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Öz 

Bu çalışmanın amacı ölüm belirginliği (ÖB) ve yardım hatırlatıcısının (YH) özgeci bir davranış olan organ bağışı 
üzerindeki etkisini araştırmaktır. Dehşet Yönetimi Kuramına (DYK) göre örtük ÖB durumunda, bireyler birtakım 
savunma mekanizmaları ile kendilerini ölüm korkusunda korumaya çalışır. Kişide yardımseverlik, özgecilik gibi 
olumlu yaklaşımlar hakim olduğunda örtük ÖB ile bunların güçlenmesi beklenir. Hatta, yardımseverlik kişiye 
hatırlatılarak da örtük ÖB sonrası özgeci davranışlar görülebilir. Bununla birlikte, kişi ölümünden sonrası için yaptığı 
organ bağışından hiçbir fayda göremeyeceği için organ bağışı özgeci davranışa iyi bir örnektir. Bu durumda organ 
bağışına yönelik tutum ve niyetlerin ÖB ve YH manipülasyonları ile artması beklenmektedir. Bu hipotezi test etmek 
amacıyla, internet üzerinden ve kağıt-kalem yöntemi kullanarak, 160 ve 141 üniversite öğrencisiyle yürütülen iki 
çalışmada, katılımcılar dört deneysel gruba rastgele atanmıştır: ÖB ve YH, sadece ÖB, sadece YH, kontrol. Bu 
manipülasyonların etkileri sekiz kişisel farklılık değişkeni kontrol edilerek MANCOVA ile test edilmiştir: özgecilik, 
dindarlık, içsel ve dışsal dindarlık, dini kısıtlamalar, ölüm kaygısı, ölümden sonra yaşama inanç ve vücut 
bütünlüğünü koruma inancı. Fakat iki çalışmada da organ bağışına yönelik tutum ve niyetler üzerinde ne ÖB ne de 
YH’nin etkisine rastlanmıştır. Aynı zamanda, kişisel farklılık değişkenlerinin dört deneysel gruptaki katılımcıların 
organ bağışlama tutumu üzerindeki farklı etkileri de aşamalı regresyon ile test edilmiştir. Organ bağışına yönelik 
tutumlar bütün gruplar için ilk çalışmada, özgecilik ve vücut bütünlüğü inançları ile, ikinci çalışmada ise organ 
bağışına yönelik dini kısıtlamalar ile yordanmıştır. Vücut bütünlüğü inancının dini kısıtlamanın bir alt boyutu 
olabileceği düşünüldüğünde, inanç düzeyinden öte inancın getirdiği kurallar kişilerin organ bağışlama kararlarında 
daha belirleyici olarak ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda vücut bütünlüğünü koruma inancının dini kısıtlamalara 
göre daha güçlü bir yordayıcı olarak ortaya çıkmasından da bunun önemli bir kısıtlama olduğu anlaşılmaktadır. 
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Ölüm Belirginliği ve Yardım Hatırlatıcısı ile Organ Bağışını Teşvik Etme 

Organ bağışı bir organ ya da dokunun ihtiyacı olan bir hastaya nakledilmesi işlemidir. Organ ihtiyacı 

birçok ülkede en önemli sağlık sorunlarından biridir. Aynı şekilde Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı 

verilerine göre Mart 2016 itibariyle 22.146 böbrek, 2223 karaciğer, 623 kalp, 265 pankreas, 51 akciğer, 5 

incebağırsak, 2934 kornea ve 4 kalp kapakçığı ihtiyacı vardır. Birçok çalışma ve kampanya 

yürütülmesine ve organ bağışının potensiyel faydasının büyüklüğüne rağmen bu sayı azalmamaktadır. 

Canlı donörler yalnızca bir böbrek ya da karaciğerin veya akciğerin bir lobunu bağışlayabilirken, ölüm 

sonrası bağışçılar 6 organ (böbrek, kalp, akciğer, karaciğer, pankreas ve incebağırsak) ve birçok doku 

(kemik, deri, kornea, ortakulak, kalp kapakçıkları, damarlar, kıkırdak, tendon ve bağ dokuları; Ganikos, 

2010) bağışlayabilir ve kişi hastanede organları canlı tutulabilecek ortamda öldüğünde 10 kişiye hayat 

verebilir ve 55 yıl ek yaşam süresi sağlayabilirler (Gabel, 2006; Schnitzler, Whiting, Brennan, Lentine, 

Desai ve Chapman, 2005). Bu ölümden sonra organ bağışı potansiyeline rağmen organ ihtiyacı hiçbir 

zaman karşılanamadı. Bu nedenle bu çalışmada, ölüm sonrası organ bağışını teşvik etmek hedeflenmiştir. 

Organ bağışı, psikoloji yazınında birçok açıdan oldukça yoğun biçimde çalışılmış olsa da dehşet 

yönetimi kuramı çerçevesinde hala yeterince ele alınmamıştır. Dehşet yönetimi kuramı (DYK), 

Greenberg, Solomon ve Pyszczynski (1997) tarafından ortaya atılan ve kişinin ölümsüzlük dileği, bunun 

kişinin düşünce ve davranışlarına etkisi ve kişinin kendi ölümlülüğünü fark etmesiyle birlikte gelişen 

kaygılarını açıklar. Organ bağışı da ölüm ile ilgili düşünceleri ve kaygıları tetikleyebildiği ve de aslında 

ölümsüzlük yöntemi olarak düşünülebileceği için DYK bağlamında çalışmak yerindedir. Aynı zamanda 

organ bağışı, özgeci davranışların saf bir örneğidir. Kişi ölümünden sonrası için yaptığı organ bağışından 

hiçbir fayda göremeyeceği, herhangi bir ödül ya da onay beklentisiyle bağış yapamayacağı için bu 

