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 Öz 
 İnsanın, diğer canlılardan farklı olarak kendi bilincinin ve müstakbel ölümünün farkında ve bu farkın-

dalıkla başa çıkabilmek bir sistem geliştirme ihtiyacında olduğu düşüncesinden yola çıkarak ortaya 
konan dehşet yönetimi kuramı, insanın ölüm gerçeğinden kaçmak için geliştirdiği mekanizmalara ışık 
tutmayı amaçlamaktadır. Dehşet yönetimi kuramına göre kültür, gerçek ya da sembolik anlamda bir 
ölümsüzlük vaadiyle ölüm karşısında bir kaygı tamponu görevi görmektedir. Çocuklukta ebeveyn ilgisi 
ve sevgisinin sağladığı koruma ve güvenlik hissi zamanla dünya görüşünde aranır. Bu noktada benlik 
saygısı devreye girmektedir; benlik saygısı yüksek olan bireyler dünya görüşleriyle uyum içerisinde 
olduklarını daha fazla hissetmekte ve ölümleri belirginleştirildiğinde daha az kaygı hissetmektedirler. 
Yakın zamanda yapılan çalışmalar, bu durumu bağlanma tarzlarıyla ilişkilendirmektedir. Bu çalışma-
da, dehşet yönetimi kuramı çerçevesinde sözü edilen bu görüşleri incelemek üzere yapılan çalışmala-
rın derlenmesi ve bulgularının klinik anlamda ne tür faydalar sağlayabileceğinin tartışılması amaç-
lanmaktadır. 

 Anahtar sözcükler: Dehşet yönetimi, bağlanma, benlik saygısı. 
  

Abstract 
 Built upon the idea that human beings, as the only species whose members are aware of their own 

consciousness and future death, have to come up with a system to deal with this awareness, terror 
management theory aims to shed light on the mechanisms that human beings have developed in 
order to avoid the cold fact of death. According to terror management theory, culture serves as an 
anxiety buffer against death by offering either a literal or symbolic immortality. The sense of protec-
tion and safety provided by the parental care in childhood is sought in the worldview in adulthood. At 
this point, self-esteem comes into the equation; individuals with high self-esteem experience more 
sense of compliance with their worldview than those with low self-esteem, and they feel less anxiety 
when their mortality is reminded to them. Recent research links these with attachment styles. In this 
study, it is aimed to review the ideas presented here and developed within the framework of terror 
management theory, and to discuss the benefits that can be drawn from their findings, especially in 
regards to clinical applications. 

 Keywords: Terror management, attachment, self-esteem. 
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YAŞAMDA anlam, farklı bilim insanlarınca farklı şekillerde tanımlanmış olmakla 
birlikte, kişinin kendisi ve yaşam deneyimleriyle ilgili tutarlı bir algıya ve bir amaç duy-
gusuna sahip olması olarak görülebilir (Steger ve ark. 2015). Frankl (2009), hayattaki 
anlamın her kişi için birbirinden farklı olacağını ve bir reçete halinde sunulamayacağını, 
kişinin yaşamındaki eşsiz anlamı ancak kendisi bulduğu zaman tatmin edici olacağını 
düşünmektedir. Çok sayıda çalışma, yaşama anlam atfetmenin daha yüksek duygusal ve 
fiziksel sağlıkla ilişkili olduğuna işaret etmektedir (Brassai ve ark. 2012, Steger ve ark. 
2015). Yalom (2011), insanın yaşamına bir anlam atfettiğinde büyük bir egemenlik 
duygusu yaşadığını öne sürer. Anlam arayışının ise aynı şekilde etki yarattığını öne 
sürmek daha zordur; anlam arayışı her zaman anlamın varlığıyla sonuçlanmadığı gibi, 
yüksek kaygıyla da ilişkilendirilmektedir (Steger ve ark. 2008, Yek ve ark. 2017).  

Bu anlam bulma arayışında önemli bir yere sahip konulardan biri de kendi ölümlü-
lüğümüzdür. Ernest Becker (1973) "Ölümün İnkârı" adlı eserinde kendi ölümlülükleri-
nin doğurduğu kaygı ile baş etmek için insanların bir sistem geliştirme ihtiyacı duyduk-
larını belirtmektedir. Becker'ın bu düşüncesinden yola çıkarak Greenberg ve arkadaşları 
(1997) Dehşet Yönetimi Kuramını ortaya koymuşlardır. Sosyal psikoloji çalışmalarında 
önemli bir yer edinen ve ekonomi, askeriye, politika, hukuk vb. alanlarla disiplinler arası 
çalışmalar için verimli bir çıkış noktası sunan bu kuram (Pyszczynski 2004, Arndt ve 
ark. 2005, , Chatard ve ark. 2007, Salisbury ve Nenkov 2016), ölüme ilişkin farkındalı-
ğımızın, duygu, düşünce ve davranışlarımız üzerindeki etkisine ışık tutmaktadır. Diğer 
canlılardan farklı olarak kendi varlığına ilişkin bilince sahip ve varoluşsal devamlılığını 
sürdürme eğiliminde olan insan, aynı zamanda ölümlü olduğu gerçeği ile de yüzleşme 
durumuyla karşı karşıya kalmaktadır (Pyszczynski ve ark. 2004). Ölümü, ölmekte olan-
lara bırakmak olası değildir (Yalom 2011). Dehşet yönetimi kuramı ise, ölüm gerçeği-
nin ağırlığından kaçmaya çalışan insanın geliştirdiği bazı mekanizmaları açıklamaya 
çalışmaktadır (Greenberg ve ark. 1986). Bu çalışmada dehşet yönetimi kuramı çerçeve-
sinde bağlanma ve benlik saygısının araştırıldığı çalışmaların derlenmesi amaçlanmıştır.  

