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ÖNSÖZ 

 Ergenlik dönemi, genel özellikleri itibariyle olumlu ve olumsuz tüm duyguların 

yoğun bir biçimde yaşandığı, çocukluk dönemine oranla daha fazla bunalımın, öfke, 

çatışma ve kaygıların görüldüğü bir dönem olarak ifade edilir. Bu nedenle dönem 

içerisinde psikolojik sağlık sorunlarına daha fazla rastlamak mümkündür.  

 Genç bireyin içinde yaşadığı sosyal çevre aynı zamanda onun din ile ilişki tarzını 

da belirlemektedir. Dindar bir çevrede yetişen bir birey ile dindar olmayan bir çevrede 

yetişen bir birey arasında farklılıklar kendisini göstermektedir. Ergenlik döneminde hem 

maneviyat hem de bilim duygusunun gelişmesi ve cinsiyet farklılığının sonucu ortaya 

çıkanlar ruhsal sorunların çözümünde dine bir imkan olarak bakılabilir.   

 Psikolojik sağlık ve din/dindarlık arasındaki ilişki hakkındaki fikirler ciddi bir 

değişikliğe uğramıştır. Yirminci yüzyılın başlarında psikolojik sağlık bağlamında dini, 

patolojik bir olgu olarak gören düşünceler artık rağbet görmemektedir. Dindarlık ile ilgili 

son yıllarda yapılan epidemiyolojik çalışmalarda psikolojik sağlık ve dindarlık arasında 

pozitif ilişkilerin olduğunu gösteren sonuçlar ağırlık kazanmaktadır. 

Bu çalışmada ergenlik dönemi psikolojik sağlık sorunları ile dindarlık ilişkisi 

incelenmektedir. Çalışmamız, teorik çerçeve ile araştırma bulgularının değerlendirilmesi 

olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. 

Teorik bölümün ilk ana başlığında, ergenlik döneminin karakteristik özellikleri 

incelenmektedir. Ergenliğin genel özellikleri, psiko-sosyal uyum süreci ve ergenlikte dini 

gelişim ele alınmaktadır. İkinci ana başlık altında, psikolojik sağlık ve ergenlikte görülen 

sorunlar ile bu sorunların nedenleri değerlendirilmektedir. Üçüncü ana başlık altında, 

psikolojik sağlık ile din ilişkisi, ülkemizde ve yurtdışında konu ile ilgili yapılan deneysel 

çalışmalara da yer verilerek incelenmektedir. Çalışmamızın ikinci bölümünde, alan 

araştırmasından elde edilen bulgular ile bu bulgulara yönelik değerlendirmeler yer 

almaktadır. 

Bu çalışmanın oluşmasında gerek konu seçimi ve gerekse çalışma süresince destek 

ve rehberliğini esirgemeyen tez danışmanım Doç. Dr. Abdülkerim BAHADIR’a minnet 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, ergenlik döneminde ortaya çıkan psikolojik sağlık sorunları ile 

ergen dindarlığı arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Bu doğrultuda, Konya ilindeki 8 farklı 

ortaöğretim kurumunda öğrenim görmekte olan 508’i kız ve 501’i erkek olmak üzere 

toplam 1009 kişilik örneklem grubu oluşturulmuştur. Araştırmada, psikolojik sağlık 

sorunlarını tespit etmek için “Kısa Semptom Ölçeği” ve dindarlığı ölçmek için “Dini Hayat 

Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; sosyo-demografik değişkenlerle 

psikolojik sağlık ve dindarlık arasında anlamlı farklılıklar söz konusudur. Kızlar, erkeklere 

göre daha dindar fakat aynı zamanda daha olumsuz psikolojik sağlık göstergelerine 

sahiptirler. Öğrenim görülen okul açısından, Kız Meslek Lisesi’nde öğrenim görenlerin 

diğer 8 okul içerisinde en olumsuz psikolojik sağlık düzeyine; İmam Hatip Lisesi’nde 

öğrenim görenlerin ise, en yüksek dindarlık düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. 

Aileden alınan dini eğitim, aile dindarlığı gibi değişkenlerin ergen dindarlığını üzerinde 

olumlu etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Ergenlerde dindarlık düzeyi yükseldikçe, 

psikolojik sağlıkları da olumlulaşmaktadır. Araştırmada ayrıca toplam dindarlık puanının 

yüksek olması ile psikolojik sağlık arasında olumlu ilişkilerin var olduğu tespit edilmiştir. 
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ABSTRACT 

The objective of this study is to determine the relation between psychological health 

problems and adolescence religiousness arising in adolescence period. In this scope, 508 

female and 501 male students who are educated in 8 different secondary schools in Konya, 

totally 1009 people sample group has been composed. “Short Symptom Scale” has been 

used to determine psychological health problems and “Religious Life Scale” has been used 

to measure religiousness in the study. In accordance with obtained findings, there is 

meaningful difference between socio-demographical variables and psychological health 

and religiousness. The female students are more religious than male students but at the 

same time, they have more negative psychological health indicators. Regarding educated 

school, it has been determined that the students who are educated in Girls’ Vocational 

School have the most negative psychological health level among other 8 schools; the 

students who are educated in religious Vocational High School have the highest 

religiousness level among other schools. It has been found that the variables such as 

religious training obtained from family, family religiousness have positive affection on 

adolescence religiousness. As far as religiousness level increased at the adolescences, their 

psychological health also becomes positive. Also it has been determined in the study that 

there are positive relations between having high religiousness point and psychological 

health at the society.  

 

T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 



vii 

 

İÇİNDEKİLER 

BİLİMSEL ETİK SAYFASI  ..................................................................................... i 

DOKTORA TEZİ KABUL FORMU ....................................................................... ii 

ÖNSÖZ  ...................................................................................................................... iii 

ÖZET ........................................................................................................................... v 

ABSTRACT ............................................................................................................... vi 

İÇİNDEKİLER ........................................................................................................ vii 

KISALTMALAR  .................................................................................................... xii 

TABLOLAR LİSTESİ ............................................................................................ xiii 

ŞEKİLLER LİSTESİ ............................................................................................ xviii 

GİRİŞ .......................................................................................................................... 1 

1. Araştırmanın Konusu ............................................................................................... 1  

2. Araştırmanın Amacı ve Önemi ................................................................................ 3 

3. Araştırmanın Problemi ............................................................................................. 4  

4. Araştırmanın Hipotezleri .......................................................................................... 4 

5. Araştırmanın Sınırlılıkları ve Yürütülmesi .............................................................. 8  

BİRİNCİ BÖLÜM 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1. ERGENLİK DÖNEMİ VE GENEL ÖZELLİKLERİ.............................................. 9  

1.1. Ergenliğin Tanımı ............................................................................................... 9  

1.2. Ergenliğin Sınırları ........................................................................................... 10 

1.2.1. İlk Ergenlik Döneminin Genel Özellikleri .............................................. 11  

1.2.2. Orta Ergenlik Döneminin Genel Özellikleri ............................................ 13  

1.2.3. Son Ergenlik Döneminin Genel Özellikleri ............................................ 14  

1.3. Ergen Gelişiminin Doğası ................................................................................ 15  

1.3.1. Ergenlikte Fiziksel (Bedensel) Gelişim ................................................... 16  

1.3.2. Ergenlikte Psikolojik Gelişim .................................................................. 18 

1.3.2.1. Ergenlikte Bilişsel Gelişim .......................................................... 18   

1.3.2.2. Ergenlikte Kişilik Gelişimi .......................................................... 20  

1.3.2.3. Ergenlikte Ahlak Gelişimi ........................................................... 23 

1.3.2.4. Ergenlik Döneminde Riskli Davranışlar ..................................... 26 

1.3.3. Ergenlikte Sosyal Gelişim ....................................................................... 28  



viii 

 

1.3.3.1. Ergen ve Aile ............................................................................... 30 

1.3.3.2. Ergen ve Akran Grubu ................................................................. 34 

1.3.3.3. Ergen ve Okul .............................................................................. 38  

1.4. Ergenlikte Din .................................................................................................. 40  

1.4.1. Ergenlikte Dini Gelişim ve Dindarlık ...................................................... 44 

1.4.2. Ergenlikte Dini Gelişim Aşamaları ......................................................... 46 

1.4.2.1. Dini Şuurun Uyanması (12-14 Yaş) ............................................ 47 

1.4.2.2. Dini Şüphe ve Bunalım Dönemi (14-18 Yaş) ............................. 48  

1.4.2.3. Dini Tutumların Belirginleşmesi (18-21 Yaş) ............................. 52 

1.4.3. Ergen Dindarlığının Gelişmesinde Din Öğretiminin Katkısı .................. 53  

2. ERGENLİK VE RUH SAĞLIĞI ........................................................................... 58  

2.1. Ruh Sağlığının Tanımı  .................................................................................... 58 

2.2. Ruh Sağlığında Normal ve Anormal ................................................................ 61 

2.3. Ergenlikte Psikolojik Sağlık Sorunları ............................................................. 62  

2.3.1. Depresyon ................................................................................................ 67  

2.3.2. Anksiyete ................................................................................................. 71 

2.3.3. Özsaygı (Benlik Saygısı) veya Olumsuz Benlik ..................................... 75 

2.3.4. Somatizasyon ........................................................................................... 78 

2.3.5. Hostilite (Saldırganlık) ............................................................................ 80 

2.3.6. İntihar ...................................................................................................... 85  

2.3.7. Madde Kullanımı ..................................................................................... 88 

3. ERGENLİKTE PSİKOLOJİK SAĞLIK VE DİN ................................................. 92  

3.1. Psikolojik sağlık ve Din İlişkisi ........................................................................ 92 

3.2. Depresyon ve Dindarlık İlişkisi ...................................................................... 104 

3.3. Anksiyete ve Dindarlık İlişkisi ....................................................................... 111 

3.4. Öz Saygı ve Dindarlık İlişkisi ........................................................................ 114 

3.5. Somatizasyon, Diğer Ruhsal ve Fiziksel Hastalıklar İle Dindarlık İlişkisi .... 116 

3.6. Hostilite (Saldırganlık) ve Dindarlık İlişkisi .................................................. 118 

3.7. İntihar ve Dindarlık İlişkisi ............................................................................ 120 

3.8. Alkol ve Madde Kullanımı İle Dindarlık İlişkisi ........................................... 126 

3.9. Psikolojik sağlık ve Dini Başa Çıkma ............................................................ 130 

3.10. Psikolojik sağlık ve Dindarlık, Psikolojik Sağlıkta İbadetlerin Etkisi ......... 135 



ix 

 

2. BÖLÜM 

BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

1. ARAŞTIRMANIN MODELİ .............................................................................. 144 

1.1. Evren ve Örneklem ......................................................................................... 144 

1.2.Veri Toplama Araçları ..................................................................................... 145 

1.2.1.Dini Hayat Ölçeği ( DHÖ)...................................................................... 145 

1.2.2.Kısa Semptom Ölçeği (KSÖ) ................................................................. 147 

1.3.İşlem ve Uygulama .......................................................................................... 149 

1.4. Demografik Değişkenlerle İlgili Bulgular ...................................................... 150 

2. DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER İLE DİNDARLIK ARASINDAKİ 

İLİŞKİLERE DAİR BULGULAR VE DEĞERLENDİRME ........................................... 168 

2.1. Demografik Değişkenler İle Dindarlık İlişkisi ............................................... 168 

2.2. Yaş İle Dindarlık İlişkisi ................................................................................ 168 

2.3. Cinsiyet İle Dindarlık İlişkisi ......................................................................... 170 

2.4. Öğrenim Görülen Okul Türü İle Dindarlık İlişkisi  ........................................ 173 

2.5. Öğrenim Görülen Sınıf İle Dindarlık İlişkisi .................................................. 176 

2.6. Ergenlerin Hayatlarının En Uzun Süresini Geçirdikleri Yer İle Dindarlık 

İlişkisi  ............................................................................................................................... 178 

2.7. Annenin Eğitim Durumu İle Dindarlık İlişkisi ............................................... 179 

2.8. Babanın Eğitim Durumu İle Dindarlık İlişkisi ............................................... 181 

2.9. Algılanan Aile Ekonomik Durumu İle Dindarlık İlişkisi ............................... 183 

2.10. Dini Hayatın Şekillenmesinde Etkili Olan Faktörler İle Dindarlık 

İlişkisi ................................................................................................................................ 185 

2.11. Algılanan Aile Dindarlık Düzeyi İle Dindarlık İlişkisi ................................ 186 

3. DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER İLE PSİKOLOJİK SAĞLIK 

ARASINDAKİ İLİŞKİLERE DAİR BULGULAR VE DEĞERLENDİRME ................. 190 

3.1. Yaş İle Psikolojik Sağlık İlişkisi ..................................................................... 190 

3.2. Cinsiyet İle Psikolojik Sağlık İlişkisi ............................................................. 192 

3.3. Öğrenim Görülen Okul Türü İle Psikolojik Sağlık İlişkisi ............................. 197 

3.4. Öğrenim Görülen Sınıf İle Psikolojik Sağlık İlişkisi ...................................... 208 

3.5. Ergenlerin Hayatlarının En Uzun Süresini Geçirdikleri Yer İle 

Psikolojik Sağlık İlişkisi  ................................................................................................... 212 



x 

 

3.6. Ergenlerde Annenin Eğitim Durumu İle Psikolojik Sağlık İlişkisi ................ 214 

3.7. Babanın Eğitim Durumu İle Psikolojik Sağlık Arasındaki İlişki ................... 217 

3.8. Algılanan Aile Ekonomik Durumu İle Psikolojik Sağlık İlişkisi ................... 220 

3.9. Dini Hayatın Şekillenmesinde Etkili Olan Faktörler İle Psikolojik 

Sağlık İlişkisi  .................................................................................................................... 224 

3.10. Algılanan Aile Dindarlık Düzeyi İle Psikolojik Sağlık İlişkisi .................... 225 

4. ERGENLERDE PSİKOLOJİK SAĞLIK VE DİNDARLIK İLİŞKİSİNE 

DAİR BULGULAR VE DEĞERLENDİRME ................................................................. 230 

4.1. Ergenlerde Dindarlığın Psikolojik Sağlığın Alt Boyutlarına Etkisine 

Yönelik Bulgular ve Değerlendirme.................................................................................. 235 

4.2. Ergenlerde Dindarlık Düzeyi Gruplarının Depresyon Puanları ve 

Puanların Farklılığına Dair Bulgular ................................................................................. 236 

4.3. Ergenlerde Dindarlık Düzeyi Gruplarının Anksiyete Puanları ve 

Puanların Farklılığına Dair Bulgular ................................................................................. 241 

4.4. Ergenlerde Dindarlık Düzeyi Gruplarının Olumsuz Benlik Puanları ve 

Puanların Farklılığına Dair Bulgular ................................................................................. 244 

4.5. Ergenlerde Dindarlık Düzeyi Gruplarının Somatizasyon Puanları ve 

Puanların Farklılığına Dair Bulgular ................................................................................. 247 

4.6. Ergenlerde Dindarlık Düzeyi Gruplarının Hostilite Puanları ve 

Puanların Farklılığına Dair Bulgular ................................................................................. 248 

5. ERGENLERDE PSİKOLOJİK SAĞLIK ALT ÖLÇEKLERİNİN 

PUANLARI VE PUANLARIN FARKLILIĞINA DAİR BULGULAR VE 

DEĞERLENDİRME ......................................................................................................... 251 

6. ERGENLERDE DİNDARLIĞIN ALT BOYUTLARI İLE PSİKOLOJİK 

SAĞLIK ALT BOYUTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERE YÖNELİK 

BULGULAR ..................................................................................................................... 255 

6.1. Ergenlerde Dindarlığın İnanç Boyutu İle Psikolojik Sağlık İlişkisi ............... 255 

6.2. Ergenlerde Dindarlığın Duygu Boyutu İle Psikolojik Sağlık İlişkisi ............. 256 

6.3. Ergenlerde Dindarlığın Davranış Boyutu İle Psikolojik Sağlık İlişkisi .......... 257 

6.4. Ergenlerde Dindarlığın Bilgi Boyutu İle Psikolojik Sağlık İlişkisi ................ 259 

SONUÇ VE ÖNERİLER ....................................................................................... 262 

KAYNAKLAR ....................................................................................................... 270 



xi 

 

EKLER ..................................................................................................................... 304 

Ek – 1 Dini Hayat Ölçeği  

Ek – 2 Kısa Semptom Ölçeği  

ÖZGEÇMİŞ ............................................................................................................. 309 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

KISALTMALAR 

 

AÜİFD : Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

Akt.  : Aktaran 

Bkz.  : Bakınız 

C.  : Cilt 

Çev.  : Çeviren 

ÇÜİFD : Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

Derl.  : Derleyen 

DEÜİFD : Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

Ed.  : Editör 

FÜİFD  : Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

Hz.  : Hazreti 

Krş.  : Karşılaştırınız 

MEB  : Milli Eğitim Basımevi 

MÜİFD : Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

OMÜİFD : Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

s.  : Sayfa 

S.  : Sayı 

SDÜİFD : Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

SÜİFD  : Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

TDV  : Türkiye Diyanet Vakfı 

ts.  : Tarihsiz 

UÜİFD : Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

Üniv.  : Üniversitesi 

V.  : Volume / Cilt 

vb.  : Ve benzeri 

ve diğ.  : Ve diğerleri 



xiii 

 