özgecilik de bir kişilik özelliği olarak organ bağışı çalışmasına dahil edilmelidir. DYK ve özgeciliğin 

ötesinde, ölüm ve organ bağışı konularında din ve dini yönelim konularını göz ardı edemeyiz. Kişinin 

inançlı olup olmaması ve inancının organ bağışına bakış açısı, kişinin organ bağışçısı olması yolunda 

önemli belirleyiciler olabilir. Bu sebeple din, bu çalışmanın üçüncü unsuru olarak ele alınmaktadır. Genel 

olarak, bu çalışmada, ÖB ve YH’nin bir araya gelerek organ bağışına yönelik daha olumlu tutum ve 

niyete neden olacağı düşünülmektedir.  

Organ Bağışı  

Organ bağışının önemini fark eden araştırmacılar, bu konunun üzerine farklı açılardan ve farklı 

yaklaşımlarla eğildiler; örneğin kişisel farklılıklar (Besser, Amir ve Barkan, 2004), organ bağışı hakkında 

iletişim (Morgan ve Miller, 2002), nedenli eylem kuramı (Horton ve Horton, 1991), kültürel etkenler 

(Kopfman, Smith, Morrison, Massi ve Yoo, 2002) gibi. Bu çalışmalarda bazı araştırmacılar kimin donör 
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olduğunu açıklamaya çalıştılar ve psikolojik ve demografik faktörleri incelediler (Besser ve ark., 2004; 

Falomir-Pichastor, Berent ve Pereira, 2013; Gonzalez, 2003). Falomir-Pichastor ve arkadaşlarının 

derleme çalışmasında (2013) psikolojik faktörler arasında açık görüşlülük, neşelilik, cesaret, umutluluk, 

dürüstlük, yardımseverlik ve evrenselcilik gibi ortak özellikler ortaya çıktı. 

Organ bağışına eğilime neden olan bu kişilik özelliklerinin yanında, organ bağışlamanın önünü kesen 

birtakım kişilik özellikleri de yazında gösterildi. Örneğin, ölümü ve vücut bütünlüğünü bilinçli 

düşünmek, gömülme korkusu, ölümden sonra yaşamın varlığına olan inanç, sağlık sistemine olan 

güvensizlik, yetkecilik ve vücut imgesinin öz-kavramdaki merkezi konumu kişilerin organ 

bağışlamalarını engelleyen özellikler olarak bulundu (Belk, 1988; Beser ve ark., 2004; Cleveland, 1975; 

Cleveland ve Johnson, 1970; Pessemier, Bemmaor ve Hanssens, 1977; Robbins, 1990; Sanner, 1994).  

Yazındaki bu tanımlayıcı çalışmaların yanında, donör sayısını artırmaya yönelik yapılan iletişim ve 

tutum değişimi gibi alanlardaki deneysel çalışmalar da yazında oldukça önemli yer ediniyor. Bu 

çalışmaların arasında ikna edici mesaj çalışmaları (Smith, Morrison, Kopfman ve Ford, 1994), davranış 

değişimi için çeşitli kuramların ışığında yapılan çalışmalar, örneğin, kuramlar-ötesi davranış değişimi 

modeli (trans-theoretical model of behavior change; Prochaska, DiClemente ve Norcross, 1992), nedenli 

davranış (Fishbein ve Ajzen, 1975) ve planlı davranış kuramları (Ajzen, 1991) bulunuyor. Müdahale 

çalışması olarak da eğitim (Alvaro, Jones, Robles ve Siegel, 2006), aile onayını artırma (Dodd-McCue ve 

Tartaglia, 2005), medya kampanyaları (Alvaro ve ark., 2006) gibi çalışmalar donör sayısını artırmaya 

yönelik davranışsal araştırmalar olarak öne çıkmaktadır. Yine de her müdahale çalışması herkeste aynı 

etkiyi göstermemektedir; hedef gruptaki kişilerin birtakım kişilik ve demografik özellikleri örneklemi 

bölümleme ve mesajı gruba göre değiştirme gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

Dehşet Yönetimi Kuramı  

Ernest Becker'ın (1973) çalışmalarından yola çıkarak kuramsallaştırılan DYK, kişinin ölümsüzlük 

isteği ve ölümün kaçınılmaz olduğu farkındalığı arasında sıkışıp yaşadığı kaygıyı açıklar (Greenberg, 

Pyszczynski ve Solomon, 1986; Solomon, Greenberg ve Pyszczynski, 1991). Kişinin bir gün öleceğini 

hatırlatan her şey bu kaygıyı tetikleyebilir. Bu tür ölümü hatırlama durumlarına ölüm belirginliği (ÖB) 

denir. ÖB konusunda, ölüm düşüncelerinin ulaşılabilirliğinin ikili işleme modeline göre (dual process 

model of death-thought accessibility; Pyszczynski, Greenberg ve Solomon, 1999) ÖB’nin örtük olmadığı 

durumlarda yakınsal korunma mekanizmaları devreye girer ve kişinin ölüm düşüncesini bilinçdışına 

çıkarma çabası ortaya çıkar. ÖB’nin örtük olduğu durumlarda ise kaygı bilinç düzeyinde olmadığı için 

kişi savunma mekanizmasını devreye sokamaz ve ölümsüzlüğü çeşitli farklı yollardan elde etmeye, 

özgüvenini yükseltmeye ya da normlara ve sahip olduğu değerlere bağlanmaya çalışır (Vail, Juhl, Arndt, 
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Vess, Routledge ve Rutjens, 2012). Kültürel dünya görüşlerinin gerekliliklerini yerine getirdikleri inancı 

ise kişilere anlamlı bir kültürel bütünlüğün parçası oldukları hissini vererek değerli bir birey olduklarını 

hissettirir.  