Dehşet Yönetimi Kuramı 
Dehşet yönetimi kuramına göre, insanlar da hayvanlara benzer bir şekilde kendini 
koruma içgüdüsüne sahiptir, ancak onlardan farklı olarak kendi ölümleri hakkında 
düşünebilir ve bir farkındalık geliştirebilirler; bu da kişiyi büyük bir dehşete düşürme 
potansiyeline sahiptir (Greenberg ve ark. 1986, Simon ve ark.1998). İnsanların bu 
dehşetin üstesinden gelmesini sağlayan ise, yine insan topluluklarını hayvanlardan 
ayıran ‘kültür’dür. Kültür, insanlar için bir anlam ve değer kaynağıdır ve kişi, kültürünün 
kendisine sağladığı değerlere uygun yaşadığı sürece kendisini de değerli hissedecektir 
(Greenberg ve ark. 1986).  

Kültürel Dünya Görüşü 
Bir kaygı tamponu olarak kültür, insana ölüm korkusuyla başa çıkabilmek için iki araç 
sunar. Bunlardan ilki kültürel dünya görüşüdür (cultural worldview). Kültürel dünya 
görüşü, kişiye evrenin düzenli ve istikrarlı, dolayısıyla öngörülebilir olduğu izlenimini 
vererek ölümün aslında ansızın gerçekleşebilecek bir olasılık olmadığı, dolayısıyla endişe 
etmesine gerek olmadığına dair içsel inancını pekiştirerek ölüm kaygısını azaltır. Daha 
da önemlisi, kişinin hayatına bir anlam ve amaç katar ve insan davranışları için bir 
standart sağlar; bu standartlara göre yaşayan insanlara gerçek ya da sembolik anlamda 
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bir ölümsüzlük vaat eder (Arndt ve ark. 1997). Dini görüşler ölüm sonrası için açıkla-
malarda bulunurken, seküler görüşler de sembolik ölümsüzlüğü vurgulamaktadır (Jonas 
ve Fischer 2006, Hayes ve ark. 2010). Dehşet yönetimi kuramı çerçevesinde yapılan ve 
genellikle katılımcılardan a- kendi ölümlerinin ortaya çıkarttığı duyguları tanımlamaları 
ve b- öldüklerinde fiziksel olarak kendilerine ne olacağını düşünmeleri istenen ölümlü-
lüğün belirginleştirilmesi (mortality salience) çalışmalarının sonuçları (Hayes ve ark. 
2010), açık ya da örtük olarak ölümlü olduğunu fark eden/hatırlayan kişinin ortaya 
çıkan kaygıdan kurtulmak için dünya görüşüne daha fazla bağlanma ihtiyacı hissettiğine 
işaret etmektedir. Bu nedenle de kendi dünya görüşünü destekleyen insanlara ya da 
şeylere karşı olumlu tepki verirken, kendi dünya görüşüne karşı bir tehdit oluşturabile-
cek kişilere ve şeylere olumsuz tepki vermektedir. Bu da kişinin dünya görüşünü daha 
radikal bir şekilde savunmasına ve diğerlerinin inançlarını ve düşüncelerini reddetmesi-
ne ya da bu inançları ve inançların sahiplerini küçümsemesine yol açabilmektedir. 
(Harmon-Jones ve ark. 1996, Hayes ve ark. 2010).  