TABLOLAR LİSTESİ 

 

Tablo 1. Ergenlerde Yaş Değişkeni Açısından Dindarlık Düzeyi Puanları ve 

Puanların Farklılığına Dair T Testi Sonucu  ............................................ 168 

Tablo 2. Ergenlerde Cinsiyet Değişkeni Açısından Dindarlık Düzeyi Puanları 

ve Puanlar Arasındaki Farka İlişkin T Testi Sonucu ............................... 170 

Tablo 3. Ergenlerde Cinsiyet ve Dindarlık Alt Boyutları Puanları ile Puanlar 

Arasındaki Farka İlişkin T Testi Sonucu ................................................. 172 

Tablo 4. Öğrenim Görülen Okul Türü Açısından Ergenlerin Dindarlık 

Düzeylerine İlişkin Tek Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları ................. 173 

Tablo 5. Öğrenim Görülen Okul Açısından Ergenlerin Dindarlık Puanları 

Arasındaki Farklılığa İlişkin Tukey-HSD Testi Sonucu ......................... 174 

Tablo 6. Öğrenim Görülen Sınıf Değişkeni Açısından Ergenlerin Dindarlıkları 

Arasındaki Farklılıklara İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi 

Sonuçları .................................................................................................. 176 

Tablo 7. Ergenlerin Hayatlarının En Uzun Süresini Geçirdikleri Yer 

Değişkeni açısından Dindarlık Puanlarının Farklılığına İlişkin Tek 

Yönlü Varyans Analizi Sonuçları ............................................................ 178 

Tablo 8. Annenin Eğitim Durumu Değişkeni Açısından Ergenlerin 

Dindarlıkları Arasındaki Farklılıklara İlişkin Tek Yönlü Varyans 

Analizi ..................................................................................................... 179 

Tablo 9. Annenin Eğitim Durumu Değişkeni Açısından Ergenlerin 

Dindarlıkları Arasındaki Farklılığa İlişkin Tukey-HSD Testi 

Sonucu ..................................................................................................... 180 

Tablo 10. Babanın Eğitim Durumu Değişkeni Açısından Ergenlerin 

Dindarlıkları Arasındaki Farklılıklara İlişkin Tek Yönlü Varyans 

Analizi Sonuçları ..................................................................................... 182 

Tablo 11. Algılanan Ailenin Ekonomik Durumu Değişkeni Açısından Ergen 

Dindarlığı Arasındaki Farklılıklara İlişkin Tek Yönlü Varyans 

Analizi Sonuçları ..................................................................................... 183 



xiv 

 

Tablo 12. Dini Hayatın Şekillenmesinde Etkili Olan Faktörler Açısından 

Ergenlerin Dindarlıkları Arasındaki Farklılıklara İlişkin Tek Yönlü 

Varyans Analizi Sonuçları ....................................................................... 185 

Tablo 13. Algılanan Ailenin Dindarlık Düzeyi Değişkeni Açısından 

Ergenlerin Dindarlığı Arasındaki Farklılıklara İlişkin Tek Yönlü 

Varyans Analizi Sonuçları ....................................................................... 186 

Tablo 14. Algılanan Ailenin Dindarlık Düzeyi Değişkeni Açısından Ergen 

Dindarlığı puanları Arasındaki Farklılığa İlişkin Tukey-HSD Testi 

Sonucu ..................................................................................................... 187 

Tablo 15. Ergenlerde Yaş Değişkeni Açısından Psikolojik Sağlık Alt 

Ölçekleri Puanları ve Puanların Farklılığına Dair T Testi Sonucu .......... 190 

Tablo 16. Ergenlerde Cinsiyet ve Psikolojik Sağlık Alt Ölçekleri Puanları ve 

Puanlar Arasındaki Farka İlişkin t Testi Sonucu ..................................... 193 

Tablo 17. Ergenlerde Öğrenim Görülen Okul Grupları Açısından Depresyon 

Puanları Arasındaki Farklılıklara İlişkin Tek Yönlü Varyans 

Analizi Sonuçları ..................................................................................... 197 

Tablo 18. Öğrenim Görülen Okul Grupları Açısından Ergenlerin Depresyon 

Puanları Arasındaki Farklılığa İlişkin Tukey-HSD Testi Sonucu ........... 198 

Tablo 19. Öğrenim Görülen Okul Değişkeni Açısından Ergenlerin Anksiyete 

Puanları Arasındaki Farklılıklara İlişkin Tek Yönlü Varyans 

Analizi Sonuçları  .................................................................................... 200 

Tablo 20. Öğrenim Görülen Okul Açısından Ergenlerin Anksiyete Puanları 

Arasındaki Farklılığa İlişkin Tukey-HSD Testi Sonucu ......................... 200 

Tablo 21. Ergenlerde Öğrenim Görülen Okul Değişkeni Açısından Olumsuz 

Benlik Puanları Arasındaki Farklılıklara İlişkin Tek Yönlü Varyans 

Analizi Sonuçları  .................................................................................... 201 

Tablo 22. Öğrenim Görülen Okul Açısından Ergenlerin Olumsuz Benlik 

Puanları Arasındaki Farklılığa İlişkin Tukey-HSD Testi Sonucu ........... 202 

Tablo 23. Öğrenim Görülen Okul Değişkeni Açısından Ergenlerin 

Somatizasyon Puanları Arasındaki Farklılıklara İlişkin Tek Yönlü 

Varyans Analizi Sonuçları  ...................................................................... 203 



xv 

 

Tablo 24. Öğrenim Görülen Okul Açısından Ergenlerin Somatizasyon 

Puanları Arasındaki Farklılığa İlişkin Tukey-HSD Testi Sonucu ........... 204 

Tablo 25. Öğrenim Görülen Okul Değişkeni Açısından Ergenlerin Hostilite 

Puanları Arasındaki Farklılıklara İlişkin Tek Yönlü Varyans 

Analizi Sonuçları ..................................................................................... 205 

Tablo 26. Öğrenim Görülen Okul Açısından Ergenlerin Hostilite Puanları 

Arasındaki Farklılığa İlişkin Tukey-HSD Testi Sonucu ......................... 206 

Tablo 27. Öğrenim Görülen Sınıf Düzeyi Değişkeni Açısından Ergenlerin 

Psikolojik Sağlık Puanlarının Farklılığına Dair Tek Faktörlü 

Varyans Analizi Sonuçları ....................................................................... 209 

Tablo 28. Öğrenim Görülen Sınıf Düzeyi Değişkeni Açısından Ergenlerin 

Psikolojik Sağlık Alt Ölçek Puanları Arasındaki Farklılığa İlişkin 

Tukey-HSD Testi Sonucu ........................................................................ 210 

Tablo 29. Ergenlerin Hayatlarının En Uzun Süresini Geçirdikleri Yer 

Değişkeni Açısından Psikolojik Sağlık Alt Ölçeklerine İlişkin Tek 

Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları ........................................................ 212 

Tablo 30. Annenin Eğitim Durumu Değişkeni Açısından Ergen Psikolojik 

Sağlık Alt Ölçekleri Arasındaki Farklılıklara İlişkin Tek Yönlü 

Varyans Analizi Sonuçları ....................................................................... 214 

Tablo 31. Annenin Eğitim Durumu Değişkeni Açısından Ergenlerin 

Depresyon ve Somazitasyon Puanları Arasındaki Farklılığa İlişkin 

Tukey-HSD Testi Sonucu ........................................................................ 215 

Tablo 32. Babanın Eğitim Durumu Değişkeni Açısından Ergen Psikolojik 

Sağlık Alt Ölçekleri Arasındaki Farklılıklara İlişkin Tek Yönlü 

Varyans Analizi Sonuçları ....................................................................... 217 

Tablo 33. Babanın Eğitim Durumu Değişkeni Açısından Ergenlerin Psikolojik 

Sağlık Alt Ölçekleri Puanları Arasındaki Farklılığa İlişkin Tukey-

HSD Testi Sonucu ................................................................................... 218 

Tablo 34. Algılanan Aile Ekonomik Durumu Değişkeni Açısından Ergenlerin 

Psikolojik Sağlık Alt Ölçeklerinden Aldıkları Puanların Arasındaki 

Farklılıklara İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları..................... 221 



xvi 

 

Tablo 35. Algılanan Ailenin Ekonomik Durumu Değişkeni Açısından 

Ergenlerin Psikolojik Sağlık Alt Ölçekleri Puanları Arasındaki 

Farklılığa İlişkin Tukey-HSD Testi Sonucu ............................................ 222 

Tablo 36. Dini Hayatın Şekillenmesinde Etkili Olan Faktörler Açısından 

Ergen Psikolojik Sağlık Alt Ölçeklerinden Aldıkları Puanların 

Farklılığına İlişkin Tek Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları .................. 224 

Tablo 37. Algılanan Aile Dindarlık Düzeyi Açısından Ergen Psikolojik Sağlık 

Alt Ölçeklerinden Aldıkları Puanların Farklılığına İlişkin Tek 

Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları ........................................................ 226 

Tablo 38. Algılanan Aile Dindarlık Düzeyi Açısından Ergenlerin Psikolojik 

Sağlık Alt Ölçeklerinden Aldıkları Puanlar Arasındaki Farklılığa 

İlişkin Tukey-HSD Testi Sonucu ............................................................ 227 

Tablo 39. Ergenlerde Dindarlık İle Psikolojik Sağlık Alt Ölçekleri Arasındaki 

Korelasyona Yönelik Bulgular ................................................................ 230 

Tablo 40. Dindarlık Düzeyi Gruplarının Psikolojik Sağlık alt ölçeklerinden 

Aldıkları Puanların Farklılığına Dair T Testi Sonuçları .......................... 235 

Tablo 41. Dindarlık Düzeyi Gruplarının Depresyon Puanları ve Puanların 

Farklılığına Dair T testi Sonucu  ............................................................. 237 

Tablo 42. Dindarlık Düzeyi Gruplarının Anksiyete Puanları ve Puanların 

Farklılığına Dair T Testi Sonucu ............................................................. 242 

Tablo 43. Dindarlık Düzeyi Gruplarının Olumsuz Benlik Puanları ve 

Puanların Farklılığına Dair T Testi Sonucu ............................................. 244 

Tablo 44. Dindarlık Düzeyi Gruplarının Somatizasyon Puanları ve Puanların 

Farklılığına Dair T Testi Sonucu ............................................................. 247 

Tablo 45. Dindarlık Düzeyi Gruplarının Hostilite Puanları ve Puanların 

Farklılığına Dair T Testi Sonucu ............................................................. 248 

Tablo 46. Ergenlerde Psikolojik Sağlık Alt Ölçekleri Arasındaki İlişkiye 

Yönelik Pearson Korelasyon Katsayısı Sonucu ...................................... 251 

Tablo 47. Ergenlerde Dindarlığın İnanç Boyutu İle Psikolojik Sağlık Alt 

Ölçekleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon Sonucu .................... 255 

Tablo 48. Ergenlerde Dindarlığın Duygu Boyutu İle Psikolojik Sağlık Alt 

Ölçekleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon Sonucu .................... 256 



xvii 

 

Tablo 49. Ergenlerde Dindarlığın Davranış Boyutu İle Psikolojik Sağlık Alt 

Ölçekleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon Sonucu .................... 257 

Tablo 50. Ergenlerde Dindarlığın Bilgi Boyutu İle Psikolojik Sağlık Alt 

Ölçekleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon Sonucu .................... 259 

 



xviii 

 

ŞEKİLLER LİSTESİ 

Şekil 1. Örneklemin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı ................................................ 150 

Şekil 2. Örneklemin Yaşlara Göre Dağılımı ............................................................ 152 

Şekil 3. Örneklemin Cinsiyet Gruplarına Göre Dağılımı ........................................ 153 

Şekil 4. Örneklemin Öğrenim Görülen Okul Türüne Göre Dağılımı ...................... 154 

Şekil 5. Örneklemin Öğrenim Düzeyine Göre Dağılımı .......................................... 155 

Şekil 6. Örneklemin Sosyal Çevre Değişkenine Göre Dağılımı .............................. 156 

Şekil 7. Örneklemin Annenin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı ............................ 157 

Şekil 8. Örneklemin Babanın Eğitim Durumuna Göre Dağılımı ............................. 159 

Şekil 9. Örneklemin Ailenin Ekonomik Durumuna Göre Dağılımı ........................ 160 

Şekil 10. Dini Hayatın Şekillenmesinde Etkili Olan Din Eğitimi Türü ................... 161 

Şekil 11. Ailenin Dindarlık Düzeyi .......................................................................... 166 
 

 



1 
 

GİRİŞ 

1. Araştırmanın Konusu 

Ergenlik dönemi, fiziksel ve duygusal gelişimlerin yol açtığı psikososyal ve 

cinsel olgunlaşma dönemi olması nedeniyle ruhsal gelişim süreci içinde önemli bir 

yer tutar. Bu dönemde kimlik oluşum süreciyle birlikte bilişsel gelişimin hızlanması, 

dürtüsel gereksinimlerde ve duygu yoğunluğunda artma, çatışmaların yeniden 

alevlenmesi, meslek seçimi, karşı cinsle kurulan ilişkiler, anne babadan ayrılma-

bireyselleşme sürecinin yaşantılanması gibi nedenlerle ergenler bu döneme özgü 

zorluklar ve çatışmalar yaşamaktadır (Akdemir ve Çetin, 2008). 

Ergenlik döneminin yapısından kaynaklanan bu sorunlarla birlikte, günümüzde 

gittikçe artan verilerin açıkça gösterdiği gibi depresyon, stres ve anksiyete gibi 

hastalıklarda dönem için ayrı bir risk unsuru oluşturmaktadır. Aynı zamanda hızlı 

yaşam döngüsü, sanayileşme, artan savaşlarla birlikte sosyodemografik özellikler 

olarak tanımlanan yaş, cinsiyet, ekonomik durum ve eğitim durumunun ruhsal 

kökenli hastalıkların klinik görünümünde büyük ölçüde belirleyici olduğu yönünde 

çok sayıda bulgu mevcuttur (Aşkın ve arkadaşları, 1995: 273). 

Acaba bu sosyodemografik özelliklere ilave olarak insan hayatında çok önemli 

bir yere sahip olan dindarlığın klinik görünümde bir etkisi var mıdır? Varsa hangi 

yöndedir? 

Freud, Ellis gibi bazı araştırmacılar dinin olumsuz ve nevrotik bağlamda ele 

almış, psikopatoloji ile din arasında anlamlı ilişkilerinin olduğunu ifade etmişlerdir. 

Ancak bu araştırmaların tersine birçok araştırma dinin/ dindarlığın anormal düşünce 

ve davranışlara karşı iyileştirici, koruyucu ve düzenleyici fonksiyonlara sahip 

olduğunu ortaya koymaktadır (Harold, 1997: 72; Ralph, Bernard, Bruce, Richard, 

1996: 436). 

Örneğin Ventis, zihinsel sağlığın belirleyici 7 özelliği olan; zihinsel hastalığın 

yokluğu, uygun Sosyal davranış, üzüntüden kurtulma, kişisel yeterlilik ve kontrol, 

kendini gerçekleştirme ve kabullenme, kişilikte organizasyon ve birleşme, zihinsel 
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açıklık ve uysallık, ilkeleri ile din ilişkisini incelemiş bu iki kavram arasında olumlu 

bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır (Ventis, 1999: 37-38). 

Yine stresle başa çıkmada insanlara hangi yöntemleri kullandıklarına dair 

gerçekleştirilen bir araştırmada, deneklerin sıklıkla dinin (tanrıya inanma, ibadet, 

kutsal kitabı okuma, kiliseye gitme vb.) anksiyete, üzüntü ve kedere karşılık 

iyileştirici etkisinden söz ettikleri tespitlerine yer verilmiştir (Koenig, 1997: 71). 

Araştırmaya göre yaşın ilerlemesi, olumsuz deneyimler ve travmalara maruz kalma 

zorlu yaşam olayları ve çaresizlik tecrübeleri bireyleri kendiliğinden dine 

yaklaştırmaktadırlar (Hökelekli, 1993: 83; Koenig,  1997: 46). 

Dinin psikolojik sağlık1 üzerindeki olumlu katkısının yanı sıra depresyon, 

otoriteryenlik, önyargı, sosyal patoloji, dogmatizm gibi alanlarla din arasındaki 

ilişkiyi ortaya çıkarmak için yapılmış çoğu araştırma ise dinin (algılanış tarzına bağlı 

olarak) olumsuz etkisinin olabileceğini göstermiştir (Sanua, 1997: 173-189; Gürses, 

2001: 7-8). Doğal olarak Allport gibi araştırmacıların da ifade ettiği gibi dini yaşayış 

ve dini algılayış tarzı ruhsal hastalıklar ve dindarlık ilişkisi üzerinde oldukça önemli 

yer tutmaktadır.  

