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RUH SAGLIGI İLE DİNİ BAŞA ÇlKMA METODU OLARAK 
DUA VE iBADET FENOMENİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE 

PSİKOLOJİK BİR YAKLAŞlM 

Mustafa KOÇ(*)· 

Özet 

Din Psikolojisi literatürü içerisinde değerlendirilen dini başa çı/ana metotlarından 
dua ve ibadet fenarneni ile ruh sağlığı arasındaki ilişkinin kuramsal olarak açıklanması 
amacıyla yapılan bu çalışmada, öncelikle ruh sağlığı kavramı çerçevesinde stres, kaygı 
ve depresyon kavramlarının tanımları yapılmıştır. Daha sonra günlük problemierin mey
dana getirdiği stres le baş edebilmek amacıyla kullanılan başa çı/ana ile dini başa çı/ana 
metotları açıklanmış ve her iki metot arasındaki farklılık ve benzerlikler, çizilen şekiller
le izah edilmeye çalışılmıştır. Dini başa çı/ana metodu olarak kullanılan dua ve ibadet 
fenomenlerinin ayrı ayrı birey üzerinde yaptıği olumlu psikolojik etkilerin açıklandığı 
makalede sonuç olarak, dua ve ibiıdet eden bireylerin, etmeyenZere göre g'ünlük problem
Ierin meydana getirdiği stres ve kaygı ile daha rahat başa çıkabildikleri ifade edilmiştir. 

Anahtar Kelime/er: Ruh Sağlığı, Dini Başa Çı/ana, Dua, İbadet . 

A Psychological Approach to the Jl.elationship Between Mental Health and the 
Phenomenon of Prayer and Worship asA Religious Coping Method 

Abstract 

In this study which was made to explain the relationship between the phenomena of 
prayer and worship that are from the religious coping methods and mental health, first
ly conceptions of stres s, anxiety and depression in the cantext of mental health w ere de
fined. After this, coping methods which are used for coping with the stress that usual 
problems caused to it and religious coping methods were explained and differences and 
fesemblances between tlıese' methods were tried to explain. After enumerating the posi
tive psychological effects of the phenomena of prayer and worship separately upon the 
individual, as a conclusion it was stated that individuals which prayer and worship co
pe with the usual problems and stress and anxiety more easily from the individuals that 
not prayer and worship. 
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Giriş 

İnsan, çok boyutlu bir varlıktır. Onu diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerin
den biri de bu boyutlanndan birisi olan psişik yanının olmasıdır. Modernizmin sınır ta
nımaz bir boyutta hissedildiği bu modem dünyada yaşayan birey, tüm teknolojik olanak
lara rağmen psikolojik anlamda giderek yalnızlaşmakta ve gerçekten psikolojide kulla- · 
nılan "birey" kavramı, bu bağlamda daha da yerinde kullanılmaktadır. Dolayısıyla kar
şılaştığı problemleri tek başına çözmek zorunda kalan birey, bu problemlerinin üstesin
den gelernedİğİ zamanlarda ruh sağlığında tahribatlar meydana gelmekte ve bunlar za
manla bireyin psikolojisinde tamiri zor hasarlar meydana getirebilmektedir. Bu bağlam
da, modem dönemdeki böyle bir fotoğraf karesinde yer alan birey iÇin dini inanç ve dav
ranışlar, daha da anlamlı/fonksiyonel bir durum arz etmektedir. 

Bugün Batı'da din psikolojisi çalışmalanyla ilgili olarak din! davranış teorileri çer
çevesinde yürütülen araştırmalarda üzerinde önemle durulan teorilerden birisi de "4ini 
başa çıkma teorisi"dir. Bu teoriyle ilgili yapılan araştırmalarda, dindar bireyin, din! inanç 
ile dua ve ibadet etme gibi dini davranışlan sayesinde, karşılaştığı psikolojik problemle
riyle daha kolay başa çıkabildiği tespit edilmiştir!. Bu makalede de sözü edilen bu teori
nin temel varsayımından hareketle din-ruh sağlığı ilişkisi teorik olarak incelenmeye ça
lışılmıştır. Bu yapılırken de iki olgudan biri olan ruh sağlığı, stres, kaygı ve depresyon
la; din olgusu ise O lock'un dinin boyutlanyla ilgili sınıflaması temel alınarak, söz konu
su sınıflandırmanın sadece dini pratik/ritüelistik2 boyutla sınırlandırılmıştır. 

a. Ruh Sağlığı 
Makalenin girişinde de bahsedildiği üzere birey, temelde çok boyutlu olmasına kar

şın genel yapısı itibariyle iki yönlü bir varlıktır. Eski terminolojide "madde ve ruh", ye
ni terminolojide ise "fizyolojik ve psikolojik" kavramlan, bireyin söz konusu bu iki yö
nünü ifade etmek için kullanılır. Bu bağlamda genel olarak bireyin fizyolojik yönünde
ki rahatsızlıkianna fizyolojik/fiziksel rahatsızlıklar ve sağlıklı olma durumuna fiziksel 
sağlık; psikolojik yönündeki rahatsızlıkianna ise psikolojik/ruhsal rahatsızlıklar ve bu 
yönünün iyi olma durumuna da ruh sağlığı denir. Dolayısıyla ruh sağlığı/mental health; 
bireyin kaygıdan, rahatsız edici işlev kaybına neden olan semptomlardan uzak, içinde 
yaşadığı topluma ve kendine yüklenen rollere uyum sağlamasıyla, günlük hayatın bek
lentileriyle ve stresiyle normal sınırlar içinde başa çıkabilmesiyle tanımlanan ruhsal du
rumu ifade eder. Bu bağlamda ileride de bahsedileceği gibi ruhsal rahatsızlıklarla ilgili 
olarak söylenenler bir ölçüde ruh sağlığı için de geçerlidir3. Ruh sağlığı çalışmalannın 
genelde üç değişik amaca yönelik uğraşı alanı söz konusudur. Bunlardan ilki, bireyin ya
şadığı çevre ve toplum içinde mutlu, uyumlu ve başanlı olmasını sağlamak. İkincisi, 

1) Konuyla ilgili örnek araştırma sonuçlan için bkz. Spilka, B.& Hood, D. W. & Gorsuch, R. L., The 
Psychology of Religion: An Empirical Approach, Englewood Cliffs, NJ: Pretice Hall, 1985, sh. 304; 
Pargament, K. I.& Hahn, J., "God and The Just World: Causal and Coping Attributions to God in 
Health Situations", Journalfor The Scientific Study of Religion, 1986, S.25, sh. 204. 

2) Clark, W. H., "İman Problemi", (Çev. A. Rıza Aydın), Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 
Samsun-2001, C.1, S.3, (www.dinbilimleri.com). 

3) Budak, Selçuk, Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınlan, Ankara-2000, sh. 646; Erdem, Selman, 
Psikoloji, Fil Yayıl)evi, İstanbul-1994, sh. 143-144; Şeınin, Refia, U., Eğitimde Ruh Sağlığı, Üniver
sal Bilimsel Yay., Ist.,1995, sh. 1-2. 
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ruhsal dengesizlik, bozukluk ve hastalıklann oluşumunu engellemek. Üçüncüsü ise, bu 
ruhsal dengesizlik, bozukluk ve hastalıklann tedavisine yardımcı olarak, bireyi kendine 
ve topluma yeniden kazandınnalctır4. Bu anlamda yeni çalışmalar, nezleden kanser ve 
kalp hastalıklanna kadar bireyde meydana gelen hemen hemen her fizyolojik hastalıkta 
bile, onun pozitif veya negatif yöndeki ruhsal durumunun önemini ortaya koymaktadır5. 

Rtıh sağlığıyla ilgili problemler, bireyin bütün bir gelişim çizgisi içerisinde her dö
nem için var olabilir. Bu anlamda doğum öncesinde, bebeklikte, çocuklukta, gençlikte, 
evlenme veya aile içi ilişkilerde, orta yaş ve yaşlılıkta, ruh sağlığıyla ilgili farklı prob
lemlerle karşılaşılabili.J:6. Bu gelişim dönemlerinin herhangi birinde birey, hayatm akıŞı · 
içerisinde istemediği bazı olaylarla karşılaşabilir ve bunun sonucunda da psikolojik sar
sıntılar geçirebilir. Bu geçirdiği sarsıntılar, kısa süreli olduğu zaman değil de uzun süre
li bir durumda seyrettiği zaman ruhsal rahatsızlıktan söz edilebilir7. Ruhsal açıdan sağ
lıklı bir bireyin özelliklerini sayma ve ruh sağlığının ölçütlerini tam anlamıyla ifadelen
dirme olanağı yoktıır. Bu bağlamda birçok yakınma ya da belirtinin ruhsal bozukluk sı
nırlan içinde olduğunu söylemek oldukça zordur. Bu sebeple hayatı boyunca kaygı, 
üzüntü, sıkıntı, korku, öfke, ilgisizlik, kıskançlık ve coşkunluk duymayan ve bunlara 
bağlı olarak farklı davranışlar sergilemeyen birey düşünülemez. Ancak bu duygulardan 
biri veya bii"kaçı, yukanda da belirtildiği gibi uzun sürerse veya çok şiddetli olursa ruh 
sağlığını bozucu bir nitelik kazandığı ifade edilebilif8. Öte yandan bireyin bedensel ve 
ruhsal bakımdan sağlıklı olmasında doğduğu, geliştiği, yaşadığı doğal ve toplumsal çev
renin oldukça önemli etkileri vardır9. 

Ruh sağlığı, bireyin ruhsal gelişimine ve içinde yaşadığı toplumsal normlara ve kül
türe göre de farklılık gösterir. Çünkü ruhsal açıdan sağlıklı ve sağlıksız davranışlar de
ğişik toplumlarda farklı farklı anlamlandınldıklan gibi 10 mutlak anlamda değişmez bir 
durum da değildir. Dış çevreden gelen baskılar belli bir limiti aştığında herkesin ruhsal 
dengesi sarsilahilir ve buna bağlı olarak bunalımlar, kaygılar, üzüntüler, iç çatışmalar ve 
davranış bozukluklan ortaya çıkabilir. Bu bağlamda her bireyin dış haskılara karşı da
yanma gücünün limitleri farklı farklıdrr. Yani herkesin kınlma noktası birbirinden fark
lıdır ve her bireyin, bireysel farklılıklar çerçevesinde kendine has güçlü ve zayıf yönleri 
vardır. Birey, eski yaşantılannın etkisiyle bazı dış örselenmeler karşısında daha duyarlı 
ve güçsüz olabilirıı. Ruh sağlığı açısından bireylerin sağlıklı ve sağlıksız olarak iki kü
meye net olarak aynlamayacağı yukanda kısaca ifade edilmişti. Bu anlamda bireyler si-

4) Köknel, Özcan, Günlük Hayatta Ruh Sağlığı, Alfa Yayınlan, İstanbul-1999, sh. 5. 
5) Alan, Şerafeddin, "Moral ve Stres", Sızıntı Dergisi, İzınir-1986, S. 91, sh. 274. 
6) Köknel, Ruh Sağlığı, sh. 5; Aynca bkz. Klein, Melanie, "Ruhsal Sağlık Üstüne", (Çev. Alp Tümer

tekin), Cogito Dergisi, Yüzyılın Psikanalizi (içinde), 3.Baskı, İstanbul-1998, S. 9, sh. 119-123. 
7) Ad!er, Alfred, Sosyal Duygunun Gelişiminde Bireysel Psikoloji, (Çev. Halis Özgü), Hayat Yayınla

n, Istanbul-2000, sh. 8_Ş; Aynca krş. Homey, Karen, Ruhsal Çalışmalarımız 1 Our lnner Conjlicts, 
(Çev. Selçuk Budak), Oteki Yayınlan, 3.Baskı, Ankara-1995, sh. 143-150. 