Çalışmalarında Pyszczynski ve arkadaşları (2004) dört önemli bulguya ulaşmıştır (Pyszcynski, 

Greenberg, Solomon, Arndt ve Schimel, 2004). Öncelikle, kişinin özgüvenini ya da var olan dünya 

görüşlerine inançlarını yükseltmenin ölümlülük kaygısına azaltmaya yaradığını bulmuşlardır. İkinci 

olarak, kişinin ÖB karşısında özgüven arayışına girdiği ve var olan dünya görüşünü daha güçlü bir şekilde 

savunduğu görülmüştür. Üçüncü olarak, kişinin özgüvenini artırmanın ÖB’nin kaygı artırıcı özelliğini 

ortadan kaldırdığı bulunmuştur. Ve son olarak, ölümden sonra bir hayatın varlığına inanmanın da kişinin 

ÖB’nin yaratacağı kaygıdan korunduğu çalışmalarla desteklenmiştir. 

Aynı şekilde, İslam, Hristiyanlık, Yahudilik gibi ölümden sonra bir hayat beklentisi sunan dinlerin de 

inananlarını ölüm dehşetinden koruduğu görülmüştür (Harding, Flannelly, Weaver ve Costa, 2005). Buna 

göre birçok inançlı kişinin ÖB karşısında avantajlı konumda olduğu söylenebilir (Vail, Rothschild, 

Weise, Solomon, Pyszczynski ve Greenberg 2010). Bunlar dışında, kişilerin ölüm dehşetinden korunmak 

için çocuk sahibi olma, sanat eserleri üretme, kitap yazma ya da başkalarına yardım etme gibi ölümden 

sonrasına bir şeyler bırakabileceklerini hissettiren davranışlarda bulundukları da araştırmalarca 

gösterilmiştir. Bazı koşullarda, organ bağışı da bu ölümsüzlük yollarından biri olarak ortaya çıkabilir. 

Bu bilgiler ışığında, bu çalışma, organ bağışını ölüm kaygılarına karşı koruyucu bir yöntem olarak ele 

almaktadır. Bu alanda birçok çalışma olmasına rağmen, yazında bir görüş birliğine ulaşılamamıştır. Bazı 

çalışmalar ölüm farkındalığı ile organ bağışına yönelik tutumlar konusunda olumlu bir ilişki olduğunu 

savunurken (Ryckman, Van den Borne, Thornton ve Gold, 2005), diğerleri bu ilişkiyi reddeder 

(Hirschberger, Ein-Dor ve Almakias, 2008). Bu görüş ayrılığına birtakım yöntemsel meseleler sebep 

olabilir. Örneğin, tutum ve niyet ölçümlerinin ne zaman yapıldığı ve ÖB’nin örtük manipülasyon ile 

yapılıp yapılmadığı önemlidir. Eğer katılımcıya örtük olmayan ÖB manipülasyonu ardından dikkat 

dağıtıcı bir görev verilirse ya da bir miktar süre geçmesi beklenirse ÖB’nin bilinçdışına itilmesi ve 

kaygının yarattığı korumacı savunma mekanizması değil daha çok özgüven arayışı ya da dünya görüşü 

savunması gibi yöntemlere başvurduğu görülmüştür. Aynı şekilde ÖB’nin en baştan örtük olarak 

verilmesi de etkilerinin daha güçlü görülmesine sebep olmuştur. 

Tüm bu hipotezler ve çalışmalar, temelde ÖB ve ardından gelen dikkat dağıtıcı eylem ya da geçen 

sürenin dünya görüşü savunması ve özgüven arayışına neden olduğunu; bununla birlikte bu ilişkinin tam 

ters olarak da işlediğini, yani yüksek özgüven ve dünya görüşü bağlılığının da ÖB karşısında daha düşük 

kaygıya neden olduğunu anlatmaktadır. Bu ana konular dışında, birtakım başka kavramlar da DYK 

kapsamında çalışılmıştır. Bunların arasında din (Norenzayan, Dar-Nimrod, Hansen ve Proulx, 2007; Vail 
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ve ark., 2010); grup-içi kayırma, kalıp yargılar, önyargılar (Ochsmann ve Mathay, 1996); saldırganlık, 

terörizm, militarizm (Vail ve ark., 2010); savaş, dogmatizm (Vail ve ark., 2012); sigara içmek gibi kendi 

kendine zarar verme davranışları (Hansen, Winzeler ve Topolinski, 2010); ve son zamanlarda birtakım 

olumlu davranışlar, örneğin özgecilik (Blackie ve Cozzolino, 2011; Jonas, Schimel, Greenberg ve 

Pyszczynski, 2002). Özgeci davranışlar arasında organ bağışı en önemlilerinden sayılabilir ve bu 

çalışmada DYK bağlamında işlenecektir.  

DYK ve Organ Bağışı 

Daha önce de bahsedildiği gibi ÖB sonrasında verilen iki tepkiden biri, var olan dünya görüşlerine 

daha sıkı sarılmaktır. Bu dünya görüşleri, ona sahip olmayanlara karşı saldırgan tavırlara yol açsa da, 

kişide hakim olan görüşler yardımseverlik, özgecilik gibi olumlu yaklaşımlar olduğunda da ÖB sonrası 

bunların açığa çıkması beklenir. Bu nedenle, ÖB sonrasında bu kişilerin normalden daha yardımsever 

olmalarını ve hatta organlarını bağışlamaya daha yatkın olmalarını bekleyebiliriz. 