Çalışmamızın ergenlik dönemi ile sınırlı olması zaman zaman gelişimin diğer 

dönemlerine atıf yapmayacağımız anlamını taşımamalıdır. Öte yandan ileride de 

değineceğimiz gibi ergen yaşantısındaki hızlı değişmeler, yabancılaşma, bunalımlar, 

yoğun stres ile duygusal iniş ve çıkışlar bu dönemin psikolojik sağlık bağlamında 

titizlikle ele alınmasını gerektirmektedir. Psikiyatri ve psikoloji literatüründe konu ile 

ilgili çok sayıda çalışmanın yapılmış olması bu anlamda sevindiricidir. Aynı şekilde 

ilgili literatürlerde din değişkeninin bu süreç üzerindeki etkisinin yeterince 

incelenmediği gerçeğini de belirtmemiz gerekiyor. Din psikolojisi alanında konu ile 

ilgili çalışmalar yapılmışsa da ergenlik, psikolojik sağlık ve din/dindarlık ilişkisini 

bir bütün olarak inceleyen çalışmaların olmadığını görüyoruz. Bu çalışmada, ergenlik 

                                                 
1 Bu çalışmada “Psikolojik Sağlık” kavramı, “Ruh Sağlığı” kavramı ile eş anlamlı olarak 
kullanımaktadır. “Ruh Sağlığı” yerine “Psikolojik Sağlık” kavramını tercih etmemizin nedeni gelince; 
yabancı literatürde “Psychological Health” olarak geçen terim Türkçeye hep “Ruh Sağlığı” olarak 
çevrilmiştir. Bu tarz bir çeviri doğru olmakla birlikte, kelimenin birebir çevirisini bizim tercih 
ettiğimiz “Psikolojik Sağlık” terimi karşılamaktadır. Bu nedenle literatürden yaptığımız alıntılarda da 
“Ruh Sağlığı” kavramı “Psikolojik Sağlık” olarak kullanılmıştır. 



3 
 

dönemi ve psikolojik sağlık ilişkisi farklı olarak din, dindarlık çerçevesinde ele alıp 

bir bütünlük içerisinde incelenmiştir. 

Bu anlamda çalışmamızda, hem teorik hemde empirik açıdan psikolojik sağlık 

ve dindarlık arasındaki bu ilişkinin mahiyeti ve özellikle de ergenlik dönemindeki 

görünümü, etkisi araştırılmıştır. Araştırmamızda psikolojik sağlık alt ölçekleri; 

depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite açısından ele 

alınmıştır. Çalışmamızın uygulama ve bulgular bölümünde, ergenlerde demografik 

değişkenler, ergen dindarlığı ve psikolojik sağlık alt ölçekleri arasındaki ilişkiler ayrı 

ayrı ele alınıp değerlendirilmiştir. 

2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Dinin ergen için hayatı anlamlandırma ve uyum çabası gibi psikososyal 

etkenler üzerinde önemli bir referans kaynağı olduğunu gösteren pek çok araştırma 

mevcuttur (Frankl, 1995: 66; Bahadır, 2002c: 39; Şahin, 2007). Çalışmalar bilişsel, 

sosyal ve kişisel süreçlerin ergen gelişimini etkilediği gibi dini gelişimi de 

etkilediğini göstermektedir. Genel olarak bu dönemin sorularının çoğunlukla dini 

konularda olduğu aktarılmaktadır (Paloutzion, 1996). Gencin dini meseleler ve diğer 

meselelerle ilgili bağımsız karar alma yeteneğinin geliştiği ve olgunlaştığı bu 

dönemde din etkisinin önemi inkar edilemez. Bu doğrultuda araştırmamızın 

amaçlarından biri, ergenlik dönemi dini hayatını ve dinin ergen üzerindeki olumlu 

veya olumsuz katkısını incelemektir. 

 Çocuklukla kıyaslandığında ergenlik döneminde biyo-psiko-sosyal 

değişimlerin etkisi, duygusal iniş-çıkışların daha yaygın yaşanması gibi nedenlerden 

dolayı psikolojik sağlık sorunları da artış göstermektedir. Özellikle son yıllarda 

gençlerle yapılan çalışmalar psikolojik sağlık sorunlarının arttığını, ülkemizde 

yaşanan sorunlar nedeniyle de gençlerin gittikçe karamsar olduklarını 

göstermektedir. Bu veriler ışığında çalışmamızın bir diğer amacı, dönem içerisinde 

gerçekleşen ruhsal değişim ve sorunları incelemek olacaktır. Son olarak ergenlik 

dönemi dindarlığı ile psikolojik sağlık arasında herhangi bir ilişkinin olup olmadığı 
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ve bu ilişkinin hangi doğrultuda gerçekleştiği araştırmamızın bir diğer amacını 

oluşturmaktadır (Eskin, 2000; Ekşi, 2003). 

Dolayısıyla bu çalışma ergenlik dönemi dindarlığı ve psikolojik sağlık 

sorunlarını ele alması, dinin ruhsal hastalıklar üzerindeki olumlu ya da olumsuz 

ilişkisini, psikoterapötik değerini ortaya koyması sebebiyle Psikiyatri, Psikolojik 

Danışmanlık ve Din Psikolojisi alanlarına katkıda bulunması bakımından önemli 

görülmektedir. 

3. Araştırmanın Problemi 

Ergenlik döneminde psikolojik sağlık ve dindarlık arasındaki ilişkinin niteliği 

ve farklı görüntüleriyle dini hayatın depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, 

somatizasyon ve hostilite çerçevesinde psikolojik sağlık göstergelerini nasıl ve ne 

yönde etkilediği konusu çalışmanın temel problemini oluşturmaktadır.  

Temel problemimiz doğrultusunda aşağıda sıralanan alt problemlere de cevap 

bulma hedeflenmiştir. 

1. Ergenlerde demografik değişkenler, psikolojik sağlık ve 

dindarlık alt boyutları üzerinde belirleyici bir fonksiyona sahip midir? 

2. Farklı dindarlık düzeylerinin depresyon, anksiyete, olumsuz 

benlik, somatizasyon ve hostilite üzerinde belirleyici bir etkisi var mıdır? 

3. Dindarlığın alt boyutları olan inanç, duygu, davranış ve bilgi 

boyutlarının psikolojik sağlıkla ilişkisi nasıldır? 

4. Araştırmanın Hipotezleri 

1. Ergenlerde psikolojik sağlık ve dindarlığın demografik değişkenlerle (yaş, 

cinsiyet, öğrenim görülen okul, sınıf seviyesi, sosyal çevre, anne ve babanın eğitim 

durumu, ailenin ekonomik durumu, dini hayatın şekillenmesinde etkili olan eğitim 

türü, ailenin dindarlık düzeyi)  anlamlı ilişkileri söz konusudur. Buna göre; 
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1.1.  Ergenlik döneminde 14-17 yaş grubu, 18-21 yaş grubuna göre daha düşük 

dindarlık düzeyine sahiptirler. 

1.2.  Ergenlik döneminde 14-17 yaş grubu, 18-21 yaş grubuna göre psikolojik 

sağlık alt ölçeklerinde daha yüksek puanlara sahiptirler. 

1.3.  Kız öğrenciler erkek öğrencilere göre daha dindardırlar. 

1.4. Kız öğrenciler erkek öğrencilere göre psikolojik sağlık alt ölçeklerinden 

daha yüksek puana sahiptirler. 

1.5. Alınan dini eğitim ve öğretime bağlı olarak imam hatip liselerinde eğitim 

gören ergenler diğer okullarda eğitim gören öğrencilere göre daha dindardırlar. 

1.6. Öğrenim görülen okullara göre psikolojik sağlık alt ölçekleri değişiklik 

göstermektedir. Din eğitimi ve öğretimine bağlı olarak imam hatip liselerinde eğitim 

gören ergenler diğer liselere göre psikolojik sağlık alt ölçeklerinde daha düşük 

puanlara sahiptirler.  

1.7.  Dindarlık değişkeni açısından öğrenim görülen sınıf düzeyleri arasında 

anlamlı farklılık vardır. Üst sınıfların dindarlık düzeyleri daha yüksektir. 

1.8. Öğrenim görülen sınıf düzeyleri psikolojik sağlık alt ölçeklerinden alınan 

puanlar açısından farklılık göstermektedir. Üst sınıfların psikolojik sağlık alt 

ölçeklerinden aldıkları puanlar daha yüksektir. 

1.9. Hayatlarının uzun süresini kırsal bölgelerde geçirenler diğerlerine göre 

daha dindardırlar. 

1.10. Hayatlarının uzun süresini kırsal bölgelerde geçirenlerin psikolojik sağlık 

alt ölçeklerinden alacakları puanlar daha düşüktür 

1.11. Annenin eğitim durumu değişkeni açısından ergen dindarlığı arasında 

anlamlı farklılık vardır. Annelerinin eğitim durumu düşük olan ergenler, diğerlerine 

oranla daha dindardırlar. 
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1.12. Annenin eğitim durumu açısından ergenlerin psikolojik sağlık puanları 

arasında anlamlı farklılık vardır. Annelerinin eğitim durumu yüksek olan ergenler, 

psikolojik sağlık alt ölçeklerinden daha düşük puan almaktadırlar. 

1.13. Babanın eğitim durumu değişkeni ile ergen dindarlığı arasında anlamlı 

farklılık vardır. Babalarının eğitim durumu yüksek olan ergenler, diğerlerine oranla 

daha dindardırlar. 

1.14. Babanın eğitim durumu değişkeni açısından ergenlerin psikolojik sağlık 

puanları arasında anlamlı farklılık vardır. Babalarının eğitim durumu yüksek olan 

ergenler, psikolojik sağlık alt ölçeklerinden daha düşük puan almaktadırlar. 

1.15. Algılanan aile ekonomik düzeyi değişkeni ile ergen dindarlığı arasında 

anlamlı farklılık vardır. Algılanan aile ekonomik düzeyi düşük olan ergenler 

diğerlerine göre daha dindardır. 

1.16. Algılanan aile ekonomik durumu ile ergen psikolojik sağlığı arasında 

anlamlı farklılık vardır. Algılanan aile ekonomik düzeyi düşük olan ergenler, 

psikolojik sağlık alt ölçeklerinden daha yüksek puan alacaklardır. 

1.17. Dini hayatın şekillenmesinde etkili olan; Kur’an kursu, dini cemaat, cami 

hocası, aile, ilk ve ortaöğretimde verilen din kültürü ahlak bilgisi dersi ve imam hatip 

lisesi eğitimi faktörleri ergen dindarlığında anlamlı farklılıklar meydana 

getirmektedir. Ailede verilen dini eğitim ergen dindarlığının şekillenmesindeki en 

önemli faktördür. 

1.18. Dini hayatın şekillenmesinde etkili olan faktörler açısından ergenlerin 

psikolojik sağlık alt ölçeklerinden aldıkları puanlar arasında anlamlı farklılık vardır. 

Dini eğitimlerini aileden alan ergenler, psikolojik sağlık alt ölçeklerinden daha düşük 

puan almaktadırlar. 

1.19. Algılanan aile dindarlık düzeyi değişkeni ile ergen dindarlığı arasında 

anlamlı farklılık vardır. Algılanan aile dindarlık düzeyi yüksek olan ergenler, 

diğerlerine oranla daha dindardırlar. 
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1.20. Algılanan aile dindarlık düzeyi gruplarının psikolojik sağlık alt 

ölçeklerinden aldıkları puanlar arasında anlamlı farklılık vardır. Algılanan aile 

dindarlık düzeyi yüksek olan ergenler, ruh sağlığı alt ölçeklerinden daha düşük puan 

almaktadırlar. 

2. Ergenlerde dindarlık düzeyi grupları psikolojik sağlık alt boyutları açısından 
anlamlı farklılık göstermektedir. Dindarlık düzeyi yüksek grubun psikolojik sağlık 
alt ölçeklerinden aldıkları puanlar daha düşüktür. 

2.1 Ergenlerde dindarlık düzeyi grupları depresyon açısından anlamlı farklılık 

göstermektedir. Dindarlık düzeyi yüksek grubun depresyon puanı daha düşüktür. 

2.2. Ergenlerde dindarlık düzeyi grupları anksiyete açısından anlamlı farklılık 

göstermektedir. Dindarlık düzeyi yüksek grubun anksiyete puanı daha düşüktür. 

2.3. Ergenlerde dindarlık düzeyi grupları olumsuz benlik açısından anlamlı 

farklılık göstermektedir. Dindarlık düzeyi yüksek grubun olumsuz benlik puanı daha 

düşüktür. 

2.4. Ergenlerde dindarlık düzeyi grupları somatizasyon açısından anlamlı 

farklılık göstermektedir. Dindarlık düzeyi yüksek grubun somatizasyon puanı daha 

düşüktür. 

2.5. Ergenlerde dindarlık düzeyi grupları hostilite açısından anlamlı farklılık 

göstermektedir. Dindarlık düzeyi yüksek grubun hostilite puanı daha düşüktür. 

3. Ergenlerde psikolojik sağlık alt ölçekleri içerisinde yer alan depresyon, 

anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite arasında pozitif yönde anlamlı 

ilişki vardır. 

4. Ergenlerde dindarlığın alt boyutları olan inanç, duygu, davranış ve bilgi 

boyutları ile psikolojik sağlık alt ölçekleri arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. 
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5. Araştırmanın Sınırlılıkları ve Yürütülmesi 

Bu çalışmada ergenlik dönemi gelişim özellikleri, ergenlik dönemi psikolojik 

sağlık sorunları ve ergen dindarlığının mahiyeti araştırılmaktadır. Araştırma bulguları 

2010-2011 eğitim-öğretim yılında Konya merkezde bulunan Meram Fen Lisesi, 

Meram Muhittin Güzelkılıç Lisesi, Karatay Mehmet Hanifi Yapıcı Anadolu Lisesi, 

Selçuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Meram Dr. Ali Rıza Bahadır İmam Hatip 

Lisesi, Meram Özel Başak Lisesi, Meram Endüstri Meslek Lisesi ve Meram Atatürk 

Kız Meslek Lisesi okullarında öğrenim gören öğrencilerle sınırlıdır. 

Çalışmamız hazırlanırken konuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklardan 

yararlanılmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak ergenlik dönemi ve psikolojik sağlık ile 

ilgili çalışmalar incelenmiştir. Daha sonra psikolojik sağlık ve din ile ilgili çalışmalar 

incelenmiştir. Araştırma döneminde kitapevleri, kütüphaneler, YÖK veri tabanı ve 

internetten yararlanılmıştır. Elde edilen kitap ve makaleler incelenmiş; son olarak 

tezde yer alacak bilgiler sınıflandırılarak metin haline getirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1.BÖLÜM 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1. ERGENLİK DÖNEMİ VE GENEL ÖZELLİKLERİ 

Bu başlık altında, ergenlikle ilgili genel bilgiler verildikten sonra dönem 

içerisinde gerçekleşen farklı gelişim alanlarına değinilecektir. Aynı zamanda bu 

dönemin riskli davranışları ile dini gelişim hakkında bilgi verilecektir.  

1.1. Ergenliğin Tanımı  

Latince “adolescere” yükleminden türeyen ergenlik kelimesi “yetişkinliğe 

doğru yürüyen”, büyüyen, yetişkinliğe ulaşan anlamında kullanıldığından, yapısı 

gereği bir durumu değil, bir süreci belirtmektedir ve günümüzde bireyde 

gözlenebilen hızlı ve sürekli değişme olarak da tanımlanabilmektedir (Hurlock, 

1987: 128; Yavuzer, 1992: 277; Kula, 2002: 31). 

Bir başka ifadeyle ergenlik; başta biyolojik değişiklikler olmak üzere 

psikolojik, fiziksel, sosyal ve bilişsel gibi pek çok alanda değişim ve gelişimin 

olduğu, birincil ve ikincil cinsiyet özelliklerinin kazanıldığı, zihinsel kapasitedeki 

belirgin artışla birlikte soyut düşünmenin geliştiği ve bunların dışında siyasal, 

ekonomik, duyuşsal, toplumsal, yasal, kültürel gibi alanlarda da değişim ve 

sorumluluğun arttığı bir geçiş dönemi olarak da değerlendirilir (Senemoğlu, 1997: 

56-57; Selçuk, 2004: 37; Siyez, 2007; Steinberg, 2007: 22). 

Ergenlik dönemi, içinde barındırdığı olumlu ve olumsuz tüm duyguların yoğun 

yaşandığı, bütün tepkilerin sıra dışı ve aşırı olduğu bir dönem olarak nitelendirilir. 

UNESCO’ nun tanımına göre ergenlik, “cesaretin çekingenliğe, serüven isteğinin 

rahata üstün geldiği” bir çağdır (Balat ve Akman, 2006). 