Bu görüşü sınamak için Aksüt-Çiçek (2008) tarafından yapılan bir çalışmada da bi-
reylerin hem dini eğilimleri tehdit edildiği hem de ölümlülükleri hatırlatıldığı durumda, 
yalnızca dini eğilimlerinin tehdit edildiği duruma göre daha fazla saldırganlık gösterdik-
leri sonucuna ulaşılmıştır. Dünya görüşünün ölüm karşısındaki koruyucu etkisini araştı-
ran bir diğer çalışmada ise, ölümlülükleri hatırlatılan kadınların, fiziksel görünümlerini 
toplumsal normlara göre değerlendirme eğilimlerinde bir artış olduğu ve sağlığa zararlı, 
yani bir diğer değişle fiziksel anlamda ölümden uzaklaştırmak yerine ona daha çok 
yaklaştıran, bir zayıflama yöntemi olarak diyet haplarını kullanmaya daha olumlu bak-
tıkları gözlemlenmiştir (Cihan 2013). Yavuz ve Van den Bos (2009) ölümleri belirgin-
leştirilen ya da belirsiz bir durumda kaldıklarının hayal edilmesi istenen katılımcı grup-
larının her ikisinin de kültürel değerlerinin tehdit edilmesi durumunda kontrol grubuna 
göre daha şiddetli tepki verdiklerini bildirmişlerdir. Ancak araştırmacılar, belirsizlik 
koşulunun ölümün hatırlatılması koşulundan daha fazla etki gösterdiğini, bu durumda 
Türkiye gibi belirsizlikten kaçınma eğiliminin yüksek olduğu toplumlarda, belirsizliğin 
ölümün hatırlatılmasından daha önemli olabileceğini belirtmişlerdir.  

Benlik Saygısı 
Kültürel kaygı tamponunun (cultural anxiety-buffer) sunduğu ikinci araç ise, benlik 
saygısıdır (Arndt ve ark. 1997). Bebeklik ve erken çocukluk döneminde kişinin korun-
ma, güvenlik ve değer görme ihtiyacı ebeveynler tarafından karşılanmaktadır ve çocuk 
büyüdükçe ebeveynlerinden gelen destek de koşullu olmaya başlar: eğer ebeveynlerinin 
istediği şekilde davranırlarsa istedikleri ilgiyi göreceğini, davranmazlarsa göremeyeceğini 
anlamaya başlar ve ebeveyninin kriterlerine göre hareket etmeye başlar. Çocuğun bilişsel 
fonksiyonları geliştikçe ölümlü ebeveynlerinden gördüğü ilgi yeterli olmayacak ve daha 
kalıcı ve üstün bir değer ve korunma kaynağı arayacaktır (Greenberg ve ark. 1986). 
Bunu ise ona kültürü sağlayacaktır. Kültürün sunduğu değerlere göre hareket ettikçe 
kişi güvende olduğunu hissedecek ve ailesinin istediği gibi bir çocuk olduğunda hissetti-
ği değer duygusunu, kültürel dünya görüşüne uygun yaşadığı zaman hissedecektir. 
(Pyszczynski ve ark. 2004).  

Dehşet Yönetiminde Benlik Saygısının Önemi 
Dünya görüşüne sahip olmanın ölüm gerçeği ile baş etmekteki rolüne baktığımızda, 
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yaşamda bir anlam algısına sahip bireylerin ölüme ilişkin farkındalıkları arttırıldığında 
(ölümlülük belirginleştirildiğinde), bir anlama sahip olmayan bireylere göre daha az 
ölüm kaygısı duydukları görülmektedir. Diğer bir ifadeyle yaşamda bireyin bir anlama 
sahip olması ölüm düşünceleri karşısında birey için tampon görevi görebilmektedir 
(Routledge ve Juhl 2010). Aynı şekilde sembolik ölümsüzlüğe ilişkin algısı yüksek 
bireyler de ölüme ilişkin farkındalıklarının artırılmasından daha az etkilenmektedirler ve 
daha az ölüm korkusu taşımaktadırlar (Florian ve Mikulincer 1998). Örneğin kişilerden 
öldükten sonra arkalarında nasıl bir izlenim bırakacaklarına dair düşünmeleri istendik-
ten sonra yine ölümlülük belirginleştirildiğinde, kontrol grubunda yer alan bireylere 
göre daha az ölüm kaygısı hissetmektedirler (Wojtkowiak ve Rutjens 2011). Ancak bu 
etki iki yönlüdür; kişilerin kültürel değerlerine karşı (buna bir açıdan kişinin yaşamının 
anlamı da diyebiliriz) tehdit oluşturan bir durum gerçekleştiğinde, bireylerin ölüme 
ilişkin düşüncelerinin tetiklenebildiği de görülmektedir (Schimel ve ark. 2007). 

Arrowood ve arkadaşları (2017) tarafından geniş otizm fenotipinin görüldüğü birey-
lerle yürütülen bir çalışmada, daha katı bir kişiliğe sahip olan, yani değişime uyum 
sağlamakta daha fazla zorluk yaşayan bireylerin daha esnek bir kişiliğe sahip olanlara 
kıyasla daha fazla ölüm korkusu hissettiği, ölümlülükleri hatırlatıldığında daha yüksek 
ölüm kaygısı yaşadığı ve dünya görüşlerini daha şiddetli savundukları görülmüştür. 
Ancak dehşet yönetimi kuramınca, dünya görüşü ve benlik saygısı kişinin ölümle başa 
çıkmasında birlikte hareket etmektedir. Her ne kadar bir dünya görüşüne sahip olmak 
ve yaşama bir anlam atfetmek ölüm karşısında bireyin baş etmesine yardımcı bir etken 
olsa da Arndt ve arkadaşlarının (1997) özellikle vurguladığı gibi dehşeti yönetmede 
benlik saygısı da büyük bir önem taşımaktadır. Zira benlik saygısı düşük olan birey, 
kendi dünya görüşü ile uyum içinde olduğuna ilişkin algısını pekiştiremeyebilir ve birey-
sel olarak varlığına önem atfedemiyor olabilir. Taubman Ben-Ari’nin (2011) çalışması 
bu görüşü destekleyecek niteliktedir ve ölümlülük belirginleştirildiğinde yüksek benlik 
saygısına sahip bireylerin yaşamlarını, düşük benlik saygısına sahip bireylere göre daha 
anlamlı bulduklarını göstermektedir.  