Bu nedenle, bu çalışmada kişilerin ÖB sonrası organ bağışına yönelik daha olumlu tutumlarının ve 

daha güçlü organ bağışlama niyetlerinin olması beklenmektedir. Bununla birlikte organ bağışının bir tür 

toplum yanlısı davranış olduğu göz ardı edilmemelidir. Yazında organ bağışının toplum yanlısı 

davranışlarla ile ilişkisini savunan birçok çalışma görülebilir (Horton ve Horton, 1991; Kopfman ve 

Smith, 1996).  

Toplum Yanlısı Davranış   

Sosyal bilimciler toplum yanlısı davranış terimini anti-sosyal davranışın ters anlamlısı olarak ortaya 

atmışlar (Batson, 1998) ve özerk ve özgür irade ile yapılan ve başkasına fayda sağlayan davranış olarak 

tanımlamışlardır (Eisenberg ve Miller, 1987). Batson’a (1987) göre toplum yanlısı davranışın iki türü 

vardır: ben-merkezci ve diğer-merkezci. Ben-merkezci toplum yanlısı davranışta kişi başkasına yaptığı 

olumlu bir davranış karşısında bir ödüllendirilmeyi ya da herhangi bir olumsuzluktan kaçmayı 

bekleyebilir. Diğer-merkezci toplum yanlısı davranışta ise kişinin tek amacı olumlu davranışı yönelttiği 

kişiye faydalı olabilmektir ve davranışı karşılığında hiçbir kişisel beklentisi olmaz. Bu tür davranışlara 

özgeci davranış denir. Bunun en güzel örneklerinden biri ölüm sonrası organ bağışıdır. Kişi ölümden 

sonrası için organlarını bağışlayarak herhangi bir fayda göremez.  

Araştırmacılar basit manipülasyonların bile yardım davranışını ortaya çıkarmada çok etkili olduğunu 

keşfetmişlerdir. Örneğin, yardım ile ilgili kelimelerin kullanıldığı hatırlatıcı görevler (Macrae ve 

Johnston, 1998) ya da empati çağrıştırıcıları sonrası (Bargh ve Chartrand, 1999) kişilerin yardım etmeye 

daha istekli olduğu görülmüştür. Benzer şekilde süper kahraman çağrıştırıcı manipülasyonların da daha 
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çok yardım ettikleri deneysel çalışmalarla desteklenmiştir (Nelson ve Norton, 2005). Bu çalışmalar 

yardım çağrıştırıcılarının organ bağışı konusunda da yardımcı olacağını düşündürmüştür.  

Toplum Yanlısı Davranış ve DYK 

DYK ile özgecilik ve olumlu davranışlar yakın zamanda Vail ve arkadaşları (2012) tarafından 

çalışılmaya başlandı. Özellikle, katılımcıların kişiliklerinde yardımseverlik gibi olumlu özellikler baskın 

olduğu zaman ÖB bu özellikleri aktive eder ve olumlu davranışlarda bulunma eğilimini artırır. Birçok 

özgeci davranış arasında organ bağışı da ÖB sonrası artması beklenen davranışlardandır. Özgecilikle 

birlikte, din de organ bağışı konusunda önemli bir rol oynar.  

Dindarlık  

Dindarlık, organ bağışı konusunda çalışılan esas konulardan biridir. Birçok din organ bağışını 

desteklerken dinin organ bağışı ile ilişkisi konusunda yazında bir fikir birliği yoktur. Dinin tanımına dair 

birçok farklı görüş olmasına rağmen, tüm tanımların kesiştiği bir nokta vardır: din birçok davranışın ya 

ana tetikleyicisi ya da esas amacıdır. Allport olgun bir dinin 6 özelliği olduğunu savunur: “1) iyi 

ayrıştırılmış; 2) dinamik bir yapıda; 3) tutarlı bir ahlak anlayışı açısından zengin; 4) kapsamlı; 5) 

tamamlayıcı; 6) özünde buluşsal” (1950, s. 64-65). Bunlardan yola çıkarak dinin güdüsel bir kavram 

olduğunu varsayabiliriz.  

Dini Yönelimler ve Toplum Yanlısı Davranışlar  

Tüm büyük dinler toplum yanlısı davranışı destekler (Batson, Schoenrade ve Ventis 1993). Bu 

nedenle araştırmacılar toplum yanlısı davranışı dine bağlamışlardır (Saroglou, Pichon, Trompette, 

Verschueren ve Dernelle, 2005; Shariff ve Norenzayan 2008). Ancak dindarlık ile olumsuz davranış ve 

tutumlar (örneğin, önyargı) ve olumlu davranışlar (örneğin, yardım etme) arasındaki ilişkiler yazında çok 

açık değildir. Kimi çalışma dini olumsuz davranışlarla olumlu ilişkide gösterirken (Batson ve ark., 1993), 

kimi olumsuz ilişki (Allport ve Ross, 1967), kimi eğrisel (curvilinear) ilişki (Perkins, 1985) göstermiştir. 

Hatta hiçbir ilişki bulunmayan araştırmalar da vardır (Batson ve Ventis, 1982). 