Bahadır (1994: 13) ise ergenliği, yapılan tanımların ayırıcı niteliklerinden 

hareket edip genel bir tanımlamaya ulaşarak “Biyo- psiko-sosyal alanlarda en kritik 

gelişmelerin ortaya çıktığı; duygu, düşünce ve tutumlarda en keskin değişmelerin 
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izlendiği, davranış ve hareketlerde çarpıcı bocalamaların yaşandığı bir geçiş dönemi” 

olarak tanımlar. 

Araştırmacılar, ergenlik döneminin sınırları ile ilgili farklı görüşler belirtirler. 

Bir kısım araştırmacılar dönemi farklı yaş dilimleri ile ayırma yoluna giderken, 

bazıları ise bu dönemi fiziki, coğrafi, ekonomik ve sosyal etkenleri temel alarak 

gruplandırma yoluna gitmişlerdir (Bahadır, 2001). Başka bir deyişle ergenliğin 

tanımı, gruplandırılması, yaş dilimleri içindeki yerinin saptanması gibi faktörler 

farklı toplumlarda farklı yaklaşımlarla değerlendirilmiş ve hatta sosyo-ekonomik 

koşullar, beslenme ve sağlık durumu ile iklim faktörlerinin de ergenlik seyrini 

değiştirdiği (örneğin; sıcak iklimlerde ergenliğe daha erken yaşlarda girildiği 

belirtilmektedir) ifade edilmiştir (Yavuzer, 1992: 277). İbn Haldun klasik eseri 

“Mukaddime” de coğrafya ve iklim şartlarının insan gelişimi ve kişiliği üzerinde 

etkilerinin olduğunu, dağlık bölgelerde yaşayan bireylerin daha sert kişilik özellikleri 

sergilediklerini, kıyı kesiminde yaşayan insanların ise nisbeten daha ılımlı, rahat ve 

yumuşak bir tabiata sahip olduklarını belirtir (İbn Haldun, 1989: C. 1: 208). 

Steinberg, (2007: 22) ile Steiner ve Feldman (2008: 20) yukarıda sayılan bütün 

farklılıklara rağmen bütün toplumlarda ergenliğin çocukluktan yetişkinliğe bir geçiş 

süreci olarak kabul gördüğünü ve günümüzün değişen koşulları da dikkate 

alındığında yaş sınırlarının on yaş dolaylarında başlayıp yirmili yaşların başlarına 

kadar devam ettiğini belirtmektedirler. Bu araştırmacılara göre yine de ergenliğin 

başlangıç ya da bitişini belirlemek kesin bir gerçek olmaktan ziyade bir görüş 

meselesidir (Atkinson ve arkadaşları, 2008: 108). 

1.2. Ergenliğin Sınırları 

Konu ile ilgili çalışan sosyal bilimciler, ergenlik dönemini üç ayrı zaman dilimi 

içerisinde incelemektedirler. Bu aşamalar yaygın olarak; 

- İlk (erken ergenlik, puberty) ergenlik:10- 13 yaşlar arası 

- Orta ergenlik: 14- 17 yaşlar arası 

- Son ergenlik: 18- 22 yaşlar arası 
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şeklinde sıralanmaktadır (Hurlock, 1987: 128-129; Bahadır, 2001; Steinberg, 

2007: 23;  Ekşi, 2011). 

Dikkat edilirse bu sınıflandırmalar ergenlerin devam ettikleri eğitim 

kurumlarının yaş aralıklarına da uygun düşmektedir. Yani bu sınıflandırmalar 

Türkiye için ilköğretimin ikinci kademesi, lise ve üniversite eğitimi dönemlerine 

karşılık gelmektedir. 

Ergenlik dönemini özel ve önemli kılan olgu, ergen gelişiminin üç özelliğidir; 

- Erinliğin başlaması 

- İleri düşünme yeteneklerinin ortaya çıkışı (soyut düşünce) 

- Toplumda yeni rollere geçiş (Steinberg, 2007: 23). 

İnsan gelişiminin daha iyi gözlenmesi ve anlaşılması için psikologların, 

gelişimi belirli yaş ve becerilerin odaklaştığı dönemler halinde incelediklerini dile 

getirilmektedir (Aydın, 2004). Yaşam boyu devam eden bir süreç olan gelişim içinde 

belli dönemlerde bireylerin kazanmaları gereken belli beceriler, özellikler ve 

davranışlar bulunmaktadır. Havinghurst, gelişim görevleri olarak adlandırdığı bu 

özellik ve davranışları belli zaman dilimlerine göre sınıflandırmıştır (Bühler, 1987: 

88-89; Aydın, 2004). Buna göre ergenlik dönemi yaş sınırları ve genel özellikleri şu 

şekilde sıralanmaktadır; 

1.2.1. İlk Ergenlik Döneminin Genel Özellikleri 

Gelişim psikolojisi kaynaklarında ilk ergenlik dönemi erinlik (puberty) ile 

başlatılır. Bu nedenle ilk ergenlik dönemi daha çok erinlik kavramı ile açıklanır. 

Erinlik (puberty), cinsiyet yeteneklerinin kazanıldığı dönemdir. Fiziksel ve psikolojik 

birçok değişme bu dönemde gözlenir. Aslında erinliğe yönelik birçok değişme 

çocukluk döneminin sonlarında başlar (Bühler, Spiegel ve Thomas, 1987a: 91). Konu 

ile ilgili kaynaklarda bu durum nedeniyle erinlik; yarısı çocukluk yarısı ergenlikte 

olmak üzere 2- 4 yıl arası süren dönem olarak nitelendirilir (Senemoğlu, 1997; Arı, 
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üre ve Yılmaz, 1999; Selçuk, 2004; Yeşilyaprak ve arkadaşları, 2004; Bacanlı, 

2005). 

Araştırmacılar, üst sınırlarla birlikte erinliğin başlama yaşının kızlarda 7, 

erkeklerde 9,5 (ergenliğe erken girme, erken olgunlaşma sınırları olarak) ya da 

kızlarda 13, erkeklerde 13,5 yaşlarında (geç olgunlaşma) ortaya çıktığını ifade 

ederler. Kızlarda erinliğin ilk işaretleri ve fiziksel olgunlaşmanın tamamlanması 

arasındaki süre 1,5 yıldan 6 yıla kadar uzayabilmektedir. Erkeklerde ise 2 yıldan 5 

yıla kadar değişebilmektedir. Dolayısıyla erken ve hızlı olgunlaşan bir ergenin erinlik 

dönemini 10 veya 11 yaşına kadar tamamlama ihtimali vardır (Hurlock, 1987: 105- 

107; Steinberg, 2007: 51). 

Zimbardo ve Rush (1979: 261), ergenliğin erinlikteki karakteristik cinsel 

değişimlerle başladığını ifade ederler. Kızlarda regl’in başlaması, erkeklerde gece 

boşalması ile ergenlik başlamış olur. Genellikle erkeklerin kızlardan ortalama iki yıl 

daha geç ergenliğe girdiği söylenir. Steiner ve Feldman (2008: 22), erinliğe erken 

giren (erken olgunlaşan) kızların daha fazla çatışma yaşadıklarını, ebeveynlerinden 

kendilerini uzak hissettiklerini, vücutlarındaki değişmelerden dolayı sıkıntı 

duyduklarını, deneyimsizlik ve nispeten psikolojik yapılarının zayıf olması nedeniyle 

stres yaşadıklarını belirtirler. Bir anlamda erken veya geç olgunlaşma kız ve 

erkeklerde farklı etkiler doğurmaktadır. Kızların tersine erken olgulaşan erkekler 

daha popüler iken geç olgunlaşanlar daha fazla baskı altında (akran baskısı) 

kalmaktadırlar. 

Erinliğin başlaması ile birlikte libidal davranışlarda belli bir ilerleme 

gerçekleşir. Bunun temel nedeni olarak genital duygular, amaçlar ve düşünceler 

üzerinde yoğunlaşma gösterilir. İlgi odağı cinsel organlara dönüşmüştür. Kaçınılmaz 

olarak ego ve id arasında çatışma yaşanır, egonun baskısıyla dürtüler dar sınırlar 

içine alınır (Blum, 1987: 180–181). 

Erinlik (Puberty) döneminin genel özellikleri; erkek çocuklarda saldırganlık, 

kabadayı davranışlar, yarışma; kızlarda ise daha çok düzen ve uyuma açık 

davranışlar, kişisel gelişim ve aile mutluluğunun ön plana çıkması (Blum, 1987: 
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186), fiziksel büyüme hızında artış, birincil cinsiyet özelliklerinin kazanılması (cinsel 

organların gelişmesi, büyümesi), ikincil cinsiyet özelliklerinin kazanılması 

(göğüslerin büyümesi, sesin kalınlaşması, vücutta tüylenme, yağ ve ter bezlerinin 

büyümesi, derideki değişiklikler), beden ölçü ve oranlarının değişmesi, el ve 

ayaklarda orantısızlıklar gibi bedensel gelişimler görülmektedir (Hurlock, 1987: 113-

118; Bühler, Spiegel ve Thomas, 1987a: 91).  

Bunun yanı sıra; statülerinin belli olmaması (çocukluk ve yetişkinlik arası), 

duyguların artması, sürekli değişmesi, dengesizlikler (ağlama, gülme vb.), kendi 

içlerinde yaşanan güvensizlik, yetersizlik duygusu, cinsel çatışma ve korkuların 

artması, cinsiyet rollerinin öğrenilmeye başlanması, geçici eşcinsellikler, benlik 

imgelerindeki değişim, yalnız kalma isteği, gizlilik isteği, huzursuzluk, can sıkıntısı, 

toplumsal zıtlık, otoriteye karşı gelme, gündüz rüyaları, çalışmada isteksizlik, 

iletişim sorunları, bağımsızlık isteği, soyut düşünebilme yetisi ile birlikte aşırı merak 

duygusu, bilgilenme isteği, gibi psikososyal sorunlar kendisini göstermektedir 

(Hurlock, 1987: 128-129; Steinberg, 2007: 55; Bahadır, 2001; Ekşi, 2011). 

1.2.2. Orta Ergenlik Döneminin Genel Özellikleri  

 Orta ergenlik döneminde gençlerde aileden bağımsızlaşma noktasında 

çelişkiler yaşanır. Freud dönemin iki temel çatışma türünden birinin bu olduğunu 

söyler, diğeri ise toplumdan bağımsız olma veya bağlanma şeklinde görülür (bkz. 

Senemoğlu, 1997; Arı, üre ve Yılmaz, 1999; Selçuk, 2004; Yeşilyaprak ve 

arkadaşları, 2004; Bacanlı, 2005). 

Orta ergenlik döneminin genel özellikleri arasında; ebeveyne karşı gelme, 

otoritenin etkisinin zayıflaması, yalnızlık, güçsüzlük, boşluk duygusu, hüzünlenme, 

ümitsizlik ve karamsarlık gibi depresif belirtilerin görülmeye başlanması, sevgiyi aile 

dışındaki kaynaklarda arama, ruhsal sorunlar, depresyon, intihar, madde kullanımı, 

evden kaçma gibi davranış problemleri, aşırı cinsel ilgi ve davranışlar, akran 

grubunun etkisinin artması, onlarla özdeşleşme eğiliminin artması, bilişsel gelişimin 

artmasıyla soyut düşüncenin ve eleştirel düşünmenin derinleşmesi, kararsızlık, 

düzensizlik, sebatsızlık, düzenli çalışamama, cinsel rollerin belirginleşmesi, 
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onaylanma ve sorumluluk isteğinin artması, kişilik problemlerinin sıkça görülmeye 

başlanması sayılabilir ( Bahadır, 2001; Ekşi, 2011). 

1.2.3. Son Ergenlik Döneminin Genel Özellikleri  

Son ergenlik dönemi; bağımsızlaşma ve aileden kopuşun olduğu, bunalım ve 

çelişkilerin azaldığı, olgunlaşmanın artmasıyla istikrarın yerleştiği, bireysel 

seçimlerin yapıldığı, ilgi ve yeteneklerin daha gerçekçi tanınıp, sağlıklı kararların 

alındığı, sağlıklı iletişim, uyum ve dengenin görüldüğü, daha geniş ve hoşgörülü 

düşünmenin yerleştiği, yaşam ve değer yargılarının yerleştiği, kimlik duygusunun 

geliştiği, gerçekçi bir kimliğin oluştuğu, iş, meslek, evlilik vb. süreçlere hazırlık 

yapıldığı dönem olarak görülür (bkz. Senemoğlu, 1997; Arı, üre ve Yılmaz, 1999; 

Bahadır, 2001; Yeşilyaprak ve arkadaşları, 2004; Selçuk, 2004; Bacanlı, 2005;  Ekşi, 

2011). 

Yukarıdaki sıralanan özelliklerin yanı sıra Freud, ergenlik dönemine özseverlik 

duygularının damgasını vurduğunu, özsever duyguların yavaş yavaş azalması 

nedeniyle ilginin aileden karşı cinse yöneldiğini, toplumsallaşma, grup etkinliklerine 

katılımın, meslek seçimine ve yuva kurmaya ilişkin tasarıların oluşmaya başladığını 

belirtir. Bununla birlikte Freud, dönemi “fırtına” olarak adlandırır, değer yargıları, 

kimlik bunalımı gibi unsurlar nedeniyle ergenin çatışma yaşayacağını ifade eder. 

(Geçtan, 1995: 41-42). Benzer şekilde Jung da ergenliği, çocukluk düşlerinin bitmesi 

ve gerçek yaşamın beklentileri ile baş etme süreci olarak değerlendirir (Geçtan, 

1995:194). 

Ay (2003: 15-16), bu dönem gençlerinin bir amaca yönelmek, yeni değerlere 

bağlanmak, inançları uğruna mücadele etmek gibi fedakarane özelliklere rağmen, 

davranışlarında tutarsızlık, duygusal iniş ve çıkışların olduğunu ifade eder. 

Ergen yaşantısındaki bütün bu hızlı değişmeler, yabancılaşma, bunalımlar, 

yoğun stres ile duygusal iniş ve çıkışlar bu dönemin temelde sorunlu bir dönem 

olduğu şeklindeki geleneksel görüşü destekler görünmektedir. Halbuki son 

dönemlerde konu ile ilgili yapılmış çalışmalar ergenlerde yaşanan bütün bu 
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problemlerin normal olduğunu, ancak ergen yaşamını aksatmaya başladığında sorun 

olarak algılanabileceğini vurgularlar (Savi ve Aksoy,  2010).  

Ergenlik dönemi aynı zamanda büyük heyecanların yaşandığı, ergenin dünyaya 

açılıp neyin varisi olduğunu keşfettiği, yeni araçların, beceri ve duyguların, edinim 

ve gelişimin olduğu, babasından daha fazla şeyler bildiğini keşfettiği eşsiz bir 

gözdağı, değişim, meydan okuma ve fırsat zamanı (Steiner, 2008: 12), bu yönüyle 

yaşamın yeniden şekillenip yapılandırıldığı, gelişmelere bağlı olarak dini hayat ve 

empatinin de geliştiği (Şahin, 2008), kendi özünü fark ettiği, uyum sürecinde kaygıyı 

bilinçle fark ettiği, mutlak olarak algılanan ilke ve kuralları sorguladığı bir dönem 

olma özelliğini de barındırır (Bühler, 1987: 80). 

Atkinson ve arkadaşları da (2008: 109), ergenliği huzursuzluk, çatışma ve 

isyan dönemi olarak tanımlayan geleneksel görüşlere karşı çıkarlar. Onlara göre 

araştırmalar bu kötü görüşü desteklememektedir. Şöyle ki, 6 ve 8. sınıflarda 300’den 

fazla ergen üzerinde yapılan çalışmada; ergenler sürekli olarak gözlenmiş, yılda iki 

kez kendileri ve ebeveynleri ile görüşülmüş ve bu araştırma çocuklar üniversiteye 

yerleştiklerinde tekrarlanmış, neticede; ergenlerin çoğunun dönemi büyük bir sorun 

olmadan atlattıkları saptanmıştır. Yazarlar bununla birlikte erinlik dönemindeki 

beden imgesi, özsaygı, ruhsal durum, ebeveynlerle ilişkiler ve karşı cinsle ilişkilerin 

ergeni önemli ölçüde etkilediğini de belirtmektedirler. 

1.3. Ergen Gelişiminin Doğası 

Psikoloji, insan davranışlarının ve zihinsel süreçlerin incelendiği, davranışların 

altında yatan nedenlerin araştırıldığı, çevre, insan ve davranışlar arasındaki 

etkileşimin konu edildiği bilim dalı olarak tanımlanır (Hançerlioğlu, 1993: 302-310; 

Budak, 2000: 622; Külahçıoğlu, 2004: 3). Kuşkusuz bu kadar geniş bir inceleme 

alanı, alt dallarının da ortaya çıkmasını gerektirmektedir. Gelişim psikolojisi bu 

temel uzmanlık alanlarından birini oluşturur. 