8) Köknel, Ruh Sağlığı, sh. I. 
9) Köknel, a.g.e., sh. 5. 
10) Yörükoğlu, Atalay, Çocuk Ruh Sağlığı, Özgür Yayınlan, 21. Baskı, İstanbul-1997, sh. 19; Geçtan, 

Engin, Kimbilir?, Metis Yayınlan, İstanbul-1998, sh. 16-26. 
ll) Yörükoğlu, Çocuk Ruh Sağlığı, sh. 17. 
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yah ve beyaz gibi, 'deliler' ve 'akıllılar' diye iki uçta toplanamazJarl2. Çünkü delilikle ruh 
sağlığı arasında uzun bir geçiş dönemi/süreci vardır. Öte yandan bazı bireyler olumsuz dış 
etkilere karşı hemen bozuluveren bir ruh yapısına sahiptirler. Bu tip bireyler ancak kendi 
alıştıklan çevrede ve destek aldıklan kişiler yanında dengelerini koruyabilirler13• 

Ruh sağlığının, anormal psikolojiyle de yiliondan bir ilgisi vardır. Çünkü ruhsal ra- · 
hatsızlıklar; anormal bir psikolojik durumdur. Bu bağlamda tıbbi terim olarak anormal 
davranış; nedeni bilinen veya bilinmeyen bir hastalığın semptomudur. Yani, şizofreni, 
depresyon veya kaygı gibi ruhsal rahatsızlıklardan kaynaklandığı düşünülen davranış 
anormal olarak kabul edi!irl4. Bu anlamda yukanda açıklanmaya çalışılan ruh sağlığı, 
aynı zamanda ruhsal rahatsızlıklara!mental disordersl5 yakalanınama anlamını da taşır. 
O halde bu ruhsal rahatsızlıklar nelerdir? Dünya da, ruhsal rahatsızlıklann sınıftandıni
ması konusunda tam ve net bir birlik sağlanamamıştır. Bugün bu konudaki sınıflandır
malar, Amerikan Psikiyatri Birliği'nin akıl hastalıklannın tanım, teşhis ve sınıftandıni
ması için standart olarak geliştirdiği ve belirli periyotlarla yenilediği "Teşhis ve İstatis
tik Kılavuzu/Diagnostic and Statistical Manual"na göre yapılmaktadır. Ancak kısaca 
DSM'lerl6 denilen bu sınıflandırmalar da, birçok yönden eleştirilmişlerdir. Konuyla il:
gili tüm bu gelişmelerin yanı sıra daha genel anlamda, ruhsal rahatsızlıklann yasal çözü
cüsü konumunda olan psikiyatri bilim dalına karşı da, onun hizmet ettiği ideolojiyi eleş
tİren bir düşünce hareketi olarak I 960 'lardan sonra Batı' da "anti-psikiyatri" diye bir ha
reket paşlamıştırl7. 

Genel kabul gören yaklaşıma göre, ruhsal rahatsızlıklardan stres, kaygı ve depresyon 
içerisinde, nevrotik anksiyete, manik-depresif psikozl8 gibi kaygı ve depresyonun fark
lı türleri ruhsal rahatsızlıklar içinde değerlendirilirken stres, bu kategorilerin dışında yer 
alır. Bu tablo esas alındığında şu söylenebilir; ruhsal rahatsızlıklar çerçevesinde genel 

12) Frosch, John, "Ruhsal Sağlık, Ruhsal Hastalık", Bir Bilim Olarak Psikiyatri (içinde), [Ed. E. Göka 
& K. Sayar], Ağaç Yayınlan, İstanbul-1992, sh. 33-34; Aynca bkz. Foucault, Michael, Psikoloji ve 
Ruhsal Hastalık 1 Maladie Menta/e et Psychologie, (Çev. Muhsin Hesapçıoğlu), Birey Yayınlan, İs
tanbul-2000, sh. 91-122; Maslow, Abraham, insan Olmanın Psikolojisi 1 Toward A Psychology of 
Being, (Çev. Okhan Gündüz), Kuraldışı Yayınlan, İstanbul-2001, sh. 8-14. 

13) Yörükoğlu, Çocuk Ruh Sağlığı, sh. 17. 
14) Butler, Gillian & Mcmanus, Freda, Psikolojisin ABC'si 1 Psychology: A Very Short lntroduction, 

(Çev. Zeliha İ. Babayiğit), Kabalcı Yayınevi, İstanbul-1998, sh. 134; Aynca krş. Arkonaç, Sibel, 
Psikoloji, Alfa Yayınlan, İstanbul-1993, sh. 385-386. 

!5) Ruhsal Rahatsızlıklar 1 Mental Disorders: Bireyde tipik olarak acı verici semptoınlarla veya bireyin 
mesleki, ai levi, sosyal, fiziksel ve psikolojik gibi önemli işleyiş alanlanndan birinde veya bir kaçın
daki anormailik durumunda ortaya çıkan kliniksel açıdan anlamlı, davranışsal veya ruhsal uyum
suzluk, yetersizlik veya rahatsızlıkl;ı.rdır. (Bkz. Budak, Psikoloji Sözlüğü, sh. 647). 

16) DSM: "Teşhis ve İstatistik Kılavuzu 1 Diagnostic and Statistical Manual"nun kısaltılmışıdır. Adı ge
çen bu kılavuz, Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından ruhsal rahatsızlıklann kategorize edildiği bir 
kılavuzdur. Aynı zamanda, psikiya~deki gelişmelere paralel olarak belirli periyatlarla yenilenir. 
(Aynntılı. bilgi için bkz. Köknel, Ozcan, Depresyon: Ruhsal Çöküntü, Altın Kitaplar Yayınevi, 
5.Baskı, Istanbul- (tarihsiz), sh. 82-87; Cüceloğlu, Doğan, insan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, 7. 
Baskı, istanbul-1997, sh. 439. 

ı7) Sayar, Kemal & Türkçapar, M. H., Antipsikiyatri, Mavi Yayınlan, İstanbul-1997, sh. 9-15. 
ı8) Geçtan, Engin, Çağdaş Yaşam ve Normal Dışı Davranışlar, Remzi Kitabevi, İstanbul-1988, sh. 

ı 69- ı 73; Binbaşıoğlu, Cavit, Ruh Sağlığı Bilgisi, Binbaşıoğlu Yayınevi, 3. Baskı, Ankara-1983, sh. 
157-ı59. 
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olarak stres, kaygı ve depresyon rahatsızlıkları ileri aşamaya varmadığı sürece diğer alql 
hastalıkianna nazaran daha hafif; stres, kaygı ve depresyon rahatsızlıkları içerisinde de 
stres, kaygı ve depresyona oranla daha haf"ıftir. ABD'de bütün ruhsal rahatsızlıkları ge
nel olarak değerlendiren 18-54 yaş grubu arasındaki 8.098 kişiden oluşan örneklem gru
bu üzerinde yapılan bir alan araştınnasında; konuyla ilgili olan kaygı bozuklukları 
%24.9 olarak tespit edilmiştir (aynca bkz. Tablo-I). · 

Tablo-1: Yaşam boyu görülen ruhsal bozuklukların oranıl9 

Ruhsal Bozukluklar % 
• Kaygı bozuklukları 24.9 
• Mizaç bozuklukları 19.3 
• Şizofreni ve benzer bozukluklar 0.7 
• Anti-sosyal kişilik bozukluklar 3.5 
• .Bağımlı madde kullanımı 26.6 

a.a. Stres 
Stres 1 stress; organizmanın bedensel ve zilıinsel kapasitesinin tehdit edilmesi veya 

zorlanmasıyla meydan gelen ruhsal durum ve uzun süre devam etmesi durumunda ise 
hem bedensel hem de ruhsal bozukluklara sebep olup bazı çevresel tehditlere karşı bire
yin bünyesinde oluşan fızyo-psikolojik bir tepkidir20. Öte yandan stres; bireyin kendin
de stres oluşturabilecek herhangi bir olguya karşı bilişsel, duygusal, davranışsal ve fiZ
yolojik tepkilerin hepsini içeren bir özelliğe sahip olması bakımından da önemlidir (ay-
nca krş. Tablo-2; Şekil-1). -

Tablo-2: Bireyin stres karşısı~daki tepki çeşitleri ve belirtileri21 

Tepki Çeşidi 

Subjektif tepkiler 

. Davranışsal tepkiler 

Duygusal tepkiler 

Fizyolojik tepkiler 
(Aynca krş. Şekil-I) 

İş ile ilgili tepkiler 

Ortaya Çıkış Biçimi 

Depresyon, bıkkınlık ve tatmin olamama. 

Aşın yemek yeme, sigara içme, saldırgan davranış, yapılan 
hatadaki artış ve ilaç müptelası olma. 

Dikkatini teksif ederneme veya karar verememe, sık sık 
meydan gelen unutkanlıklar ve tenkitlere karşı aşın hassasiyet. 

Kan basıncının ve kalp atış hızının artması, ağız kuruması, 
baş ağnları, ülser, göz bebeğinde büyüme. 

Göreve zaman zaman gelememe, verimsizlik, yüksek kaza 
oranı, iş tatminsizliği. 

19) Atkinson, Rita, L. ve ark., Psikolojiye Giriş 1 Hilgard's Introduction to Psychology, (Çev. Yavuz 
Alogan), Arkadaş Yayınlan, Ankara-1999, sh. 528. 

20) Güney, Salih, Davranış Bilimleri ve Yönetim Psikolojisi Terimler Sözlüğü, Ocak Yayınlan, Ankara-
1998, sh. 258. 

