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DEPRESYON İLE DİNSEL BAŞA ÇIKMAK MÜMKÜN MÜ?1 
IS IT POSSIBLE RELIGIOUS COPING WITH DEPRESSION? 

Dr. Süleyman ALTINTAŞ 

MEB Öğretmen 
Özet  

Bu araştırmanın amacı, depresyon ile dinsel başa çıkma arasındaki ilişkiyi 

incelemektir. Araştırma tarama modeliyle yapılmıştır. 

Araştırmanın örneklemi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve İlahiyat 

Fakültesinde eğitim gören öğrencilerden tesadüfî yöntemle seçilmiş 299 kişiden 

oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 186’sı (%62) kız, 113’ü  (%38) erkektir. 

Öğrencilerin yaş ranjı 19-25 arasıdır. 

Veri toplama araçları, Beck Depresyon Ölçeği, Dinsel Başa Çıkma Faaliyetleri 

Ölçeği ve demografik özellikleri içeren Kişisel Bilgi Formundan oluşmaktadır. 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 17.0 programının ilgili 

modülleri kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel 

teknikleri (Sayı, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) kullanılmıştır. Hipotez testleri olarak 

parametrik testlerden t-testi ve ANOVA testleri, Non-Parametrik testlerden Mann 

Whitney U testi, korelasyon analizleri yapılmıştır. 

Örneklem grubundan elde edilen verilere göre, araştırma sonucunda depresyon 

ile dinsel başa çıkma puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olmadığı 

saptanmıştır. Bulunan değerler: r=0.089; p=0.127> 0.05. 

Anahtar Kelimeler: Depresyon, Dinsel Başa Çıkma, Dinsel Baş Etme, İlişki, 

Üniversite Öğrencileri 

 

Abstract 

The purpose of the present study is to establish the relationship between 

depression and religious coping. The research has been conducted by screening model.   

The research sample is a group of 299 students, including the students in the 

Faculty of Education, and the Faculty of Theology in Dokuz Eylul University, selected 

randomly. Two hundred and ninety-nine students attending in the research (N=299) 

consist of 186 female (62%), and 113 male (38%) students. The age range of the students 

is between 19 and 25.       

The data collection tools are Beck Depression Scale, the Activities of Religious 

Coping Scale, and Personal Information Form including demographic features. While 

                                                
1 Bu makale “depresyon ile dinsel başa çıkma arasında ilişki üzerine bir çalışma” adlı doktora tezi esas alınarak 

hazırlanmıştır. 
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the data acquired from the study have been assessed, SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) for Windows 17.0 program have been used. The descriptive statistical methods 

(Number, Percentage, Average, and Standard Deviation) have been employed in the 

assessment of the work data. T-test and anova tests from parametric tests and Mann 

Whitney U test from Non-parametric tests as hypothesis tests, and correlation analysis 

have been carried out.    

According to the data obtained from the sample group, any significant 

statistical relationship between depression and religious coping hasn’t been found at the 

end of the research. The values found are: r=0.089; p=0.127> 0.05.  

Key Words: Depression, Religious Coping, Religious Dealing, Relationship, 

University Students 
 

GİRİŞ 

Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre dini hayatı anlamada değişik faktörler ele 

alınmaktadır. Dini hayat ile depresyon arasında bir ilişki var mıdır?  Dini hayatın 

anlaşılmasında depresyon ile bir sebep sonuç ilişkisi olabilir mi? Din psikolojisi alanında 

yapılan araştırmalar bu konular etrafında bizim dini anlamamıza katkı sağlayabilir mi? 

Din, insanlık tarihi boyunca en etkili güçlerden biri olmuş ve olmaya da devam 

etmektedir. Buna rağmen tıbbi ve ruh sağlığı alanındaki çalışmalar bu gücü kabul 

etmemişlerdir. Gerçekte din, maneviyat ve ruh sağlığı arasındaki ilişki görmezlikten gelinemez. 

Bunu görmezlikten gelmektense, ruh sağlığı uzmanlarının din ve sağlık arasındaki ilişkiden 

kendilerine danışanların yararına en iyi şekilde faydalanmak için dengeli bir tavır geliştirmeleri 

lazımdır. Din ve ruh sağlığı arasındaki ilişkinin bilimsel temellerinin, bu alanda çalışanlara 

geçerli ve güvenilir bir şekilde aktarılması gerekir. Ruh sağlığının önemli bir göstergesi olan 

depresyon ile din arasındaki ilişkinin nasıl ortaya çıktığının bilinmesi önem arz etmektedir  

(Koening, 1998:25).  

1999 yılında dünyanın önde gelen psikonöroimmunolojistleri, teologlar ve doktorlar, 

Duke Üniversitesinde toplanıp bağışıklık sistemi üzerinde stresin etkilerini, din ve sağlık ilişkisi 

hakkında bilgileri paylaşmışlardır. Son zamanlarda yapılan yüzlerce farklı araştırmada dini 

bağlılık ile fiziksel sağlık arasındaki ilişkinin ortaya çıktığını gözlemlemişlerdir. Dini bağlılık ile 

bedensel sağlık arasındaki ilişki, din ile ruh sağlığı arasında da olabilir diye bu ilişkiyi 

araştırmayı amaçlamışlardır. İnsan sağlığında inanç faktörünü araştırmak dini bağlılığın daha 

iyi anlaşılmasını sağlayacaktır (Koening, 2002:3). 

Din psikolojisi insanların dini duygu, dini düşünce ve dini davranışlarını anlamaya 

çalışan bir bilim dalıdır. Bunu yaparken insanların davranışlarını belirli ölçekler aracılığıyla 

bilimsel olarak ölçme çabasındadır. Bu konularda yurt dışında ve ülkemizde bazı araçlar 

geliştirilmektedir. Geliştirilen ölçekler sayesinde insanların dini davranışları değişik açılardan 

açıklanmaya çalışılmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada depresyon hastalığı giderek 

artmaktadır. Bu artış önümüzdeki yıllarda kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada yer 

alacaktır. Depresyon her yaştan insanı etkilemektedir. Bu hastalıkla ilgili uygulanan tedaviler 

teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte çeşitlenmekte ve artmaktadır.  

Her insanın, hayatının bir bölümünde depresyona girme ihtimali yüzde 20’dir. Sürekli 

depresif rahatsızlığı olan ciddi bir kitle vardır. Depresyon geçiren, mutlu olmayan, sürekli 

problem yaşayan bireylerin artması, toplumsal hatta küresel bir depresyonun ortaya çıkmasına 

neden olabilir. Depresyonla küresel bunalım arasındaki neden-sonuç ilişkisi vardır. Amerika’da 

bu etkileşim konusunda çok çalışma yapılmaktadır. İnsanların birbirlerinden etkilenmemesi 

için çalışmalar üretilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki uzmanlar depresyonun 
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insandan insana bulaşan bir virüs olma ihtimalini de araştırmaktadırlar ve küresel depresyon 

tehlikesine karşı bir çalışma yapmaktadırlar. Depresyonun manevi değerlerin kaybolmasıyla 

ilgili olabileceğini de dikkate alan Amerika, manevi değerlerin canlandırılması için kiliselerden 

yardım isterken, Norveç Parlamentosu da, küresel depresyona karşı ‘Manevi Değerler 

Komisyonu’nu kurmuştur. Türkiye’de de depresyona bağlı intiharların önlenmesi için bir proje 

hazırlanıp yürürlüğe girmesi istenmektedir. Bu projede depresyonun sebepleri, depresyonu 

giderme yolları, intiharı önleme ve sebeplerinin incelenmesi ve bölgesel psikoloji merkezlerinin 

kurulması yer almaktadır (Tarhan, 2010: 23–26). 

Dünyayı etkileyen böyle bir hastalık karşısında insanlar değişik arayışlar içine 

girmektedirler. Sadece ilaçlarla tedavi yeterli olmamaktadır. Ayrıca ilaçla tedavilerin pek çok 

olumsuz etkileri olmaktadır. Bütün bunlar insanları depresyon hastalığına karşı neler 

yapılabilir diye düşündürmektedir. Yurt dışında depresyonla başa çıkmak için dini inançların 

etkilerini araştıran çalışmalar yapılmaktadır. Bu konuda ölçekler geliştirilmekte ve 

uygulanmaktadır. Bu araştırmaların bazılarında dinin ve maneviyatın insan sağlığı üzerinde 

olumlu etkileri olduğu bulunmuştur. Ülkemizde de depresyon ve dinsel başa çıkma konusunda 

çalışmalar yapılmaya başlanmış fakat bu çalışmalar yeterli düzeyde değildir. Bu sebeple böyle 

bir konu çalışılmıştır. 

Depresyonun Tanımı 

Günlük hayatta insanın verimliliğini ve başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biri 

ruh sağlığıdır. Kişi yaşamdan zevk aldığı ölçüde iş hayatında ve özel hayatında başarılı 

olabilmektedir. Bu nedenle kişinin ruh sağlığı, günlük aktivitelerini yerine getirirken çok önem 

arz eder. Kişinin yaşamından zevk alması, günlük etkinlikleri şevkle yerine getirmesi, belli bir 

amacının olması ve bu amacına yönelik yaşamını sürdürmesi, insana kendisini değerli 

hissettiren, sorunlarla başa çıkmasını sağlayan ve maddi manevi bir şeyler üretmesine katkı 

sağlayan temel unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır (Kelleci, 2007:53). 

Depresyon en yalın şekilde kedere, eleme benzer bir duygulanım durumu diye tarif 

edilebilir (Işık, 1991:19). Bir ümitsizlik, karamsarlık, yetersizlik, kendine güvensizlik, çaresizlik, 

değersizlik duygusu, önemsiz nedenlerden dolayı suçluluk duyma veya kendini suçlama, 

sosyal yaşamdan çekilme, iştahsızlık veya aşırı yeme, uykusuzluk veya aşırı uyku, psikomotor 

heyecan veya yavaşlık, yoğunlaşma yetersizliği, unutkanlık, kararsızlık, neşesizlik, halsizlik, 

baş ağrısı gibi fiziksel şikâyetler, hoşnutsuzluk, yaşama karşı ilgisizlik, can sıkıntısı, zevk 

alamama, aşırı durumlarda ölüm ve intihar düşünceleri, vb. ile tanımlanan ve belirlenebilir bir 

olaya (yakınını kaybetme, işini kaybetme vb. gibi) bağlı olarak ortaya çıkan ruhsal  çöküş 

durumudur. Psikiyatride, yukarıda tanımlanan ruh halinin uzun sürmesi ve kişinin sosyal, 

bireysel veya mesleki yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerinin hissedilir derecede ağır olması 

halinde bu durum bir ruh hali rahatsızlığı olarak değerlendirilmektedir (Budak, 2000: 204). 

Depresyon sözcüğü, Latince “depressus” sözcüğünden gelmekte olup, aşağıya çekmek, 

bitkin, gamlı, kederli, cesaretini kırmak, donuklaştırmak ve durgunlaştırmak anlamlarına 

gelmektedir. Türkçe karşılığı ise ruhsal çöküntü ya da çökkünlüktür (Köknel, 2005: 15–17). 

Adasal’a göre, depresyon, kişide kalıtımsal, çevresel ve hormonal bozukluklar neticesinde 

meydana gelen bir çeşit çökkünlük halidir (Adasal, 1976: 223). Köroğlu’na göre ise gelip geçici 

olan bir çeşit kötü his, duygusal durum ya da üzüntüden ziyade oldukça uzun süreli olmak 

kaydıyla kişinin kendini ileri derecede çökkün hissetmesidir (Köroğlu, 2006: 13). 

Depresyonun kelime anlamı ‘çökme’dir. Depresyon kelimesi günlük dile girmeden 

önce, halk arasında ‘ruhi buhran’ tabiri kullanılmaktaydı. Yani bu bir tür ruh hastalığı olarak 

algılanmaktadır. Depresyonun önemli bir psikolojik boyutu vardır. Fakat depresyonun beyin 

faaliyetlerinin bozulmasından kaynaklanan biyolojik kökenli bir hastalık olduğu görüşü de son 
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zamanlarda ileri sürülmektedir. Beyin, duyguları ve düşünceleri yöneten bir organ olduğu için, 

beyin hastalıklarında duygusal değişiklikler ve düşünce bozuklukları sık görülmektedir. Şu 

halde depresyonun hem biyolojik hem de psikolojik bir yönünün olduğu söylenebilir (Tan, 

2009: 9 ve 37). 

Normal bir duygu,  semptom ya da sendrom grubu olarak ele alınabilecek olan 

depresyon, psikolojide bilişsel, algısal veya motor performansta azalmayı anlatmak için 

kullanılır. Klinik psikiyatride ise normal duygu oynamalarından melankoliye kadar uzanan 

geniş bir yelpazede duygusal değişiklikleri içerir. Bir sendrom olarak depresyonda, değersizlik 

ve suçluluk duyguları, ümitsizlik, çaresizlik, ilgisizlik, isteksizlik, intihar düşünceleri, kaygı gibi 

belirtilerin yanında iştahsızlık, kilo değişiklikleri, kabızlık, psikomotor yavaşlama ya da 

ajitasyon, baş ağrısı ve diğer bedensel belirtilerle giden bir tablo ortaya çıkmaktadır (Tuncer, 

1999: 48). 