Bu tutarsızlığı Allport ve Ross (1967) içsel ve dışsal dindarlığa bağlamıştır. Araştırmacılara göre bu, 

dini yaşayan ve dini kullanan kişiler arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Bunu destekleyen, yani 

yardım davranışının, içsel dindarlıkla olumlu, dışsal dindarlıkla olumsuz ilişkisini gösteren çalışmalar da 

vardır (Batson ve ark., 1985). Allport ve Ross’a (1967) göre içsel ve dışsal dindarlık bağımsız iki 

kavramdır. Dışsal dindarlık amaca hizmet eden ve faydacıl, içsel dindarlık ise içten ve sahicidir.  
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Dindarlık ve DYK 

Hem genel dindarlık hem de dini yönelimin ÖB sonrası dünya görüşü savunma tepkisinde önemli bir 

rolü olduğu ortaya atılmıştır (Solomon ve ark., 1991) ama bu iddia yeterince test edilmemiştir. Bazı 

çalışmalar, dindar ve dindar olmayan kişilerin ÖB sonrası ölüm kaygılarını karşılaştırmış ve dinin daha az 

düzeyde kaygıyla ilişkili olduğunu bulmuştur ve bu da dünya görüşünü savunma ihtiyacını azaltmıştır 

(Dechesne ve ark., 2003; Friedman ve Rholes, 2007; Norenzayan ve ark., 2009). Bu, dinin kendi başına 

bir ölüm kaygısına karşı savunma aracı olduğunu göstermektedir. Yalnız, din ölümden sonra hayatın 

devamını vadettiği sürece bu kaygıya karşı savunma aracı olarak rol oynayabilir; bu hayat, 

reenkarnasyon, cennet ya da bir tür ölümden sonra yaşam olabilir. Bunu destekler nitelikteki bir 

çalışmada, katılımcılara ölümden sonra bir çeşit yaşamın olduğuna dair bilimsel olduğu savunulan 

kanıtlar gösterildiği zaman kişilerin ÖB sonrası kaygılarının daha düşük düzeylerde olduğu ortaya 

çıkmıştır (Dechesne ve ark., 2003).  

Dinle İlgili Diğer Kavramlar ve Organ Bağışı  

Dinin organ bağışını ödüllendirmesi ya da cezalandırması kişilerin organlarını bağışlama kararında 

çok önemli rol oynar. Çoğu büyük din organ bağışını desteklediği halde, kişiler inandıkları dinin organ 

bağışına yaklaşımı konusunda yanıltıcı düşüncelere sahiptirler. Örneğin, dinin organ bağışını açıkça 

yasakladığına dair düşünceler kişilerin organlarını bağışlama kararında çok büyük bir engeldir 

(Rachmani, Mizrahi ve Agabaria, 2000). Bununla birlikte, ölümden sonraki yaşamın varlığı ve ölümden 

sonrası için vücut bütünlüğünün korunması gerektiği inançları da donör olmayan kişilerin ortak 

özellikleridir (Cleveland, 1975). 

Çalışmaya Genel Bakış 

Bu çalışmanın amacı, ÖB ve YH’nin özgeci davranışlarla ilgili tutum ve niyetler üzerindeki olası 

etkilerini araştırmaktır. Organ bağışı en saf özgeci davranışlardan biri olduğu için bu çalışmanın odağı 

olarak seçilmiştir. Açıklanan temellere dayanarak, bu çalışmada şu hipotez öne sürülmektedir: 

Hem ÖB hem de YH (ÖBYH) manipülasyonu alan katılımcıların organ bağışına ilişkin tutum ve 

niyetlerinin, yalnız ÖB ya da yalnız YH manipülasyonu alan katılımcılardan daha olumlu olması, hiçbir 

manipülasyon almayan katılımcıların ise en az olumlu sonuçlar ortaya çıkarması beklenmektedir. Bu 

sonuçların, özgecilik, dindarlık, içsel ve dışsal dindarlık, ölüm kaygısı, dini kısıtlamalar, ölümden sonra 

yaşamın varlığı inancı ve vücut bütünlüğünün korunması gerektiği inancı kontrol edildikten sonra 

görülmesi beklenmektedir. 
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Çalışma 1 

Yöntem 

Katılımcılar 

Bu çalışmaya Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 160 öğrenci katılmıştır. Katılımcılardan 102’si 

(%63.7) kadındır ve yaşları 19 ve 27 arasında değişmektedir (Ort. = 20.92, S = 1.58). Bu kişiler çalışmaya 

katılmaları karşılığında aldıkları seçmeli derslerde (örn., Psikolojiye Giriş, Sosyal Psikolojiye Giriş) 

bonus puan almışlardır. 

Ölçüm Araçları 

Aksi belirtilmediği sürece tüm ölçekler 7’li Likert tipindedir. Cevaplar “kesinlikle katılmıyorum” ve 

“kesinlikle katılıyorum” arasında değişip, artan puanlar kişilerin ifadelere daha çok katıldığını 

belirtmektedir.  

Ölüm Belirginliği Manipülasyonu. DYK çalışmalarında sıkça kullanıldığı gibi (Greenberg ve ark., 

1990; Rosenblatt, Greenberg, Solomon, Pyszczynski ve Lyon, 1989), katılımcılardan iki açık uçlu soruya 

8’er cümlelik cevaplar yazmaları istenmiştir. Deneysel gruptaki katılımcılar ölüm, kontrol grubundaki 

katılımcılar ise diş ağrısı düşünmeye yönlendirilmiştir. Sorular şu şekildedir: “Lütfen, kendi ölümünüzü 

(diş ağrınızı) düşünmenin sizde uyandırdığı duyguları kısaca açıklayınız” ve “Lütfen, fiziksel olarak 

ölmekte olduğunuzda (dişiniz ağrıdığında) ve fiziksel olarak artık ölü olduğunuzda size ne olacağı 

konusundaki düşündüklerinizi olabildiğince açık bir biçimde yazınız”  

Olumlu ve Olumsuz Duygu Ölçeği – Genişletilmiş Form (PANAS – X). Katılımcılar ÖB sonrası dikkat 

dağıtıcı olması için 60 sorudan oluşan PANAS-X (Watson ve Clark, 1991) doldurmuşlardır. Bu 

çalışmanın analizleri için yalnızca 20 soruluk PANAS kullanılmış, kalan 40 soru katılımcıların ÖB’den 

sonra zaman geçirmesi için verilmiştir. PANAS, Türkçe’ye Gençöz (2000) tarafından adapte edilmiştir. 