21) Karabulut, Suat, "Stres ve Çareleri", Sızıntı Dergisi, İzmir-1995, S. 200, sh. 357; Aynca bkz. Kök
nel, Ruh Sağlığı, sh. 365-366. 
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Strese karşı gösterilen tepkiler bireyden bireye değişebildiği gibi, aynı bireyde zama
na ve mekana göre de değişiklik gösterebilir22. Bireyde, stresi meydana getiren çevresel 
stres kaynaklan; gürültü, kalabalık ve radyasyon gibi etkenlerdir23. Öte yandan yaliıız
lık duygusu da bireyi strese sokan etkenler arasında gösterilebilir24. Bu bağlamda mo
dem şehir hayatı, yukandaki stres kaynaklanyla birlikte bireyleri, stresin yıkıcı tesirle- · 
rinden koruyan toplumsal dayanışmayı da zayıflatmıştır25. Bütün bunlara rağmen stres, 
olumsuz bir yaşantı olarak değerlendirlise de evlilik, yeni işe veya okula başlama gibi 
olumlu yaşantılardan da kaynaklanabilir26. Bunlann yanı sıra yapılan mesleki stres araş
tırmalan sonuçlanna göre en stresli meslekler; pilotluk, petrol ve gaz sondaj sanayii iş
çiliği, nükleer santral görevliliği, doktorlar, dişçiler ve hemşireler gibi sağlık çalışanlan 
ile işletmelerde yöneticilik gibi meslek gnıplandır27. 

Şekil-I: Strese karşı fizyolojik tepkiler: savaşma ya da kaçma tepkisi28 

Çeşitli bezleri ve düz 
kaslan harekete 

geçiren nöral itkiler 

Hipotalamus 

Kan dolaşımıyla ilgili 
organ ve kaslara taşınan 

stres hormonlan 

22) Erkuş, Adnan, Psikoloji Terimleri Sözlüğü, Doruk Yayınlan, 2.Baskı, Ankara- (tarihsiz), sh. 188. 
23) Graham, Helen, Stresi Kendi Yararınıza Kullanın 1 Make Stress Work For You, (Çev. M. Sağlam & 

T. Tezcan), Alfa Yayınlan, İstanbul-1999, sh. 182-184. 
24) Arslan, Mayda, "Yalnızın Psikolojisi", Sızıntı Dergisi, İzınir-1999, S. 251, sh. 493. 
25) Şaygılı, . Sefa, "Şehir v~ Akıl Hastalıklan", Habitat-1/: Kent Zirvesi lstanbu/'96 (içinde), 

I.B.B.K.I.D.B. Yayınlan, lstanbul-1997, C.II, sh. 75-78. 
26) Budak, Psikoloji Sözlüğü, sh. 704-705. 
27) Stora, J. Benjamin, Stres, (Çev. Ayşen Kalın), İletişim Yayınlan, İstanbul-1992, sh. 46-55; Sabun

cuoğlu, Zeyyat & Tüz, Melek, Örgütsel Psikoloji, Alfa Yayınlan, 3. Baskı, İstanbul-1998, sh. 191. 
28) Atkinson ve ark., Psikolojiye Giriş, sh. 499. 
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Bilişsel açıdan bakıldığında stresin dozu ve bireyin stresten etkilenme derecesi, onün 
olaya verdiği öneme, o olayın üstesinden gelebilecek donanıma sahip olup olmaması
na29, dolayısıyla yeterli olma hislerine bağlamında özgüvenihe30 ve o olayı algılama ve 
yorumlama biçimlerine önemli ölçüde bağlırurJl (aynca bkz. Şekil-2). Bu faktörler çer
çevesinde birey, strese karşı bir süre direnir. Ancak son aşamada direnmek için gerekli 
olan enerjisi de tükenir32, Bu süreçten sonra bireyin kendini topadaması mümkün olma
makla birlikte, olumsuz uyancı ortadan kalkmadığı sürece, sonuçta depresyon veya di
ğer bazı fizyolojik rahatsızlıklar da görülebi!ir33. Boradaki söz konusu tüke mn e nokta
sı/bum-out, özellikle çok başanlı olmak için yoğun bir tempo içerisinde çalışıp kendi ka
pasitesini zorlayan bireylerde daha da belirgin olarak görülebilir. Stres belirtileri ise, ko
nunun başında da belirtildiği gibi genellikle öfke, süTekli kızgınlık, çaresizlik, yalnıı;lık, 
umutsuzluk, engellenmişlik, şüphecilik, can sıkıntısı, hayat enerjisinin düşmesi, baş ve 
göğüs ağnlan gibi semptomlardır34. 

Normal stres düzeyi ile aşın stres düzeyinin birey üzerindeki psikolojik etkileri bir
birinden farklıdır (aynca bkz. Şekil-3). Normal düzeydeki stres, bireyin problemlerle ba
şa çıkmasında yardımcı bir unsur olurken, aşın düzeydeki stres ise birey için zararlıdır. 

29) Erkuş, Psikoloji Terimleri Sözlüğü, sh. 188. 

30) Hambly, Kenneth, Özgüven, (Çev. Banş Bıçakçı), Rota Yayınlan, 2.Baskı, İstaııbul-1997, sh. 23-30. 

31) Graham, Stresi Kullanma, sh. 10: 

32) Songar, Ayhan, Temel Psikiyatri, Minnetoğlu Yayınlan, İstaııbul-1981, sh. 113-117; Sıresin psikır 
somatik reaksiyonlan hakkında bilgi için aynca bkz. Dinçmen, Kriton, Psikiyatri, İletişim Yayınla
n, İstaııbul-1991, sh. 87-88. 

33) Erkuş, Psikoloji Terimleri Sözlüğü, sh. 189. 

34) Baltaş, Zuhal, Sağlık Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstaııbul-2000, sh. 148. 

35) Atkinson, Rita L. ve ark., Psikolojiye Giriş-ll, Sosyal Yayınlar, İstaııbul-1995, sh. 599. 
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Söz konusu aşın stres. farkında olmadan artış gösterme gibi bir özelliğe sahip olduğu 
için birey, stresten zarar görmeye başladığının çoğu zaman farkında olmayabilir36. Yu
kanda da kısmen ifade edildiği gibi stres, olumlu düzeyde olduğunda bireyin psikolojik 
gelişimine katkı sağlayabilir. Ancak genelde çağdaş yaşamın getirdiği problemler karşı
sındaki bir tepki durumuna gelen stres, aşın düzeyde olduğunda psiko-somatik hastalık- · 
!ann ortaya çıkmasına sebep olduğu gibi3 vücudun normal fizyolojik işleyiş mekanizma
sını da bozabilmektedir. Dolayısıyla psikolojik bir durum olan stres, bireyde fizyolojik 
anormallikler de meydana getirebilir38. Öte yandan aşın stres ve kaygı oluşumu, A tipi 
davranış örüntüsü sergileyen bireylerde, diğer bireylere oranla daha fazla görülmekte-
dir39. , 

Şekil-3: Bireyin kendisi için olumlu stres düzeyi40 

Çok Fazla Stres 
/- - ... 

--------- L - - -' 

Olumlu Stres 
Düzeyi 

ÇokAzStres 

Bireyin karşısına psikolojik, fizyolojik, ailesel ve sosyal boyutlanyla evrensel bir ol
gu olarak çıkan stres ile başa çıkma yollan genel hatlanyla psikolojik, sosyolojik ve bi
yolojik biçimlerde olabilir41. Bu bağlamda strese karşı mücadele yöntemleri arasında be
densel gevşeme hareketleri, zihinsel gevşeme yöntemleri, teknolojik imkaniann kulla
nıldığı yöntemler ve psikoterapik yönteml~r sayılabileceği gibi modem ve geleneksel 
çözümlerden de bahsetmek mümkündür. Alkol ve benzeri içeceklere sığınma, kahve, çay 
ve bitkisel çaylan kullanma geleneksel; genellikle modem toplumlann kullandığı ve 
stres giderici diye adlandınlan vitaminler ve yatıştıncı haplar kullanma ise farmakolojik 
bağlamda modem çözümler olarak değerlendirilebilir42. Öte yandan stresi e ilgili yapılan 
çalışmalarda, bireydeki stresin yoğunluğunu ölçmek için; Stres Tanı Anketi/SDS, Stres 

36) Markham, Ursula, Kadınlar Için Stres El Kitabı/ The Ultimate Stress Handbook For Women, (Çev. 
Türkan Tezcan), Alfa Yayınlan, İstanbul-1998, sh. ll-13. 

37) Erkuş, Psikoloji Terimleri Sözlüğü, sh. 188 . 

.38) Alan, Moral ve Stres, sh. 274-277; Melih, Ömer, "Stresin Beyin Üzerindeki Tesirleri", Sızıntı Der
gisi, İzmir-1989, S. 125, sh. 187. 

39) A tipi davranış örüntüleri hakkında aynntılı bilgi için aynea bkz. Atkinson ve ark., Psikolojiye Gi-
riş, sh. 507-509. 

40) Şahin, H. Nesrin, Stres/e Başa Çıkma, TPD Yayınlan, 3. Baskı, Ankara-1998, sh. 21. 

41) Erkuş, Psikoloji Terimleri Sözlüğü, sh. 189. 

42) Stora, Stres, sh. l19-124; Şahin, Stres/e Başa Çıkma, sh. 99-104. 
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Analiz Sistemi, LES, U ve H Ölçekleri, MBI, BAP gibi geçerliliği ve güvenilirliği kanıt
lanmış ölçekler kullanılmaktadıı:43. · 

Bugün gelinen noktada aşın stres durumu, dinsel, ailesel ve sosyal yapılardan yok
sun kalan psikolojik ve fıziksel dayanaklann azaldığı, dolayısıyla değişimiere ve günlük 
hayatta kendini kuşatan çevrenin zorlayıcı taleplerine gereği gibi karşı koyamayan, ge
lişmiş endüstri toplumlarında yaşayan bireylerde, bir psikolojik rahatsızlık göstergesi
di.J44. Konuyla ilgili son olarak tıbbi yeniliklerin her geçen gün artarak devam ettiği XXI. 
yüzyıl dünyasında, karmaşık ruh-beden ilişkisi göz önüne alındığında, strese k~ı dini 
eksenli bir paradigma geliştirilebilirse yeni bir perspektif sağlanabilir. 

a.b. Kaygı 

Kaygının kavramsal olarak net bir tanımının yapılamaması, araştırmacıları, kavramın 
içeriğini doldurma noktasında zorlamıştır. Nitekim·konuyla ilgili yapılan çalışmalarda, 
klinikçilerin kaygıya ilişkin yargılarının çok boyutlu olduğu belirlenmiştir. Bu anlamda 
farklı klinikçiler, değişik bakış açılarına göre farklı noktalara ağırlık verdikleri için kay
gıyla ilgili yargılarının genellikle birbiriyle uyuşmadığı görülmüştür. Dolayısıyla tıp 
dünyasında, hastalarm durumları üzerinde güvenilirliği sağlayıcı bir kaygı tanırnma şu 
ana kadar ulaşılamadığını söylemek mümkündfu45. Kaygı kavramı, çeşitli psikoloji 
ekolleri tarafından da farklı yaklaşımlarla ele alınıp değerlendirilmişfu-46. Farklı psiko-

. loji ekollerinin temsilcileri, bireysel, toplumsal ve kültürel açıdan kaygıyı; kişiliği geliş
tiren ve etkileyen ilk veya ikincil bir güç olarak ele alınışlardır. Örneğin; Karen Horney 
veErich Fromİn'da kaygı, kişiliğin özünde bulunan temel bir güç; Freud, Adler ve Sul
livan'da ise, çevreyle veya iç çatışmalar sonucu oluşan ikincil bir güç olup kişiliğin ge
lişmesinde, yapılanmasında ve davranışın meydana gelmesinde önemli bir role sahip
tir47. Bugünün psikanaliz ekolü ise, kaygı durumlarının bireysel ve psikolojik dinamiği 
ile birlikte kaygının bireye bağlı oluşum nedenleri üzerinde duru~8. 