Gelişim psikolojisinde insan gelişiminin çeşitli yönleri olan bedensel, bilişsel, 

sosyal, kişilik, ahlak, dil vb. ele alınırken aynı zamanda gelişimin gelişim, gelişme 

olgunlaşma gibi temel kavramları, ilkeleri ve kuramları da ortaya konulur (bkz. 
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Senemoğlu, 1997: 15-16; Selçuk, 2004: 13-28; Yörükoğlu, 2011). Bu anlamda 

gelişim psikolojisi; yaşam boyu, yani döllenmeden ölüme kadar bedende ve 

davranışta ortaya çıkan değişimleri inceler (Bühler, 1987: 1; Onur, 2008: 14-16). 

Psikolojinin insan davranışını anlama gayreti, sinir sistemi, salgı bezleri, 

güdülenme, algılama ve düşünme gibi biyolojik süreçleri içeren “insanın içinde” ve 

bireyin içinde yaşadığı fiziksel ve sosyal çevre ile davranış ilişkisini içeren “insanın 

dışında” olmak üzere iki ayrı sahada gerçekleşir (Külahçıoğlu, 2004:3). Zimbardo 

(1979: 219) bu nedenden dolayı gelişim psikologlarının gelişimde üç ana kritere 

yoğunlaştıklarını söyler; fiziksel gelişimin ilkeleri, olgunlaşmanın ilkeleri ve 

öğrenmenin ilkeleri. 

Aydın da (2004: 38-41), insan gelişiminin biyolojik ve çevresel temellerinin 

olduğunu, biyoljik temelleri arasında; kalıtım, hormonlar, çevresel temelleri arasında 

ise hastalıklar, kimyasallar ve çevre kirliliği, beslenme, stres ve diğer faktörlerin 

(kültür, aile, arkadaş çevresi, okul, öğretmenler, ebeveyn tutumları, doğum sırası, 

cinsiyet, boşanmalar, göç vb.) fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişimi 

etkileyebileceğini ifade eder. 

1.3.1. Ergenlikte Fiziksel (Bedensel) Gelişim 

Kuşkusuz ergenlik dönemindeki en çarpıcı değişme; kişilik, sosyal ve benlik 

kavramları üzerindeki çok önemli etkileri sebebiyle bedensel/fiziksel gelişmedir. 

Ergenlikteki bedensel değişimde geniş bir şekilde bireysel farklılıkları görmek 

mümkündür (Selçuk, 2004: 21-28). Gelişim tekdüze, standart bir büyüme eğrisi 

içinde gerçekleşmez. Büyüme hızında, cinsiyet farklılıklarının yanı sıra beslenme 

alışkanlıkları, hastalıklar, çevresel etmenler gibi faktörler bedensel gelişmeyi önemli 

ölçüde etkilemektedir (Bühler, 1987: 90). 

Ergenlik döneminde fiziksel gelişimde geniş çaplı değişimler yaşanır. Dönem 

boyunca bireyler yaklaşık olarak 25 cm. kadar uzarlar (Steinberg, 2007: 44). Erinlik 

öncesi boy uzaması yıllık 5- 6 cm. iken ergenlikte 8- 8.5 cm. kadardır. Ancak 

kızlarda ergenliğin erkeklere göre daha erken başlaması nedeniyle 10-12 yaş 

civarlarında kız ergenler erkeklere göre daha uzun boylu olabilirler. Toplam kilo 
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artışı ise 20 kg. civarındadır. Kilo artışı beraberinde yağ oranının artması ve yeme 

sorunları (anoreksiya ve bulumia nevroza) için risk faktörü oluşturur (Steinberg, 

2007: 46; Saka, 2011: 109). 

Yine bu dönem cinsel organların gelişmesi, birincil ve ikincil cinsiyet 

özelliklerinin kazanılması, beden ölçü ve oranlarının değişmesi, el ve ayaklarda 

orantısızlıklar, güç, hız, hareketler ve etkinlik düzeylerinde artış, kızlarda kalça ve 

göğüslerin büyümesi şeklindeki değişiklikler de göze çarpmaktadır (Hurlock, 1987: 

113-118; Bühler, Spiegel ve Thomas, 1987a: 91; Bilgin, 2004: 66-70; Siyez, 2009: 

20-22). 

Guasch (1987: 141-146), ergenlikte ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde gelişen 

bedensel değişimin beraberinde kendi bedenine yabancılık, beceriksizlik, sakarlık, 

heyecansal duyarlılık, fiziksel enerji ve kas gücünde artış, cinsel ve saldırgan 

dürtülerde artış gibi sonuçları ortaya çıkardığını belirtir. Özellikle değişimlerin yol 

açtığı tepkiler cinsel gelişim konusunda çatışmalı tepkilere neden olur.  

Bedensel değişim ve yeni beden imgesi bazen ergenin kendi bedeni ile gizli 

uğraşlara girmesini ve başka bedenlerle kendi bedenini kıyaslamasına yol açmaktadır 

(Siyez, 2009: 22-26). Gizli uğraşlar ve sansür edilme kötü ve yanlış düşüncelere 

sahip olduğu gerekçesiyle ergende günahkarlık ve suçluluk duygularının oluşmasına 

neden olabilmektedir (Bahadır, 94: 26-27). 

Bedensel gelişmedeki bütün bu hızlı değişimlerin bireyin kişiliği üzerinde de 

önemli etkiler oluşturduğu, karmaşık bir sistem ve alt sistemlerden oluşan bedensel 

yapının, insan gelişimi için gerekli olan tüm işlev ve davranışları içerdiğini bunun da 

bireyi bir bütün olarak etkilediği ifade edilir (Bilgin, 2004: 55). 

Saka (2004: 110-112), ergenlik döneminde bedensel gelişmenin doğurduğu 

sorunlara ek olarak, özellikle son zamanlarda hormonlu yiyecekler, medyada 

cinselliğin fazlaca kullanılması sonucu erken uyarılma nedeniyle ergenliğe erken 

girilmesinin de problem oluşturduğunu söyler. Ergenlik belirtilerinin kızlarda 8 yaş, 

erkeklerde 9 yaştan önce görülmesi normal karşılanmaz. Oysa bugün 7 yaş civarında 
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çocukların ergenliğe geçişlerinin görülmesi psikolojik olarak hazır olmama nedeniyle 

bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. 

1.3.2. Ergenlikte Psikolojik Gelişim 

Psikolojik gelişim; büyüme ve gelişme sonucu, davranış ve bilişsel süreçlerde 

ortaya çıkan zihinsel-ruhsal durumların toplamı olarak değerlendirilmektedir (Budak, 

2000; 622; Külahoğlu, 2004: 19). Ergenlikte psikolojik gelişim başlığı altında; 

bilişsel gelişim, kişilik gelişimi ve ahlak gelişimini inceleyeceğiz. 

1.3.2.1. Ergenlikte Bilişsel Gelişim 

İnsan gelişiminin üç temel gelişim alanını; biyolojik- fiziksel, psiko- sosyal ve 

bilişsel gelişim oluşturmaktadır. Bilişsel gelişim, bireydeki akıl yürütme, düşünme, 

bellek ve dildeki gelişmelerden oluşur. Kuşkusuz dönemler içinde ortaya çıkan geçici 

davranış değişikliklerini normal gelişimden ayırmak gerekir. Yaşa bağlı olarak 

ortaya çıkan ve davranışı etkileyen kalıcı değişimler gelişimi oluşturmaktadır. Bu 

anlamda öğrenmeye yönelik değişimler daha kalıcı olup gelişimin özellikle bilişsel 

kanadını doğrudan etkilemektedir (Küçükkaragöz, 2004: 78- 79;  Siyez, 2009: 26-

31). 

Ergenlik dönemindeki bilişsel fonksiyonların değişmesi, soyutlamalar 

yapabilme yeteneğinin gelişmesine fırsat tanımaktadır. Geleceği planlamak, daha 

önce hiç sorgulamadığı tutumları, davranışları ve değerleri sorgulamak ve kendilerini 

kendi düşüncelerinin nesnesi olarak almak ergende soyutlama yeteneğinin bir 

sonucudur (Steiner ve Feldman, 2008: 22). Elkind (1987: 197), bu değişimlerin ego 

benmerkezciliğinin farklı bir biçimini başlattığını ve ergenlerin sanki sahnedeymiş 

gibi performans ve davranışlarını izleyen hayali seyircilerin olduğunu düşünerek 

davranışlarda bulunduklarını, başkalarının düşüncelerinin kendilerine yönelmiş 

olduğu şeklinde bir düşüncenin varlığını ifade eder. Ona göre her ne kadar 

benmerkezcilik zihinsel gelişimin olumsuz yanını oluştursa da bu döneme özgü farklı 

duygusal tepkileri aydınlatma açısından yararlı olmaktadır. Benmerkezcilik zihinsel 

yapı ile kişilik dinamiğini ilişkilendirmek için gerekli görülmektedir (Siyez, 2009: 

30).  
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Bilişsel gelişimle ilgili önemli araştırmalara imza atan Piaget ise, ergenlik 

döneminde 11 yaş ve üzerinde başlayan soyut düşünme ile birlikte ergenlerin artık 

yetişkin dünyasına hazır olduklarını, kişilik yapılarının, ahlak anlayışlarının 

geliştiğini, kendilerini algılayışta temel değişikliklerin ergen egosantrizminin bu 

dönemde gerçekleştiğini belirtir. Bu dönem görülen ergenlik egosantrizmi, ergene 

daha geniş düşünebilme olanağı tanımakla birlikte kendi düşünceleri ile başkalarının 

düşünceleri arasında karmaşa yaşamasına neden olabilmektedir. İnsanların 

kendileriyle aşırı ilgilendikleri ve ergeni takip ettikleri şeklindeki “hayali seyirciler” 

ile kendisini hiç kimsenin olmadığı kadar duygusal, zeki, çarpıcı olarak düşünme, 

ergen egosantrizminin iki yönünü oluşturur (Küçükkaragöz, 2004: 94-95; Siyez, 

2009: 30). 

Piaget’ in bilişsel gelişim kuramına göre çocuk, soyut işlemler döneminde 

kendi düşüncelerinin gerçeğin yalnızca bir yorumu olduğunu kavramakla kalmaz, 

gerçeğin de gerçekleşme oranının değişken olduğu bilincine ulaşır. Bu dönemde bazı 

sınırlılıklar kendisini gösterir. Yukarıda bahsedilen ergen benmerkezçiliği 

sınırlılıklardan birini oluşturur ve dönemin sonlarına doğru soyut düşüncenin 

ilerlemesiyle birlikte bu sınırlılık da kaybolur (Zeytinoğlu, 1987: 61 62). 

Steinberg (2007: 82-83), ergenlikle birlikte bilişsel süreçlerdeki değişiminin 

beş ana kategoride özetlenebileceğini dile getirir; bu dönemde düşünce 

sınırlandırılmadığı için neyin nasıl olduğunu daha iyi anlayabilirler, soyut kavramları 

daha iyi düşünebilirler, düşünmenin kendisi üzerinde düşünürler, düşünme eylemi 

tek yönlü olmaktan çıkıp çok yönlü düşünmeye dönüşür ve ergenler, çocuklara 

oranla olguları mutlak yerine daha göreli düşünebilirler.2 

Bu anlamda ergen düşüncesi çocuklardakinin aksine daha az somut olaylara 

bağlıdır. Yine sistematik biçimde akıl yürütme becerisi, çeşitli bilimsel ve mantıksal 

problem çözümleri kendini bu dönem gösterir. (bkz. Küçükkaragöz, 2004: 94-95; 

Selçuk, 2004: 95-96; Bacanlı, 2005: 68-70; Plotnik, 2009: 390). 

                                                 
2  Ahlaki görecelik:  Piaget’ te özerk ahlak dönemi ile başlayan, olayın, davranışın doğruluğunun 
sonuçlarına göre değil,  ne niyetle yapıldığına bakılması. (bkz. Bacanlı, 2005: 74), (Ameller niyetlere 
göredir) 
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Ergenlikte bilişsel alandaki gelişmelerden bir diğeri ise, dikkat etme 

yeteneğinde gelişmelerin olması ve seçici dikkatin daha iyi kullanılmasıdır. 

Dikkatteki bu gelişme, konsantrasyon, okuduğunu anlama, karmaşık problemleri 

çözme ve odaklanmayı da kolaylaştırmaktadır. Bilişsel gelişime bağlı olarak insan ve 

olaylara karşı izlenim farklılaşır, başkalarına yönelik duygu ve inançları yorumlama 

artar, yargılamalarda bulunulur. (Steinberg, 2007: 93-104).   

1.3.2.2. Ergenlikte Kişilik Gelişimi 

Ergenlik dönemi fizyolojik değişikliklerle başlayıp gerçekçi bir kimlik bulma 

sürecine kadar devam eden, kimlik arayışının da gerçekleştiği bir dönemdir (Ekşi, 

2011a: 130; Ekşi, 2011b: 133). Ergen birey, biyolojik, psikolojik ve sosyal alanlarda 

ortaya çıkan bu değişimlerin zorluklarıyla mücadele ederken aynı zamanda kimlik 

arayışının getirdiği zorluklarla da mücadele etmek durumundadır (Türkbay, 2005). 

Fiziksel değişmeler özellikle kişilik üzerinde etkili olmaktadır. Kişiliğin öznel 

(subjektif) yönünü oluşturan benlik kavramının oluşumu büyük oranda bilişsel, 

toplumsal ve duygusal yaşantıdaki bu değişikliklerden etkilenir (Origlia ve Quillon, 

1987a: 159; Mehmedoğlu, 2004: 49). Aynı şekilde fiziksel değişimin kökenini 

oluşturan birincil ve ikincil cinsiyet özellikleri, bireyin kendi bedenini algılayış 

biçimini ve doğal olarak benlik tasarımını da etkileyecektir (Muuss, 1987b: 20). 

Ergenlik dönemi ortalama 11-22 yaşları arasında ele alınır. 22-23 yaşlarından 

sonra ergenin artık kendi kişiliğini, kimliğini bulmuş olması beklenir. Ergen bireyin 

kişilik oluşumu, bu dönemde gerçekleşen değişiklikler, çevre ile ilişkileri, içsel 

çatışmalarını çözme şekli, engellemelere karşı sergilediği hoşgörü düzeyi, 

çatışmalarını çözmek için kullandığı savunma mekanizmaları vb. den etkilenir. 

Örneğin daha önce çözülmemiş cinsel çatışmalar ilerleyen yıllarda ergenin kişiliğini 

etkileyen bir problem olarak karşısına çıkabilmektedir. Bu nedenle ergene yön 

verecek değerlerin bulunması, hayatın anlamını bulabilmesi ve kimlik edinebilmesi 

için kişilik yapısının güçlü olması gerekir (Ekşi, 2011a: 130; 2011b: 133 ). 

Kişilik sözcüğü (personality), Latincede tiyatro oyuncularının rollerine uygun 

olarak taktıkları “maske” anlamına gelen “persona” sözcüğünden türetilmiştir (Kula, 
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2002: 32-34; 2004: 42-47; Mehmedoğlu, 2004: 43). Burger (2006: 21-24), Gordon 

Allport’ un “insanın en ayırtedici özelliği onun bireyselliğidir. Onun gibi bir kişi 

dünyaya asla gelmemiştir ve bir daha da gelmeyecektir.” sözüne de atıfta bulunarak 

psikologların kişilik tanımında tam bir uzlaşı içinde olmadığını, bu nedenle 

tanımlama yapmanın zorluğuna değinir.  

Kişiliğin çok farklı şekillerde tanımlandığı ve hatta Gordon Allport’ un 48 

farklı kişilik tanımlamasını tespit ettiğini, ancak psikologların ortak tanımlardan 

hareket ederek kişiliği; bireyin kendine özgü ve ayırt edici davranışlarının bütünü, 

sürekli davranış ve iç yaşam örüntüsü olarak tanımladıkları belirtilmektedir (Kula, 

2002: 32-34; 2004: 42-47; Mehmedoğlu, 2006: 263).  

Psikologlar kişiliğin doğuştan getirilen kalıtsal özelliklerle sonradan kazanılan 

çevresel etmenlerin etkileşimine bağlı olarak şekillendiğini belirtirler (Gürhan, 

2004). Bundan dolayıdır ki Erikson (2006: 41), birini tanımak istediğimizde kişinin 

adı ve işgal ettiği mevkinin ne olduğunu sorarak geniş bir anlama sahip kişisel 

kimliği ile ilgili fikir edindiğimizi, oysa sürekli bir varoluş, öznel bir duygu ve 

kapsamlı bir zihni içeren psikososyal kimliğin anlaşılmasının daha zor olduğunu 

söyler. O’na göre çocuklukta psikososyal kimlikten tam olarak söz edilmezken, 

ergenliğin bitişiyle (bedensel büyüme, cinsel yetkinlik, zihinsel gelişim, sosyal ilişki 

vb.) artık mümkün hale gelmektedir. 