5’li Likert olarak cevaplandırılan ölçeğin adaptasyonunda, olumlu duygu ölçeğinin iç tutarlılığı α = .83, 

olumsuz duygu ölçeğinin iç tutarlılığı ise α = .86 bulunmuştur. Bu çalışmada ise Chronbach's α’lar, sırası 

ile, .90 ve .87 olarak bulunmuştur. 

Yardım Hatırlatıcı Manipülasyonu. Kişilere 8 cümle yazmaları istenen yardım manipülasyonu ya da 

kontrol sorusu sorulmuştur: “Bir süper kahramanı (üniversite kütüphanesini) gözünüzde canlandırın. Size 

göre bu süper kahramanın (kütüphanenin) sahip olduğu 8 özelliği sıralayınız” (Dijksterhuis ve van 

Knippenberg, 1998; Dijksterhuis ve ark., 1998; Nelson ve Norton, 2005).  
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Organ Bağışı. Diğer çalışmalarda (Demir ve Kumkale, 2013; Kofman ve Smith, 1996) kullanılmış ve 

bu çalışma için oluşturulmuş toplam 21 soru kullanılmıştır. Tutum ölçümü için kullanılan 12 sorunun 

Cronbach’s Alpha değeri .90 bulunmuştur. Niyet ölçümleri için ikişer adet bağışlama niyeti, organ bağışı 

konusunda bilgi alma niyeti ve organ bağışı konusunda aileleri ile konuşma niyeti sorusu kullanılmıştır (α 

= .87). Üç soru da kişilerin organ bağışlamanın dini inanışları tarafından ne kadar kısıtlandığını 

algıladıklarını ölçmek için oluşturulmuştur (α = .68) 

Özgecilik. “Revised NEO Personality Inventory”nin (NEO PI-R; Costa ve McCrae, 1992) geçimlilik 

boyutunun özgecilik alt boyutunu ölçen 10 soru kullanılmıştır. Sorular bu çalışma için Türkçe’ye üç 

Psikoloji lisansüstü öğrencisi tarafından adapte edilmiştir. Orijinal ölçekte .77 olan Cronbach’s alpha 

değeri, bu çalışmada .84 bulunmuştur. 

Dindarlık. Peterson ve Seligman’dan (2004) Demir ve Kumkale (2013) tarafından Türkçe’ye adapte 

edilen 10 soru ile ölçülmüştür. Türkçe adaptasyondaki Cronbach’s Alpha .90 iken bu çalışmada .95 

olarak bulunmuştur.  

Dini Yönelim. Allport ve Ross’un (1956) Dini Yönelim Ölçeği 22 sorudan oluşur ve içsel ve dışsal 

dindarlığı ölçen iki alt-ölçeğe sahiptir. İç tutarlılıkları sırasıyla .93-.81 ve .82-.69 arasında değişir 

(Donahue, 1985). Bu çalışmada Cirhinlioğlu’nun (2006) Türkçe adaptasyonu kullanılmış ve Chronbach's 

alpha değerleri sırasıyla .91 ve .82 olarak bulunmuştur.  

Ölüm Kaygısı. Templer’in (1970) 12 soruluk ölüm kaygısı ölçeğinin, Demir ve Kumkale (2013) 

tarafından yapılan Türkçe adaptasyonu kullanılmıştı (α = .85).  

Ölümden Sonra Yaşama İnanç. Osarchuk ve Tatz'tan (1973) alınan iki soru ile ölçülmüş (α = .90). 

Vücut Bütünlüğü İnancı. Bu çalışma için oluşturulan “Ölümden sonrası için vücut bütünlüğünün 

korunması gerektiğine inanıyorum” ifadesi ile ölçülmüştür. 

Demografik Bilgi Soruları. Katılımcılara, cinsiyeti, yaşı, eğitim görmekte oldukları fakülte, 

üniversitede geçirdikleri yıl sayısı ve donör olup olmadıkları sorulmuştur. 

İşlem 

ODTÜ Etik Kurulu’ndan alınan izin ile katılımcılara e-posta duyurusu ile ulaşılıp internet üzerinden 

anketi doldurmaları istenmiştir. Katılımcılar bilgilendirilmiş onam formunu okuyup kabul ettiklerinde 

çalışmaya başlamış ve anket soruları tamamlandıktan sonra çalışma hakkında bilgilendirilip teşekkür 

edilmişlerdir. 
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Bulgular 

Analizlere geçmeden önce veri incelenmiş ve organ bağışı ölçüm sonuçlarının normallikten oldukça 

uzak olduğu görülmüştür (tutum için çarpıklık katsayısı = -1.56 [SH = .19] ve basıklık katsayısı = 2.79 

[SH = .38]). Ancak hiçbir dönüştürme yöntemi ölçümleri normale yaklaştırmadığı için oldukları şekilde 

analize sokulmuşlardır.  