Her nekadar tanımı zor da olsa genel olarak kaygı/anxiety; sebebi kesin olmayan 
korku veya temel bir ilıtiyacın karşılanmaması durumunda bireyde meydana gelen rahat
sız edici ve gerginlik yaratan bir duygulanım durumudur. Bu ruhsal süreci yaşayan bi
reylerde, kötü bir şey olacağına dair bir his sürekli baskın bir durumdadır. Kısaca kaygı, 
bireylerin yaklaşmakta olduğuna inandıkları bir tehlikeden tedirginlik duyma durumunu 

43) Stora, a.g.e., sh. 125-129. 

44) Stora, a.g.e., sh. 135. 

45) Cohen, Rudolf, "Kaygıyı Nicelendimıe Denemeleri", (Çev. Nasuh Bann), Korku ve Kaygı (içinde), 
[Ed. Hoimar von Ditfurth], Metis Yayınlan, İstanbul-1991, sh. 100. 

46) Öktem, Öget, Anksiyetenin Öğrenme ve Haftzaya Etkisi, İstanbul Üniversitesi Basımevi, İstanbul-
1981, sh. 8-22; Güleç, Cengiz, "Hümanistik Psikoloji Açısından Kaygı Sorunsalı ve Kendini Ger
çekleştirme Kavramı", Doğu-Batı Düşünce Dergisi, Ankara-1999, S. 6, sh. 164-165. 

47) Köknel, ÖZcan, Kaygıdan Mutluluğa Kişilik, Altın Kitaplar Yayın evi, 13.Baskı, İstanbul-1995, sh~ 
134. 

48) Richter, Horst-E., "Kaygının Psikanalizi Üstüne", (Çev. Nasuh Barın), Korku ve Kaygı (içinde), 
[Ed. Hoimar von Ditfurth], Metis Yayınlan, İstanbul-1991, sh. 81. 
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ifade eder49. Öte yandan kaygı, ölümlülüğün canlı bir habercisi olarak tüm nesnel alan
larda, tavır ve yaşanmış unsurlarda, psikolojik durumlarda, doğumdan itibaren var olan 
ve sonradan kazanılan davranışlarda ve uyanmış olan bilinçte görülen bir olgudur50. Bi
rey olma kavramının içinde yatan ölümlülük ile kaygı arasındaki varolan ilişkiSI, ölüme 
karşı gösterilen sakınma, kaçınma ve kendini savunma saldırganlığı gibi bazı kaygı tep
kilerini daha anlaşılır hale getirir52. Bu bağlamda bireylerdeki ölüm kaygısı/deatlı anxi
ety, onlann varlıksal ve durumsal nedenlerinden değil, insan psikolojisine sahip olmala
nndan kaynaklanır53. Bunlann yanı sıra bir başka tanıma göre ise kaygı, nesnesiz olma
sı sebebiyİe korkudan farklı bir karakter arz eder54. 

Kaygının özne-merkezci bir yapıda ele alınması birey için tehlikelidir. Çünkü bu du
rumdaki bireyin psikolojik yapısında kendine karşı yapılan her türlü girişim kuşkuyla 
karşılanır ve onu kaygılandınr55. Öte yandan bugüne kadar bilinen patolojik anlamdaki 
kaygının, savunma mekan.izmalannın harekete geçineisi olarak düşünülen kaygı ile ne 
derecede örtüşebileceği de netleşmemiş bir sorundur56. Konunun netleşmesi için daha 
fazla araştırmalar yapılmalıdır. 

Kaygı bozukluğu/anxiety disorder; belirlenebilir bir olayla, nesneyle vb. orantılı ol
mayan tedirginlik, kaygı, korku vb. gibi olumsuz duygularla ifadelendirilen ve bu duy
gulardan dolayı bireyin psikolojik mekanizmasındaki genel işleyişte olums.uzluklara ne
den olan çeşitli uyumsuzluk rahatsızlıklan için kullanılan bir DSM-IV kategorisidir. 
Bunlar arasında; agorafobi, basit fobiler, sosyal fobi, akut stres rahatsızlığı, genelleştiril
miş kaygı bozukluğu, panik, travma sonrası, stres rahatsızlıklan .vb. sayılabilir57. Bun
lardan genel kaygı bozukluğu, akut ya da kronik olarak görülebilir. Bireyin rahatsızlık 
öncesindeki kişilik yapısı dengeli ve uyumluysa, benlik savunma düzenlerini iyi kulla
nabiliyorsa ve karşılaşılan zorlanmalar şiddetli ve yineleyici değilse, hastalığın gelişme-

49) Güney, Davranış Bilimleri Sözlüğü, sh. 164; Ayrıca krş. Geçtan, Engin, Insan Olmak, Remzi Kita
bevi, 17.Baskı, İstanbul-1996, sh. 85-96. 

50) Kunz, Hans, "Kaygının Antropo1ojisi Üstüne", (Çev. Nasuh Bann), Korku ve Kaygı (içinde), [Ed. 
Hoimar von Ditfurth], Metis Yayınlan, İstanbu1-1991, sh. 61. 

51) YaJom, 1rvın, Varoluşçu Psikoterapi 1 Existential Psyhotherapy, (Çev. Zeliha, İ. Babayiğit), Kabal
cı Yayınevi, 2.Baskı, İstanbul-2000, sh .. 173-179. 

52) Kunz, Kaygının Antropolojisi, sh. 61. 
53) Kunz, a.g.e., sh. 59; Ayrıca bkz. Kılıçbay, Mehmet Ali, "Uygarlığın Ödülü Olarak Kaygı", Doğu

Batı Düşünce Dergisi, Ankara-1999, S.6, sh. 125-126. 
54) Budak, Psikoloji Sözlüğü, sh. 437. 
55) Bilz, Rudolf; "Kaygı Yaşantısındak:i Özne-Merkezcilik", (Çev. Nasuh Bann), Korku ve Kaygı (için

de), [Ed. Hoimar von Ditfurth], Metis Yayınlan, İstanbul-1991, sh. 108-109; Ayrıca kaygının "umut 
ve umutsuzluk" ile ilişkisi için bkz. Fromm, Erich, Umut Devrimi 1 The Revolution of Hope, (Çev. 
Şernsa Yeğin), Payel Yayınlan, 2. Baskı, İstanbul-1995, sh. 20-27. 

56) Cohen, Kaygıyı Nicelendirme Denemeleri, sh. 100;Ayrıca krş. Eisenberg, Sheldon & Delaney, Da
niel J., Psikolojik Danışma Süreci, (Çev. N. Ören & M. Takkaç), MEB Yayınlan, İstanbul-1993, sh. 
57-59. 

57) Budak, Psikoloji Sözlüğü, sh. 437; Kaygı bozukluklan ile ilgili daha geniş bilgi için ayrıca bkz. 
Köknel, Ruh Sağlığı, sh. 333-376. 
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si ve bireyin tedaviye cevabı daha olumlu olab.ifir58. Ancak burada önemli olan bir n ok" 
ta da, genel kaygı bozukluğunun ruhsal bulgu ve belirtilerinin depresyonlarda bir yan be~ 
lirti olarak görülen aşın kaygıdan aynlrnasıdır59. Bu bağlamda kaygı ile nevrotik kaygı 
arasındaki farkın belirlenmesi de önem arz eder. Nevrotik kaygı şikayetleriyle psikiyat
ra giden.bireylerin duydukları kaygı, yabancı ve anlamsız bir özellik taşır. Bu tür kaygı
larda: hastalık niteliği çok açıktır ve sık sık görülen bu kaygılar sürekli ve düzenli kriz
ler olarak ortaya çıkar. Ayrıca kalp atışları ve soluk alıp vermedeki değişimler gibi güç
lü fizyolojik semptomlarla birlikte görüliif60. 

a.c. Depresyon 

Depresyon/depression; bireyde meydana gelen bir ümitsizlik, karamsarlık, yete~iz
lik, ke~dine güvensizlik, çaresizlik ve değersizlik duygusudur. Bireyin normalde hoşlan
dığı etkinliklere veya daha genel anlamıyla yaşama karşı ilgisiz olması sebebiyle hiçbir 
şeyden zevk alamaması, aşın durumlarda ölümü ve intilıarı düşünmesiyle tanımlanabi
len ve bir sınavı, işi veya yakını kaybetme gibi belirlenebilir bir olaya bağlı olarak orta
ya çıkan ruhsal bir çökkünlük durumudur61. Ayrıca depresyon, bireyin hayattan zevk al
masının azalması ve motivasyonunun düşmesi; çaresizlik ve yetersizlik hisleri ile uyku
suzluk ve iştahsızlık gibi semptomlarla ortaya çıkan duygulanım bozukluğu durumu ola
rak da tanımlanabilif62. Belirtileri ise hemen hemen stres ve kaygı belirtileri ile aynıdır. 
Bu bağlamda patolojik olmayan depresyon normal olup sıkça rastlanan ve geçici bir ruh
sal durumdur. Söz konusu bu durum, genellikle herhangi bir müdahaleye gerek kalmak
sızın kendiliğinden geçer. Bu ruh halinin dışa vurumları ise son derece değişken ve kül
türe özgü olabilmektedir63. Öte yandan depresyon ve kaygının zaman içinde birbirine 
dönüşebilen hem ortak h~m de ay~şan yönlerinin olduğunu savunan yaklaşımlar olduğu 
gibi64 depresyonun psiko-dinamiğine ilişkin çeşitli psikoloji ekolleri tarafından farklı 
açıklama modelleri de geliştirilmiştir65 (geliştirilen örnek bir modelin şematik gösterimi 
için bkz. Şekil-4). 

58) Köknel, Ruh Sağlığı, sh. 
59) Köknel, a.g.e., sh. 334. 

60) Richter, Kaygının Psikanalizi Üstüne, sh. 74,78; Dağ, İhsan, "Psikolojinin Işığında Kaygı", Doğu
Batı Düşünce Dergisi, Ankara-1999, S.6, sh. 168; Aynca kaygı ve nevroz ilişkisiyle ilgili aynntılı 
bilgi için bkz. Homey, Karen, Çağımızın Nevrotik Kişiliği 1 The N eurotic PersonaUty of O ur Time, 
(Çev. Selçuk Budak), Öteki Yayınları, 4. Baskı, Ankara-1999, sh. 32-46. 