Depresyon, duyguları ve algıları çarpıtan, karşı konulamaz bir ruhsal durum olarak 

nitelendirilebilir. Kişi kendini karamsar, kederli ve umutsuz hisseder. Çevredeki olaylar 

anlamsız gelir. Kızgınlık, yaşama karşı kayıtsızlık ya da suçluluk gibi duyguların baskın olduğu 

bir ruhsal durum yaşanabilir. Bu durum kadını, erkeği, genci ve yaşlıyı aynı şekilde etkiler. 

Irklar ve sosyoekonomik sınıflar arasında da fark gözetmez. Olay altı aydan iki yıla kadar 

uzayabilir ve bir insanın yaşamı boyunca farklı zamanlarda yeniden ortaya çıkabilir. 

Depresyon, yaygınlığı nedeniyle, psikolojik hastalıkların “soğuk algınlığı” olarak bilinir. Bu 

konuda söylenenebilecek en iyi şey, depresyonun tedavi olasılığı yüksek bir hastalık olduğudur 

(Ajjan, 1997: 195–196). 

Depresyonun kendi içerisinde bilişsel ve fiziksel boyutları bulunmaktadır. Düşünsel 

boyut ele alındığında; depresyondaki kişilerin kendi dünyalarında ve geleceğe ilişkin 

düşüncelerinde farklılıklar meydana gelmektedir. Örneğin, çok başarılı bir iş adamı kendini işe 

yaramaz hissedebilmekte, bunun sonucu olarak da öz saygısını yitirebilmektedir. Karar 

vermede güçlük yaşayabilmekte, geçmiş hata ve kusurlarına takılıp kalabilmektedir. 

Depresyonun ileri boyutlarında intihara olan meyil artabilmektedir. Bu meyil kimi durumlarda 

yalnızca bir istek olarak kalırken, çoğu zaman intihar girişimlerine neden olabilmektedir. 

Yalnızca İngiltere’de her yıl yüz bin kişinin 16’sı intihar sonucu ölmektedir. Ölüme yol açan 

intiharların her biri için ise 50 intihar girişimi kayıtlara geçmiştir. Ancak gerçek sayıların 

kayıtların çok altında kaldığı gerçeği göz önüne alındığında gerçek sayıya ulaşabilmek 

imkânsız olmaktadır (Blackburn, 1992: 11). 

Depresyonun bilişsel boyutu olduğu kadar fiziksel boyutu da bulunmaktadır. 

Depresyondaki bir kişi uykuya dalma ya da uyanma konusunda sıkıntı yaşayabilir. İştahtaki 

değişime göre kilo alma ya da kilo kaybı görülebilmektedir. Kişide tükenmişlik hissi, herhangi 

bir aktiviteyi gerçekleştirebilmek için özel çaba gereksinimi, enerjisizlik, uykusu olmadığı halde 

yalnızca yatağa yatma isteği gibi fiziksel belirtiler baş gösterebilmektedir (Blackburn, 1992: 11) 

Depresyonun Belirtileri 

Depresif belirtiler günümüzde birçok insanın günlük yaşamında görülmektedir. Bu tip 

insanlar içinde bulundukları bu durumdan yakınmakta ve bunu jest, mimik, hareket ve sözleri 

ile dile getirmekle birlikte günlük yaşantılarına devam etmektedirler. Dikkatsizlik, dikkati 

odaklayamama, dalgınlık, unutkanlık, düşüncelerin dağılması gibi zihinsel işlev bozuklukları, 

aslında kişinin gündelik yaşamının bir parçasıdır. Bu nedenle depresyondan söz edebilmek için 

bu gibi belirtilerin varlığından çok bunların sıklığı, şiddeti ve süresinin uzunluğu önemli 

olmaktadır (Köknel, 2005: 17). Birkaç günlük dikkatsizlik ve dikkati odaklayamama durumu 

yorgunlukla açıklanabilecek olup depresyondan söz etmek doğru değildir. 
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Depresyondan söz edebilmenin koşullarından bir diğeri de depresif duygunun 

varlığının yanı sıra, ilgi kaybı ve daha önce zevk alınan aktivitelerden artık zevk alamama 

durumunun oluşmasıdır. 

Çoğu durumda depresyon tek bir nedenden ileri gelmemekte, birçok etkenin bileşimi 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak depresyonun belirtileri olarak sürekli üzüntülü 

olma durumu, genel bir isteksizlik, sürekli bir huzursuzluk ve kaygılı olma, yaşama sevincinin 

yitirilmesi, kişisel sorumlulukların yerine getirilmemesi, duygu durumda aşırı dalgalanmalar, 

umutsuzluk duygularındaki artış, kendini değersiz hissetme, sürekli olumsuz düşüncelere 

sahip olma, alkol ya da ilaç kullanımında artış ve hatta uyuşturucu kullanımı, ölüm ya da 

intihar düşünceleri sayılabilmektedir (Köroğlu, 2006: 47–50). 

Ancak depresyon, sadece üzgün ruh halini değil ayrıca çok sayıda kendini eleştirme, 

umutsuzluk, intihar düşünceleri, dikkati toplamakta güçlük ve genel bir olumsuzluk hali olarak 

tanımlanabilecek olan kognitif belirtilerin yanı sıra, davranışsal, fiziksel ve duygusal belirtileri 

de içermektedir. Bu belirtilerin şiddetli, kalıcı veya tekrarlı olması durumunda kişisel ilişkiler 

ve çalışma hayatı üzerinde son derece olumsuz etkiler meydana gelebilmektedir. Depresif olan 

hemen herkes kendini eleştirmeye yönelik düşüncelere sahip olmaktadır. Hiç şüphesiz bu 

düşünceler son derece zarar vericidir. Çünkü bu eleştiriler kendine güvensizliğe, kendini 

beğenmemeye ve ilişki sorunlarına katkıda bulunarak kişinin kendisini iyi hissettirecek şeyler 

yapmasına engel olmaktadır. Depresyonun kognitif belirtilerinin bir diğeri hayat hakkında 

olumsuz düşüncelere sahip olmaktır. Yaşanmakta olan deneyimleri olumsuz olarak düşünmek 

depresyonun bir diğer özelliği olmaktadır. Çevrede olup biten olayların yanlış yorumlanması 

sonucu başkaları olumsuz, art niyetli ya da eleştirel olarak algılanmaktadır. Bu gibi durumlarda 

kişinin düşünme şekli olumsuza odaklanarak olumlu yönlerin göz ardı edilmesi söz 

konusudur. Örneğin gazetedeki iyi olayları hatırlamaktansa felaket haberlerini hatırlamak bu 

ruh hali için örnek teşkil etmektedir. Depresyonun kognitif belirtilerinden bir diğeri de gelecek 

hakkında olumsuz düşüncelere sahip olmaktır. Bu gibi durumlarda kişi geleceğin tamamen 

olumsuz olacağını düşünmektedir. Olayların tamamen olumsuz geçeceğine yönelik beklentilere 

umutsuzluk denmektedir. En uç nokta olarak umutsuzluk intihara sürükleyebilen tehlikeli bir 

duygu durumdur.   

Depresyonla bağlantılı davranışsal değişiklikler; diğer insanlardan uzaklaşma, keyif 

veren aktiviteleri eskisi kadar sık yapmama ve aktivitelere başlamada güçlük çekmek olarak 

sıralanabilmektedir. Depresyonla bağıntılı fiziksel belirtiler; uykusuzluk ya da normalden daha 

az veya daha çok uyuma, normalden daha az veya daha çok yemek yeme ve kilo değişimlerini 

içermektedir. Depresyona eşlik eden duygusal belirtiler ise; üzüntü, huzursuzluk, öfke, 

suçluluk ve sinirlilik hisleridir. Birçok insan bu gibi belirtileri depresyona bağlamamaktaysa da 

bu belirtiler çoğu zaman depresyonla ilgilidir ve depresyonun başarılı tedavisi, ilgili tüm 

belirtilerde iyileşme ile sonuçlanmaktadır. (Greenberger, Padesky, 2007: 227–235) Aşağıdaki 

tabloda Amerikan Psikiyatri Birliği’nin sınıflandırmasına göre depresyonun genel belirtileri 

görülmektedir. 
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Tablo 1: Amerikan Psikiyatri Birliği'nin Sınıflandırmasına Göre Depresyon Belirtileri 

1 Kendini mutsuz hissetme 

2 Hoşlandığı şeylere ilgide azalma, bu etkinliklerden zevk alamama 

3 İştahta artış ya da azalma 

4 Uyku bozukluğu (uykusuzluk, aşırı uyuma veya yorgun uyanma gibi)  

5 
Huzursuzluk hissiyle sürekli hareket etme isteği veya aşırı durgunluk, ağırlık 

çökmesi durumu 

6 Yorgunluk-bitkinlik ya da enerji kaybının olması 

7 Kendini değersiz, çirkin veya suçlu hissetme 

8 Bir konuya yoğunlaşmada güçlük çekme, sürekli kararsızlık yaşama 

9 

Yineleyen ölüm düşüncesi, intihar düşüncesi olması veya intihar girişiminde 

bulunma 

Kaynak: Ercan, 2004:9 

 

Literatüre göre yukarıda konu edilen belirtilerin en az beşinin, en az iki hafta boyunca 

görüldüğü durumlarda depresyondan söz etmek mümkün olmaktadır. İnsanın kendini mutsuz 

hissettiği her durum depresyon olmamakla birlikte kişinin dış görünümüne verdiği önemin 

azalması, kişisel bakımına verdiği önemin azalması, her zaman zevk aldığı etkinliklere olan 

ilgisinin azalması depresyonun belirtilerindendir. Bununla birlikte kimi kişilerde bedensel 

yakınmalar ve çeşitli vücut ağrıları oluşmaktadır. Kişi, bu ağrılarının sebebini çoğu zaman 

depresyona yormamakta, bu nedenle ağrıyan bölgesinin uzmanına danışmaktadır. Ancak çoğu 

zaman bu gibi durumlarda ağrının sebebi organik olmamakta, depresyona bağlı olarak geliştiği 

belirlenmektedir (Ercan, 2004: 10). 

Depresyonun Tedavisi Üzerine Farklı Psikolojik Yaklaşımlar 

Depresyonun tedavisine yönelik olarak yaşanan gelişmeler, önceki yüzyıllardan ziyade 

yirminci yüzyılda başlamıştır. Depresyonun tedavisinde psikoterapötik yaklaşım, depresyonun 

kendine has bazı yönlerini düzeltmeyi amaçlayan bir yöntemdir. Biliş, davranış ve duygulanım 

olarak nitelendirilen depresyonun kendine has yönlerine dair tedavi yöntemleri direkt olarak 

depresyon için geliştirilmişlerdir. Ancak bu yöntemde uygulanan genel olarak kısa süreli, 

kişilik değişimini sağlamaktansa depresif durumu düzeltmeye yönelik yaklaşımlardır. 

Depresyonun tedavisinde kişinin içerisinde bulunduğu özel duruma göre (kişiye özel olarak) 

çeşitli psikoterapi yöntemleri uygulanabilmektedir. Bunlar içerisinde en önemli olanları 

psikanalitik, psikoterapi, bilişsel terapi ve interpersonel terapidir (Alper, 1997: 73–75). 

Psikanaliz ve Psikoterapi 

Psikanalitik yaklaşımlar, kişinin depresif ruh halinin çocukluk yıllarına dayandığını öne 

sürmektedir. Depresif kişilerin düşük özgüveni, dış kaynakların onay ve desteğine ihtiyaç 

duymaktadır. Bu desteklerin kesildiği durumlarda bireyin depresyona girme riski artmaktadır. 

Dolayısıyla depresyonun psikanalitik kuramları, kayıp, dış onay bağımlılığı ve öfkenin 

içselleştirilmesi üzerine odaklanmaktadır (Atkinson, Atkinson ve Hilgard, 1995: 626). 

Psikanalitik yaklaşımlarda aile davranışlarının ve stillerinin depresyonla ilişkisinin 

önemine vurgu yapılarak özellikle ailelerin erken çocukluk döneminde gösterdikleri yetersiz 

sevgi, destek ve bakım gibi katı sayılabilecek ailevi tutumlarının ve çocuklukta yaşanan 

olumsuz deneyimlerin, erişkin dönemdeki depresyonun gelişiminde önemli bir risk faktörü 

olduğu belirtilmektedir (Cimili, 2001: 158–166).  