Dehşet yönetimi kuramında önemli bir yer tutan benlik saygısının, ruhsal iyilik hali 
açısından önemi bilinmektedir (Orth ve ark. 2008). Yüksek benlik saygısına sahip 
bireylerin, kendi niteliklerine ilişkin açık bir görüşleri vardır ve belirli hedefleri bulun-
maktadır. Yine bu bireyler benliklerine olumlu atıflarda bulunmaktadırlar ve karşılaştık-
ları koşullarla sağlıklı bir şekilde baş etmektedirler (Leary ve ark. 1985, Brown ve ark.  
2001). Bununla birlikte düşük benlik saygısına sahip kişilerin benliklerine yönelik net 
bir bakışlarının olmadığı ve olumsuz baktıkları, benlik değerlerini yükseltmede zorluk 
yaşadıkları görülmektedir (Josephs ve ark. 2003) 

Hem ruhsal iyilik halimiz de hem de dehşet yönetiminin etkin bir şekilde yapılma-
sında önemli bir rol taşıyan benlik saygısı ile ölümlülüğün belirgin yapıldığı durumlar 
karşısında bireylerin tepkileri çeşitli çalışmalarda ele alınmıştır. Bu çalışmalar aynı za-
manda kuramın doğrulanması için de önemli bir yere sahiptir. Greenberg ve arkadaşla-
rının (1992) benlik saygısının birey için önemini ve kaygı uyandıran durumlar karşısın-
daki tampon görevi taşıdığını göstermek için bir dizi çalışma gerçekleştirmişlerdir. 
Dehşet yönetimi açısından çalışmada elde edilen en önemli sonuç, benlik saygısı deney-
sel bir ortamda yükseltildiğinde, bireylerin ölüm düşüncelerini uyandıran uyaranlar 
karşısında daha az kaygı duydukları olmuştur.  Herhangi bir müdahalede bulunulmadan 
benlik saygısı yüksek ve düşük bireyler karşılaştırıldığında ise Harmon-Jones ve arka-
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daşları (1997); ölümlülüğün belirginleştirildiği bireylerde, benlik saygısı yüksek kişilerin 
ölüm düşüncesi ile baş etmek için, benlik saygısı düşük olan kişilere göre dünya görüşle-
rine bağlanma savunmasını daha az kullandıklarını bildirmişlerdir.  

Yukarıda aktarılan çalışmaların aksi yönünde sonuç veren çalışmaların da (Landau 
ve Greenberg 2006, McGregor ve ark. 2007) varlığına dikkat çekerek buna bir açıklama 
getirmeye çalışan Schmeichel ve arkadaşları (2009) çözümün farklı benlik saygısının 
çeşitlerinde yattığı sonucuna varmıştır. Buna göre, ölüm düşüncelerine karşı tampon 
görevi gören, kişinin kendini bilinçli bir şekilde değerlendirmesinden kaynaklanan açık 
benlik saygısından ziyade, bilinçli farkındalığın kapsamına görece daha az giren örtük 
benlik saygısıdır. Dehşet yönetimi kuramı ile uyumsuz sonuçlar veren çalışmalar ise 
daha “içgüdüsel” olan örtük benlik saygısına değil, bilişsel çarpıtmalara ve benlik sunu-
mu yanlılıklarına daha açık olan açık benlik saygısını dikkate almaktadır. Diğer yandan 
benlik saygısının varoluşsal tampon olarak işlevi üzerinde kültürel farklılıkların etkisini 
inceleyen Du ve arkadaşlarının (2013), toplulukçu kültürlerde karşılıklı bağımlı benlik 
saygısının, bireyci kültürlerde ise bağımsız benlik saygısının daha etkili olduğu sonucu-
na ulaşmışlardır.  

Ölüm kaygısı karşısında öz saygının kullanımındaki bireysel farklılıkları açıklamaya 
çalışan Mert (2010), cesaret kavramının dehşet yönetimi kuramına dahil edilmesini 
önermektedir. Buna göre, cesaret korkunun yok edilmesi değil kontrol edilmesi olarak 
tanımlanabilir (Olsthoorn 2007) ve sahip olunan güçlerin ne kadar etkili bir biçimde 
kullanılabileceğini belirlemektedir, buna özsaygı da dahildir (Mert 2010).   