Ergenlik dönemindeki gelişim konularından beşi son derece ayrı bir öneme 

sahiptir; kimlik, özerklik, yakınlık, cinsellik ve başarı. Psikososyal gelişim alanında 

ele alınan bu konular doğası gereği hem psikolojik hem de toplumsal öğeleri 

içermektedir. Kuşkusuz bu sorunlar sadece ergenliğe özgü değildir, ergenlik 

sonrasında da devam eden sorunlardır (Steinberg, 2007: 27). Kula (2001), ergenlik 

döneminde kimlik arayışının nedenleri olarak; ergende meydana gelen fiziki ve 

ruhsal değişimler, bağımsızlık arzusu ve sosyalleşme sürecini gösterir. 

Psikososyal gelişimin bir parçası olan kişilik kademe kademe gelişir ve kişiliği 

oluşturan parçalar bir bütün olarak birbirini etkiler (Yavuz, 1988). Ancak bireyin 

kendisine ilişkin görme ve hissetme biçimlerindeki değişiklikler, yaşam boyu 
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sürmesine rağmen, kimlik gelişimi büyük oranda ergenlik döneminde kendisini 

gösterir. (Crain, 1987: 37) Bunun nedenleri arasında çocukluktan farklı olarak 

ergenliğin biyolojik ve toplumsal anlamdaki değişiklikleri sorgulama yeteneği 

kazandırması ve genç insanların bununla ilgilenmeleri gösterilmektedir.  

Kimlik kavramı ve duygusu, ‘ben kimim?’ sorusuna verilen cevapla hayatımızı 

biçimlendirmesi ve yön vermesi açısından önemli kavramlar olarak karşımıza çıkar 

(Morsümbül, 2008). Kimlik gelişimi, oluşumu, bunalımı olarak kavramlaştırılan bu 

ilerleme, gençlerin çoğunda görece rahat, sorunsuz bir tırmanış biçiminde 

gerçekleşirken, bazı gençlerde sancılı, sıkıntılı, bazen umarsız bir tırmanma 

mücadelesine dönüşebilmektedir (Kaynakdemir, 2009).  

Kimlik karmaşası da denilen bu durum için Erikson (2006: 46-47) “Bazı 

gençlerde, kimlik krizi süreci çok sakin bir şekilde sürer. Bazılarında ise kollektif 

ayinler ve eğitim yoluyla veya bireysel çatışmalar sonucu güçlenerek bunalımlı bir 

dönem, hatta bir çeşit ikinci doğum olarak kendini gösterir” ifadesinde bulunur. 

Devamında bazen daha iyi fiziksel zerafet, zihinsel atılganlık, duygusal açıklık gibi 

toplumsal beklentiler nedeniyle gençlerde kimlik karmaşasının uzayabildiğini ve bu 

krizlerin gelecekteki kimlik öğelerini biçimlendirdiğini ifade eder. 

Kimlik karmaşasının oluşumunda çeşitli etmenler rol oynamakta ya da 

yatkınlık oluşturmaktadır. En çok vurgu yapılan etmenler arasında; benlik saygısı, 

psikiyatrik bir bozukluğa sahip oluş ve cinsiyet farklılığı gösterilir. Psikiyatrik belirti 

sıklığı ile kimlik duygusu arasında pozitif bir ilişkinin olduğu, birçok çalışmada 

kimlik karmaşasında artmış anksiyete, depresyon, madde kullanımı ve diğer 

insanlarla ilişki sorunları olduğu ifade edilir (Türkbay, 2005; Siyez, 2009: 34-35). 

Kaynakdemir (2005), yaptığı araştırmada kimlik karmaşası yaşayan gençlerin % 43. 

3’ ünde, karmaşa yaşamayan gençlerin ise %. 20’ sinde psikososyal stresörlerin 

varlığını tespit etmiştir. 

Kişilik özellikleri üzerinde pek çok stres kaynağının etkisinin olduğu, 

bunlardan aile işlev bozukluğu ve yetersiz ebeveyn tutumlarının bütün ruhsal risk 

etmenleri içerisinde en çok öne çıkan olumsuz kaynaklar olduğunu vurgulanmaktadır 
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(Sayar, 2003b). Çeşitli dayatmalar ve ebeveynlerin etkisiyle ergenlerde olumsuz bir 

kimlik oluşabilmektedir (Erikson, 2006: 50). Yine toplumsal beklenti ve çatışmalar 

da bu süreçte ergeni rahatsız eder ve bazen bu etkiler psikososyal moratoryum3 

denilen kimlik arayışının askıya alınmasına neden olan etkenler arasında yer alır 

(Erikson, 2006: 36; Selçuk, 2004: 63; Siyez, 2009: 11). 

Kula (2001) ise, yukarıdaki etkenlere ek olarak kimlik karmaşasının nedenleri 

arasında; bağımsızlık duygusunun yeterince kazanılamaması, sosyal statü, mesleki 

rolde belirsizlik ve gelecek endişesi, hayat felsefesinin yeterince oluşamaması, cinsel 

kimliğin yeterince oluşamaması ve güven duygusu eksikliğini gösterir. 

Kuşkusuz kimlik kazanımı veya kimlik bocalamasının çözümünde etkili olan 

faktörlerden biri olarak din gündeme gelmektedir. Kimlik kazanımının bu kadar 

önemli olduğu ergenlik döneminde din, ergen için hazır kimlik kalıpları sunarak 

kimlik kazanma ihtiyacında onu güdüleyen en önemli eğilimlerden birini oluşturur. 

Bahadır (2002:117), dinin ergeni kendi sınırlı kapasitesi içerisinde ürettiği ve 

çözmekte zorluk çektiği sorulara cevap vermekle kalmadığını fakat aynı zamanda 

ergeni gereksiz detaylardan ve kısır döngüden de koruduğunu aktarır. Bu yönüyle 

dini inanç, kişiliği oluşturan duygu, düşünce, tutum ve davranışların şekillenmesinde 

etkindir. 

1.3.2.3. Ergenlikte Ahlak Gelişimi 

Gürhan, ahlakı; bireyin doğru ile yanlışı ayırt edebilmesini sağlayan ilkeler ve 

değerler bütünü olarak tanımlar (2004: 129). Genel bir görüşe göre ahlak gelişimi 

bilişsel ve sosyal gelişim arasında yer alan bir gelişim dönemidir. Ancak bazı 

psikologlar ahlak gelişimini sosyal gelişimin bir alt boyutu olarak kabul ederler. 

Değer kavramı ise; yapılanları içselleştirme imkanı veren, inanışlar ve alışkanlıklar 

taşıyan, arzu edilen, her alanla ilgili, sosyalleşmiş olgular, işlevsel olarak belirleyici 

olan unsurlar olarak değerlendirilir (Aydın, 2003: 244). 

                                                 
3  Psikososyal moratoryum: kararsızlık, başıboşluk, hedeflerin askıya alınması, gelecekle ilgili 
kararların ertelenmesi, kimlik arama çabalarında bunalım, amaçsızlık.(bkz. Selçuk, 2004: 63-64; 
Bacanlı, 2005:93) 
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Kendi içinde farklılıklar gösterse de her toplumun dinamiğinde değişmeyen 

ahlak kuralları yer alır. İnsan mutluluğunun göstergelerinden birisi olarak ahlak 

kurallarına uygun davranış sergilemesi gösterilir. Doğru ve yanlışı birbirinden ayırt 

etmede bir rehberlik görevi üstlenen ahlaki ilkeler ancak ahlaki gelişim (moral 

development) sürecini sağlıklı bir şekilde geçirmeyle mümkün olacaktır (Avcı, 

2006). 

Ahlak gelişimi ile ilgili çalışmalarda konunun tarihsel gelişim içinde daha çok 

felsefeciler ve ilahiyatçılar tarafından ele alındığı görülür. Psikolojide bu alandaki ilk 

çalışmalar Freud ile başlamış, sonraları insanın doğuştan kötü olduğu Freudyen 

görüşene karşın insanın doğuştan iyi olduğu görüşü, Piaget ve takipçileri tarafından 

benimsenmiştir (Çileli, 1987: 281). Dolayısıyla ahlak, sadece felsefe ve teolojinin 

değil aynı zamanda eğitim bilimleri ve gelişim psikolojisinin de önemli bir araştırma 

alanını oluşturmaktadır (Çiftçi, 2003: 349). 

Ahlaki gelişim, ergenlik döneminde değer özerkliğinin öne çıkan yönünü 

oluşturur. Ahlaki gelişim hem insanlar ahlaki ikilemlere yönelik ne düşünürler? 

şeklindeki akıl yürütmeyi, hem de ahlaki yargı gerektiren durumlarda nasıl 

davranılır? biçimindeki davranışı içermektedir. Başkalarına yardım etme gibi 

toplumsal davranışlar da bununla ilgilidir (Steinberg, 2007: 352). 

Gelişim dönemleri ve görevleri teorisini ortaya atan ve insan yaşamındaki her 

dönem içerisinde başarılması gereken görevlerin olduğunu ifade eden Robert 

Havinghurst’ a göre, ergen bireyin akranlarıyla yakın ilişki kurma, kendisine uygun 

sosyal rolu benimseme, kendi bedenini kabul etme, duygusal bağımsızlık, bir meslek 

seçme ve evliliğe hazırlanma, sorumluluk alma ve bunların tamamını kapsayan ahlak 

ve değerler sistemi edinme gibi üst bir gelişim görevi vardır (Aydın, 2004: 41; 

Bacanlı, 2005: 44). Gençlerin toplum içerisinde yer edinebilmeleri, kabullenilmeleri 

ve sonraki gelişim dönemine daha rahat ve uyumlu geçebilmeleri için ahlak ve değer 

kazanımı, özellikle ergenlik döneminde kritik bir önemdedir (Bonnidel, 2000). 

Gelişim psikologları, insan gelişiminde ahlaki gelişimi 4-5 yaş civarlarında 

başlatırlar. Bu yaş öncesi için ahlaki kuralların henüz yerleşmemesinden dolayı 
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“ahlaki yoksunluk”, “ahlak öncesi” terimleri kullanılır (Senemoğlu, 1997: 69; 

Gürhan, 2004: 129-130; Selçuk, 2004: 112). Bu alanda önemli çalışmaların Piaget ve 

Kohlberg tarafından yapıldığı bilinmektedir. Piaget, ergenlik dönemindeki ahlakı 11 

yaşında özerk ahlakın başlaması ile başlatır (Siyez, 2009: 32-33). Bu dönem ergenler 

kendilerinin dışında kuralların değişmez olmadığını, kuralların ihlal edilmesinde 

davranışın sonucundan ziyade niyetin önemli olduğunu (ahlaki görecelik) öğrenirler 

(Gürhan, 2004: 130). Clark (1976) ise, soyut düşünme yeteneğinin kazanılmasıyla 

birlikte 12 yaş civarında ergenlerde ahlaki olgunluğa geçişin başladığını, 14-15 yaş 

civarlarında tam bir ahlaki olgunluğa ulaşılabileceğini ifade eder.  

Ancak bu alandaki daha önemli çalışmalar Kohlberg tarafından yapılmıştır. 

Ergenlik dönemindeki ahlak gelişimi araştırmalarına uygun olan çalışma da 

Kohlberg’in çalışmasıdır (Steinberg, 2007: 352). Kohlberg’ in ahlak gelişimi 

çalışmasının özünü ahlaki ikilemler ve düşüncede ortaya çıkan karmaşa oluşturur 

(Gürhan, 2004: 130; Selçuk, 2004: 112; Bacanlı, 2005: 74- 75). Kohlberg, 16-25 

yaşları arası denekler üzerinde yaptığı çalışmada özellikle ergenlik çağındaki 

gençlerin ahlaki yargılarında ciddi iniş-çıkışların olduğunu, toplumun kurallarını 

doğru ve yanlış temelinde tanımlayan bir ahlak anlayışından, kişinin kendi temel 

ahlaki ilkelerine göre doğru ve yanlışı tanımlayan bir potansiyel ahlak anlayışına 

geçtiklerini tespit etmiştir (Çileli, 1987: 280; Steinberg, 2007: 357- 258). 

Ergenlik döneminin özelliğinden kaynaklanan özerklik duygusu, cinselliğin 

yoğun yaşanması, seksüel yakınlık, ebeveynlerle çatışma, iş ve evliliğe hazırlık, 

cinsiyet farklılığı, heyecan arayışı, kızgınlık, yabancılaşma, duygusal ve zihinsel 

çatışma gibi faktörlerin ahlak gelişimi üzerinde etkili olduğu belirtilir (Çileli, 1987: 

281; Bühler ve arkadaşları, 1987: 100). Bütün bu faktörlerin aynı zamanda gencin 

sağlam bir iman geliştirmesi için gerekli olduğu, doğru ve yanlış davranışların sıkça 

pekiştirilerek öğrenildiği, böylelikle dini ve ahlaki kodların oluşturulduğu ve 

erdemlerin benimsenmiş olduğu, gencin yücelik, erdem, adalet ve dürüstlüğe karşı 

olumlu duygular geliştirerek dine yöneldiği görüşleri ifade edilmektedir (Bahadır, 

1994: 26; Bonnidel, 2000; Straughan, 2008). 
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Sağlam bir ahlaki olgunluğun dine yönelim üzerindeki etkisi gözardı edilemez. 

Hatta Hökelekli (2002: 17-18),  bir yönden “ahlaklı olmanın” gençlerin gözünde 

dindarlıktan daha önemli bulunduğunu söylemektedir. Ancak burda dikkat edilecek 

nokta, ergenlerde din ile ahlakın iki ayrı kulvarda yer almadığı, kendilerini ahlaklı 

olarak niteleyen gençlerin dünyasında dinin de önemli bir işleve sahip olduğu, her iki 

değerin iç içe geçmiş değerler olduğu bilgisinin unutulmaması gerekir (Din-Ahlak 

ilişkisinde detaylı bilgi için bkz. Aydın, 1987: 239; Uysal, 2005: 41- 59). 

1.3.2.4. Ergenlik Döneminde Riskli Davranışlar 

Ergenlik döneminde sorunların tek bir nedene dayanmadığı, çatışma ve 

nedenlerin birbirlerinden ayrışmamış, bir düzen içinde yerlerini almamış yani 

örgütlenmemiş olduğu, duygular, dürtüler, tasarımların birbirleriyle karışabildiği ve 

birlikte ortaya çıkabildiği belirtilir. Kuşkusuz bu kadar hızlı ve çok yönlü değişimin 

getirdiği psikopatoloji sorunlar da gözlemlenecektir. Bu sorunlar biyolojik, sosyal ve 

psikolojik nedenlerden kaynaklanır (Odağ ve Bildik, 2003; Steiner, 2008: 12).  

 Hızlı değişimlerin olduğu ergenlik döneminde ergenin içinde yer aldığı sosyal 

çevre içerisinde kendisine sunulan sosyal desteğin yetersiz veya hatalı olması halinde 

ergende dürtüsel davranış, öğrenme bozuklukları, amaçsızlık erteleme eğilimi, evden 

kaçma, okulu bırakma, cinsel ilişkiye girme, alkol ve madde kullanımı gibi çeşitli 

uyum problemleri ortaya çıkabilmektedir (Siyez ve Aysan, 2007). Yeterli sosyal 

desteğe sahip kişilerin psikolojik servisleri kullanma olasılığı azalırken, bu destekten 

yoksun olanların profesyonel sağlık merkezlerine daha fazla müracaat ettikleri ve bu 

kişilerin aile yakınlarının az olduğu, aile ile problemleri konuşmada çözüm aramada 

eksik oldukları belirtilir (Özbay, 1996).  

 Özdemir (1993; 51-27), gençlik dönemi sorunlarını şu şekilde 

sınıflandırmıştır; 

1- İçinde bulunduğumuz çağdan kaynaklanan sorunlar; yeni değer 

yargılarının oluşması, kültür çatışması, kimlik krizi, tarihi mirasın reddedildiği 

benzer yaşam ve zevklere sahip ortak kültürlerin oluşması, ahlaki değerlerin 

yozlaşması ile cinsellikte aşırılıklar ve madde kullanımları 
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2- Ülkemize özgü sorunlar; sistemdeki tutarsızlıklar (öss, sbs, vb.) 

karşısında gençlerin yılgınlık yaşaması, istikrarlı ve sürekli eğitim politikalarının 

geliştirilememesi, okullarda eleştirel bir zihniyetin yoksunluğu, gençlerin sağlıklı bir 

kimlik geliştirememeleri 

3- Aileden kaynaklanan sorunlar; boşanmaların artması, aile içi çatışma 

ve sorunlar, medyanın aile üzerinde etkisinin artması, lüks yaşam ve tüketim toplumu 

ahlakının oluşması, geleneksel aile rollerinin değişmesi.  

Bu dönemde ergenler; çabuk kırılma, duygusal coşkunluk, kolay etkilenme, ilgi 

çekme, bir rol sahibi olma gibi sorunlarla karşı karşıyadırlar.  Ergenliğin ilk evresini 

(12-15 yaş) uzmanlar karşıtlık, dengesizlik olgularının bulunduğu sorunlu bir dönem 

olarak nitelerler (Akt. Yavuzer, 1986: 29-31). Aynı zamanda ergenlik dönemindeki 

stres, gerginlik ve duygusal dengesizliğin nedenleri olarak; toplumsal baskı, beklenti 

ve çevresel etmenler, hızlı toplumsal değişime ayak uyduramama, kişilik yapısı, 

toplumsal, sosyal desteğin yetersiz olması gibi etmenlerde sıralanmaktadır (Muuss, 

1987a). 