Psikanalitik yaklaşıma göre depresyon, kayba karşı verilen bir tepkidir. Kaybın 

niteliğinden bağımsız olarak, yoğun bir tepki gösterilerek, çocukluk yıllarındaki bir kayıp geri 

gelmektedir. Psikanalitik kuramın temel yaklaşımlarından biri depresyona giren kişinin 
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düşmanca duygularını bastırmayı öğrenmiş kişiler oluşudur. Çünkü bu kişiler destek için 

ihtiyaç duydukları kişilerden uzaklaşmaktan korkmaktadırlar ve durumun ağırlaştığı anlarda 

öfkelerini hemen kendilerine yöneltmektedirler.  

Psikanalitik yaklaşımın bir diğer temel varsayımı ise depresyonlu kişinin düşük 

özsaygısının ebeveynden onay almaya yönelik çocukça bir ihtiyaçtan kaynaklandığıdır. Bu 

ihtiyaç giderilmediği zaman kişi depresyona girebilmektedir. Ayrıca süperegonun rolü de 

depresyonda yadsınamaz bir gerçektir. Kişinin egosunun yüksek olduğu durumlarda 

çevresindeki kişilerden beklentileri gerçekleşmediğinde kişi depresyona girebilmektedir. Bu 

gibi durumlarda depresif reaksiyonların kaynağı kayıp nesnenin sevgisini tekrar kazanmak için 

biçimlenmiş, amaçlı dürtüsel tavır olmaktadır (Cengil, 2003: 131–132). 

Özetle depresyonu açıklamaya yönelik psikanalitik yaklaşım, kişinin dışsal onaya aşırı 

bağımlılığını ve öfkenin içselleştirilmesini gidermeye yönelik olarak oluşturulan bir yaklaşımdır 

Bilişsel Yaklaşım ve Terapi 

Depresyonun bilişsel modeli, üç ana unsurdan oluşmaktadır. Bu modele göre; 

depresyondaki insanlar, yaşam olaylarını yorumlamayı temel alan bilişsel çarpıtmalar, 

işlevselliği bulunmayan ilke ve değerlerin varlığı olarak nitelendirilen negatif şemalar, kendisi, 

geleceği ve dünya hakkındaki olumsuz görüşlerin varlığı olarak nitelendirilen bilişsel üçlüden 

meydana gelen bir bilişsel yapıya sahiptirler. Bilişsel çarpıtmalar olayların negatif yönünün 

görülmesini sağlarken, negatif şema ise gerçekçi olmayan beklentiler ve gerçekle ilgisi olmayan 

anlamlar yükleyen bir dünya görüşüne sahip olmaya neden olmaktadır. Bu fonksiyonel 

olmayan bilişsel yapı, negatif olaylarla birleşerek depresyona neden olabilmektedir (Wong, 

2008: 142–143). 

Depresyon konusunda en kapsamlı bilişsel psikolojik kuramı öneren Aaron Beck’e göre 

depresyondaki kişiler, çevresinde olan biten olayların kendi yeterlilik ya da yetersizlikleri 

nedeniyle gerçekleştiğini düşünmektedirler. Beck, depresyona meyilli kişilerin ruhsal 

yapılarında birbirinden farklı bilişsel işlevlerin yer aldığını bildirmiş ve bunları bilişsel üçlü, 

negatif şemalar ve bilişsel hatalar olarak nitelendirmiştir. Davranışsal, duygulanım ve bilişsel 

depresif belirtilere yol açan bilişsel üçlü şu öğelerden meydana gelmektedir (Alper, 1997: 115–

116). 

 Kişinin kendisini negatif olarak değerlendirmesi: Bu gibi durumlarda kişi 

kendini değersiz ve yetersiz olarak görmektedir. Hoş olmayan deneyimlerini kendi kusurlarına 

bağlama eğilimindedir. Bu nedenle sürekli olarak kendini olumsuz yönde eleştirmeye 

meyillidir. Öz saygısı düşüktür. 

 Kişinin çevresini, yaşamını negatif olarak değerlendirmesi: Kişi, dünyanın 

kendisinden aşırı isteklerde bulunduğunu, taşıyamayacağı kadar yük yüklediği ve yaşama 

amacına ulaşmasının önüne aşılmaz engeller koyduğunu düşünmektedir. Kişi kendi çevresiyle 

olan ilişkilerini hatalı yorumlamaktadır. 

 Kişinin geleceğini negatif olarak değerlendirmesi: Kişi şu anda yaşadığı 

zorlukların gelecekte de devam edeceğini düşünmektedir. Gelecekte engellenmeler, hayal 

kırıklıkları ve çeşitli yoksunluklarla mücadele edeceğini düşünmektedir. 

Beck’in teorisinde önemli bir rol oynayan diğer bilişsel öğe negatif şemalardır. Bu 

şemalar kişinin kendisinin dahi açıklamakta zorlandığı, bazı inanç ve kurallar bütünüdür. 

Şemalar genellikle yaşantı, öğrenme ve deneyim sonucu oluşmakta, ancak çoğunluğunu 

çocukluk dönemi deneyimleri oluşturmaktadır. Bu şemalar kalıplaşmış katı düşünceler olup 

yaşam boyu değişiklik göstermemektedir. Diğer insanlar için anlamsız olduğu halde 

depresyondakiler için son derece anlamlı ve makuldür (Batıgün, 2001: 18).  
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Beck’e göre, depresyonda olan kişiler düşünce yapısı olarak da negatif şemaya olumsuz 

katkıda bulunacak bilişsel hatalar yapmaktadırlar. Bu bilişsel hatalar şunlardır: (Cengil, 

2003:135). 

 Aşırı Genelleştirme: Tek bir olaydan yola çıkarak kapsamlı çıkarımlarda 

bulunmak. 

 Seçici Soyutlama: Bir durumun önemli olan kısımlarını görmeyip önemsiz 

ayrıntılara takılıp kalmak.  

 Abartma ve Küçültme: Herhangi bir konuda performans değerlendirilirken 

abartı ya da küçültmeye gitme.  

 Kişiselleştirme: Kötü olaylardan alakasız olsa da kendini suçlu görme. 

 Keyfi Sonuç Çıkarma: Çok az sayılabilecek bulgulardan bir çıkarımda 

bulunmak. 

Depresyonun tedavi edilebilmesi için düşüncenin yeniden yapılandırılması şarttır. 

Kognitif terapinin ana hedefi kişilere hayatlarındaki tüm bilgiyi gözden geçirerek olumsuz 

düşünceleri nasıl sınayacaklarını öğretmektir (Blackburn, 1992: 238). 

Din ve Başa Çıkma İlişkisi 

Öncelikle başa çıkma (coping with) ve baş etme (dealing with) kavramlarının 

arasındaki anlam farkını ifade ederek dinsel başa çıkma ve dinsel baş etmeyi tarif etmek uygun 

olacaktır. Başa çıkma denildiğinde pasif uyum, baş etme denildiğinde aktif uyum 

anlaşılmaktadır. Bu anlamı Piaget’in gelişim teorisindeki adaptasyon kavramından yola çıkarak 

verdik. Adaptasyonda bireyin kendini dış etkilere ya da çevresel faktörlere uyumlu hale 

getirmesi söz konusudur. Bu uyumda aktif ve pasif unsurlar vardır. Birey dışarıdan gelen 

etkilere kendini uydurursa pasif bir süreçle başa çıkmış oluyor, birey dışarıdaki duruma 

müdahale ederek o durumu değiştirip uyum sağlıyorsa o zaman aktif olarak olaylarla baş etmiş 

oluyor. Jahoda (1958: 59-62) bu aktif ve pasif ayrımına adaptasyon ve uyum (adjusment) 

kelimelerini analiz ederek yer vermiştir. 

Dinsel başa çıkma ve dinsel baş etme kavramını bu bağlamda ele aldığımızda,  dinsel 

başa çıkma yaşanılan olayların üzüntüsünü, sarsıntısını ve etkisini hafifletmek için pasif bir 

şekilde dine sığınmayı ifade etmek için kullanılmıştır. Dinsel baş etme ise, yaşanılan olumsuz 

durumlarla mücadele etmek için dinin insana sunduğu çözüm yollarını kullanarak aktif bir 

şekilde olumsuzluklarla baş etmeyi ve süreci olumlu hale dönüştürerek başarıya ulaşmayı 

anlatmak için kullanılmıştır. Din baş etmekten çok başa çıkmayı sağlamaktadır. Biz de bu 

yüzden çalışmamızda başa çıkma kavramını tercih ettik. 

Dinsel başa çıkma konusunda yapılan çalışmalarda, olumlu ve olumsuz başa çıkma 

ayrımı yapılmaktadır (Ayten, 2010). Olumlu dini başa çıkma, ‘Allah’a yönelme, hayra yorma, 

dini yalvarma, dini yakınlaşma, dini istikamet arayışı ve dini dönüşüm’ gibi etkinlikleri 

kapsamaktadır. Olumsuz dini başa çıkma ise, ‘manevi hoşnutsuzluk, şerre yorma, kişilerarası 

dini hoşnutsuzluk’ gibi etkinlikleri içermektedir. Bireylerin olumlu dini başa çıkma 

etkinliklerine başvurma sıklığı, olumsuz dini başa çıkma etkinliklerine göre daha fazla olduğu 

tespit edilmiştir  (Ayten, 2010: 25, 85,126). 

Bireylerin dinsel başa çıkma etkinliklerini kullanmaları için öncelikle din ile bir 

iletişimlerinin olması gerekmektedir. Kişilerin önceden dini bir bilgisi yoksa ve din ile ilgili 

konularda herhangi bir bağlantısı olmamışsa, dinsel başa çıkma etkinliklerine başvurması çok 

azdır. Din konusunda bilgisi olan ve dini yaşantı içinde olan bireylerin dinsel başa çıkma 

faaliyetlerine katılmasının sıklığı daha çoktur (Ayten, 2010: 129). 

İnsan, fiziksel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yaşayan bedensel bir varlık olmasının 

yanında; inanmak, ümit etmek, mutlu olmak ve tüm bunların neticesinde de yaşamını anlamlı 
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kılmak isteyen ruhsal bir varlıktır. İnsanın bedensel ve ruhsal bütünlüğü de onun yaşam 

kalitesinin önemli bir belirleyicisidir. 

İnsanın, hem bireysel hem de toplumsal yaşamında dengeli olabilmesi ve huzurlu bir 

yaşam sürdürebilmesi adına; duygularının farkında olması, duygularını kontrol edebilmesi ve 

bunlarla baş edebilme gücüne / kapasitesine sahip bir birey olması elbetteki önemlidir. Bu 

temelde psikoloji, insanın bu tür sorunlarına çözüm yolları aramaktayken, din de aynı amaç 

çerçevesinde bireylerin hem bu dünyada hem de öte dünyada / ahirette mutlu olabilmelerinin 

yollarını ortaya koymakta ve birtakım başa çıkma yöntemleri sunmaktadır. Bu yönüyle din, 

davranışlar için bir nevi güdüleyici niteliğine sahiptir denilebilir (Kayıklık, 2006: 496). 

Ruhsal yapının en belirgin niteliği bir varlığa inanma ihtiyacı duymasıdır ki, böylesi bir 

inanma ihtiyacı içerisinde olmayan bir insandan / topluluktan / toplumdan söz etmek olası 

değildir. Sosyal yaşama ilişkin değerler de bu doğrultuda, insanın inanma ihtiyacı ve 

inandıkları çerçevesinde şekillenmektedir. Clark (1958) bu durumu; “İman; insanın yaşamına 

anlam katar ve bir dine inanmak, üzerinde başka hiçbir değerin yer alamayacağı alternatifsiz 

bir durumu / algıyı ifade etmektedir” şeklinde değerlendirmektedir (Clark, 1958). 

Bu nedenledir ki insan, temel gereksinimleri olan hava ve su kadar, inanmaya da 

muhtaç olan bir varlıktır. Çünkü insan, çözümsüzlükler karşısındaki çaresizliğini kendisinden 

daha yüce olduğunu kabul ettiği Yaratıcı sayesinde aşabilecektir. Kişi gerekli olan sabrı da, 

Yaratıcıdan dilediği yardım sayesinde kendisinde bulabilecek ve neticesinde maneviyatı ne 

kadar güçlü olursa, yaşama ilişkin olumsuzlukları kabullenebilmesi de o denli mümkün 

olabilecektir. Aksi takdirde kişi, kendisini baş edemeyeceği bir isyan duygusunun içerisinde 

bulacak ve ruhundaki haykırışlar onu huzursuzluğa sürükleyecektir (Aydın, 2009: 87 – 100). 

Sosyal bir olgu olarak dinler ve dinlerin etrafında şekillenmiş olan inançlar, ritüeller, 

törenler, ibadetler vs. insan için vazgeçilmez öğeler olarak düşünülebilir ve her zaman da 

önemli olma özelliğini sürdürmüşlerdir. Dinler, temelinde zaten hedef kitlesi insan olan 

yapılanmalardır ki; bu bağlamda bir taraftan insanın dünyevi yaşamını, diğer taraftan da ruhsal 

yaşamını huzur ve mutluluk içerisinde sürdürmesini sağlamayı amaçlamaktadırlar.  