Kişiyi ölüm kaygısından koruma noktasında birlikte çalışmaları beklenen benlik 
saygısı ve dünya görüşünün çatıştığı zaman neler olacağını inceleyen Landau ve arka-
daşları (2009), kişinin benlik saygısını arttırma çabalarının dünya görüşünü temsil eden 
otoriteleri tehdit ettiği noktada benlik saygısını arttırma çabalarından vazgeçildiği sonu-
cuna ulaşmıştır. Bunu dehşet yönetimi kuramı çerçevesinde dünya görüşünün ölüm 
kaygısına karşı benlik saygısından daha temel bir tampon işlevi görmesiyle ilişkilendir-
mişlerdir. Çünkü, bu araştırmacılara göre, kişinin dünya görüşünün tehdit edilmesi 
benlik saygısının üzerine inşa edildiği değerlerine de zarar verirken, benlik saygısının 
zedelenmesi dünya görüşünü tehdit etmek zorunda değildir. Du ve Jonas (2015) tara-
fından yürütülen ve doğu toplumlarının kültürel değerlerinin bir parçası olan alçakgö-
nüllülük normuna uygun davranmanın, kişiye ölümlülüğü hatırlatıldığı zaman benlik 
saygısı üzerindeki etkisini inceleyen bir başka çalışma ise, araştırmacıların dehşet yöne-
timi kuramı doğrultusunda öne sürdükleri hipotezi yanlışlayıp kişinin benlik saygısını 
düşürdüğü sonucunu ortaya koymuştur. Bu araştırmacılar dehşet yönetimi kuramı 
çerçevesinde toplumsal normlara uygun davranmasının sonucunda benlik saygısının 
artmasını beklerken araştırmanın tersi yönde sonuç verdiğini görmüştür. Hatta Landau 
ve arkadaşlarının (2009) yukarıda verilen çalışmasıyla uyumsuzluk gösterecek şekilde, 
bir toplumsal norm olarak alçakgönüllülük normunu ihlal etmenin benlik saygısını 
arttırdığını bildirmişlerdir.  

Dehşet Yönetimi Kuramı ve Bağlanma 
Dehşet yönetimi kuramı için temel olan benlik saygısının önemini araştırmalarda da 
görebilmekteyiz. Benlik saygısının gelişimi, işlevleri ve kökeni üzerine sayısız çalışma 
gerçekleştirilmiştir (Leary ve ark. 1995, Kuster ve ark. 2013, Orth ve Robins 2014). 
Araştırmalar, benlik saygısının kişinin yaşamı boyunca belirli bir değişim göstermekle 
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birlikte (Orth ve Robins 2014, Chung ve ark. 2017), kişiler arasındaki farklılıkların 
çocukluktan itibaren istikrar gösterme eğiliminde olduğuna işaret etmektedir (Cole ve 
ark., 2001; Donnellan ve ark.2012). Genetik faktörlerin yanı sıra erken çocukluk döne-
minde içinde bulunulan çevre ve bakıcıyla ilişkiler, benlik saygısının oluşumu üzerinde 
nispeten büyük ve kalıcı bir etki bırakmaktadır (Verschueren ve Marcoen 1999, Orth 
2018).  

Bağlanma kuramının öncülerinden Bowlby’e (1985, 1989) göre, bağlanma figürüyle 
olan etkileşimler zihinsel temsiller (bağlanma figürünün tepkilerine ilişkin modeller) 
şeklinde kaydedilmektedir. Aynı zamanda birey bağlanma figürüyle olan etkileşimine 
göre benliğine ilişkin de modeller oluşturmaktadır. Çocuğun bağlanma sürecinde; bağ-
lanma figürünün destek ve güvenlik için çağrıldığında gelmesi ya da gelmemesi ile 
çocuğun kendini bağlanma figüründen yardım almaya layık birisi olarak algılayıp algı-
lamaması önem taşımaktadır ve benlik algısı bu çerçevede şekillenmektedir. Aynı za-
manda bu süreçte birey duygusal deneyimleri düzenleyen ve yaşam boyu zorluklarla baş 
etmesinde rehber olan içsel çalışan modeller oluşturmaktadır. Dehşet yönetimi kuramı-
na göre (Pyszczynski ve ark. 2004) bağlanma sürecinde kaygı ile baş etmek için ebeveyn 
ile kurulan ilişki, ölüm karşısında duyduğumuz kaygı ile baş etmekte kullandığımız yol 
ile benzerlik taşımaktadır. Yukarıda da açıklandığı gibi, ölümlü olduğumuz gerçeği 
bireyin ilerleyen yıllarında daha açık bir hal aldığında, ebeveynin koruyuculuğu azaldığı 
için birey dünya görüşüne bağlanarak ölüme ilişkin kaygısını yatıştırmaktadır. 