61) Budak, Psikoloji Sözlüğü, sh. 204; Atkinson, Rita L. ve ark.; Psikolojiye Giriş-ll, (Çev. K. M. Ata-
kay &Aysun Yavuz), Sosyal Yayınlar, İstanbul-1995, sh. 622. 

62) Güney, Davranış Bilimleri Sözlüğü, sh. 71. 

63) Budak, Psikoloji Sözlüğü, sh. 204. 

64) Dürü, Çağay, "Kaygı ve Depresyon: Psikopatolojik Bir Bakış", Doğu-Batı Düşünce Dergisi, Anka
ra-1999, S.6, sh. 178-180. 

65) Konuyla ilgili aynntılı bilgi için ayrıca bkz. Alper, Yusuf, Biltün Yönleriyle Depresyon, Gendaş Ya
yınları, İstanbul-1999, sh. 43-58. 
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Şekil-4: Depresyonun azalmış pekiştinne modeli66 

Kişisel özelliklere 
bağlı potansiyel 

pekiştirici 
olayiann azlığı 

Çevrede fazla 
pekiştinne 
bulunmayışı 

Kişide fazla etkili 

-

Düşük 
olumlu 

pekiştinne 

-ııı- davranış ve beceri 1------__.. 
olmayışı 

1 Depresyonun sosyal L 
'-------------------11--:olarak pekiştirilmesi , ..... 

Depresyon, DSM-IV'te şiddetine, tekrarlanma sıklığına ve mani veya hipomani ile 
birlikte nüksedip etmemesine bağlı olarak farklı kategorilerde değerlendirili.f67. Zaten 
depresyonların sınıflandınlmasına ilişkin tek bir kategori yoktur. Kaldı ki DSM-III ve 
DSM-III R'nin tanı ve sınıflandırma açısından önemli eksiklikleri vardır. Daha önce de 
kısmen temas edildiği gibi bütün DSM'ler, ABD'de geliştirilip düzenlendiği için söz ko
nusu kategoriler bu kültürün uzantısı olarak ele alınmıştır. Bu sebeple başka kültürlere 
ve toplumsal yapılara uygulamada ciddi problemler ortaya çıkınıştır68. Aynca sınıflama
larda, farklı unsurları eksen alınayla ilgili de çeşitli tartışmalar vardır. Bu çeşitlilik sade
ce depresyon için değil, yine daha önce ifade edildiği gibi stres ve kaygı için de geçerli
dir69. Bunların yanında depresyonun tanısı ve yoğunluğunu tespit etmek amacıyla gerek 
Türkiye'de gerekse dış ülkelerde geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış; Süreksiz Du
rumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği/State-Trait Anxiety Inventory/STAI, Ruhsal Belirti Tara
ma Çizelgesi/Symptom Check List-90/SCL-90, Hornilton Depresyon Ölçeği/Homilton 
Depression Rating Scale!HDÖ, Zung Depresyon Ölçeği/Zung Self-Rating Depression 
Scale/ZDS, Beck Depresyon Ölçeği/Beck Depression Inventory/BDÖ gibi ölçekler kul
lanılmaktadır70. 

Depresyona neden olan faktörler başlıca iki kategoride değerlendirilebilir. Birincisi, 
biyo-kimyasal faktörlerdir ki, biyojenik aminler denilen noradrenalin ve seratoninin 

66) Aticinson ve ark., Psikolojiye Giriş-ll, sh. 627. 
67) Budak, Psikoloji Sözlüğü, sh. 204-205. 
68) Sayar, Kemal, Psikiyatri ve Kültür, İnsan Yayınlan, İstanbul-2000, sh. 19-26. 
69) Köknel, Depresyon, sh. 82-84. 
70) Depresyon ölçekleriyle ilgili aynntılı bilgi için aynca bkz. Köknel, a.g.e., sh. ll0-117. 
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azalması veya artması durumunda depresyon ortaya çıkabilir. İkinci faktör ise asıl ko
nuyla ilgili olan psikolojik ve psikodinamik faktörlerdir. Bu bağlamda yakınının ölümü 
ve onurunu zedeleyen olaylar gibi bireyin hayatında önemli yer tutan ve onda kalıcı iz
ler bırakan çeşitli yaşam olaylan başlıca psikolojik faktörlerdendir71. Aynca bunlara ila
veten, birey benliğinin yapısı ve gelişmesi de depresyonla ilgili açıklania yapan bütün 
psikoİoji ekaileri tarafından psikolojik faktörler içerisinde değerlendirilmiştir72. Öte 
yandan depresyonlara yatkın kişilik ve beden yapısı özellikleri üzerinde de çalışmalar· 
yapılmıştır73. 

Uzun sürmesi sebebiyle bireyin sosyal ve bireysel yaşam alanlan üzerindeki olwİı
suz etkilerinin hissedilir derecede ağır olması durumunda depresyon, psikiyatrik bir ra
hatsızlık olarak değerlendirilir74. Bu durumda depresyanin birey, giderek diğerkarn his
ler duyma kabiliyetini kaybeder ve acı veren güçsüzlüğü, onu çevresinden nefret etme
ye iter75. İşte bu psikolojik tabloda intihar, depresyanin bireyler için dertlerinden kurtu
luş yolu olarak görülebifu76. Zaten yapılan araştırmalar sonucunda, gerçek intihar etme 
riskinin en yüksek olduğu ruhsal bozukluklarm başında depresyonlann gel<;Jiği görül
müştür. Ölümle sonuçlanan intihar girişimlerinin yaklaşık %65'i depresyon tanısı kon
muş duygutanım bozukluğu olan bireylerdir77. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar, depres
yonun son 25 yılda 10 ile 20 kat arasında bir artış gösterdiğini; dolayısıyla depresyanin 
hastalann, hastanelerin psikiyatri servislerinde yatan hastalann yaklaşık %75'ini oluş
turduğunu saptamıştır78. Yine konu ile ilgili ABD, İngiltere ve İskandinav ülkelerinde 
yapılan araştırma sonuçlanna göre ise; tüm depresyon vakalarının bir yılda diğer rahat
sızlıklar içindeki oranı %20 ile 30 kat artış göstermiştir. Konuyla ilgili Türkiye'de yapı
lan alan araştırmalannda da benzer sonuçlar elde edilmiştir79. Konunun psikolojik oldu
ğu kadar elbette ki sosyolojik sebepleri de vardır. Bu bağlamda modem dünyanın mo
dem şehirlerinde yaklaşık 150 milyon depresyanin hasta yaşamasının en büyük sebebi
nin sosyal şuurun kaybolması olduğu söylenebilifSO. 

71) Alper, Depresyon, sh. 35-41. 
72) Köknel, Depresyon, sh. 47. 
73) Köknel, a.g.e., sh. 43-45,53. 
74) Budak, Psikoloji Sözlüğü, sh. 204. 
75) Foulquie, Paul, Pedagoji Sözlüğü 1 Dictionnaire de la Langue Pedagogique, (Çev. Cenap Karaim

ya), Sosyal Yayınlar, istanbul-1994, sh. 90; Aynca cinsiyet bağlamında depresyonlu kadın hakkın
da bilgi için bkz. Graber, Gustav, H., Kadın Psikolojisi, (Çev. Kamuran Şipal), Cem Yayınevi, 2. 
Baskı, İstanbul-1998, sh. 152-154. 

76) Adler, Alfred, Psikolojik Aktivite 1 Süperiority and Sociallnterest, (Çev. Belkıs Çorakçı), Say Ya
yınlan, 2. Baskı, İstanbul-1993, sh. 268. 

77) Köknel, Dt;presyon, sh. 123; Aynca krş. Durkheim, Eınile, Intihar 1 Le Suicide: Etude de Sociolo-
gie, (Çev. Ozer Ozanlcaya), İmge Kitabevi, Ankara-1992, sh. 44-48. 

78) Alper, Depresyon, sh. 20-21. 
79) Köknel, Depresyon, sh. 304-310. 
80) Saygılı, Şehir ve Akıl Hastalıkları, sh. 80. 
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Depresyonlarda genelde tedavi yöntemi olarak destekleyici,· davranışçı ve b ilişsel 
psikolojik tedavi yöntemleri uygulanıı-81. Bu yöntemlerin başlıca amacı, depresif duru
mu düzeltmek olduğu için hastanın kişiliğine zarar verilmez82. Bu psikoterapik yöntem
lerin yanı sıra depresyon tedavisinde antidepresan ilaçlar da kullanılır. Söz konusu bu 
ilaçlar, depresyonlarda bedensel sinir sistemiyle ilgili duygulanım ve bilişsel alanlarda . 
meydana gelen tahribatı tümüyle ortadan kaldırma veya azaltına amacına yönelik oldu
ğu için bireydeki ruhsal çöküntü yü azaltarak onun yaşarnma canlılık katınayı hedefleı-83. 

b. Başa Çıkma Metodu 

Psikoloji literatüründe kullanılan başa çıkma/coping kavramı; bireyin, güdüsel çatış
malannın çözümlenememesinden kaynaklanan stres ve kaygısını azaltmaya yönelik ola
rak yaptığı davranışlar84 ve onun psikolojik yapısını zorlayan iç ve dış taleplerin yöne
tilmesi işlevi olarak tanımlanabiliı-85. Bu bağlamda başa çıkma metotlarını ise; bireyle
rin psikolojik yapılan nı zorlayan bu stresli ve kaygılı durumlara karşı gösterdikleri reak
siyonlann kontrollü ve yöntemsel stratejileri şeklinde değerlendirmek mümkündüı-86. 
Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda; bireylerin stres ve kaygıyla başa çıkmak için prob
lem ve duygu odaklı olmak üzere iki temel başa çıkma metodu geliştirdikleri tespit edil
miştiı-87. Bunlardan probleme dayalı başa çıkma metodunda birey, öncelikle karşı karşı
ya kaldığı problemi tanımlar ve bu probleme alternatif çözümler üreterek, içlerinden 
probleminin çözümüne en uygun olanını seçip uygulamaya çalışır. Öte yandan duygusal 
başa çıkma yönteminde ise, problemi, olayı veya durumu değiştirerneyen birey, söz ko
nusu durumlarla ilgili duygularını ve tutumlarını değiştirmeye çalışıı-88. Genelde duygu 
odaklı başa çıkma yöntemlerinde kullanılan savunma mekanizmaları, diğer metotlarla 
birlikte kullanıldığında pek işe yaramaz. Ancak problemin çözümüne yönelik bir şey ya
pılamadığı zamanlarda, bireyin problemlerini geçici olarak çözebiliı-89 (aynca bkz. Şe
kil-5). Özetle, konuyla ilgili çalışma yapan araştırmacılar, bireyin strese ve kaygıya kar
şı tutumlan üzerinde durmuşlar ve bu tutumlann; bireyin sosyal yatkınlığı, özel stresli 
olaylan genei değerlendirme biçimi ve-kullandığı başa çıkma metotlan olmak üzere üç 
ayn faktörden etkilendiğini saptamışlardır. Neticede bu faktörlerden her birinin, başka 
alanlardaki sosyal destek türleriyle ilişkili olduğunu ve bu faktörlerden özellikle başa 
çıkma metotlarının, bireyin edinmiş olduğu bilgisel desteğiyle ve bireysel donanımlany
la yakından ilgili olduğunu ifade etrnişlerdir90. 