Bireyin yaşamında stres ve kaygı bozukluğu meydana getiren durumlarla uğraşma 

süreci, yani “başa çıkma” olarak ifade edilmektedir. Bu kavram, bireyin kaynaklarını zorlayan 

belirli içsel ya da dışsal isteklerle mücadele etmek için devamlı değişen bilişsel ve davranışsal 

çabalar olarak da tanımlanabilmektedir. Bu bağlamda “dinî başa çıkma” ise; bireyin dinî inanç 

ve ritüelleri, günlük yaşamındaki problemlerinden kaynaklanan stres ve kaygı ile mücadele 

etme sürecinde kullanma yolu ve biçimi olarak ifade edilebilmektedir. Çünkü “insanî 

çaresizlik” ile “ilahî yardım” talebi arasında psikolojik bir ilişki söz konusudur. Bireyler, 

yaşamlarında meydana gelen çeşitli felaketlere karşı ilahî müdahaleye önem vermektedirler ve 

bireylerin birçoğu gerek savaş, deprem, hastalık ve kaza gibi büyük maddî yıkıntılar içerisinde 

ve gerekse de ölümle yüz yüze geldiklerinde ve özellikle de kendilerini ölüme götüren nedenler 

karşısında dua ve ibadet yapma eğilimi göstermektedirler (Ekşi, 2001: 26 – 27). 

Günümüzde yapılan araştırmalar, din ile ruh ve beden sağlığı arasında önemli ilişkiler 

olduğunu göstermektedir. Bu anlayış sadece, dini bakış açısını temel alan ilahiyatçılar 

tarafından değil, diğer birçok alanda bilimsel çalışmada bulunan araştırmacılar tarafından da 

desteklenmektedir denilebilir. Bu bağlamda literatürde, konu ile ilgili kuramsal çalışmalar 

yanında deneysel çalışmaların da olduğunu görmek mümkündür. Bu çalışmalar özellikle, 

dindarlık düzeyi yüksek olan kişilerin (samimi bir dini inanca sahip olma, ibadetlerini yerine 

getirme, dua etme, kutsal metinleri okuma eğilimi / alışkanlığı bulunma vb.), dindarlık 

düzeyleri düşük olan kişilere oranla daha fazla yaşama sevincine sahip olduklarını, olaylara 

daha iyimser bir bakış açısıyla yaklaşabildiklerini ve bu bağlamda da daha az stres ve kaygı 
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durumları ile karşı karşıya kaldıklarını, daha az intihar etme eğilimi gösterdiklerini ve 

depresyonla mücadelede daha fazla başa çıkma becerisi gösterdiklerini ortaya koymaktadır 

(Chang, Noonan ve Tennstedt, 1998: 463 – 470). 

Aynı şekilde dinsel başa çıkma yöntemlerinin, beden sağlığının korunması açısından da 

önem taşıdığı bilinmektedir. Konu ile ilgili araştırmalar, dindarlık düzeyi yüksek olan 

bireylerin; beden sağlığı yönünden daha kaliteli ve nitelikli bir yaşam sürdürdüklerini, beden 

sağlığının yitirilmesi ile yaşadıkları ölüm risklerinin daha düşük olduğunu ve diğer bireylere 

göre daha uzun ömürlü olduklarını ortaya koymaktadır (Bowie ve diğerleri, 2001: 411 – 422). 

Sadece bu anlatımların temel alınmasıyla da ruh ve beden sağlığı arasında birebir bir 

ilişki olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Koenig (1994); konu ile ilgili olarak 2000 yılından 

önce yapılan toplam yedi yüz araştırmanın beş yüzünün – bu rakam, toplam çalışma sayısının 

% 71’ine tekabül etmektedir – din ile ruh ve beden sağlığı arasında olumlu bir ilişki olduğunu 

ortaya koyduğunu belirtmektedir. Koenig’in (1994) araştırmasına göre; din ile ruh ve beden 

sağlığının korunması konusunda yapılan bu çalışmalardan altmışında, dindarlık seviyesi 

yüksek olan bireylerin depresyonla daha az karşı karşıya kaldıkları görülmektedir. Aynı 

doğrultuda elli yedi çalışmada intihar olaylarına rastlanmadığı, otuz beşinde bireylerin stres ve 

kaygı düzeylerinin oldukça düşük olduğu, doksan dördünde bireylerin daha fazla yaşama 

sevincine sahip oldukları ve onatlısında bireylerin yaşamlarını daha anlamlı bulduklarını 

belirtmeleri söz konusu olmuştur. Buna karşılık yedi yüz çalışma içerisinde söz konusu edilen 

beş yüz çalışma haricindeki yirmi çalışmada da bireylerin, daha fazla sosyal ve psikolojik 

destek alma ihtiyacı duydukları belirlenmiştir (Koenig,1994: 1195). 

Glock’a göre de; dinî hayatın ve dinsel yaşayışların ruh dinginliği, kaygıdan kurtulma 

ve kendini iyi hissetme gibi, bireyin ruh sağlığı üzerinde önemli psikolojik etkileri vardır.  Nasıl 

ki psikolojik rahatsızlıkların önemli sebeplerinden birisi de dinî açıdan bireyin kutsal varlık ile 

bağının koparılması ise, aynı şekilde kutsal ile ilişki kurması da insanın ruh sağlığını 

korumasında önemli bir faktördür (Koç, 2004: 115 – 158). 

Ellison, Boardman, Williams ve Jakson (2001) tarafından yapılan ve din ile beden sağlığı 

arasındaki ilişkinin temel alındığı araştırmaların incelendiği çalışmada da beş araştırma 

incelenmiş ve bu araştırmaların hepsinde, dinsel başa çıkma yöntemlerinin bağışıklık sistemini 

güçlendirdiği belirlenmiştir. Aynı çalışma doğrultusunda belirlenmiş olan beş araştırma 

sonucuna göre dinsel başa çıkma yöntemleri kanser hastalığına bağlı olan ölüm oranını 

düşürmekte, yedi araştırma sonucuna göre daha az kalp rahatsızlığı yaşama olasılığı 

doğurmakta, on dört araştırma sonucuna göre düşük ya da yüksek tansiyon taşımama imkânı 

sağlamakta, üç araştırma sonucuna göre kolesterol riskini ortadan kaldırmakta, yirmi üç 

araştırma sonucuna göre sigara tiryakiliğinden kurtulmayı sağlamakta, üç araştırma sonucuna 

göre daha fazla egzersiz yapma anlayışına sahip olmayı doğurmakta ve iki araştırma sonucuna 

göre de daha düzenli uyumayı sağlamaktadır (Ellison, Boardman, Williams ve Jakson, 2001, : 

215 – 249). 

Ayhan ve Hökelekli (2004) tarafından yapılan bir araştırma, dinsel başa çıkma 

yöntemlerinin özellikle gençler tarafından ne denli kullanıldığının bir göstergesi olması adına 

dikkat çekicidir. Bu araştırmanın sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir (Ayhan ve Hökelekli, 

2004: 204); 

 Gençlerin yaklaşık % 90’ı, İslami anlamda dini inanç sahibi olduklarını ve 

dinsel başa çıkma yöntemlerini de İslam dininin öngördükleri çerçevesinde kullandıklarını 

belirtmişlerdir. 

 Gençlerin yaklaşık % 10’u, ateist ve agnostik olduklarını ve dinsel başa çıkma 

yöntemlerine başvurmadıklarını belirtmişlerdir. 
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 İnanç sahibi olduklarını belirtmekle birlikte, yerleşik dini öğretiler konusunda 

şüphe içerisinde bulunduklarını ve bu çerçevede de dinsel başa çıkma yöntemlerine 

başvurmadıklarını belirtenlerin toplamı % 5 dolayında belirlenmiştir. 

 Düzenli olarak ya da bazen namaz kılmak anlamında dinsel başa çıkma 

yöntemlerine başvurduklarını belirten genç erkeklerin oranı % 79,2 olarak belirlenmiştir. 

 Düzenli olarak ya da bazen namaz kılmak anlamında dinsel başa çıkma 

yöntemlerine başvurduklarını belirten genç kızların ise % 64,7 olarak belirlenmiştir. 

 Düzenli olarak oruç tutmak anlamında dinsel başa çıkma yöntemlerine 

başvurduklarını belirtenlerin oranı % 69,4 olarak belirlenmiştir. 

 Bazen oruç tutmak anlamında dinsel başa çıkma yöntemlerine başvurduklarını 

belirtenlerin oranı % 21,3 olarak belirlenmiştir. 

 Bu doğrultuda, genel çerçevede oruç tutmak anlamında dinsel başa çıkma 

yöntemlerine başvurduklarını belirtenlerin toplam oranı % 90 olarak belirlenmiştir. 

 Dua etmek anlamında dinsel başa çıkma yöntemlerine başvuranların oranı % 

92,2 olarak belirlenmiştir. 

Yukarıda anlatılanlar çerçevesinde “dinsel başa çıkma (religious coping)”; bireyin genel 

olarak stres ve kaygıdan kaynaklanan psikolojik çatışmalarını azaltmaya ya da yok etmeye 

yönelik yaptığı dinî davranışlardır ve dindar birey, kontrol edemediği veya üstesinden 

gelemediği durumlarda, dinî sistemin / inançlarının bütünlüğü içerisinde dinî duygu, düşünce 

ve davranışlarını kullanarak rahatlamaya ve huzura kavuşmaya çalışır. Bu anlamda en çok 

kullanılan canlı ve anlamlı dinî başa çıkma metodu da, Topuz (1999) tarafından dua olarak 

belirlenmiştir (Topuz, 1999: 7 – 8). 

Hökelekli’ye (1993) göre de; özellikle ergenlik döneminde kullanılan dinsel başa çıkma 

yöntemlerinin başında dua gelmektedir ve ergenlerin duaları da büyük oranda, gelecekleri ile 

ilgili maddi taleplerde bulunmaya yöneliktir. Dua eden ergenler, genellikle dualarının kabul 

olacağına inandıklarını belirtmektedirler ve bu inanç zayıflamaya başladığı andan itibaren de, 

ergen için dua etmek anlamsızlaşmaya başlamaktadır. Dua ile dinsel başa çıkmada, ergen dua 

ettikten sonra istek ve taleplerinin yerine gelmemesi durumunda, dualarının kabul 

edilmediğini hissetmeye başlamakta ve hayal kırıklığına uğrayıp isyan edebilmektedir. Ancak 

dua ve ibadet konusunda daha derin bir bakış açısına sahip olan ergenler, sözü edilen olumsuz 

psikolojik durumu yaşamazlar (Hökelekli, 1993: 220 – 223). 

Bu bağlamda görülmektedir ki din; bireylerin davranışlarını ve yaşam tarzlarını, dini 

normların ve ahlaki mesajların içselleştirilmesi, ilahi cezaya maruz kalma korkusundan 

uzaklaştırması, bireylerin dini gruplara katılımları yoluyla sosyalleşmeleri, ahlaki olmayan 

davranışlara maruz kalmanın doğuracağı olumsuz sonuçlarından uzak durmayı sağlaması 

açısından, bireylere sorunları ile başa çıkma yöntemleri sunmaktadır. Aynı doğrultuda inanılan 

din, sunduğu yaşam tarzı doğrultusunda bireylerin bedensel sağlığının korunması adına alkol, 

sigara, uyuşturucu madde bağımlılığı ve gayri meşru cinsel ilişkilerin önüne geçme noktasında 

da bireylere başa çıkma yöntemleri öngörmektedir. Bu bakış açısıyla da bireyler daha ılımlı bir 

yaşam algısına sahip olabilmekte, daha dengeli bir yaşam sürdürmeye özen göstermekte ve 

strese neden olan etmenleri azaltarak, psikolojik iyi hal durumlarını (mutluluk – doyum ve 

moral) sağlayabilmektedirler (Ellison, Boardman; Williams ve Jakson, 2001: 218).  

Ruh Sağlığının Korunmasında Dinin Rolü 

Ruh sağlığının korunmasında dinsel başa çıkma yöntemlerinin kullanılmasının ne 

derece önemli olduğu konusu, literatürde uzun zamandır yer bulmaktadır demek, yanlış 

olmayacaktır. Konu ile ilgili olarak Schowalter ve Murken (2003), ruh hastalıklarının tedavi 

edilmesi amacıyla kurulan ilk hastanenin, M.S. 490 yılında Kudüs’te dini bir mezhebe ait 
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olduğunu belirlemişlerdir. Tarihsel süreç içerisinde ise, ruh sağlığının korunmasında ve ruhsal 

bozuklukların tedavi edilmesinde bütün dinlerin, kendi dinsel bakış açılarını temel aldıklarını 

görmek olasıdır. 

Grom (1992) konu ile ilgili olarak; teolojik tartışmalarda, dinin her zaman ruh sağlığını 

koruyucu etkisinin olduğu anlayışının temel alındığını belirtmektedir. Din psikolojisi 

bağlamında ise; bireyin inanma ya da inanmama durumunun, onun diğer tutum ve 

davranışlarının belirlenmesinde ve anlaşılmasında etkili olduğu anlayışı temel alınmaktadır. 