Ergenlik dönemi ile birlikte problem olarak gözlenebilecek davranışların 

yapılma sıklığı ve oranlarında da hızlı bir artış gözlemlenir. Problemlerin bu kadar 

artmasındaki nedenlerden birinin; ergenlerin kendilerine bir şey olmayacağı 

düşüncesi, bilişsel ve davranışsal süreçlerde değişmeler, ergenlerin kendilerini 

incinmez hissetmeleri, riskli davranışa girerken zarar ve yarar algılarının sağlıklı 

olmaması duygusu olduğu belirtilir (Steinberg, 2007). 

 Siyez’in İzmir ilinde 1237 lise öğrencisi üzerinde yaptığı ergenlerde problemli 

davranışlar araştırmasında; risk alma eğilimi yüksek olan ergenlerin problem 

davranışları gösterme sıklığının biraz daha fazla olduğu görülmüş, aile içerisinde 

çatışma yaşayan ergenlerde sigara, alkol, antisosyal davranışlar, uyuşturucu madde 

kullanımı ve erken yaşta cinsel ilişkiye girme gibi davranışların yapılma sıklığında 

bir artış olduğu tespit edilmiştir. Yine ebeveynlerin sosyal destek sağlayamamaları 

durumunda da ergenlerde sigara ve alkol kullanımı gibi problem davranışlarda artış 

olduğu gözlemlenmiştir (Siyez ve Aysan, 2007).  
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Mc Master Üniversitesi’nden 4-16 yaşları arası 3294 çocuk ve ergen üzerinde 

risk ve koruyucu etkenlerin araştırıldığı çalışmada, başarılı bir öğrenci olma, 

başkaları ile iyi geçinme, birden fazla aktiviteye katılma ve güvenilir olma gibi 

özelliklerin ergenler üzerinde koruyucu etkisinin olduğu saptanmıştır. Aynı 

araştırmada iyi arkadaşların kızlar için daha fazla koruyucu bir etken olduğu, iyi 

geçinmenin başarılı koruyucu etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu anlamda 

bireylerin ruhsal açıdan sağlıklı bir şekilde yetişmesinde, çocuk ve ergenlerin ruhsal 

tedavisinde, benlik saygısının, yetenek ve becerilerinin gelişmesinde koruyucu 

faktörlerin önemi büyüktür (Sonuvar, 2011).  

Riskli davranışların bir diğer nedeni olarak internetin problemli kullanımı 

gösterilir. Ergenlerin gelişimsel ihtiyaçları, kişilik gelişimi ve hızlı psikolojik 

olgunlaşmanın ortasında olmaları nedeniyle internetin zararlı etkilerine daha çok 

maruz kalmaları söz konusudur.  İnterneti kullanım düzeyi düşük ergenlerin interneti 

kullanım düzeyi yüksek ergenlere göre anne ve arkadaşlarıyla daha iyi ilişkilere 

sahip olduğunu gösteren bulgularla birlikte aşırı internet kullanan ergenlerde sosyal 

ve psikolojik iyilik hallerinde düşme olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. 10-19 

yaş arası internette aşırı zaman geçiren ergenlerde yalnızlık ve depresyon artmıştır. 

İnternet bağımlısı ergenlerde intihar düşüncesi düzeylerinin de yüksek olduğu 

gözlenmiştir. Bağımlılık, depresyon, utangaçlık, düşkün benlik saygısı, duygusal ve 

kişilik problemleri gibi ruhsal ve davranışsal sorunlar internet bağımlılığı gösteren 

ergenlerde daha yüksek oranda görülmektedir. Şiddetli psikiyatrik belirtiler, 

düşmanlık, nevrotizm, psikotizm ve yalan söyleme gibi psikopatolojik problemlerin 

de interneti sıkça kullanan ergenlerde daha yüksek seyrettiğini gösteren araştırma 

sonuçları görülmektedir (Ceyhan, 2008). 

1.3.3. Ergenlikte Sosyal Gelişim 

İnsan zaman ve mekanla sınırlı bir varoluşa sahiptir. Bu nedenle insanın diğer 

insanlarla ve nesnelerle ilişkisi zaman ve mekan sınırlılıkları çerçevesinde 

gerçekleşmektedir (Akdoğan, 2004: 39). Bu anlamda bireyin içinde yetiştiği sosyal 
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çevre ve zaman diliminin (gelişim psikolojisi kaynaklarında “tarihsel zaman”4 olarak 

geçer) psiko-sosyal gelişim, psiko-sosyal uyum üzerinde de etkili olduğu 

bilinmektedir. 

Uyum (Adjustment); bireyin kendisi ve sosyal çevresi ile iyi ilişkiler 

kurabilmesi ve ilişkileri sürdürebilme derecesi olarak tanımlanır (Yavuzer, 1986: 

183). Geçtan (1993: 14), uyumun dinamik bir süreç olduğunu ve bireyin çevresinde 

yer alan değişikliklere karşı geliştirdiği tepkilerle sağlandığını dile getirir. Kuşkusuz 

uyumu sadece biyolojik süreçlerle sınırlandırmak doğru değildir. Psiko-sosyal 

süreçler, toplumsal yapı, ahlak, din, kültür gibi farklı ilişkiler içerisinde bireyin 

uyumunun ele alınması gerekir. 

Sağlıklı bir uyum süreci ve gencin yeteneklerinin olumlu bir şekilde 

gelişebilmesi, sağlıklı bir aile ortamı ile mümkündür. Gencin aile içinde kendini 

ifade edebilmesi ölçüsünde diğer insanlar ve toplumsal değerlerle bütünleşmesi 

beklenir ve kendinden beklenen toplumsal davranışlarını sergileyebilir. Toplumsal 

hareket modelleri (Bahadır, 2002; Güler, 2007: 20- 23) ve düşünme biçimleri 

öğrenerek toplumun kültürü ile bütünleşip uyum kazanmayı gerçekleştirebilir. 

Toplumsal uyum, aile yapısı, arkadaş çevresi, okul, medya, kültür gibi faktörlerden 

etkilenen bir yapıdır (Avcı, 2006). 

Rogers (1987), kültürü; bir toplumun bütün öğrenilmiş davranışlarını, 

değerlerini, gelenek ve göreneklerini, sanatını, teknolojisini ve o toplumun 

oluşturduğu davranış örüntülerini kapsayan unsur olarak tanımlar. Duruma ergenin 

bakış açısıyla bakıldığında ise kültür onun toplumsal mirası ve içinde yetişip 

büyüdüğü, olgunlaştığı toplumsal çevreyi işaret eder. Bu mirasın içinde yüz yüze ve 

yakın ilişkiler kurduğu aile, akranlar, okul vb. gibi gruplar öncelik taşır. Ergenin 

başkalarıyla kurduğu bu yakın ilişki kendi benliğinde grubun ilkeleri, kabulleri ve 

ortak yaşamı temsil etmesi yönüyle bütünleşme ve özdeşleşme olgusunu da içerir 

(Siyez ve Aysan, 2007).  

                                                 
4 Tarihsel zaman:  Bireyin gelişim dönemlerinde meydana gelen ve gelişimlerini etkileyen olayların 
geçtiği zaman dilimi. Bu zaman dilimi yenilik ve değişimler açısından olumlu olabileceği gibi 
olumsuz da olabilir. Örneğin, internetin hayatı kolaylaştırması kadar sosyalleşmeyi olumsuz 
etkilemesi (bkz. Ataseven ve Gürsu,  2005: 7). 
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 Şerif (1996: 640-641), gençlerin ilgi ve benlik kavramlarındaki değişimlerin 

bağlı oldukları referans grubu içerisinde ortaya çıkması nedeniyle işlevsel bir özellik 

arz ettiğini ifade eder. Şerif’i destekler mahiyette Aneshensel ve Sucoff (1996), 877 

ergeni inceledikleri çalışmalarında; referans çevresinin (özellikle mahallenin), ergen 

psikolojik sağlığı üzerinde etkili olduğunu suç işleme, saldırgan davranışlar, madde 

kullanımının içinde yaşanılan sosyo-kültürel çevreye bağlı olarak arttığını tespit 

etmişlerdir. 

Çocuklukla yetişkinlik arasında sıkışan ergen, tutarlı bir şekilde erişkin gibi 

muamele görmemekte ya da kabul edilmemektedir. Hem ebeveynleri hem de 

akranları tarafından isteklerine uyulması için baskı görmektedirler (Musaoğlu ve 

arkadaşları, 2005). Bu nedenle ergen, ebeveynler ve diğer yetişkinler arasında, hızlı 

bir sosyal değişimin etkisiyle de değerler arasında çatışma yaşamaktadır. Şerif, 

(1996: 641) “bu istikrarsızlık ve çatışma durumunda, ergen her ne pahasına olursa 

olsun bir yere ait olmaya çalışır” şeklinde ifadede bulunur. Kişiliklerini oluştururken 

özdeşleşme yoluyla bağlanıp model alabilecekleri yakınsal gelişim alanlarını (Zone 

of Proximale development )5 önemli ölçüde ailesi, akran grubu ve okulu 

oluşturacaktır. Aile, akran grubu ve okul aynı zamanda dini sosyalleşmenin de üç ana 

kaynağını oluşturmaktadır (Kılavuz, 2002; Bahadır, 2002b; Cirhinlioğlu, 2010: 27).  

1.3.3.1. Ergen ve Aile 

Hızlı toplumsal değişim, bilimsel ve teknolojik gelişmelerdeki ilerlemeler ve 

buna bağlı olarak toplumsal yapıdaki hızlı değişmeler insanların dünya görüşleriyle 

birlikte değer yargılarını da farklılaştırmaktadır. Kuşkusuz bu değişim toplumsal 

yapının temel kurumlarından biri olan aileyi de etkilemektedir (Perşembe, 2000). 

Geleneksel aileden çekirdek aileye geçiş, çocuk eğitiminde ailenin rolünü 

etkileyen çevresel etmenlerin artması, ailenin fonksiyonlarından bazılarının okula 

                                                 
5 Yakınsal gelişim alanı (Zone of Proximale development): Çocuğun kendi başına gerçekleştirdiği 
öğrenmelerle, yetişkinlerin rehberliğinde gerçekleştirdiği öğrenmeler onun potansiyel gelişim 
düzeyini belirler. Bu ikisi arasındaki fark çocuğun Yakınsal gelişim alanını oluşturur  (Senemoğlu, 
1997: 63). Lev vygotsky  (1978) tarafından bilişsel gelişim ile ilgili ileri sürülen görüş. 
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kayması, kadının çalışma hayatına girmesi, modern ailenin bireyin toplumsal 

doğasını geleneksel aile kadar etkileyememesi, modern ailelerde aile yerine kreş, 

akran grubu ve özellikle de kitle iletişim araçlarının etkili olması gibi faktörler aile 

içi ilişkilerin, rol ve fonksiyonların farklılaşmasına, sosyal değerlerin farklı 

niteliklerde yansımasına yol açmaktadır (Rogers, 1987; Yeşilyaprak, 2000: 19). 

Ebeveyn ile ergen arasındaki ilişkideki değişimler erken ve orta ergenlik 

döneminde artış gösterir. Sosyal, bilişsel ve biyolojik alanlardaki değişimler hem aile 

hem de ergenin uyum sorununu gündeme getirir (Siyez ve Aysan, 2007; Aksoy ve 

arkadaşları, 2008). Aslında ergenlik dönem itibariyle bir uyum sürecidir. Bu uyumun 

içinde sosyal ve kültürel çevrenin görüş ve beklentileri, ergenlerle etkileşimdeki 

tutumlar, iş-meslek seçimi, kendini geliştirme, geleceğe yönelik planlamalar yer alır. 

Ergenlik dönemine özgü problemler aslında ergenin ailesinden ruhsal bağımsızlığını 

kazanma, bireysel kimliğini elde etme yolundaki çabasının ifadesidir (Şener ve İşevi, 

2011). 

Bu nedenle ergen ve ailesi arasında yaşanan çatışmaların normal olduğu, 

ergenin kendini ortaya koyması, bağımsızlaşabilmesi ve özgüvenini kazanabilmesi 

için zorunlu olduğu, ebeveynlerle ergen arasındaki çatışmaların günlük sıradan 

konularla ilgili olup temel değerler ve önceliklerle ilgili olmadığı belirtilmektedir 

(Steinberg, 2007: 151; Şener ve İşevi, 2011). 

Ebeveynlerle ergen arasındaki olumlu ilişki ergenlikte ve hatta genç 

yetişkinlikte psikolojik sağlığın en önemli göstergesi olarak görülür. Bundan dolayı 

ebeveynlerin ergen yaşamında önemli bir sosyalleşme aracı olduğu kabul edilir. 

Benzer şekilde ebeveynlerle ergen arasında sevgi, güven ve karşılıklı anlayışa dayalı 

bir ilişki, onun duygu dünyasında daha dengeli, mutlu, doyuma ulaşmış ve empatik 

eğilimi yüksek olmasına neden olabilmektedir (Bayraktar, 2007; Şahin, 2008). 

Aksoy ve arkadaşları (2008), ebeveynlerin verdikleri sosyal desteğin gençlerin 

psikolojik uyumları üzerinde önemli ölçüde etkili olduğunu, yetişkinliğe geçişte 

olumlu baş etme stratejileri kazanmalarına, uygun seçimler yapmalarına, kişisel 

kontrolü kazanmalarına ve alkol, madde bağımlılığı, saldırganlık gibi olumsuz 
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unsurlardan korunmalarına yardımcı olabileceğini dile getirirler. Onlara göre aile 

desteğinin özellikle kız ergenleri duygusal problemlerden koruduğu söylenmektedir. 

Savi ve Akboy (2010), olumlu aile desteği alanların, sosyal dezavantaj, ailesel 

disfonksiyon, ebeveyn psikopatolojisi ve düşük ekonomik düzeye bağlı riskleri kolay 

atlatabildiklerini ifade ederler. 

Ergenlerin ailelerine yönelik yakınmaları; çocuk yerine konmak, ebeveynlerin 

baskıcı ve katı tutumları, anlayışsızlıkları, kararlara katılamamak, sorumluluk 

verilmemesi gibi konularda yoğunlaşmaktadır. Yine devlet planlama teşkilatının 

yaptığı bir araştırmada, ebeveynler ile çocukları arasında en çok görülen görüş 

farklılıkları;  kılık-kıyafet  % 22.29,  arkadaş seçimi % 20.78, eğlence tarzları % 

10.02, meslek tercihleri % 4.52, okul sorunları % 4.01 olarak tespit edilmiş, 

aralarında herhangi bir görüş farklılığının olmadığını söyleyenlerin oranı ise  % 

52.08 olarak bulunmuştur. Araştırmanın ilgi çeken tarafı uygulamanın yapıldığı 

18.210 hanede kırsal ve kentsel olarak farklılaşmayıp, benzer şekilde çıkmış 

olmasıdır (Perşembe, 2000). 

Ergenin kendi doğrularını, değerlerini, beğenilerini ve tercihlerini bulmak, 

arkadaşlarından onay almak gibi bireyselleşme yolunda attığı adımlar, ebeveynler 

tarafından doğru anlaşılmayıp engellendiğinde, ebeveyne güvensiz bağlanıldığında,  

baskı altına alındığında bu durum ergende yüksek düzeyde öfke, kırgınlık ve 

olumsuz benlik algısına yol açarken, sevgiyi geri çekme gibi duygusal cezalar ise 

kaygı düzeyinin yükselmesine yol açmaktadır (Keskin ve Çam, 2009). Aşırı baskı ve 

cezalandırmanın ergenlerde karşı gelme, dürtüsellik,  antisosyal davranışlar, öfke ve 

kızgınlık gibi davranışlar ortaya çıkaracağı belirtilmektedir. Bunun tersine çocuğunu 

koruma, kollama adına yapılan aşırı koruyucu tutum da ebeveyn ve ergen arasında 

kuşku ve güvensizliğin oluşmasına yol açmaktadır (Siyez ve Aysan, 2007; Şener ve 

İşevi, 2011).  

Ergen birey, ebeveynlerine ve diğer yetişkinlere karşı çelişik duygular 

barındırır, büyüklerle çatışmalar yaşar. Kuşak çatışması, çocuk yetiştirmedeki 

kültürel özellikler, ebeveynlerin kişilik özellikleri, farklı ebeveyn tutumları gibi 

sorunlar yetişkinlerden uzaklaşma, ebeveynlerin sevgisini kaybetme nedeniyle 
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yalnızlık ve hüzün duygularına yol açabilmekte, bocalama, karamsarlık, boşluk ve 

keder hisleri genci depresyon ve intihara yönlendirebilmektedir (Ekşi, 2011a; Şener 

ve İşevi, 2011). 