Box’un M değerinin izin vermesi ile (Box M = 48.400, F(30, 53600.765) = 1.535 p = .031), 

çalışmanın hipotezi MANCOVA ile test edilebilmiştir. Ancak sonucunda ne ÖB (Wilks’ λ = .991, F(4, 

145) = .311, n.s., ηp
2 = .009) ne YH (Wilks’ λ = .971, F(4, 145) = 1.088, n.s., ηp

2 = .029) temel etkisi, ne 

de ortak etki (Wilks’ λ = .986, F(4, 145) = .519, n.s., ηp
2 = .014) bulunabilmiştir. Öte yandan aşamalı 

regresyonun son modeline göre tutumlara ait en çok varyans vücut bütünlüğü korunması inancı (β = -.46) 

ve özgecilik (β = .35) ile açıklanmıştır (bkz. Tablo 1). 

Tablo 1. Birinci Çalışmada Organ Bağışına Yönelik Tutumları Yordayan Değişkenler için Aşamalı 
Regresyon Analizinin Özeti (N = 160) 

Değişken 
1. Model 2. Model 3. Model 4. Model 

B SH B β B SH B β B SH B β B SH(B) β 

VBİ -.34 .03 -.64** -.32 .03 -.59** -.29 .03 -.55** -.24 .04 -.46** 

Özgecilik    .35 .06 .34** .39 .06 .38** .35 .06 .34** 

Dindarlık       -.05 .03 -.12* -.08 .03 -.19** 

Dini 
Kısıtlamalar          -.11 .04 -.19** 

R2 .41   .52   .52   .54   

R2’deki 
değişim için F    38.14   3.92   8.00   

Not. VBİ = vücut bütünlüğü inancı; *p < .05. **p < .01 

Birinci Çalışmanın Bulgularının Değerlendirilmesi 

Bu beklenmeyen sonuçların çalışmadaki yöntemsel sorunlardan kaynaklandığı düşünülmüş ve çalışma 

yöntemsel olarak geliştirilerek bu sorunların üstesinden gelineceği düşünülmüştür. Bu amaçla ilk olarak 

çalışma internet ortamından kağıt-kalem ortamına taşınmıştır. İkinci olarak ÖB sonrası verilen arada 

PANAS-X yerine kelime bulmacası ve PANAS kullanılmıştır. Son olarak da iki ölçeğin daha geçerli 

olduğuna inanılan adaptasyonları kullanmıştır.  
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Çalışma 2 

Yöntem  

Katılımcılar  

166’sı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden (YBÜ), 22’si ODTÜ’den olmak üzere toplam 188 

üniversite öğrencisi çalışmaya katılmıştır. Donörler çıkarılınca kalan 161 katılımcı ile analizler 

yapılmıştır. Katılımcıların 117’si kadındır ve 10 katılımcı cinsiyet belirtmemiştir. Yaşları 18 ile 24 

arasında değişmektedir (Ort. = 20.88, S = 1.10). 

Ölçüm Araçları  

İlk çalışmadan farklı olarak PANAS-X yerine PANAS ve kelime bulmacası (Doğulu, 2012) 

kullanılmıştır. Aynı zamanda özgecilik ölçeği adaptasyonunda birtakım düzeltmeler yapılmış ve ölüm 

kaygısı ölçeğinin daha sistematik olduğu düşünülen adaptasyonu kullanılmıştır. Sonuç olarak özgecilik 

ölçeğinin güvenilirlik değeri α = .77, ölüm kaygısını ölçeğinin Şenol (1989) adaptasyonunun ise .84 

bulunmuştur. 

İşlem 

YBÜ Psikoloji bölümü öğrencilerinden gönüllü katılımcılar ile ODTÜ Psikolojiye Giriş dersi 

öğrencilerinden ek puan karşılığında istekli olan katılımcılara gruplar halinde anket paketi dağıtılmıştır. 

Bu paket, internet üzerinden olan çalışmayla aynı sırada olmak üzere, bilgilendirilmiş onam, ölçekler ve 

araştırma sonrası bilgilendirme formlarını içermektedir. Tüm gruplarda katılımcılara aynı yönergeler 

aktarılmıştır.  

Bulgular 

İlk çalışmada olduğu gibi organ bağışı ölçeklerinde değerler oldukça olumlu çıkmıştır (tutum için 

çarpıklık katsayısı = -.88 [SH = .19]), ancak veri herhangi bir dönüştürme uygulamadan kullanılmıştır. 

Box’un M değeri izin verdiği için (F(30, 59079.492) = 1.926, p = .002), hipotez MANOVA ile test 

edilmiş ve tüm analizler ilk çalışmayla aynı sonuçlanmıştır (ÖB temel etkisi için Wilks’ λ = .987, F(4, 

146) = .489, n.s., ηp
2 = .013; YH temel etkisi için Wilks’ λ = .963, F(4, 146) = 1.393, n.s., ηp

2 = .037; 

ortak etki için Wilks’ λ = .973, F(4, 146) = 1.003, n.s., ηp
2 = .037). Aşamalı regresyon sonuçları, son 

modelde tutumlarda en çok varyans vücut bütünlüğü korunması inancı (β = -.40) ve dini kısıtlamalar (β = 

-.42) ile açıklanmıştır (bkz. Tablo 2).  
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Tablo 1. İkinci Çalışmada Organ Bağışına Yönelik Tutumları Yordayan Değişkenler için Aşamalı 
Regresyon Analizinin Özeti (N = 161) 

Değişken 
1. Model 2. Model 3. Model 

B SH B β B SH B β B SH B β 

Dini 
Kısıtlamalar -.35 .04 -.60** -.23 .04 -.40** -.24 .04 -.42** 

VBİ    -17 .03 -.38** -.19 .03 -.40** 

Ölüm Kaygısı       .15 .05 .19** 

R2 .36   .46   .50   

R2’deki 
değişim için F    30.27   10.46   

Not. VBİ = vücut bütünlüğü inancı; *p < .05. **p < .01 

İkinci Çalışmanın Bulgularının Değerlendirilmesi 

İlk çalışmada ortaya çıkan sorunlar nedeniyle yürütülen ikinci çalışma da aynı sonuçları ortaya 

koymuştur. Bu durum kağıt-kalem yöntemine geçmenin, oyalayıcı çalışmayı değiştirmenin ve ölçeklerin 

farklı adaptasyonlarını kullanmanın sonuçları etkilemediğini ortaya çıkarmıştır.   