Ülkemizde bu konuda yapılan araştırmalara şu örnekler verilebilir: 

Kula (2001); dindarlık ile kimlik sahibi olma / cinsel kimlik belirleme arasında pozitif bir 

korelâsyon olduğunu belirlemiştir. Bu bağlamda Kula’ya (2001) göre dindarlık düzeyi arttıkça, 

kimlik sahibi olma / cinsel kimlik belirleme davranışlarında da artış görülmektedir. 

Yaparel’in (1987), “Yirmi-Kırk Yaşlar Arası Kişilerde Dinî Hayat ile Psiko-Sosyal Uyum 

Arasındaki ilişki Üzerine Bir Araştırma” adlı çalışmasında ise din ve ruh sağlığı (psikososyal 

uyum) arasındaki ilişki, gelişim dönemlerinden ilk yetişkinlik dönemi içerisinde incelenmiştir. 

Araştırmada ayrıca dini hayatın boyutlarının yaşa bağlı olarak değişip değişmediklerine de 

bakılmıştır. Araştırma sonuçları değişik yaş gruplarının dini duygu ve dua boyutları açısından 

farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur. Psikososyal uyum göstergeleri ile dini hayatın 

boyutları arasındaki ilişkiler farklı biçimlerde ortaya çıkmış; depresyon, 23-28 yas grubunda 

ibadetlere katılım ile olumsuz yönde ilişkili iken,  29-33 yaş grubunda dua ile olumlu yönde 

ilişkili çıkmıştır. 34- 40 yaş grubunda, sürekli kaygı, dini duygu ile olumsuz ilişkili; 29–33 yaş 

grubunda dua ile olumlu ilişkili çıkmıştır. Yani buradaki olumsuz ve olumlu ilişki kavramı 

aslında günlük kullanımda olduğu gibi değildir. Olumsuz ilişki derken olumlu bir durumdan 

bahsediliyor, olumlu ilişki derken olumsuz bir durumdan bahsediliyor. Olumsuz dediğimizde 

biri artarken diğeri azalıyor, bu olumlu bir ilişkiyi anlatıyor; olumlu ilişki derken ikisi birden 

artıyor veya ikisi birden azalıyor bu da aslında olumsuz bir durumu ifade etmek için 

kullanılıyor.  

Yaparel (1994), “Depresyon ve Dinî inançlar ile Tabiatüstü Nedensel Yüklemeler 

Arasındaki İlişkiler” adlı bir makalesinde yüz otuz dokuz öğrenci üzerinde depresyon ile 

tabiatüstü nedensel yüklemeler arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Beck Depresyon Ölçeği’nin 

kullanıldığı araştırmada elde edilen bulgular, depresif gruptaki bireylerin, olumsuz bir olayı 

Allah ve kader gibi dışsal ve genel etkenlere yüklediklerine işaret etmektedir. Araştırmaya göre 

bireylerin, hayatlarını her yönüyle etkileyebilecek ve kendilerini umutsuz ve çaresiz 

bırakabilecek bir olay olan kanser karşısında bile, Allah ve kader gibi etkenlere yükleme 

yaptıkları ve bu tür yüklemelerin “dindar yüklemeciler” tarafından özellikle tercih edildiği 

yönündeki görüşleri desteklediği ortaya çıkmıştır. 

Küçükcan ve Köse (2000) tarafından yapılan bir araştırmada da depreme maruz kalan 

bireylerin büyük bir kısmının, gerek deprem esnasında ve gerekse de depremden sonra 

yaşadıkları ani şok durumlarındaki travmadan kurtulabilmek, bu travma ile baş edebilmek, 

karşı karşıya kaldıkları maddi ve manevi kayıpların neden olduğu sıkıntı ve bunalımlardan 

uzaklaşabilmek adına dini inanç ve kavramlara başvurdukları saptanmıştır. 

Hökelekli (2008) de, yaşları 24 – 60 + arasında değişen bireyler üzerinde yaptığı 

araştırmasında, dindar insanların ölümü bir kaygı unsuru olarak görmediklerini belirlemiş ve 

ölümün aşılamazlığı ve ölüm karşısındaki çaresizlik duygusundan, dinin güven sağlayıcı yönü 

ile uzaklaşılabildiğini belirlemiştir. 

Karaca (2000) da, 17 – 84 yaş arasında yer alan ve farklı meslek gruplarına mensup 

bireyler üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında; ölümü düşünme, mezar ziyaretlerinde 

bulunma ve ölümle ilgili sohbetlerde bulunma sıklığının artması ile dindarlık seviyesinde de 
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artış görüldüğünü saptamıştır. Karaca’ya (2000) göre, bu sonucun doğmasına neden olan süreç 

ise; içselleştirilmiş İslam inancı ve bu inanç doğrultusunda ortaya çıkan, ölümün kaçınılmaz bir 

alınyazısı olduğu anlayışıdır. Karaca (2000) tarafından belirlenmiş olan bir diğer bulgu ise; orta 

yaş döneminde olan bireylerin, bu dönemde kaybedecek daha çok şey olduğu düşüncesi ile 

dine yönelmeleri ve kaybedilmesinden korkulan bu değerler adına da, ölümün daha fazla 

düşünülmeye başlanmasıdır. Ancak Karaca (2000) bu durumun, korkudan değil, bilakis 

saygıdan ve güven veren bir unsur olmasından dolayı ortaya çıktığını ifade etmektedir. 

Çevik (2006) tarafından da lise öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen bir araştırma 

sonucuna göre; denekler hem bir taraftan ölümden korktuklarını belirtmişler, hem de özellikle 

ölüm sonrası yaşam adına da intihar etme duygusundan uzaklaştıklarını ve yaşama arzusuna 

kavuştuklarını ifade etmişlerdir. Bu doğrultuda da görülmektedir ki din, ölüm korkusu 

bağlamında ruh sağlığını bir yönüyle olumsuz etkilemekteyken, diğer yönüyle de ölüm sonrası 

yaşam anlayışı ile intihar eğiliminden uzaklaştırmakta ve yaşama arzusu kazandırmakta ya da 

bu arzuyu güçlendirmektedir. 

Yapıcı (2007) da, üniversite öğrencileri kapsamında gerçekleştirdiği araştırmasında; 

bireysel anlamda dinsel başa çıkma yöntemleri kullanılması ile ruh sağlığının korunması 

arasındaki olumlu bir ilişki olduğunu belirlemiştir. Yapıcı’nın (2007), araştırması neticesinde 

ulaştıkları aşağıdaki gibi özetlenebilir; 

 Yaratıcı varlığını iç dünyalarında güçlü bir şekilde hissettiklerini belirten 

bireylerin, özsaygı düzeyleri daha yüksek ve depresyon, umutsuzluk ve intihar eğilimi 

gösterme düzeyleri daha düşük olarak belirlenmiştir. 

 Bireysel anlamda dinsel başa çıkma yöntemlerinin kullanılması ile intihar 

eğilimi gösterme arasında, negatif bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Yani, dindarlık seviyesi 

arttıkça intihar eğilimi gösterme oranı azalmakta ya da intihar eğilimi gösterme oranı arttıkça 

dindarlık seviyesi düşmektedir. 

Gürses (2006) araştırmasında; dindarlığın olumlu kişilik özelliklerine ve dolayısıyla da 

ruh sağlığına ne denli etki ettiğini incelemiş ve araştırması neticesinde, dine karşı olumsuz 

tutumlar sergileyen bireylerin, içgüdümlü dindarlara (dini içsel bir yaşayış olarak algılayanlara) 

göre daha dogmatik bir yaşam algısı içerisinde olduklarını tespit etmiştir. Aynı araştırmada 

ayrıca, inançsız olan bireylerin, dış güdümlü dindarlardan (dini bir statü aracı olarak 

görenlerden) daha önyargılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Hayta (2006) tarafından İlahiyat Fakültesi öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada 

da; dini vecibeleri yerine getirme ile psiko – sosyal uyum sağlama düzeyi arasında pozitif bir 

ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hayta (2006); özellikle ibadet boyutlarından “tövbe etme” 

ile psiko – sosyal uyum sağlama boyutlarından “kendini kabullenme ve sosyallik” arasındaki 

ilişkinin olumluluk düzeyinin, diğer psiko – sosyal uyum sağlama düzeylerinden (kaygı, 

etkinlik, kendini ifade etme, sorumluluk vb.) daha yüksek olduğunu belirlemiştir. 

Ekşi (2006) de, İmam – Hatip Lisesi öğrencileri ile genel lise öğrencilerinin kişilik 

özelliklerini karşılaştırdığı araştırmasında; genel lise öğrencilerine göre daha dindar oldukları 

varsayılabilecek olan İmam – Hatip Lisesi öğrencilerinin, aynı zamanda daha sebatkâr, uyumlu, 

oto – kontrol sahibi ve düzenli kişilik özelliklerine sahip olduklarını saptamıştır. 

Koç (2004), ergenler üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında, ergenlerin ruh sağlığında 

dinsel başa çıkma yöntemleri kullanılmasının ve dinî pratiklerin psikolojik açıdan önemli bir 

etkisi olduğunu belirlemiştir. Araştırmada, “dua – ibadet ve ruh sağlığı” ilişkisi özellikle bazı 

değişkenler açısından oldukça anlamlı sonuçlar olduğu ortaya konulmuştur. Koç (2004) bu 

sonuçları aşağıdaki gibi değerlendirmiş ve yorumlamıştır; 
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 Dinsel başa çıkma yöntemlerini kullanmalarının ve dinî pratiklerinin 

devamlılık ve düzenlilik durumları henüz tam olarak oturmamış ve olgunlaşmamış olan 

ergenlerin; duygu, düşünce ve tutumlarının tam bir kararlılık göstermediği görülmektedir. Bu 

durum da ergen bireylerin, dinsel başa çıkma yöntemlerini kontrollü olarak kullanamadıkları 

şeklinde yorumlanmıştır. 

 Ergen ya da herhangi bir gelişim dönemini yaşayan bireyin ruh sağlığı 

üzerindeki etkileri, yapılan dinî uygulamaların öncelikle “mükâfat” yönü ile yapılması, ikincil 

olarak da “sorumluluk duygusu” ile yerine getirilmesi söz konusudur. Bu durum da yine, 

ergenlerin dinsel başa çıkma yöntemlerini belirli bir çıkar duygusu temelinde kullanmaları 

çerçevesinde, ruh sağlığının korunmasında yeterince amacına ulaşmadığı şeklinde 

yorumlanmıştır. 

 Ayrıca, genel olarak farklı yaş dönemlerine yönelik olarak yapılan din – ruh 

sağlığı ilişkisine dayalı alan araştırmaları incelendiğinde görülmektedir ki bütün dinsel başa 

çıkma yöntemlerini kullanılması, yaş dönemlerine göre çok büyük farklılıklar 

göstermemektedir. 

 Anne – babaların ve öğretmenlerin, ergenlik döneminin gerçekten ergenler için 

problemli ve zor bir dönem olduğunu bilmeleri ve onlarla iletişimlerinde bu durumlarını 

dikkate almaları ve dinsel başa çıkma yöntemlerini kullanmaları konusunda ergen bireylere 

telkinde bulunmaları, iletişim çatışmalarını önleme anlamında bir gereklilik olarak 

görülmelidir. 

Kişisel gelişim uzmanları ve psikologlar, psikolojik açıdan iyi hal durumunu ya da ruh 

sağlığının yerinde olmasını, “3 S İlkesi” ile açıklama eğilimindedirler ve “3 S”; sevgi, saygı ve 

sorumluluk anlamında kullanılmaktadır. Ancak “3 S İlkesi”nin, psikolojik açıdan iyi hal 

durumunu sağlamada yetersiz kaldığı / kalacağı söylenebilir. Bu nedenle de “3 S İlkesi”ni, dini 

inançlar ve dinsel başa çıkma yöntemleri çerçevesinde destekleyecek bir “3 T İlkesi”nden söz 

edilebilir. “3 T” de; teslimiyet, teşekkür ve tezekkür olarak ifade edildiğinde, psikolojik iyi hal 

durumunun sağlanmasında ya da ruh sağlığının korunmasında “3 S İlkesi”nin destekleneceği 

söylenebilir (Aydın, 2009). 

Depresyonu Önlemede Dini İnancın Koruyucu Rolü 

 Günümüzde oldukça yaygın bir hastalık olarak kendisini gösteren depresyon, özellikle 

“Yaratıcıya teslim olma” duygusunu geliştirememiş bireylerde daha çok görülmektedir ve bu 

durum da bireylerin yaşamlarına kattıkları zorluklar olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü 

depresyonun temelinde, öncelikle manevi boşluk duygusunun, teslimiyetsiz yaşamın ve 

tevekkülsüz bir yaşam algısının yattığı bir gerçektir. Örneğin; Müslüman bir birey, yaratıcı 

inancından kaynaklanan bir teslimiyet duygusu içerisinde olduğundan, aklen ve ruhen de 

sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürdürüyor olacaktır. 