İnsan yaşamında bu kadar merkezi bir rol oynayan bağlanmanın, dehşet yönetimi 
üzerindeki etkisine ilişkin çalışmalara bakıldığında, öncelikle bağlanma stilinin bireyle-
rin ölüm korkusu üzerinde etkisinin olduğunu ve güvenli bağlanmanın bireyin kendi 
ölümüne ilişkin korkusunu azalttığını görmekteyiz (Mikulincer ve ark. 1990, Florian ve 
Mikulincer 1998, Mikulincer ve Florian 2000). Fakat ölüm korkusu açık olarak sorgu-
landığında güvenli ya da güvensiz bağlanmanın öneminin azaldığı, ancak bununla bir-
likte örtük ölüm korkusunun daha çok güvensiz bağlanmada görülebildiği dikkat çek-
mektedir (Mikulincer ve ark. 1990).  

Daha önce de vurgulandığı üzere Florian ve Mikulincer (1998), çalışmalarında 
sembolik ölümsüzlüğe ilişkin algısı yüksek olan bireylerin ölüm korkularının daha az 
olduğunu göstermişlerdir. Aynı çalışmada bağlanmanın da belirleyici bir durum olabile-
ceği düşüncesinden yola çıkarak ölüm korkusu üzerindeki etkisine bakılmıştır ve bek-
lendiği gibi güvenli bağlanmaya sahip bireylerin sembolik ölümsüzlük algısı geliştirme-
lerinin daha kolay olduğu ve bu algının ölüm korkusu ile baş etmede olumlu bir etken 
olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda olumlu erken dönem yaşantılarının bireyin yaşam 
ve ölüme ilişkin daha pozitif bir düşünce geliştirmesine katkı sağladığı düşünülebilir. 
Ancak çalışmanın ilginç sonuçlarından birisi, kaçıngan bağlanmaya sahip bireyler her ne 
kadar sembolik ölümsüzlüğe ilişkin olumlu bir algıya sahip olmasa da bu durumun ölüm 
korkusu üzerindeki etkisi görülememiştir. Araştırmacılar bunun bir savunma/inkardan 
kaynaklanabileceğini ifade etmişlerdir. Çalışmanın bu kısmında ölümün belirginleşti-
rilmesi yöntemi yerine, kendini bildirim ölçeklerinin kullanılmış olması göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu eksiği dikkate alan araştırmacılar iki yıl sonra yaptıkları diğer bir 
çalışmalarında ölümün belirginleştirilmesi durumunda bireylerin bağlanma stillerinin 
dehşeti yönetmeleri üzerindeki etkisine bakmışlardır. Ölümün belirginleştirildiği du-
rumda; sadece güvenli bağlanan bireylerde sembolik ölümsüzlük duygusunun ve yakın 
ilişkilerdeki samimiyet arzusunun arttığı dikkat çekmektedir. Bu sonuç güvenli bağla-
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nan kişilerin güvensiz bağlanan kişilere kıyasla ölümün belirginleştirildiği durumda baş 
etmek için farklı bir tepki verdiklerini düşündürmektedir. Çalışmanın önemli sonucuna 
göre, birey ister güvenli ister güvensiz bağlanmış olsun, ölümün belirginleştirilmesi 
durumundan bütün bireyler etkilenmektedir, ancak bağlanma stili bireyin baş etmek 
için izlediği yolu farklılaştırabilmektedir (Mikulincer ve Florian 2000). 

Dehşet yönetimi açısından yakın ilişkilerin işlevini ele aldıkları bir çalışmalarında 
Mikulincer ve arkadaşları (2003), ölümün belirginleştirilmesi durumunda yakın ilişkiler 
kurma ve bu ilişkileri sürdürme motivasyonunun arttırdığını ve bu tür ilişkilerin ölüm 
korkusuna karşı sembolik bir kalkan sağladığını öne sürmüşlerdir. Hirschberger ve 
arkadaşlarının (2003) diğer bir çalışmalarında da katılımcılardan romantik partnerleri-
nin kendilerini övdükleri, kendilerinden şikâyet ettikleri ya da kendilerini eleştirdikleri 
durumları hayal etmeleri istenmiştir. Sonrasında katılımcıların partnerleriyle yakınlık 
arayışları ilk durumda en fazlayken üçüncü durumda en az olmuştur. Ancak aynı süreç 
ölümün belirginleştirilmesi koşulu altında tekrarlandığında, katılımcıların partnerlerin-
den ne tür geribildirim aldıklarından bağımsız olarak yakınlık aradıkları gösterilmiştir.  