8 1) Köknel, Depresyon, sh. 212; Yöntemlerle ilgili aynntılı bilgi için aynca bkz. Alper, Depresyon, sh. 
73-147. 

82) Alper, a.g.e., sh. 73. 
83) Köknel, Depresyon, sh. 260. 
84) Güney, Davranış Bilimleri Sözlüğü, sh. 30. 
85) Banyard, Philip & Hayes, Nicky, Psychology: Theory and Application, Chapman & Hall, London-

1994, sh. 96. 
86) Crider, A. B. ve ark., Psychology, H. C. College Publishers, 4. Edi tion, New York-1993, sh. 555. 
87) Crider ve ark., Psychology, sh. 555-556,561-562. 
88) Atkinson ve ark., Psikolojiye Giriş, sh. 509-515. 
89) Crider ve ark., Psychology, sh. 556. 
90) Banyard & Hayes, Psychology, sh. 102. 
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Şekil-S: Savunma mekanizmalannın birey üzerirıdeki geçici olarak yaptığı 
yanştıncı fonksiyonun işleme mekanizması91 

Savunma 
Mekanizmalan 

Problemierin 

~~.=ı=~-, 
tekrar devam etmesi 

ve rahatlamalar) 

Yaşamın zorluklannı yenme gücünü kazandınna işleminin, yani başa çıkma metotla'
nnın birey için; tehdit edici bir dünyaya karşı bireyin kendini kabul ettirmeyi öğrenme
si, anlamlı bir yaşam sürmesi ve toplumsal yaşama uyum sağlayıp insanlarla ilişki kur
ması gibi başlıca üç yönünün olduğunu ifade etmek mümkündür92. Konuyla ilgili Ba
tı'da yapılan araştırmalarda ise; davranışsal müdahalelerle bireyin başa çıkma yetenek
lerinin arttınlabileceği ve bu durumun da uzun vadede bireye fayda sağlayabileceği tes
pit edilmiştir93. Öte yandan sağlık psikolojisinin gelişmesi sonucunda, başa çıkma me
totlannın araştıniması için bir çerçeve ortaya konmuştur. Söz konusu bu çerçeve; başa 
çıkma ile ilgili mekanizma (aynca bkz. Şekil-6), başa çıkma tecrübesi ve başa çıkma ko
nusunda geliştirilen değişik stratejiler olmak üzere başlıca üç açıdan ele alınmıştır94. 

1 

Şekil-6: Başa çıkma metotlarl!lln işleme mekanizması 
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BAŞAÇlKMA 
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BAŞAÇlKMA 

METODU 

(rahatlama süreci) 
[-] 

Bozulan ruh 
sağlığının 

devam etmesi 

91) Makaledeki bu ve bundan sonraki kaynak belirtilmeyen şekiller, yazar tarafından çizilmiştir. [M.K.]. 
92) Alan, Şerafeddin, "Tedavide Madde ve Mana", Sızıntı Dergisi, İzmir-1980, S.20, sh. 22. 
93) Banyard & Hayes, Psychology, sh. 99. 
94) Banyard & Hayes, a.g.e., sh. 96. 
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Bireyin yaşadığı stres, kaygı ve depresyonun biçimi, şiddeti ve dışa yansıyan belirti
leri ne şekilde olursa olsun, onun bu rahatsızlıklan meydana getiren çevreyi algılayışı, 
takınılacak tutumlar ve yapılacak davranışlar bakımından önemlidir. Bu bağlamda söz 
konusu rahatsızlıklar ister dışardan gelen bir nesneden isterse kendinden kaynaklansın, 
birey değişik süreçler içerisinde bunlara farklı cevaplar verebilir. Burada öncelikle stres, · 
kaygı ve depresyonu meydana getiren durumlann algılanması ve anlaşılması söz konu
sudur. Bu süreç, söz konusu rahatsızlıklan bilinçlendirir. İkinci aşamada ise, bu süreçle
re karşı bilinçli veya bilinç dışı bir savunma mekanizması düzenlenir. Bu savunmada, ra- · 

1 
. hatsızlığın biçimine, şiddetine, süresine, kişiliği oluşturan katmaniann gelişmesine ve · 

özelliklerine göre çeşitli düzenlemeler oluşur. Bunlardan bir kısmı olumlu ve başanlı sa
vunma düzenleri olup, bireyin kişiliğinin gelişmesinde ve ruh sağlığının di!_z~lerek de
vam etmesinde önemli rol oynarlar. Başansız savunma düzenleri ise, bu rahatsızlıklara 
karşı kişilik gelişimini olumsuz olarak etkileyen ya da ruh sağlığını bozucu nitelikteki 
savunma düzenleridir95. · 

Bireyin karşı karşıya kaldığı psikolojik çatışmalarla ve problemlerle başa çıkabilme
si, onun bu konulardaki donanımıyla yakından ilgilidir. Yukanda da ifade edildiği gibi 
birey, böyle problemlerle karşı karşıya kaldığında başa çıkma anlamında olumlu ya da 
olumsuz duygu odaklı savunma düzenlerini kullanır. Bunlardan olumlu savunma düzen
leri, ya da bir diğer ifadeyle yüceltme, öz geçicilik, sezinleme, şakaya vurma ve denge
leme gibi savunma mekanizmalan kullanıldığında, bir anlamda olumlu başa çıkma me
todu; gerçekleri çarpıtma, gerçeklerden kaçma, denetleme, yadsıma, gerileme, utangaç
lık, cinselleştirme ve tepki oluşturma gibi olumsuz savunma düzenleri geliştirildiğinde 
ise, duygu odaklı olumsuz başa çıkma metotlannın kullanıldığını ifade etmek mümkün
dür%. Ancak olumsuz başa çıkınada kullanılan bu tepkiler, genellikle kontrolsüz olarak 
ortaya çıkan duygusal tepkilerdir97. 

Bugün Batı, bireyin psikolojik yönünün, ciddiye alınması gerekli bir gerçeklik oldu
ğunu keşfetmiş durumdadır. Bu çabalann sonucunda onun psikolojik benliğini araştır
mak için çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır98. Ancak dünya da psikiyatri biliminin bu
gün geldiği nokta itibariyle, psikolojik tedavi yöntemlerinin adiandıniması ve sınıflan
dmlması konulannda tartışmalar MHl. devam etmesine rağmen temelde tedavi durumu
nun biçimine ve bu biçimde kullanılan ruhsal öğretiye göre tedavi yöntemleri bireysel ve 
grup tedavileri diye ikiye aynldığını ifade etmek mümkündür99. Bu bağlamda bugün 

95) Köknel, Kişilik, sh. 137. 

96) Köknel, a.g.e., sh. 138-153. 

97) Bal taş, Sağlık Psikolojisi, sh. 149. 

98) Alan, Tedavide Madde ve M/ina, sh. 22. 

99) Köknel, Depresyon, sh. 2ll; Aynca krş. Masson, Jeffrey, Psikiyatrinin Zorbalığı 1 Against Therapy: 
The Tyranny of Psychotherapy, (Çev. Reha Pınar), Doruk Yayınlan, Ankara-1997, sh. 184-208; De
mirsar, Aydın, Psikoterapi Türleri, Bursa Hakimiyet Baskı Tesisleri, Bursa-1990, sh. 27; Freud, 
Sigmund, Psikanaliz Üzerine, (Çev. Kamuran Şipal), Cem Yayınevi, İstanbul-1998, sh. 16-3l;Ay
nca psikanalitik tedavi yöntemleri için bkz. Horney, Karen, Nevrozlar ve Insan Gelişimi 1 Nevrosis 
and Huınan Growth, (Çev. Selçuk Budak), Öteki Yayınlan, 3. Baskı, Ankara-1996, sh. 358-392. 
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psikiyatri kliniklerinde kullanılan başa çıkma metotlan, asıl tedavi yöntemleri arasında 
değil de destekleyici tedavi metotlan arasında değerlendirilebilir. Zaten psikolojik teda
vilerde en sık kullanılan yöntemler, destekleyici psikoterapi yöntemleri/suggestive 
psychotherapy'dirlOO. Bu tür tedavilerde hastanın benlik güçlerine dayanılarak, bozulan 
ruhsal dengesinin yeniden düzeltilmesi hedeflenir. Terapi esnasında, psikolojik çatışma·· 
ve ka5'gılara yol açan durumların duygusal yükleriyle birlikte yeniden anlatılması sağla
narak, hasta baskı altında kalan ve çeşitli yakınmalara sebep olan olumsuz duygusal coş
kulanım durumundan kurtanlmaya çalışılırıoı. 

Yukanda da ifade edildiği gibi bilimsel anlamdaki başa çıkma metotlarının en iyi uy
gulandığı ve öğretildiği yerler, kuşkusuz psikiyatri poliklinikleridir. Ancak son dönem
lerde, bu metotlann uygulanması ve öğretilmesi yerine hastalara anti-depresan ilaçlar 
verilerek, sanki metotlann uygulanmasım ve ralıatsızlığın çözümünü tekelci bir zihniyet
le ellerinde tutma çabasının olduğunu söylemek mümkündür. Bu anlamda Türkiye'deki 
nüfusa bakıldığında, psikolojik problemlerini çözmek için herhangi bir yetkili kuruma 
başvurma oranı da maalesef oldukça düşüktür. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafın
dan 1988 yılında yaptınlan geniş ömeklemli bir alan araştırmasında; denekierin son bir 
yıl içinde psikolojik şikayetleri sebebiyle tedavi için başvuru oramnın %4.7 olduğu ve 
cinsiyet faktörüne göre kadıniann başvuru oranlannın erkeklere göre iki kat daha fazla 
olduğu saptanmıştır. Aynca aynı raporda, psikolojik sebeplerle tedavi amacına yönelik 
ilk baş vurolan şahıslann, sıklık dereceleriİle göre %39 psikiyatr uzmanı, %33 psikiyat
ri dışı tıp uzmanı, %21 pratisyen hekim, %3.6 ise hoca/din adamı olduğu ortaya çıkanl
ınıştır. Öte yandan araştırma anında denekierin psikotrop ilaç kullanma sıklığı %5 ola
rak saptanınış, genel anlamda psikolojik amaçlı ilaç kullanma oramnın yine kadınlarda, 
erkeklere oranla iki kat daha fazla olduğu ve kullanılan bu ilaçlann 2/3 'ünü antidepre
sanlar, 1/4'ünü ise sedatif!hipnotiklerin oluşturduğu belirtilmiştirl02. 