Tartışma 

Bu çalışmada kişilerin ölümden sonrası için vücut bütünlüklerini koruma inançları organ bağışına 

yaklaşımlarını en iyi yordayan değişken olarak ortaya çıkmıştır. Ardından ise dini baskı ve kısıtlamalar 

öne çıkmaktadır. Vücut bütünlüğü inancının da dini kısıtlamanın bir alt boyutu olduğu düşünülürse, inanç 

düzeyinden öte inancın getirdiği kurallar kişilerin organ bağışlama kararlarında daha belirleyici olarak 

ortaya çıkar. Aynı zamanda vücut bütünlüğünü koruma inancının dini kısıtlamaların önünde bir yordayıcı 

olarak ortaya çıkmasından da bunun önemli bir kısıtlama olduğu anlaşılmaktadır.  

Öte yandan yapılan analizler sonucu ÖB ve YH’nin tutum ve niyetler üzerinde etkisine 

rastlanmamıştır. Bu beklenmeyen bir sonuçtur ve muhtemel sebeplerini istatistiki, teorik, yöntemsel veya 

çalışmaya özgü uygulama problemleri olarak incelemek gerekmektedir. İlk olarak tutum ve niyetlerin 

olağandışı olumlu olması herhangi bir manipülasyon etkisi olmasını ya da varsa bile bunun istatistiksel 

olarak yakalanabilmesini zorlaştırmaktadır. İkinci olarak DYK yazınında vurgulandığı gibi ÖB sonrası 

var olan görüşlere daha çok sarılma halihazırda olan tutumları güçlendirecek ve gruplar arası farklılığı 

azaltacak bir etmen olabilir. Aynı zamanda ÖB ve YH manipülasyonları çalışmamış ya da oyalayıcı 

görevler ölüm düşüncesini bilinçdışına gönderememiş olabilir. Son olarak da çalışmadaki katılımcıların 

çoğu ek puan almak için ve dışsal motivasyonla anket formlarını doldurmuşlardır. Her ne kadar kullanılan 
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manipülasyon yöntemi en yaygın olan ve defalarca desteklenen bir yöntem olsa da katılımcılar yeterince 

motive olmadığı zaman sorun teşkil edebilmektedir. 

Çalışmanın Katkıları  

Bu çalışmanın en önemli sonuçlarından biri organ bağışını teşvik etmek için vücut bütünlüğü inancını 

değiştirmenin hedeflenebileceği ve bunu yaparken de dini kısıtlamaların olmadığı vurgusunun 

verilebileceğidir. İkinci olarak da internet üzerinden veri toplamak DYK çalışmaları arasında yaygın 

olmasa da sonuçların kağıt-kalem ile yapılan çalışmanın sonuçlarından farklı çıkmaması bu iki yöntemin 

de deneysel çalışmalarda kullanılabileceğine işaret etmektedir. Yine de bu sonuç dikkatle 

değerlendirilmeli, nihai bulgu olarak ele alınmamalıdır. 

Çalışmanın Sınırlılıkları ve Gelecek Çalışmalar için Öneriler 

İlk olarak katılımcının gözetimsiz bilgisayar başında anketi doldurması ya da bir grupla birlikte 

kalabalık bir sınıfta doldurması araştırmanın iç geçerliliğine bir tehdit olabilir. Bu sebeple kişilerin 

dikkatlerinin dağılmayacağı bir ortamda çalışmaya katılmalarını sağlamak çok önemli olabilir. Aynı 

zamanda öğrencilerin çalışmayı hızla bitirme motivasyonlarını engellemek için zaman kısıtlaması koyup 

anketi bitirse bile kişinin odayı belli bir süre terk edemeyeceğini tepkiselliğe yol açmadan ifade etmek ve 

katılımcının bir an önce bitirip çıkmasını engellemek mümkün olabilir. Ayrıca dikkat dağıtıcı etmenlere 

karşı alınabilecek önlemlerden biri de supraliminal yerine subliminal çağrıştırıcılar kullanmak olabilir.  

Öte yandan, bu çalışmanın önemli bir olası sorunu olarak ÖB’nin oluşmamış olabileceği 

vurgulanmıştır. Bunu kontrol etmek için ÖB’nin en önemli etkilerinden biri olan özgüven artışı 

ölçülebilir. Bu durumda deneysel gruptaki kontrol gruba göre yüksek olan özgüven, manipülasyonun 

çalıştığına işaret edebilir. Son olarak, vücut bütünlüğü bu çalışmada en önemli sonucu vermiş olsa da tek 

bir madde ile ölçüldüğü unutulmamalı ve bu sonuçlar gelecek çalışmalarda çok maddeli, güvenilir ve 

geçerli ölçeklerle de desteklenmelidir. Bu organ bağışı yazınına büyük katkı sağlayacaktır.  
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