Bu ilişkiyi tersinden ele alan bir diğer çalışmada (Mikulincer ve arkadaşları 2002), 
yakın ilişki içinde oldukları birinden ayrı kaldıklarını hayal eden katılımcıların, özellikle 
ayrılık süresinin uzun olması ve kişinin bağlanma kaygısı yaşıyor olması durumunda, 
kendi ölümlülüklerine dair farkındalıklarının arttığı gözlemlenmiştir. Benzer bir araş-
tırmada da katılımcılardan eşlerinden ayrıldıklarını hayal etmeleri istenmiş ve eşlerine 
daha yüksek bağlılık gösteren kişilerin daha az ölüm kaygısı yaşadıkları görülmüştür 
(Dalda 2011). Taubman Ben-Ari ve arkadaşları (2002) bu çerçeveyi biraz daha genişle-
tip sosyal ilişkiler ve dehşet yönetimi ilişkisine bakmışlardır. Bir dizi çalışmanın yapıldı-
ğı araştırmanın sonuçları genel olarak ele alındığında, ölüm belirginleştirildiğinde birey-
lerin sosyal etkileşime girme isteklerinin arttığı görülmüştür, ancak burada önemli nokta 
bu isteğin daha çok güvenli bağlanmaya sahip bireylerde görüldüğüdür.  

Cox ve arkadaşlarının (2008), erken dönem ebeveyn ilişkilerinin bağlanmadaki 
merkezi rolünün altını çizerek, yakın ilişkilerin bağlanmayı değerlendirmek amacıyla 
kullanılmasının yeterli olmayabileceğini düşünmüşlerdir. Bu doğrultuda dehşet yöneti-
mi üzerindeki etkisini araştırmak için erken dönem bağlanmanın da dikkate alındığı bir 
dizi çalışma gerçekleştirmişlerdir. Öncelikle ölümün belirginleştirilmesi durumunda 
bireylerden pozitif ebeveyn temsilleri geri getirmeleri istendiğinde, bunun ölüm düşün-
celeri karşısında tampon görevi gösterdiği görülmüştür. Bu durum bağlanma stilinin 
etkisinin ötesinde, bağlanma figürüne dayanmanın etkili bir biçimde dehşeti yönetmeye 
katkı sağladığı düşündürmektedir. Ancak araştırmacılar pozitif ebeveyn etkileşimlerinin 
imgelenmesinin, doğrudan olumlu ebeveyn ilişkisi ile bağlantılı olmayabileceği ve bu 
imgelemelerin benlik değerini yükseltme üzerinde bir etkisinin olabileceğinin dikkate 
alınması gerektiği vurgulamaktadırlar. Aynı çalışmada ölümün belirginleştirildiği du-
rumda güvenli ve güvensiz bağlanan kişilerin aradıkları yakın ilişkilere bakıldığında, 
güvenli bağlanan kişilerin romantik ilişkide oldukları kişiden destek alma eğilimi gös-
terdikleri, güvensiz bağlanan kişilerin ise ebeveynden destek alma eğilimi gösterdikleri 
gözlenmiştir. Benzer bir şekilde Cox ve Arndt (2012) da ölümün belirginleştirilmesi 
durumunda kaygılı bağlanan bireylerin ebeveynlerinin kendileri ile ilgili pozitif görüşle-
rini abarttıkları, güvenli bağlanan bireylerin ise romantik partnerlerinin kendileri ile 
ilgili olumlu görüşlerini abarttıkları sonucuna ulaşmıştır. Ebeveynlik ile dehşet yönetimi 
arasındaki ilişkiyi inceleyen Yaakobi ve arkadaşları (2014), özellikle daha az kaçıngan 
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bağlanan bireylerde kişinin kendi ebeveyn olma durumuyla ilgili düşüncelerinin kaygıya 
karşı tampon görevi gördüğünü ve romantik yakınlık gibi diğer dehşet yönetim meka-
nizmalarının aktivasyonunu önlediğini bulmuşlardır. Aynı çalışmada katılımcılardan 
çocuk sahibi olamama ihtimalleri düşünüldüğü zaman ise ölümle ilgili daha yüksek 
farkındalığa yol açtığı gösterilmiştir. Araştırmacılar bu sonuçları, çocuk sahibi olma 
arzusunun kısmen ölüm kaygısıyla başa çıkmakla ilgili olduğu şeklinde yorumlamışlar-
dır. Ölümle ilgili düşünceler ile yakın ilişkiler arasındaki bu ilişkilerden yola çıkan Van-
ce (2014) ise, aradaki bu güçlü ilişkiden terapi odasında da faydalanmayı ve ölüm kor-
kusunun danışan-terapist arasındaki ilişkiyi geliştirmek için kullanılmasını önermekte-
dir. Ayrıca ölüm kaygısının görmezden gelinmesinin danışana ve terapötik ilişkiye zarar 
verebileceğini belirtmektedir. 

