuşabilirim.  

    1                 2                 3                 4                  5                   6                  7 

Kesinlikle HAYIR                                                                           Kesinlikle EVET 

9. Sevinç ve kederlerimi paylaşabileceğim arkadaşlarım var. 

    1                 2                  3                 4                    5                6                   7 

Kesinlikle HAYIR                                                                           Kesinlikle EVET 

10. Ailem ve arkadaşlarım dışında olan ve duygularıma önem veren bir insan var. 

(örneğin; flört, nişanlı, sözlü, akraba, komşu, doktor) 

   1                 2                  3                  4                   5                  6                  7 

Kesinlikle HAYIR                                                                          Kesinlikle EVET 

11. Kararlarımı vermede ailem (örneğin, annem, babam, eşim, çocuklarım, kardeşlerim) 

bana yardımcı olmaya isteklidir. 

   1                2                3                4                 5                6                   7 

Kesinlikle HAYIR                                                                       Kesinlikle EVET 

12. Sorunlarımı arkadaşlarımla konuşabilirim. 

  1                  2               3                 4                 5                6                   7 

Kesinlikle HAYIR                                                                         Kesinlikle EVET 
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EK 5 

Travma Sonrası Büyüme Ölçeği (TSBÖ) 
Aşağıdaki her cümleyi dikkatle okuyunuz ve belirtilen yukarıda seçmiş 

olduğunuz kayba bağlı olarak yaşamınızdaki değişikliğin sizin için ne derece 

gerçekleştiğini aşağıdaki ölçeği 

kullanarak belirtiniz. 

0 = Kayıptan dolayı böyle bir değişiklik yaşamadım 

1 = Kayıptan dolayı bu değişikliği çok az yaşadım 

2 = Kayıptan dolayı bu değişikliği az derecede yaşadım 

3 = Kayıptan dolayı bu değişikliği orta derecede yaşadım 

4 = Kayıptan dolayı bu değişikliği oldukça fazla derecede yaşadım 

5 = Kayıptan dolayı bu değişikliği aşırı derecede yaşadım 

 

 0 1 2 3 4 5 

1. Hayatıma verdiğim değer arttı.       

2. Hayatımın kıymetini anladım.       

3. Yeni ilgi alanları geliştirdim.       

4. Kendime güvenim arttı.       

5. Manevi konuları daha iyi anladım.       

6. Zor zamanlarda başkalarına güvenebileceğimi anladım.       
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7. Hayatıma yeni bir yön verdim.       

8. Kendimi diğer insanlara daha yakın hissetmeye 

başladım. 

      

9. Duygularımı ifade etme isteğim arttı.       

10. Zorluklarla başa çıkabileceğimi anladım.       

11. Hayatımı daha iyi şeyler yaparak geçirebileceğimi 

anladım. 

      

12. Olayları olduğu gibi kabullenmeyi öğrendim.       

13. Yaşadığım her günün değerini anladım.       

14. Yaşadığım olaydan (kayıptan) sonra benim için yeni 

fırsatlar doğdu.  

      

15. Başkalarına karşı şefkat hislerim arttı.       

16. İnsanlarla ilişkilerimde daha fazla gayret göstermeye 

başladım. 

      

17. Değişmesi gereken şeyleri değiştirmek için daha fazla 

gayret göstermeye başladım. 

      

18. Dini inancım daha da güçlendi.       

19. Düşündüğümden daha güçlü olduğumu anladım.       

20. İnsanların ne kadar iyi olduğu konusunda çok şey 

öğrendim. 

      

21. Başkalarına ihtiyacım olabileceğini kabul etmeyi 

öğrendim. 

      

 

EK 6 

Psikolojik Ġyi OluĢ Ölçeği (PĠOÖ) 
Aşağıda 18 adet madde verilmiştir. Her bir ifadeye ne ölçüde katıldığınızı 

belirtmek için kutucuklardan sizin için en uygun olanına (X) işareti koyunuz. Lütfen her 

bir madde için sadece bir yanıt veriniz ve maddeleri eksiksiz doldurunuz. 

 

H
iç

 

k
at

ıl
m

ıy
o
ru

m
  

 K
at

ıl
m

ıy
o

ru
m

  

 K
ar

ar
sı

zı
m

  

 K
at

ıl
ıy

o
ru

m
  

T
am

am
en

 

k
at

ıl
ıy

o
ru

m
  

 

1. Güçlü fikirleri olan insanların etkisi altında 

kalırım.  

 

     

2. İnsanların genel kabullerine uymasa bile kendi 

düşüncelerime güvenirim.  

 

     

3. Kendimi başkalarının önemli gördüğü 

değerlere göre değil, kendi önemli gördüklerime 
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göre yargılarım.  

 

4. Genel olarak yaşamımda duruma hakimimdir.  

 

     

5.Günlük yaşamın gerekleri çoğu zaman beni 

 zorlar. 

 
 

     

6. Gündelik yaşamın çeşitli sorumluluklarıyla 

genellikle oldukça iyi baş ederim.  

     

7. Hayatı gün be gün yaşar, aslında geleceği 

düşünmem.  

     

8. Bazı insanlar yaşamda anlamsızca dolanırlar 

ama ben onlardan değilim.  

 

     

9. Bazen hayatta yapılması gereken her şeyi 

yapmışım gibi hissederim.  

 

     

10. Yaşam öyküme baktığımda, olayların 

gelişme şeklinden memnuniyet duyarım.  

 

     

11. Kişiliğimin çoğu yönünü beğenirim.  

 

     

12. Birçok bakımdan, hayatta başarabildiklerimi 

hayal kırıcı bulurum.  

     

13. Yakın ilişkileri sürdürmek benim için zor 

olagelmiştir.  

     

14. İnsanlar benim verici, vaktini diğerleriyle 

paylaşmaktan kaçınmayan biri olduğumu 

söyleyeceklerdir.  

     

15. İnsanlarla sıcak ve güvene dayalı çok ilişkim 

olmadı.  

     

16. Bence insanın kendiyle ve dünyayla ilgili 

görüşlerini sorgulamasına yol açacak yeni 

yaşantıları olması önemlidir.  

     

17. Benim için hayat sürekli bir öğrenme, 

değişme ve gelişme süreci olagelmiştir.  

 

     

18. Hayatımda büyük değişiklikler veya 

gelişmeler kaydetmeye çalışmaktan çoktan 

vazgeçtim.  
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