Davranış terapi yaklaşıınının köklerinin Pavlow ve Skinner'e ait çalışmalara kadar 
dayandıran biyolojik eksenli psikiyatri ekallerine göre; kompleks ruhsal faaliyetlerden 
basit refleksiere kadar bireyin psiko-fizik yapısındaki her şey fiziki ve kimyevi temelli 
yaklaşımlarla çözülüp anlaşılabilir. Bugün psikiyatri alanında gelinen noktada ise yuka
nda da kısaca ifade edildiği gibi hastalara farmakolojik bağlamda fiziki ve kimyevi te
mel referanslı ilaç tedavileri uygulanır. Fakat bireyin faaliyetleri, kompleks yapı arz et
mesi sebebiyle bir bütünlük içinde ele alınmalıdır. Zaten söz konusu durum da, psikolo
ji ve psikiyatri biliminin meşruiyet zerninini oluşturur. İşte bu noktada, dini kaynaklı de
ğer ölçüleriyle Batı 'nın farmakolojik tecrübelerinin yoğrularak oluşturulacak olan yeni 
psikoterapi yöntemlerinin de göz ardı edilmemesi ve üzerinde çalışmalar yapılması ge
rektiğini söylemek mürnkündürl03. 

100) Konuyla ilgili aynntılı bilgi için aynca bkz. Tura, Saffet M., Günümüzde Psikoterapi, Metis Ya
yınlan, istanbul-2000, sh. 192-222. 

101) Kö~el, Ruh Sağlığı, sh. 419-421; Geçtan, Engin, Psikanaliz ve Sonrası, Remzi Kitabevi, 7. B~
kı, Istanbul-1996, sh. 70-71; Geçtan, Engin, Varoluş ve Psildyatri, Remzi Kitabevi, 4. Baskı, Is
tanbul-1994, sh. 49-58. 

102) Erol, Neşe ve ark., Türkiye Ruh Sağlığı Profili Raporu, S.B.T.S.H.G.M., Ankara-1998, (U.Ü.Tıp 
Fakültesi Kütüphanesi, No:9263), sh. 96. 
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c. Dini Başa Çıkma 

Makalede buraya kadar başa çıkma ile ilgili açıklanan bilgiler, genel psikoloji litera
türü çerçevesinde değerlendirilen verilerdir. Ancak din psikolojisi alanında da, makale
nin girişinde de belirtildiği gibi "dini başa çıkma" ile ilgili çalışmalar yapılmış ve bu 
araştırmalar sonucunda "dini başa çıkma teorisi" geliştirilmiştir. Teoriyle ilgili yapılan · 
bu çalışmalarda, dini inanç ve pratiklerin psikolojik etkilerinin, bireyin karşılaştığı psi
kolojik kökenli problemierin çözümüne yardımcı olup olmadığı, araştınlrnış ve sonunda 
araştımıalann çoğundan elde edilen verilere göre dini başa çıkmanın, bireyin ruh sağlı
ğına olumlu etkilerinin olduğu saptanmıştır104. 

Dini başa çıkma!religious coping; bireyin sahip olduğu dini inançlannı ve yaptığı di
ni pratiklerini, genelde stres ve kaygıdan kaynaklanan psikolojik çatışmalannraZaltma
ya veya yok etmeye yönelik fonksiyonel anlamda kullanma eğilirni şeklinde tanımlana
bilir. Görüleceği üzere normal başa çıkma ile dini başa çıkmanın işleyiş mekanizması ay
nı olup (aynca krş. Şekil-7), sadece çözüme yönelik geliştirilen referans noktalan fark
lıdır. Bu anlamda normal başa çıkınada kullanılan referanslar, bireyin kendi yetenekleri· 
ve donanımsal edinimieri iken, dini başa çıkmadaki referanslar ise, sahip olduğu dini 
inanç ve eğilimler ile dua ve ibadet gibi kutsal nitelikli yaptığı dini pratikler ve ayinler
dir. Dolayısıyla temelde.kompleks bir yapı arz eden dini başa çıkmayı; stres ve kaygı gi
bi bireyin psikolojik yapısında gerilim meydana getiren unsurlann, dini inanç ve pratik
ler yoluyla miniinize veya nötralize edilmeye çalışılması olarak özetlemek mümkün
dürl05. Din, sistemli bir bütünlük içerisinde bireyin hayatındaki birçok amaca hizmet 
eder. Bu anlamda dindar birey, kontrol edemediği veya üstesinden gelemediği durumlar
da dinsel sistemin ona sunduğu anlam bütünlüğü çerçevesinde dini duygu, düşünce ve 
davranışlannı kullanmaya eğilim gösterir. Dolayısıyla söz konusu bu eğilimle birey, kar
şı karşıya kaldığı problemin çözümünü hedefleyerek sonuç itibariyle rahatlamayı ve hu
zura kavuşmayı amaçlar. 

Dini olmayan başa çıkınada olduğu gibi dini başa çıkınada da, birey önce ön değer
lendirme mahiyetinde, probleminin ne olduğunu ve bu problemin kendisi için bir tehli
ke arz edip arz etmediğini anlamaya çalışır. İkinci aşamadaki değerlendirmede ise, şayet 
problem kendisi için bir tehlike veya tehdit unsuru taşıyorsa dini başa çıkma metotlann
dan birini veya bir kaçını kullanmaya başlar. Bu anlamda en çok kullanılan canlı ve an
lamlı dini başa çıkma metodu duadır. Öte yandan dinin, bireylere duygulannı kontrol et
meyi öğretmesi duygu odaklı başa çıkma metodunu kullanma oranını artınr. Bazen de 

103) Alan, Yusuf, "İslami Psikiyatri", Sızıntı Dergisi, İzmir-1990, S.135, sh. 103. 

104) Teoriyle ilgili örnek araştırma sonuçlan için bkz.Pargaınent, Kennet, 1., "Methots ofReligious Co
ping with GulfWar: Cross-sectional and Longitudinal Analysis", Journalfor the Scientific Study 
of Religion, 1994, C.33, S.4, sh. 353-357; Schaefer, Charles A.& Gorsuch, Richard L., "Stiational 
and Personal Variations in Religious Coping", Journal for the Scientific Study of Religion, 1993, 
C.32, S.2, sh. 136-146. 

105) Topuz, İlhan, "Dini Başa Çıkma 1 Religious Coping", Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensti
tüsü, (Yayımlanmarnış Doktora Seminer Çalışması), Bursa-1999, sh. 4. 
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bireyin öğrendiği dini bilgiler, problemin çözümüne yardımcı olur, söz konusu bu durum 
da probleme dayalı dini başa çıkmayı artırır. Ancak başarılı bir dini başa çıkınada her iki 

· yöntem de aym anda kullamlabilmelidir106. Bu bağlamda dini başa çıkmamn ruh sı,ığlı
ğı üzerindeki etkileriyle ilgili konunun başında da ifade edildiği gibi birçok çalışma ya
pılmıştır. Konuyla ilgili Batı'da yapılan 130 çalışmamn sonuçları genel olarak değerlen,. 
dirildtğinde; dini başa çıkma yöntemlerinin stres, kaygı ve depresyon gibi olumsuz p&İ:
kolojik olguların giderilmesinde önemli ölçüde olumlu etkilerinin olduğu tespit edilmiş,
tirl07. 

Şekil-7: Dini başa çıkma metotlarının işleme mekanizması 

Bireyde meydana 
gelen psikolojik 
gerilim ve 
huzursuzluk hali 
(engellenme) 

OLUMLUDiNi 
BAŞAÇlKMA 

,---(:-a-::-D_u_su-··r-ec-i)~rs~~Yi 
Ruh sağlığını 

bozan 
(stres, kaygı, 
depresy on) 

unsurlar 

problem veya duygu 
odaklı başa çıkma 
metotlaoru kullanma 

'~J!~~~~li:!~ 

[+] 

OLUMSUZDiNi 
BAŞAÇlKMA 

METODU 

(rahatlama süreci) 
[-] 

d. Dini Başa Çıkma Metodu Olarak Dna ve İbadet Fenomeni 

d.a. Dna 

Bozulan ruh 
sa~ğının 

devam etmesi 

Psikolojide bireyi davranışa iten nedenlere güdü denir. Güdüler, bireyin istek ve ih
tiyaçları neticesinde ortaya çıkarlar. B\ı bağlamda duayı da, bireyin tabü ihtiyaçları içe
risinde değerlendirmek mümkündür. Dolayısıyla dua etme davranışının temelinde de ba
zı güdüler vardır. Ancak burada duaya, tek bir güdün ün sebep olduğunu iddia etmek ol
dukça zordur108. Vergote'ye göre dua; psikanalitik tedaviye benzer bir yol izler. Psika
nalitik tedavinin temel prensibinin "hareket etmeden her şeyi olduğu gibi anlatmak" ol
duğu düşünüldüğünde, ilke olarak başkalarıyla konuşmayı engelleyen düşünceleri unut
maktan kurtaran sözler, tedavi edici bir özelliğe sahiptir. Bu bağlamda dua eden birey de, 
kendine yalan söylenmesinin mümkün olmadığına inandığı aşkın varlığa!fanrı 'ya, baş
kalarından gizlediği her şeyi söyleyerek, kendisinin Tann ile olan ilişkisi konusundaki 

106) Topuz, Dini Başa Çıkma, sh. 7-8. 

107) Argyle, Michael, Psychology and Religion: An /ntroduction, Routledge, London and New York-
2000, sh. 160,165. 

108) Doğan, Mebriire, Duanın Psilwlojik ve Psilwterapik Etkileri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Te
zi), Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa-1997, sh. 12. 
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gerçeği gizlerneden olduğu gibi kiıbullenir. Bireyin psikolojik işleyişinden meydana ge
len bazı bozukluklann dua ve dini telkin yoluyla iyileştirildiği, psikolog ve psikiyatrlar 
tarafından da bilinen bir psikolojik realitedirl09. Konuyla ilgili yüksek öğrenim gençliği 
üzerinde yapılan bir alan araştırmasında; öğrencilerin %60.3'ü ara sıra, %32.3'ü de de
vamlı olarak dua esnasında Allah ile psikolojik yakınlık içinde olduklannı ifade etmiş- . 
lerdir. Elbette ki duanın dini başa çıkma metodu olarak kullanılıp gencin üzerindeki 
olumlu psikolojik etkilerinin olabilmesi, dua esnasındaki konsantrasyona yani içtenlik 
derecesine bağlıdır. Aynı araştırmada, duanın kabul olup olmamasının, dini inançlannda 
ve tutumlannda bir değişiklik meydana getirmediğini söyleyenierin oranı ise %56.6'dır. 
Aynca buna ilaveten, "dualar kabul olsa da olmasa da dua etmeye devam edilmelidir", 
diyenierin oranı %29.4 olurken, gençlerin %91.5'inin duayı, 'tevekkül merkezli' algıla
dıklan tespit edilmiştir! ıo. Aynı evren üzerinde yapılan bir başka ampirik çalışmada ise; 
duanın psikolojik faydasına inananiann oranı %92 olarak saptanmıştırlll. 