Bu bağlamda, en olumsuz koşullar söz konusu olduğunda dahi “yaratıcıya teslim olan” 

ve “bu teslimiyet duygusu” ile hareket eden bir birey, her şeyin O’ndan geldiğinin ve tüm 

yaşadıklarının aslında bir sınav olduğunun ayrımında olacaktır. Bu nedenle inanan bir 

insandan, hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmaması beklenir. Çünkü her şeyin bu dünyada 

yaşadıklarından ibaret olmadığının farkındadır ve onun için önemli olan bu dünyada aldığı 

değil,  ahirette alacağı mükâfatlardır. Dolayısıyla inanan insan, kendisine yönelttiği bir 

yetersizlik / eksiklik duygusu ile karşı karşıya kalmayacaktır ve bu durumda din,  onun fiziksel 

ve ruhsal sağlığına olumlu yönde etkisini gösterecektir. İşte tüm bunlar nedeniyledir ki insan, 

inanma ihtiyacını karşılamalı ve yaradılışına uygun olan bir inanca sahip olmaya çalışmalı ve o 

inanç doğrultusunda yaşamaya özen göstermelidir. 
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Yaradılışına uygun olan dine sığınan insan, ruh sağlığını da garanti altına almış 

insandır denilebilir. Çünkü anlatımlarda da sık sık yer verildiği gibi din, psikolojik ve bedensel 

hastalıklara neden olabilecek birçok etkenden insanı korumakta ve zarar veren öğelerden 

uzaklaşmasını sağlamaktadır. 

Hiçbir din, bencil bir yaşam anlayışını onaylamaz ve bu nedenledir ki her din anlayışı 

özünde bireyin kendisinden önce diğerlerini düşünmesini teşvik eder, kin ve nefret 

duygularından uzaklaşılmasını öğütler ve hatta zarar verenlere karşı bile merhametle ve her 

daim affedici olarak yaklaşılmasını telkin eder. Örneğin, özellikle İslamiyet; zinayı men eden, 

alkolü yasaklayan, şükretmeye dayanan, hayır ve şerri Cenab-ı Hak’tan bilen, zekâtı, fitreyi, 

sadakayı öğütleyen, ölçüsüz sevinmeye de yerinmeye de müsaade etmeyen, derin tevekkül ve 

kanaat ile temellendirilmiş bir yaşam algısına dayanan, cinayeti ve intiharı yasaklayan, insanın 

ruhsal yaşamına huzur ve ahenk kazandıran ve ilim- irfan sahibi olmayı önemli gören felsefesi 

ile bedensel ve ruhsal sağlığın korunması adına olması gereken tedbirlerin alınmasını öngören 

bir din olarak değerlendirilmektedir (Cengil, 2003:129 – 153). 

Din, insana üzüntü veren ve ızdırap yaratan durumların etkisini de azaltan ve insana 

teselli veren bir niteliğe sahiptir. Çünkü insan bir Yaratıcıya teslim olduğu oranda, daha fazla 

güvene de sahip olabilmeyi sağlayabilmekte ya da garanti edebilmektedir. Neticesinde bu 

güven duygusu, gelip geçici bir güven duygusu değil bedeni ve ruhu kuşatan bir güven 

duygusudur (Öner, 1994: 36). 

Din; sabır, fedakârlık, mücadele etme vb. duyguları öğütlemesi adına da acı ve 

ızdırapları azaltan ve yaşama bağlanma gücünü destekleyen bir motivasyon aracı olarak 

bireyleri ruhsal anlamda koruyabilmektedir. Bu temelde; yaşamın anlamını kavrayabilen insan, 

daha fazla sorumluluk duygusuna da sahip olabilmektedir. Neticede yaşamı anlamlı kılmak ve 

yaşama belirli bir anlam kazandırmak da dini inanç ve değerlerin en önemli fonksiyonları 

arasında yer almaktadır. Birey bu anlamda, dini inancı sayesinde sağlam ve güçlü bir 

maneviyata sahip olabilmekte, hayatın getirdiği çeşitli engeller karşısında, mücadele edebilme 

gücünü kendisinde bulabilmekte, stres ve depresyondan kendisini koruyabilmektedir  (Kula, 

2002: 242). 

Görülmektedir ki; Yaratıcının sürekli kendisi ile birlikte olduğunu bilen insan, beden ve 

ruh sağlığı açısından daha sağlıklı olabilme imkanına kavuşacaktır. Çünkü dini inanç, insanın 

yaşama ilişkin zorlukların üstesinden gelinebilmesi adına ve bu zorlukları yenmeye yönelik 

anlamlar sunmaktadır. Sonuçta insan, çevre şartlarını değiştirip değiştirememekten daha çok 

içerisinde bulunduğu şartları kabullenebildiği oranda başarıya ulaşabilecektir. 

 

YÖNTEM, BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

YÖNTEM 

Araştırmanın Konusu ve Problemi 

Depresyon dünya genelinde çok yaygın olarak karşılaşılabilen bir psikolojik sorun 

olarak görülmekte ve değişik bilim dallarının konusu olarak ele alınıp incelenmekte ve 

çözülmeye çalışılmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmalar depresyon olgusunu tıbbi açıdan ele 

almakta dolayısıyla tedavi sürecinde kemoterapi (ilaçla tedavi) esas alınmaktadır. Ancak 

depresyon tedavisinde kullanılabilecek tekniklerden biri de psikoterapidir. Bu çalışmalar 

depresyon ile başa çıkmada yeterli olamamaktadır. Söz konusu yetersizliği azaltma noktasında 

depresyon ile dini inançlar arasındaki ilişkilerin araştırılması önemli bir yer tutmaktadır. 

Depresyondan korunma ve depresyon tedavisinde manevi ve dini olgulara ve kavramlara atıfta 

bulunan çalışmaların sayı ve nitelik açısından yeterli olmadığı gözlenmektedir. Bu sebeple 
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çalışmamızda depresyon ile dinsel başa çıkma arasındaki ilişkiyi ele alarak incelemenin bu 

alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı depresyon ile dinsel başa çıkma arasında bir ilişkinin olup 

olmadığıdır. Bir ilişki varsa bu ilişkiyi tespit etmek ve anlamlılık düzeyini bilimsel olarak ifade 

etmektir. İlişki yoksa da ilişkinin olmadığının tespitinin yapılmasıdır. 

Araştırmanın Önemi 

 Dünyada ve ülkemizde, manevi ve dini akımlara yönelişler her geçen gün artmaktadır. 

Dünyada özellikle Amerika, İngiltere, Almanya gibi nüfusun çoğunluğu Hıristiyan olan 

ülkelerde hastalıklarla başa çıkmada dinin fonksiyonu çalışılmış, dinin ve manevi bağların 

etkisi ortaya çıkarılmıştır. Ülkemizde dini başa çıkma ile ilgili yapılan çalışmalar son 

zamanlarda artmasına rağmen henüz arzu edilen noktaya gelememiştir. Bu çalışmanın da 

ülkemizdeki araştırmalara bir katkı sağlaması ümit edilmektedir.   

 Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırma ile ilgili olarak kurulan hipotezler aşağıdadır. 

Hipotezler  

1. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin depresyon puanları ile dinsel başa 

çıkma puanları arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

2. Araştırmaya katılan ilahiyat fakültesi öğrencilerinin depresyon puanları ile dinsel 

başa çıkma puanları arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

3. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin dinsel başa çıkma puanları arasında 

sosyo ekonomik durumu değişkenine göre anlamlı bir fark vardır.  

4. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin dinsel başa çıkma puanları arasında 

fakülte türü değişkenine göre anlamlı bir fark vardır.  

5. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin depresyon puanları arasında cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı bir fark vardır.  

6. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin depresyon puanları arasında yaş 

değişkenine göre anlamlı bir fark vardır.   

7. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin depresyon puanları arasında sosyo 

ekonomik durumu değişkenine göre anlamlı bir fark vardır. 

8. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin depresyon puanları arasında fakülte 

türü değişkenine göre anlamlı bir fark vardır.  

9. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin dinsel başa çıkma puanları arasında 

cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark vardır.  

10. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin dinsel başa çıkma puanları arasında 

yaş değişkenine göre anlamlı bir fark vardır.  

 Araştırmanın Ön Kabulleri (Sayıltılar) 

1. Araştırmanın örneklemi, evreni temsil edebilmekte ve araştırma için uygundur. 

2. Araştırmada kullanılan Beck Depresyon Ölçeği ve Dinsel Başa Çıkma Faaliyetleri 

Ölçeği geçerli ve güvenilirdir. 

3. Araştırmaya katılan öğrenciler soruları tarafsız ve doğru olarak cevaplamışlardır. 

4. Araştırmaya katılan İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin depresyonda dinsel başa 

çıkma yöntemini kullanma ihtimalleri yüksektir.  

Araştırmanın Sınırlılıkları 

1. Depresyon ile dinsel başa çıkma arasındaki ilişki, araştırmanın örneklemini 

oluşturan Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinden 

toplam 299 kişiden elde edilecek verilerle sınırlıdır. 
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2. Araştırma 2008-2009 eğitim öğretim yılı ile sınırlıdır. 

3. Araştırma Beck Depresyon Ölçeği ve Dinsel Başa Çıkma Faaliyetleri Ölçeğinin 

ölçtüğü verilerle sınırlıdır. 

Araştırmanın Modeli 

 Bu araştırmanın modeli tarama modelidir. Depresyon ile dinsel başa çıkma arasındaki 

ilişkiyi tespit etmek için bu model kullanılmıştır. Dinsel Başa Çıkma Faaliyetleri Ölçeği ile Beck 

Depresyon Envanteri kullanılarak depresyon ile dinsel başa çıkma arasındaki korelâsyon 

araştırılmıştır.  

Evren ve Örneklem 

 Araştırmanın evreni İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileridir. Örneklem grubu 

DEÜ Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden oluşmaktadır. Eğitim Fakültesi 

öğrenci sayısı iki yüz yirmi üç, İlahiyat Fakültesi öğrenci sayısı yetmiş altıdır. Toplam sayı iki 

yüz doksan dokuzdur. Cinsiyete göre dağılımı kızların sayısı yüz seksen altı, erkeklerin sayısı 

yüz on üçtür. Evli öğrenci sayısı beş, bekâr öğrenci sayısı iki yüz doksan dörttür.   

Veri Toplama Araçları 

Veri toplama araçları olarak iki ölçek kullanılmıştır. Bunlardan bir tanesi Beck 

Depresyon Ölçeğidir. Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ): Beck (1961)  tarafından geliştirilen BDÖ, 

depresyonla ilgili olarak duygusal, bilişsel ve motivasyonel boyutlarda gözlenen semptomların 

şiddetini ölçmeyi amaçlayan, 21 maddeden oluşan bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Her bir 

madde, depresyona özgü bir davranışsal örüntüyü ifade eden azdan çoğa doğru 

derecelendirilmiş, cümlelerden oluşmaktadır. Dörtlü Likert tipi ölçüm sağlamaktadır. Ölçekten 

alınan en düşük puan 0, en yüksek puan ise 63’tür. Bu ifadeler depresyonun belirtileri ile 

ilgilidir: Karamsarlık, ağlama nöbetleri, suçluluk duygusu, depresif ruh hali, doyumsuzluk, 

başarısızlık duygusu, tedirginlik, iştah kaybı, sosyal çekilme, kararsızlık, yorgunluk, bedensel 

imajın çarpıtılması, uyku bozukluğu, somatik meşguliyetler, çalışma inhibisyonu ve libido 

kaybıdır. Bu ölçeğin ve diğer bir çevirisi olan Beck Depresyon Envanterinin Türkçe’de 

güvenirlik ve geçerlik çalışmaları, sırası ile Teğin (1980) ve Hisli (1988, 1989) tarafından 

yapılmış ve BDÖ’nün kesme puanının 17 olarak kabul edildiği belirtilmiştir. Yani 17 puanın 

üzerinde alanlar depresyon belirtisi göstermektedir. 

(http://www.turkpsikiyatri.com/default.aspx?modul=tekMakale&gFPrkMakale=36)  (12.9.2011). 

Diğeri ise; Dinsel Başa Çıkma Faaliyetleri Ölçeğidir. Dinsel Başa Çıkma Faaliyetleri Ölçeği 

(DBFÖ):  Pargament tarafından geliştirilen “Religious Coping Activities Scales” adlı ölçeğin 

Türkçe versiyonudur. 31 maddeden oluşan ölçekte, cevapların puanlaması her maddenin 

karşısında yer alan “her zaman” (4 puan) ile “ hiçbir zaman” (1 puan) arasında 

derecelendirilmiş 4 basamaklı Likert tipi bir ölçektir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 31, 

en yüksek puan ise 124’tür. Dinsel Başa Çıkma Faaliyetleri Ölçeği Türkçeye uyarlanmış, 

güvenirlik ve geçerlik çalışması yüksek lisans tezi olarak Hacer Memiş tarafından yapılmıştır 

(Memiş, 2003). DBFÖ’nün güvenilirliği iki-yarım test tekniğine göre korelâsyon katsayısı r= .70 

bulunmuştur. Buradan testin iki yarısı arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Kuder-Richardsan 20 (Alfa) tekniğine göre ise, testin iç tutarlılık ve 

homojenliğinin göstergesi olan alfa katsayısı r= .84 bulunmuştur (Memiş, 2003: 53–54).  