Dünya görüşü ile ilişkiye bağlılık arasındaki ilişkiyi inceledikleri bir çalışmada 
Strachman ve Schimel (2006), katılımcıların bir kısmından romantik partneriyle arala-
rındaki farklılıklar üzerinde düşünmesini, bir kısmından ise romantik partnerleriyle 
aralarındaki benzerlikler üzerinde düşünmesini istemiştir. Bunun ardından ölüm belir-
ginleştirildiğinde, partnerleriyle aralarındaki dünya görüşü farklılıklarına odaklanmış 
olan bireylerin partnerlerine bağlılığında azalma görülmüştür. Tongeren ve arkadaşları 
(2013) tarafından gerçekleştirilen bir diğer çalışmada ise, ölümün belirginleştirilmesinin 
kişiyi yüksek bağlılık gösterdiği kişilere karşı daha affedici olmaya, düşük bağlılık gös-
terdiği kişilere karşı ise daha mesafeli olmaya ittiği görülmüştür. Araştırmacılar bu 
farklılığı kişinin dünya görüşünü korumaya çalışmasına bağlamaktadır; kişinin yakın 
ilişki içerisinde olduğu biriyle bağların kuvvetlendirilmesi varoluşsal bir güvenlik sağla-
yabilir ancak kendisine benzemeyen veya yakın ilişki içerisinde olunmayan biriyle ilişki-
leri kuvvetlendirmek kendi dünya görüşüne zarar verebilir. 

Bu tür bulguları açıklama çabasında olan Hart ve arkadaşları (2005), bağlanma, öz 
saygı ve dünya görüşü süreçlerinden oluşan üç parçalı bir güvenlik sistemi modeli öner-
mişlerdir. Buna göre, bu üç bileşenden birinin tehdit edilmesi durumunda, diğer bile-
şenler daha fazla aktif hale gelmektedir. Ayrıca kişinin bağlanma tarzının da bu savun-
ma amaçlı aktivasyonun şiddeti üzerinde etkili olacağını öne sürmüşlerdir. Yürüttükleri 
çalışmaların sonuçları da bu modeli destekler niteliktedir.  

Sonuç 
Dehşet yönetimi kuramı oldukça ilgi gören bir yaklaşım olmakla birlikte, bu ilginin 
henüz yeni arttığını söylemek de mümkündür. Bundan dolayı bazı genellemelerde 
bulunmak henüz erken sayılabilir, ancak yine de elde edilen bilgilerin sosyal psikolojinin 
ötesinde birçok alana ışık tuttuğunu görmekteyiz. Becker (1973) eserinde gelişimsel 
süreçte olumlu bir ortamda büyüyen insanın yaşayacağı ölüm korkusu yoğunluğunun 
daha az olacağını kabul etmekle birlikte, bu durumun bu korkuyu daha iyi örtebilmekle 
ilişkili olduğunu vurgulamaktadır. Dehşet yönetimi çalışmalarında da insanların bir 
şekilde bu korkuyu taşıdıklarını, ancak bu korkuyu yönetme biçimlerinin farklılaştığını 
görmekteyiz. Bağlanmanın insanın ruhsal iyilik hali üzerinde önemli bir rolü bulun-
maktadır ve bu önemini kısmen dehşeti yönetmede de görebilmekteyiz.  

Yalom (2011) ölüm korkusunu insanın yaşamında merkezi bir rolünün olduğunu 
belirtmektedir. Vance (2014) da terapi ortamında ölümlülüğümüzün ele alınmasının 
terapötik bir etkisinin olabileceğinden söz etmektedir. Benlik saygısı birçok terapide 
önemli bir yere sahiptir ve benzer şekilde birçok kuramsal yaklaşım bir şekilde bağlanma 
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sürecinin önemi üzerinde durmaktadır. Ölümlüğümüze dair farkındalığın hem benlik 
saygısı hem de bağlanma ile olan ilişkisi düşünüldüğünde, ölümlülüğümüzün aynı dü-
zeyde terapi ortamında ele alınmadığı söylenebilir. Her ne kadar varoluşçu yaklaşım 
temelindeki terapi modellerinde ölüm temel bir konu olsa da diğer birçok terapi mode-
linde ihmal edildiğini görmekteyiz. Dehşet yönetimi kuramı çerçevesinde yürütülen 
çalışmalardan elde edilen sonuçların insan davranışlarını açıklamanın ötesinde psikote-
rapi gibi uygulama alanında karşılık bulması mümkün gözükmektedir.  

İnsanın erken dönem çocukluğundaki ebeveyniyle olan ilişkisinin diğer bir ifadeyle 
yaşamın başlarındaki deneyimlerinin, insanın sonu anlamına gelen ölüm algısı üzerinde 
belirleyici bir rolünün olabileceği ise ironik bir durumdur. Araştırmalardan elde edilen 
bilgilerden yola çıkılarak, ne kadar merkezi bir role sahip olduğunu söylemek mümkün 
görünmese de araştırmaların artmasıyla birlikte zaman içinde konunun daha da aydın-
lanacağı umut edilebilir. Buna rağmen güvenli bağlanmanın dehşeti yönetmede kolay-
laştırıcı bir rolünün olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak uzun bir süre ölüm konusundan 
uzak durmuş olan psikoloji biliminin (Kastenbaum, 2000) bu alanda söyleyebilecekleri-
nin büyük önem taşıdığı da unutulmamalıdır. 
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