Birey, olumlu dini başa çıkma metotlan kullandığı gibi çoğu kez farkında olmayarak 
olumsuz dini başa çıkma metotlan da kullanabilir. Bunlardan olumlu dini başa çıkma 
metotlan, genelde bireyin beden ve ruh sağlığını geliştirirken olumsuz dini başa çıkma 
metotlan ise tam tersine zaten bozulmakta olan beden ve ruh sağlığını olumsuz olarak 
etkileyerek daha da kötüleştirirll2. Dua ile dini başa çıkmada, birey dua ettikten sonra 
istek ve taleplerinin yerine gelmemesi durumunda dualannın kabul edilmediğini hisse
derse hayal kınklığına uğrayıp isyan edebiJirll3. Konuyla ilgili olarak yapılan bir çalış
mada, 15 yaşındaki ergen kızın duygu ve düşünceleri aynen şöyledir: "Annemin çehre
si inceliyor ve gözleri kızanyordu. Babamın kalp hastalığı daha da kötüleşiyordu. Ben 
erkek kardeşlerimi e birlikte anne ve babamın iyileşmesi için dua ediyordum. Ancak yap
tığım dualar hiçbir işe yaramıyordu. O zaman ben şöyle düşündüm; ya Tann bizi yüzüs
tü bıraktı ya da Tann diye bir şey yoktur."I14 Bu olayda, dua olumsuz dini başa çıkma 
yöntemi olarak kullanılmıştır. Elbette ki birey, bunu yaparken bilinçli yapmadığı gibi is
tek ve dileklerinin yerine gelmemesi durumunda da psikolojikbir çatışma içerisine dü
şerek, ettiği dualann kabul olmadığını düşünmüştür. Bu sebeple duaya olan inancında 
azalma olmuş ve dini şüphe içerisine düşme yönünde eğilimler göstermiştir. 

ı 09) Vergote, Antoine, Din, Inanç ve lnançsızlık 1 Religion, Fo i, Ineroyan ce, (Çev. Veysel Uysal), İFAV 
Yayınları, fstanbul-ı999, sh. 236-252; Örnek vak'a uygulamalan için aynca bkz. Bedri, Malik B., 
Müslüman Psikologların Çıkmazıt The Dilemma of Muslim Psychologists, (Çev. Harun Şencan), 
İnsan Yayınlan, İstanbul-ı984, sh. 69-80. . 

ı 10) Can, Selim, Üniversite Öğrencilerinin Dua Konusunda Tutum ve Davranışları, (Yayımlanmamış 
Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi, ilahiyat Fakültesi, Bursa-1988, sh. 28-30. 

lı 1) Aslan, Zeynüddin, Üniversite Öğrencilerinin Dua Konusundaki Tutumları, (Yayımlanmamış Li-
sans Tezi), Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Bursa-1987, sh. 39. 

ll2) Topuz, Dini Başa Çıkma, sh. 10. 

· 1 13) Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, TDV Yayınlan, Ankara-1993; sh. 222-223. 

ı 14) Gruber, A., "Ergenlik Çag_ı Gençlerinde Dini Gelişme", (Çev. Hayati Hökelekli), Fikir ve Sanatta 
Hareket Dergisi, (Hicret Ozel Sayısı), İstanbul-1979, S.9-IO, sh. 17-18. 
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Bireyin olumsuz dini başa çıkma metodu geliştifmesi, genelde dini inanç, özelde ise 
dua ve ibadete olan inanç ve içtenlik derecesiyle yakından ilgilidir. Yüksek öğrenim 
genç~ği üzerinde konuyla ilgili yapılan anket çalışmasında, olumsuz dini başa çıkınay
la ilgili önemli veriler elde edilmiştir. Şöyle ki; gençlerin %51.40'ı, dualarının hemen ve
ya daha sonra kabul olacağına inaİıdıklarını; %18.90'ı dualarının kabul edilmesinin ve,. 
ya reddedilmesinin önemli olmadığını; %15.50'si dualarının kabul olduğunu görünce di~ 
ne olan ilgilerinin arttığını; %10'u dua sonrasında hayatında bir değişiklik olmadığl111; 
%1.20'si de dualarının kabul olmadığl111 görünce dine olan ilgilerinin azaldığını; 
%0.50'si deAllah'a olan inançlarının sarsıldığl111 ifade etmişlerdir115. Bu araştırmada el
de edilen son iki yüzdelik veri, olumsuz dini başa çıkmanın gençler arasında var oldu
ğunu ancak oranının düşük olduğunu göstermiştir. 

d.b. ibadet 
Duanın yanı sıra namaz, oruç ve tövbe etme gibi ibadetlerde dini başa çıkma meto

du olarak kullanılabilirl16. Bu bağlamda ibadet, bireyin kendini aşkın varlığa/Tanrı'ya 
çok yakın hissettiği, onunla deruni ilişkiler ve heyecanlar içinde olduğu hissini veren 
özel bir tecrübe ve bu tecrübeye dayalı her türlü eylem ve işlemlerdir. Dolayısıyla bire
yin yaptığı ibadet ve ayinler, bir anlamda dini hayatın pratiğe dönük ifadesidirll7. iba
detlerdeki beden dili/duruşu yani sembolik davranışlar, bireyin zihinsel duygu ve düşün
celerinin yönünü tespit etmede oldukça etkilidir118. Öte yandan geleneksel uzak doğu 
mistisizminde de, formatfbiçim olarak dua ve ibadet davranışiarına benzer pratikler, 
stresle başa çıkma yöntemi olarak kullanıiır119. Özetle konuyla ilgili yapılan araştırma
lar, bazı ruhsal hastalıkların iyileştirilmesinde duanın yanı sıra ibadet terapisinin de iyi 
sonuçlar verdiğini ortaya koymuşturl20. Makalenin bir önceki dua ile ilgili bölümde ve
rilen araştırma sonuçları dikkate alındığında ibadetin, duaya göre daha az dini başa çık
ma yöntemi olarak kullanıldığı gibi pratik bir sonuç çıkarmak mümkündür. 

Duada olduğu gibi, ibadetler de olumsuz dini başa çıkma metodu olarak kullanılabi
lir. İşleme mekanizması ise aynı duadaki gibidir (aynca krş. Şekil-7). Öte yandan ibadet
lerini inikanları nispetinde yaptıkları halde, çeşitli alanlarda psikolojik engellemelerle 
karşılaşan bireyler, yaptıkları ibadetin kabul olmadığını düşünerek dini suçluluk ve gü
nahkarlık duygusu içerisine de girebilirler. Ancak bu durum, duada olduğu gibi oran iti
bariyle oldukça azdır. 

l 15) Aslan, Üniversite Öğrencilerinin Dua Konusundaki Tutumları, sh. 40. 
116) Topuz, Dini Başa Çıkma, sh. 8. 
117) Hökelekli, Hayati, "Psikoloji ve Sosyoloji Açısından ibadet", ibadet md. (içinde), DlA, TDV Ya

yınları, İstanbul-1999, C. 19, sh. 248; Pazarlı, Osman, Din Psikolojisi, Remzi Kitabevi, 3.Baskı, is
tanbul-1982, sh. 189-190. 

118) İkbal, Muhammed, Islam'da Dini Düşüncenin Yeniden Doğuşu, (Çev. N. Ahmet Asrar), Birleşik 
Yayınları, 2. Baskı, İstanbul- (tarihsiz), sh. 126-131 

119) Aynntılı bilgi için aynca bkz. Ornstein, Robert E., Yeni Bir Psikoloji 1 The Psychology ofConsci
ousness, (Çev. E. Göka & F. Işık), İnsan Yayınları, İstanbul-1990, sh. 107-144; Vergote, Din, Inanç 
ve lnançsızlık, sh. 252. 

120) Hökelekli, Psiko-Sosyal Açıdan Ibadet, sh. 249. 
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Sonuç 

Ruh sağlığı, birey açısından öncelikle kendisiyle daha sonra da çevresiyle barışık ya
şaması için vazgeçilmez bir olgudur. Bu bağlamda birey, ruh sağlığını korumak için çe
şitli argümanlar kullanır. Bu argümanlardan birisi ve en doğal olanı da din olgusudur. 
Haddi zatında konuyla ilgili Batı' da yapılan din ve psikoloji araştırmalarında son olarak, · 
birey için dini inanç ihtiyacının doğuştan gelen bir özellik olduğu noktasına gelinmiştir. 
Bu tespit, belki İslam düşüncesi açısından orijinal bir özellik değil ancak, Batılı perspek
tiften bakılıp psikoloji biliminin doğuşundan bu yana geçirdiği değişim ve gelişim bağ
lamında bireyin manevi yönünü görmemekte ısrar etmesi göz önüne alındığında önemli 
bir aşamadır. Dolayısıyla Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından periyodik aralıklarla ye
nilenen DSM'lerin son serilerinde ruhsal açıdan sağlıklı birey tarif edilirken, eski tanı
ma ek olarak -... dini inanç sahibi (tinsel bir yönü olan)- şeklinde bir ilave yapılmıştır. Bu 
bağlamda modem yaşam içerisinde seküler bir hayat süren birey için yaşama dair anlam 
arayışı çerçevesinde din olgusu yadsınamayacak bir biçimde ihtiyaç haline geldiği inkar 
edilemeyen bir gerçektir. 

Öte yandan din psikolojisiyle ilgili dini davranış teorilerinden "dini başa çıkma 
teorisi" çerçevesinde din-ruh sağlığı ekseninde yapılan alan araştırmalarından elde 
edilen veriler, daha çok Batı'da yapıldığı için temelde Hıristiyan inancı eksenli yapılan 
çalışmalardır. Türkiye'de genelde din psikolojisi özelde ise bu teoriyle ilgili yapılan 
çalışmalar oldukça sınırlıdır. Dini inancın elbette ki evrensel bir boyutu vardır, ancak 
özelde ait olduğu dini fonnlara göre de bazı farklı renk ve tonlar gösterebilir. Bu anlam
da İslam dini, bu konsept içinde inananiarına diğer dinlerden farklı bir takım avantajlar 
sağlayabilir. Sözü edilen konuların netlik kazanması ve konuyla ilgili yerli bir bilimsel 
literatür oluşabilmesi için Türkiye'deki din psikologlarının ivedilikle adı geçen konular
la ilgili ampirik çalışmalar yapmaları gerekmektedir. 