Bu iki ölçeğin yanında, Kişisel Bilgi Formu da veri toplamak için kullanılmıştır. Kişisel 

Bilgi Formunda cinsiyet, yaş, medeni durum, ailenin sosyo-ekonomik durumu ve fakülte yer 

almıştır. 

Veri Toplama Süreci ve Uygulama 

 2008–2009 eğitim öğretim yılının bahar döneminde DEÜ Eğitim Fakültesinde ve 

İlahiyat Fakültesinde ders saati içinde uygulama yapıldı. Uygulama araştırmacının kendisi ve 

http://www.turkpsikiyatri.com/default.aspx?modul=tekMakale&gFPrkMakale=36
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bazı derslerde dersin hocası tarafından yapılmıştır. Uygulama sırasında yönerge ile ilgili kısa 

bir bilgi verilmiştir. İsim yazılmadan sadece soruların cevaplanması istenmiştir. Üç yüz elli adet 

anket formundan iki yüz doksan dokuz tanesi geçerli sayılmıştır. Eksik ve hatalı olanlar 

tarafımızdan elenmiştir. Formu doldurma süresi yaklaşık olarak 15–20 dakika olmuştur.  

Verilerin İstatistiksel Analizi 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) for Windows 17.0 programı kullanılmıştır. Çalışma 

verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (Sayı, Yüzde, Ortalama, Standart 

sapma) kullanılmıştır. Hipotez testleri olarak parametrik testlerden t-testi ve anova testleri, 

Non-Parametrik testlerden Mann Whitney U testi, korelâsyon analizleri yapılmıştır.  

 

 BULGULAR  

 Örneklem Grubunun Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Tablo 2: Örneklem Grubunun Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

Kız 186 62,2 

Erkek 113 37,8 

Toplam 299 100,0 

Örneklem grubunun cinsiyetlerine göre dağılımı Tablo 2’de incelenmiştir. Buna göre 

araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin 186'sı (% 62,2) kız, 113'ü (% 37,8) erkektir. 

Tablo 3: Örneklem Grubunun Yaşlarına Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

19-20 yaş 61 20,4 

21-22 yaş 165 55,2 

23-24 yaş 60 20,1 

25 yaş ve üstü 13 4,3 

Toplam 299 100,0 

Örneklem grubunun yaşlarına göre dağılımı tablo 3'te incelenmiştir. Buna göre 

raştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin 61'i (% 20,4) 19-20 yaş, 165'i (% 55,2) 21-22 yaş, 60'ı 

(% 20,1) 23-24 yaş, 13'ü (% 4,3) 25 ve üstü yaş aralığındadır. 

Tablo 4: Örneklem Grubunun Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

Örneklem grubunun medeni durumlarına göre dağılımı tablo 4’te incelenmiştir. Buna 

göre araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin 5'i (% 1,7) evli, 294'ü (% 98,3) bekârdır.  

Tablo 5: Örneklem Grubunun Sosyo Ekonomik Durumlarına Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

İyi 47 15,7 

Orta 230 76,9 

Düşük 22 7,4 

Toplam 299 100,

0 

  Frekans Yüzde (%) 

Evli 5 1,7 

Bekar 294 98,3 

Toplam 299 100,

0 
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Örneklem grubunun sosyo ekonomik durumlarına göre dağılımı tablo 5'te 

incelenmiştir. Buna göre araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin 47'si (% 15,7) iyi, 230'u (% 

76,9) orta, 22'si (% 7,4) düşük ekonomik durumuna sahiptir. 

Tablo 6: Örneklem Grubunun Fakültelerine Göre Dağılımı 

İlahiyat 

 

76 25,4 

Eğitim Fak. 

 

223 

299 

74,6 

100,0 

Toplam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örneklem grubunun fakültelerine göre dağılımı tablo 6'da incelenmiştir. Buna göre 

araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin 76'sı (% 25,4) ilahiyat, 223'ü (% 74,6) eğitim 

fakültesinde öğrenim görmektedir. 

Araştırmaya Katılan Üniversite Öğrencilerinin Dinsel Başa Çıkma Puanlarının 

Ortalaması 

Tablo 7: Araştırmaya Katılan Üniversite Öğrencilerinin Dinsel Başa Çıkma Puanlarının 

Ortalaması 

   N Min. Max. Ort. S.s 

Dinsel başa çıkma 299 30,000 124,000 80,749 16,495 

 

Tablo 7’de görüldüğü üzere, araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin dinsel başa 

çıkma puanlarının ortalamasının =80,749 olduğu görülmektedir. Yani dinsel başa çıkma 

yöntemine başvuran öğrenciler var ve bunların aldıkları puanların ortalaması orta seviyenin 

biraz üstündedir. 

Tablo 8: Araştırmaya Katılan Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Puanlarının Ortalaması 

  N Min. Max. Ort. S.s 

Depresyon 299 0,000 39,000 9,849 7,369 

 

Tablo 8’de görüldüğü üzere, araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin depresyon 

puanlarının ortalamasının =9,849 olduğu görülmektedir. 

 Araştırmaya Katılan Üniversite Öğrencilerinin Dinsel Başa Çıkma Puanlarının 

Demografik Özelliklere Göre Farklılaşması 

Tablo 9: Araştırmaya Katılan Üniversite Öğrencilerinin Dinsel Başa Çıkma Puanlarının 

Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşması 

  Grup N Ort Ss T P 

Dinsel başa çıkma Kız 186 79,226 16,720 -2,060 0,040 

Erkek 113 83,257 15,874 

 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin dinsel başa çıkma puanları 

ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel 

açıdan anlamlı bulunmuştur (t=-2,06; p=0,040<0,05). Ortalamalar arasındaki farka göre; erkek 
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öğrencilerinin kız öğrencilere oranla dinsel başa çıkma yöntemini daha fazla kullandıkları 

söylenebilir. 

Tablo 10: Araştırmaya Katılan Üniversite Öğrencilerinin Dinsel Başa Çıkma Puanlarının Yaş 

Değişkenine Göre Farklılaşması 

  Grup N Ort Ss F P 

Dinsel başa 

çıkma 

19-20 yaş 61 86,016 14,640 4,387 0,005 

21-22 yaş 165 79,048 16,082 

23-24 yaş 60 78,250 17,046 

25 yaş ve üstü 13 89,154 20,820 

 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin dinsel başa çıkma puanları 

ortalamalarının yaş değişkenine göre; anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda grup ortalamaları arasındaki 

fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (F=4,387; p=0,005<0,05). 

Tablo 11: Araştırmaya Katılan Üniversite Öğrencilerinin Dinsel Başa Çıkma Puanlarının 

Sosyo Ekonomik Durumu Değişkenine Göre Farklılaşması 

  Grup N Ort Ss F P 

Dinsel başa çıkma İyi 47 82,936 17,017 0,489 0,614 

Orta 230 80,339 16,158 

Düşük 22 80,364 19,155 

 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin dinsel başa çıkma puanları 

ortalamalarının sosyo ekonomik durum değişkenine göre, anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda, 

grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunamamıştır (F=0,489; 

p=0,614>0,05). 

Tablo 12: Araştırmaya Katılan Üniversite Öğrencilerinin Dinsel Başa Çıkma Puanlarının 

Fakülte Türü Değişkenine Göre Farklılaşması 

  Grup N Ort Ss T P 

Dinsel başa çıkma İlahiyat Fak. 76 83,987 13,657 2,231 0,027 

Eğitim Fak. 223 79,646 17,245 

 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin dinsel başa çıkma puanları 

ortalamalarının fakülte türü değişkenine göre, anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda, grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel 

açıdan anlamlı bulunmuştur (t=2,23; p=0,027<0,05). Ortalamalar arasındaki farka göre, ilahiyat 

fakültesinde okuyan üniversite öğrencilerinin dinsel başa çıkma puanları, eğitim fakültesinde 

okuyan üniversite öğrencilerinin dinsel başa çıkma puanlarından yüksektir. 

Bu sonucun anlamı şudur: İlahiyat fakültesinde okuyan öğrenciler dinsel başa çıkma 

davranışını diğerlerine göre daha çok göstermişlerdir. Çünkü ilahiyattaki öğrencinin zaten dini 

bir eğitim alması ve din ile ilgilenmesi onları böyle bir sonuca götürebilir. Diğer taraftan ise, 

eğitim fakültesindeki öğrencilerin dini konulara ilahiyattakiler kadar yakın olması beklenemez. 

Dolayısıyla dini başa çıkma puanlarının eğitim fakültesi grubunda düşük olması normal bir 

durumdur.  
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2.2.4. Araştırmaya Katılan Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Puanlarının 

Demografik Özelliklere Göre Farklılaşması 

Tablo 13: Araştırmaya Katılan Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Puanlarının Cinsiyet 

Değişkenine Göre Farklılaşması 

  Grup N Ort Ss T P 

Depresyon Kız 186 10,226 7,363 1,133 0,258 

Erkek 113 9,230 7,370 

 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin depresyon puanları ortalamalarının 

cinsiyet değişkenine göre, anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan t-testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 

bulunamamıştır (t=1,133; p=0,258>0,05). 

Tablo 14: Araştırmaya Katılan Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Puanlarının Yaş 

Değişkenine Göre Farklılaşması 

  Grup N Ort Ss F P 

Depresyon 

 

 

19-20 yaş 61 10,918 7,093 1,205 

 

 

1,205 

0,308 

 

 

0,308 

21-22 yaş 165 9,752 7,515 

23-24 yaş 60 9,700 7,146 

25 yaş ve üstü 13 6,769 7,607 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin depresyon puanları ortalamalarının yaş 

değişkenine göre, anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek 

yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda, grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan 

anlamlı bulunamamıştır (F=1,205; p=0,308>0,05). 

Tablo 15: Araştırmaya Katılan Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Puanlarının Sosyo 

Ekonomik Durumu Değişkenine Göre Farklılaşması 

  Grup N Ort Ss F P 

Depresyon İyi 47 9,277 7,189 3,221 0,041 

Orta 230 9,604 7,058 

Düşük 22 13,636 9,892 

 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin depresyon puanları ortalamalarının sosyo 

ekonomik durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda, grup ortalamaları arasındaki 

fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (F=3,221; p=0,041<0,05). 

Tablo 16: Araştırmaya Katılan Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Puanlarının Fakülte Türü 

Değişkenine Göre Farklılaşması 

  Grup N Ort Ss T P 

Depresyon İlahiyat Fak. 76 9,421 7,665 -0,586 0,558 

Eğitim Fak. 223 9,996 7,278 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin depresyon puanları ortalamalarının 

fakülte değişkenine göre, anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan t-testi sonucunda, grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 

bulunamamıştır (t=-0,586; p=0,558>0,05). 
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Araştırmaya Katılan Üniversite Öğrencilerinin Dinsel Başa Çıkma ve Depresyon 

Puanları Arasındaki İlişkinin Korelâsyon Analizi ile İncelenmesi 

Tablo 17: Araştırmaya Katılan Üniversite Öğrencilerinin Dinsel Başa Çıkma ve Depresyon 

Puanları Arasındaki İlişkinin Korelâsyon Analizi ile İncelenmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 17’den anlaşılacağı üzere, depresyon ile dinsel başa çıkma arasındaki ilişkiyi 

belirlemek üzere yapılan korelâsyon analizi sonucunda, puanlar arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı ilişki bulunamamıştır (r=0,089; p=0,127>0,05). 

Depresyon puanlarının ortalamasının düşük olması öğrencilerin çoğunluk itibariyle 

depresyon yaşamadıklarını göstermektedir. Bu yüzden depresyon ile dinsel başa çıkma 

arasında anlamlı bir ilişki çıkmamış olabilir.  

Tablo 18: Araştırmaya Katılan İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dinsel Başa Çıkma ve 

Depresyon Puanları Arasındaki İlişkinin Korelasyon Analizi ile İncelenmesi 

Değişken Dinsel başa çıkma N r P 

Depresyon  76 -0,205 0,076 

Araştırmaya katılan ilahiyat fakültesinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin, 

depresyon puanları ile dinsel başa çıkma puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan 

korelâsyon analizi sonucunda, puanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki 

bulunamamıştır (r=-0,205; p=0,076>0,05). 

 

 TARTIŞMA VE YORUMLAR 

Genel olarak; teorik bölümde her ne kadar depresyon ile dinsel başa çıkma arasında 

anlamlı bir ilişkinin olabileceği ileri sürülmüş ise de örneklem grubundan elde edilen veriler 

temel hipotezimizi desteklememiştir. Yani çalışmada öngörülen depresyon ile dinsel başa 

çıkma arasında ilişki bulunamamıştır.  

Araştırmanın başında oluşturduğumuz hipotezlerden bazısı desteklenirken diğerleri 

desteklenmedi. Zaten bu tür araştırmalar hipotezleri test etmek ve hipotezlerin doğruluğunu ya 

da yanlışlığını tespit etmek suretiyle yapılmaktadır. Şimdi hipotezlerimizin ne olduğuna ve 

nasıl sonuçlandığına bakalım ve sonuçlarını tartışarak yorumlayalım. 

Hipotez 1: Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin depresyon puanları ile dinsel 

başa çıkma puanları arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Değişken Dinsel başa çıkma N r P 

Depresyon  299 0,089 0,127 
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Bu hipotez desteklenmemiştir. Bu hipotez çalışmanın problemini ortaya koyan temel 

hipotezimizdir. Depresyon ile dinsel başa çıkma arasında bir ilişkinin olabileceğini 

düşünmekteydik fakat bu örneklem grubunda yapılan çalışmalar, bu düşüncemizi 

doğrulamadı. Ancak bu konu çok önemli olduğu için başka araştırmaların yapılmasına da 

ihtiyaç vardır. Sadece bu örneklem grubundan elde edilen veriler bu şekilde çıkmıştır. Başka bir 

örneklem grubu seçilip bu konu, tekrar araştırılabilir. Seçilen örneklem grubunun özellikleri 

farklı olunca, sonuç da farklı çıkabilir. Özellikle, depresyon yaşamış insanlar üzerinde bir 

çalışma yapılabilir. Çünkü depresyon puanlarının yüksek olması araştırmanın sonucunu 

etkileyebilir.  

Hipotez 2: Araştırmaya katılan ilahiyat fakültesi öğrencilerinin depresyon puanları ile 

dinsel başa çıkma puanları arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

Bu hipotez desteklenmemiştir. (r=-0,205; p=0,076>0,05). İlişki anlamlı düzeyde değildir. 

İlahiyat fakültesi öğrencilerinin dini bilgi ve uygulamalarının daha çok olacağı varsayımından 

hareketle böyle bir hipotez oluşturmuştuk. Fakat sonuç farklı çıktı. Yapılan bazı çalışmalarda 

dindarlık ile depresif belirtiler arasında ilişki bulunmuştur. Şengül (2007:148), Dinin bilgi-ibadet 

boyutu ile depresif belirtiler arasında anlamlı olumsuz ilişkinin olduğunu tespit etmiştir (r=-

,118, p=0,05).     Buna göre dindarlığın bilgi-ibadet boyutu arttıkça depresif belirtilerin azaldığını 

ifade etmiştir. Bu araştırma sonuçları hipotezde ifade edilen ilişkiyi desteklemektedir. 

Hipotez 3: Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin dinsel başa çıkma puanları 

arasında sosyo ekonomik durum değişkenine göre anlamlı bir fark vardır.  

Bu hipotezimiz desteklenmemiştir. (p=0,614). Araştırmaya katılan öğrencilerin, sosyo 

ekonomik durumlarına göre iyi, orta ve düşük olarak belirlenmiş ve ortalama puanları arasında 

anlamlı bir fark oluşmamıştır. Zaten, çoğunluk orta dereceyi işaretlemiştir (230 kişi). Düşük ve 

iyi dereceyi işaretleyenlerin ortalamaları ile orta dereceyi işaretleyenlerin ortalamaları 

neredeyse aynıdır. Yapılan başka çalışmalarda dinsel başa çıkma tarzları ile sosyo ekonomik 

düzey arasında ilişki bulunmuştur. Ekşi (2001:206)’nin çalışmasında olumlu dini başa çıkma ve 

olumsuz dini başa çıkma tarzlarının, gelir durumu düşük ve orta olanların yüksek olanlara göre 

daha fazla kullanılmakta olduğu bulunmuştur. 

Hipotez 4: . Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin dinsel başa çıkma puanları 

arasında fakülte türü değişkenine göre anlamlı bir fark vardır. 

Bu hipotez desteklenmiştir. Dinsel başa çıkma puanları, fakülte türü değişkenine göre 

farklılık göstermiş ve bu farklılık, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Eğitim ve ilahiyat 

fakültesi arasındaki dinsel başa çıkma puanları ortalamasına göre, ilahiyat öğrencilerinin 

ortalaması daha yüksektir. Bu sonuç; zaten çalışmamızın başında öngörülmekteydi. Çünkü 

ilahiyat fakültesinde eğitim gören öğrencilerin din ile ilgilerinin eğitimdekilere göre daha fazla 

olacağından dolayı, dinsel başa çıkmaya daha çok başvurmaları beklenmekteydi. İki fakülte 

arasındaki farkın p değeri p=0,027 çıkmıştır. P =0,027<0,05. Bu değer, farkın anlamlı olduğunu 

gösteriyor. 

Bu konuda Ekşi (2001:217) söz konusu çalışmada  İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin 

dinsel başa çıkma tarzlarını Atatürk Eğitim Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden 

daha fazla kullandıklarını ifade etmiştir. 

Hipotez 5. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin depresyon puanları arasında 

cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark vardır.  

Bu hipotez desteklenmemiştir. Yapılan t-testi sonucuna göre, cinsiyet değişkeninin 

anlamlı bir fark oluşturmadığı gözlemlenmiştir. p = 0,258>0,05 bulunmuştur. 

Bazı araştırmalarda elde edilen verilerin kadınların erkeklere göre daha çok depresyon 

yaşadıklarını işaret etmektedir (Ekşi:2001:225). Ancak, bizim bulgularımız literatürdeki bu bilgi 
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ile uyumlu çıkmamıştır. Kızların ve erkeklerin depresyon puanlarının ortalaması birbirine çok 

yakın çıkmıştır. Aslında araştırmamızın sonuçlarına göre, hem kızların hem de erkeklerin 

depresyon puanları düşüktür. Bu da bize, araştırmaya katılan öğrencilerin, ciddi bir depresyon 

yaşamadıkları sonucunu göstermektedir. 

Hipotez 6:  Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin depresyon puanları arasında 

yaş değişkenine göre anlamlı bir fark vardır.   

Bu hipotez desteklenmemiştir. Depresyon puanlarının yaş değişkenine göre anlamlı bir 

fark oluşturmadığı tespit edilmiştir (p =0,308>0,05). Bu sonucun elde edilmesinde örneklem 

grubumuzdaki öğrencilerin yaşlarının birbirine yakın olması etkili olmuş olabilir. Yaş aralığı 

19-25’tir. 

Hipotez 7: Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin depresyon puanları arasında 

sosyo-ekonomik durumu değişkenine göre anlamlı bir fark vardır. 

Bu hipotez desteklenmiştir. ANOVA testi sonucunda, grup ortalamaları arasındaki fark 

anlamlı bulunmuştur (p=0,041<0,05). 

Sosyo ekonomik duruma göre öğrenciler düşük, orta ve iyi olarak üç gruba ayrılmıştır. 

Öğrencilerin 22 tanesi, düşük seçeneğini işaretlerken en yüksek depresyon puanı ortalamasına, 

bu grup sahip olmuştur. Bu sonuç bize gelir düzeyi düşük olan kişilerin, gelir düzeyi yüksek 

olan kişilere göre daha yaygın depresyon yaşadığını ifade etmektedir. Orta ve iyi düzeyde 

olanların, ortalamaları birbirlerine çok yakın çıkmıştır ve bu gruptakilerin neredeyse depresyon 

yaşamadıklarını anlatmaktadır. Buna göre; sosyo ekonomik durum depresyon için, belirleyici 

bir unsur olabilmektedir.  

Hipotez 8: Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin depresyon puanları arasında 

fakülte türü değişkenine göre anlamlı bir fark vardır.  

Bu hipotez desteklenmemiştir. (p=0,558>0,05). 

Hipotez 9: Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin dinsel başa çıkma puanları 

arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark vardır.  

Bu hipotez desteklenmiştir.  t= -2,060; p = 0,040<0,05. p değerinin 0,05’ten küçük olması, 

farkın anlamlı olduğunu göstermektedir. 

Bu sonuç; daha önce yapılan bazı çalışmalardaki, kızların dindarlık puanlarının ve 

dinsel başa çıkma puanlarının erkeklerden yüksek olduğu, sonucuyla uyumlu değildir. Bunun 

nedenlerinden bir tanesi, örneklem grubuna katılan erkeklerin kızlara göre, dini yaşantılarının 

daha güçlü olduğu ihtimalidir. 

Hipotez 10: Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin dinsel başa çıkma puanları 

arasında yaş değişkenine göre anlamlı bir fark vardır.  

Bu hipotez desteklenmiştir. (F= 4,387; p= 0,005<0,05).  

Hipotezlerin sonuçlarından sonra genel olarak depresyon ve dinsel başa çıkma 

konusunu değerlendirecek olursak, yurt dışında ve ülkemizde yapılan bazı araştırmalarda din 

ile depresyon arasında olumlu ilişki bulunurken bazılarında ise olumsuz ilişki bulunmaktadır. 

Örneğin ( Aydın:2011:134), depresyon, olumsuz dini başa çıkma ile olumlu yönde anlamlı bir 

ilişki göstermektedir. Olumlu dini başa çıkma ise depresyon ile anlamlı bir ilişki 

göstermemiştir. Dini başa çıkma tarzları ile ilgili diğer çalışmalar, olumlu dini başa çıkmanın 

daha düşük depresyon düzeyleriyle ilgili olduğunu göstermektedir (akt: Aydın:2011:135). 

Dindarlık düzeyi ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda ise, kişinin algıladığı dindarlık 

düzeyi artıkça depresif belirtilerin azaldığı görülmüştür. Literatürde bu bulguları destekleyen 

çalışmalar yanında desteklemeyen çalışmalar da mevcuttur (Aydın:2011). 
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SONUÇ 

Depresyon ile dinsel başa çıkma arasındaki ilişkiyi incelediğimiz bu çalışmamızda, 

öncelikle kuramsal bir çerçeve çizip depresyonla ilgili bilgileri ulaşabildiğimiz kaynaklardan 

araştırıp yazdık. Daha sonra, dinsel başa çıkma kavramını ele alıp araştırdık. Bu sırada, din ve 

ruh sağlığı konularında yapılan yerli ve yabancı kaynaklardan ulaşabildiğimiz ölçüde ve 

konumuzun çerçevesini aşmayacak şekilde faydalandık. Literatür taraması sırasında 

edindiğimiz bilgiler, bize ışık tuttu. Her iki kavramı da analiz edip çalışmamıza koyduk. 

Araştırma İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi 

öğrencilerinin katılımıyla yapılmıştır. Araştırmaya iki yüz doksan dokuz kişi katılmış, bunların 

yetmiş altısı ilahiyat fakültesinde eğitim görmektedir ve iki yüz yirmi üç tanesi eğitim fakültesi 

öğrencilerinden oluşmaktadır.  

Cinsiyete göre dağılımları şöyledir: Kızlar yüz seksen altı kişi; erkekler yüz on üç 

kişidir. Yaş grupları ise on dokuz ile yirmi beş yaş aralığındadır. Yirmi beş yaş ve üzeri 

olanların sayısı on üçtür. Yirmi üç-yirmi dört yaşında olanlar altmış kişi, yirmi bir- yirmi iki 

yaşında olanların sayısı yüz altmış beş, on dokuz-yirmi yaşlarında olanların sayısı ise altmış 

birdir. 

Araştırma sonucunda; depresyon ile dinsel başa çıkma arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. ( r=0,089; p=0,127>0,05). Fakat yaş grupları arasında, dinsel başa çıkma 

puanları açısından bir anlamlı fark tespit edilmiştir. (p=0,005<0,05). Ayrıca; sosyo ekonomik 

durumlarına göre, gruplar arasında depresyon puanları anlamlı bir fark 

oluşturmuştur.(p=0,041<0,05). Cinsiyet değişkenine göre de dinsel başa çıkma puanları 

açısından anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. (p=0,040<0,05). Bu farka göre, erkek öğrencilerin 

dinsel başa çıkma puanları, kız öğrencilerden yüksektir. 

Din, her zaman için önemli bir olgudur. Din ile ruh sağlığı arasındaki ilişki, insanların 

dindarlık seviyesine göre değişiklik göstermektedir. İnançlı insanlar, ruh sağlıklarını korumak 

için dine daha çok yönelmektedirler. 

Depresyon ile dini başa çıkma konusunun, daha geniş bir şekilde ve çok çeşitli 

örneklem grupları ile çalışılması faydalı olacaktır. Son zamanlarda yurt dışında yapılan dinin 

ruh sağlığı üzerindeki etkileri hakkındaki çalışmalar, dikkat çekici şekilde artmaktadır. Bizim 

de bu konularda çalışmalar yapmamız bir görevdir. Ülkemizde yapılan dini başa çıkma 

çalışmaları yeterli değildir. Bu çalışmamız da böyle bir eksiklikten dolayı ortaya çıkmıştır. 
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