Bu dönemde gençler odalarının kapılarını kapatarak hatta kilitleyerek bireysel 

mahremiyetlerinin önemini dile getirirler. Aileleriyle birlikte zaman geçirmek yerine 

akranlarını tercih ederler. Bu anlamda ebeveynlerin çoğunluğu çocuklarının ev 

dışındaki yaşantılarına tam olarak vakıf olamazlar. Ergenler aileleri tarafından bu 

nedenle sorgulanmaktan hoşlanmaz, paylaşmak yerine tek heceli cevaplar verirler. 

Bazen yalan söyledikleri de olur (Steiner ve Feldman, 2008: 24-25). 

 Bu dönemde yaşanan davranış sorunları ile aile etkileşiminin rolü arasında 

anlamlı bir ilişki sözkonusudur. Nitekim ana-baba tutumu, aile ortamı, aile desteği, 

aile içi uyum ve ilişkiler gibi özellikler ile kişilik özellikleri, kaygı, depresyon, 

psikolojik sağlık ve davranış bozuklukları arasında önemli bağlantılar bulunmuştur 

(Keskin ve Çam, 2009;  Ekşi, 2011c; Savi ve Akboy, 2010). 

 Savi ve Akboy (2010), 12-15 yaşları arası 389 ergen üzerinde yaptığı 

çalışmada ergenlerin çekingenlik, somatik şikayetler, anksiyete, depresyon, sosyal 

sorunlar, saldırgan davranışlar, içselleştirilmiş sorunlar, dışsallaştırılmış sorunlar ve 

toplum davranışları sorunları ile aile işlevlerinden problem çözme işlevi arasında 

pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulurken iletişim, roller, duygusal tepki verebilme, 

ilgi gösterme, davranış kontrolü ve genel fonksiyonlar arasında negatif yönde anlamlı 

bir ilişki tespit etmişlerdir. 

Benzer bir çalışmada Hesapçioğlu ve arkadaşları (2010), konversiyon teşhisi 

konmuş 90 ergende, konversiyon bozukluğu nedenlerinden biri olarak, aile içi 

şiddet/çatışma (%  22. 2) tespit etmişlerdir. 

  Araştırmalar, şiddet davranışı gösteren ergenlerin, aile içinde mutluluk,  

üzüntü, kırgınlık, kızgınlık gibi duyguları ifade etmede sorunlar yaşadıklarını 

göstermektedir. Bu duyguları içe atmanın depresyon gibi duygulanım 

bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olduğu belirtilmektedir. Aile içi ilgisizlik, 

ihmal ve reddedilme ergenlerde antisosyal ve saldırgan davranışları ortaya 
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çıkarmaktadır (Savi ve Akboy, 2010; Ekşi, 2011c). Tersine ilgili, daha az 

yasaklayıcı, kontrollü denetim uygulayan ailelerin çocuklarında düşük oranda madde 

kullanımı ve suça yönelme bulunmuştur (Uludağlı ve Sayıl, 2009).  

 Senemoğlu (1997: 20-24), ailenin çocuk yetiştirme tarzı kadar, boşanmanın, 

çocukların doğuş sırasının ve hatta hormonların da gelişimi etkilediğini ifade eder.  

Boşanmalar, özellikle küçük yaşlardaki çocukları ruhsal anlamda ciddi bir şekilde 

örselemekte, çocuklar boşanmanın suçlusu olarak kendilerini görmekte, bazen 

boşanmayı kabullenmemektedirler. 

  Steinberg’e (2007: 169) göre son elli yılda gerçekleşen değişiklikler ABD ‘de 

aile yaşamını ciddi oranda etkilemiştir. Evlilik dışı çocuk doğum oranının ve 

boşanmanın artması 1990’larda doğmuş olan ergenlerin çoğunun, tek ana babalı 

evlerde ve anneyle beraber ergenliğini geçirecekleri anlamına gelmektedir. Yine 

ergen annelerinin çoğunluğunun ev dışında tam zamanlı çalışıyor olması da bir sorun 

olarak karşımızda duruyor.    

Ergenlerin büyük bir kısmı ise ciddi ekonomik yoksunluklar içerisinde 

büyümektedirler. Boşanma ve ailenin maddi yoksunluğu ergenlerde kızgınlık, 

değersizlik, dışsal denetimlere bağımlılık, engellenme duygusu ve başarısızlık nedeni 

olmaktadır. (Ekşi, 2011c; Avcı, 2006). Yine boşanmış erkeklerin dörtte üçü, 

kadınların ise üçte ikisinden fazlası yeniden evlendiği için gençlerin çoğu yeni bir 

ailede yaşama deneyimi geçirmektedirler (Steinberg, 2007: 169). 

1.3.3.2. Ergen ve Akran  

Günümüz gençlerinin akranlarıyla çok fazla zaman geçirdikleri ve onlardan 

etkilendikleri bilinmektedir. Zamanın büyük çoğunluğu aile yerine akranlarla birlikte 

geçirme tercih edilir. Doğal olarak akran grubunun, ergenin ilgileri, değerleri, 

tutumları üzerinde aileden daha fazla etkili olduğu ifade edilir (Kılavuz, 2002). 

Akran grubu çatışmaların, kuşkuların, yoğun duygu ve hayallerin paylaşıldığı, bu 

alanda kabul, sosyal onay ve aidiyetin gerçekleştiği ortamlardır (Bühler, 1987: 101).  
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 Gençlerinin akranlarıyla çok fazla zaman geçirmelerinin nedeni olarak; 

zorunlu öğretimin gittikçe arttırılması, ailelerin çocuklarıyla yeterince kaliteli zaman 

geçirememeleri, ebeveynlerin her ikisinin de çalışıyor olması, evdeki çatışma, 

boşanma vb. psikolojik sorunlar, iş ortamlarındaki değişmeler gibi etmenler 

sıralanmaktadır (Senemoğlu, 1997: 20-24; Ekşi, 2011a; Şener ve İşevi, 2011). Akran 

grupların yükselişinde yetişkin değerlerine karşı düşmanca bir gençlik kültürünün 

oluştuğunu savunan araştırmacıların tersine bu grupların hızlı bir şekilde değişen 

toplumumuzda gerekli ve eğitimsel rolüne vurgu yapanlar da bulunmaktadır 

(Steinberg, 2007: 190-194). 

Ergenler durduk yerde sapkın akran gruplarına girmezler. Çoğunlukla yetersiz 

ana babalık, ergenleri, onların antisosyal davranışlarda bulunma risklerini arttıracak 

sapkın akranlarla ilişki kurmaya yöneltebilmektedir (Avcı, 2006; Ekşi, 2011a). 

Sapkın arkadaşları olan ergenler bunun tersi olan ergenlerle aynı duygusal sorunların 

bazılarını gösterse de daha fazla yalnızlık çekmektedirler. Popüler ergen grupları 

toplumsal becerileri olan, zeki, esprili ve arkadaşça olma eğilimi taşırlar. Akranları 

tarafından dışlanan ergenler, akademik başarı, davranış sorunları ve depresyon gibi 

bir dizi psikolojik ve davranışsal problem riskini beraberinde yaşarlar. Genç erkekler 

ve ilk ergenlik dönemi ile 7, 9 ve 11. sınıflarda akran baskısı daha yoğun 

yaşanmaktadır (Esen, 2003; Siyez ve Aysan, 2007; Steinberg, 2007: 219).  

Akran gruplarının hem pozitif hem de negatif etkilerinin olduğu ifade edilir 

(Ceyhan, 2008). Ergenlikte yetersiz akran ilişkileri olan ergenlerin, diğerlerine göre, 

okulda daha başarısız olma, liseyi yarım bırakma, öğrenme güçlüğü çekme, yüksek 

düzeyde suç davranışı gösterme ve yetişkinlikte duygusal ve ruhsal sağlık sorunları 

yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğu savunulmaktadır (Esen, 2003; Siyez ve 

Aysan, 2007). 

 Akranlar olumlu bir psikososyal gelişimin olmasında önemli bir rol oynarlar. 

Örneğin; model olarak kimlik geliştirme, olumlu bir benlik imgesi geliştirme gibi 

(Ceyhan, 2008 ). Yıldız ve Çapar da (2010) bu görüşü destekler mahiyette, ergenin 

sağlıklı benlik gelişiminde dinin yanı sıra aile, okul, öğretmenler ve arkadaş 

çevresinin etkili olduğunu dile getirirler. Aynı şekilde okul başarısının olumlu 
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olmasında olumlu akran grubunun etkisinden söz edilmektedir (Steinberg, 2007: 220; 

Esen, 2003). Benzer şekilde Uludağlı ve Sayıl (2009), 429 ergen üzerinde 

gerçekleştirdikleri çalışmalarına bağlı olarak olumlu akran ilişkilerinin riskli 

davranışlara girmeyi azalttığı bilgisine ulaşmışlardır. 

Alt kültürler doğal olarak kendilerine özgü değerlerini (eğlence vb.) davranış 

biçimlerini, kurallarını, konuşma ve giyinme tarzlarını verirler. Gençler, erişkinlerin 

kendilerinden neleri öğrenmelerini istediklerini bilmelerine rağmen, bu geçiş 

döneminde kendi ergen gruplarında yoğunlaşırlar. Akran grubu ergenin tutumlarını 

ve ilgilerini, etkinliklerini ve emellerini büyük ölçüde düzenleyen baskın bir referans 

grubu haline gelir (Şerif, 1996: 642-643).   Bu yönüyle alt kültür, ergen üzerinde aile 

kadar etkili olmaktadırlar denilebilir (Demir, Baran ve Ulusoy, 2005; Siyez ve 

Aysan, 2007).  Alt kültürler üyelerinin etnik, dinsel, sosyal ve ekonomik temellerine 

göre farklılaşabilmektedirler. Bazı alt kültürlerin oluşumunda kendi değerlerini 

oluşturma, yetişkin kültüründen farklı olma veya ona karşı olma gibi ölçütlerin etkili 

olduğuna dair görüşler mevcuttur (Rogers, 1987: 291). 

Çatışma ve isyanlar gençlerin ailelerinden uzaklaşıp arkadaşlık ilişkilerine 

önem vermelerine, gereksinimlerini (sevgi, paylaşım, cinsellik vb.) akran grubunda 

aramalarına sebep olabilmektedir. Arkadaş grubu duygu, düşünce ve ihtiyaçların 

paylaşılabildiği, özdeşleşmenin gerçekleşebildiği, duygusal ve cinsel paylaşımların 

olabildiği, yeni değer yargılarının oluşturulduğu ve desteklendiği, onay gördüğü bir 

fırsat ortamı sunabilmektedir (Kılavuz, 2002; Siyez ve Aysan, 2007; Ekşi, 2011a: 

129).  

Şerif (1996: 642-643), aile ile akran grubunun uygulama ve değerleri zıt 

olduğunda çatışma durumu meydana geldiğini, bu çatışmanın ergen için yıpratıcı 

olduğunu ve hatta varoş semtlerde yaşayan gençlerin genelde toplumun geneli 

tarafından reddedilme eğilimi taşıdıklarını, doğal olarak toplumla 

özdeşleşemediklerini fakat aynı zamanda kendi ailelerinin değerlerini de 

reddettiklerini ifade eder. Kuşkusuz bu durum ergenin riskli davranışlara 

yönelmesine de neden olabilmektedir.  



37 
 

Ergenlik dönemindeki risk alma davranışları; trafik, cinsellik, madde 

kullanımı, spor gibi alanlarla ilgili tehlikeli sınırları zorlayıcı mahiyette olabildiği 

gibi tartışma, kavga, saldırganlık, intihar düşüncesi ve girişimi, hırsızlık, 

devamsızlık, çeteler vb. diğer risk faktörleri olarak açıklanmaktadır (Esen, 2003). 

Ergenlerde riskli davranışların nedeni olarak; akran baskısı, psikososyal faktörler, 

güçlükler, arkadaş seçimi, tutum ve davranışlar, ailevi problemler, yaş ve cinsiyet 

unsurları gösterilmektedir (Siyez ve Aysan, 2007). 

  Birçok araştırma akran baskısının risk alma ile bağlantılı olduğunu 

göstermektedir. Aileden uzaklaşıp kabul görme, ait olma, bağlanma gibi sosyal 

nedenlerden dolayı akran grubunun tamamen kontrolüne girilmesi, beraberinde akran 

baskısını getirebilir. Akran baskısı bir şeyi yapmak için bireye ısrar etme ve 

cesaretlendirmeyi getirir. Öyle ki bütün alışkanlıkları üzerinde şekillendirici bir rol 

oynayabilmekte, ergeni davranışlarını, inançlarını ve değerlerini değiştirmeye, 

düzenlenmeye hazır hale getirmektedir (Esen, 2003; Demir, Baran ve Ulusoy, 2005; 

Siyez ve Aysan, 2007). 

Bonnidel (2000), 12- 17 yaşları arasındaki 1000 ergen üzerinde Louis Harris’in 

(1986) yaptığı çalışmada, kızların % 73’ü ve erkeklerin % 50’sinin cinsel ilişkiye 

girmede akran baskısının ana neden olduğunu belirttiklerini aktarmaktadır.  Bütün bu 

sonuçlardan da anlaşılacağı gibi cinsel deneyim ve bilgi almada ergenler üzerinde 

akranların 1. sırada, anne-babaların 2. sırada, öğretmenlerin ise 3. sırada etkili 

olduğunu dile getirilmektedir. 

Arkadaş ve akran kültürüne uyum motivasyonu, erken ergenlik döneminde 

artar, orta ve geç ergenlik dönemine doğru ise düşer. Ancak bu uyum ihtiyacı 

cinsiyete, sosyo-ekonomik statüye, ebeveyn ile olan ilişkiye ve kişilik faktörlerine 

göre farklılık gösterir. Aynı şekilde dinsel gruplara üye olan gençlerin sanat ve spor 

gruplarına üye olan gençlere göre arkadaşlık kurmakta zorlandıkları görülmektedir 

(Demir, Baran ve Ulusoy, 2005).  
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1.3.3.3. Ergen ve Okul 

Modern eğitim anlayışı, öğrencilerin sadece zihni yönden değil, bedensel, 

duyuşsal ve sosyal yönlerden desteklenmeleri ve geliştirilmelerini hedefler. Çağdaş 

eğitim geleneksel eğitimden farklı olarak öğrenci merkezli eğitim anlayışı gütmekte 

ve bireysel farklılıkları dikkate almadan, öğrencinin hedefleri, kişilik özellikleri, ilgi 

ve yetenekleri, içinde yaşadığı sosyal çevresi (okul, akran grubu, aile vb.) sorun ve 

ihtiyaçları, fiziksel özellikleri bilinmeden sağlıklı bir eğitim anlayışının 

olamayacağını savunmaktadır (Kepçeoğlu, 1993: 25-32; Arıbaş ve Güven, 2000; 

Yeşilyaprak, 2000: 2-4). 

  Bu anlamda okullar modern toplumda ergenlerin doğasını biçimlendirmede, 

çocuk ve gençlerin gelişimsel gündeminde oldukça önemli roller oynamaktadırlar 

(Korkut,  2004: 14; Steinberg, 2007: 227). 

Bir gencin iyi bir eğitim alabilmesi için okulların iyi programlarla donatılmış 

olması gerekmektedir (Sarı, 2002: 228). Uzmanlar iyi bir okulun özellikleri olarak; 

entelektüel etkinlikleri vurgulayan, öğretmenlere daha fazla özerklik veren, kendi 

gelişimlerini izleyen, toplumlara iyi entegre olan, öğrencilerin eğitime etkin 

katıldıkları gibi kriterleri sıralamaktadırlar (Steinberg, 2007: 231).  

 Lickona (1989), ek olarak okulların hedefleri arasında; özgüven ve birliktelik 

fikrinin inşa edilmesi, iş birliği ve başkalarına yardımın öğrenilmesi, ahlaki seçimler 

yapabilmek, karar verme sürecine katılmak gibi faktörlerin bulunmasını, bunun da 

öğrencilerde olumlu şahsiyet gelişimini sağlayacağını açıklar. 

 Okul ergen için sadece öğretimin yapıldığı yer olmanın ötesinde, ahlak, 

davranış, sosyal ilişkilerin kurulması ve eğitsel değerler gibi anlamlar taşır (Güler, 

2007: 20-22). Bu anlamda okul başarısı sadece zihinsel yeteneklerin bir sonucu 

değildir. Başarısızlık nadiren gerçek bir yeteneksizliğe işaret eder. (Origlia ve 

Qullion, 1987b: 254). Sosyoekonomik faktörlerin ve eğitimin yetersiz olması, 

psikososyal uyaranlardan yoksun bir çevrede yetişmek okula uyumun güç olması 

gibi etkenler kuşkusuz başarıyı etkilemektedir (Kağıtçıbaşı, 2011). Uyum güçlükleri 
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özellikle kız çocuklarda 14-18 yaşlar arasında daha belirgindir (Origlia ve Qullion, 

1987b: 254).  

Eğitimin ve okulun en temel amaçlarından birisi karakter oluşumunu sağlamak, 

iyi ahlaklı bireyler yetiştirmektir. Bu yönüyle okullar ergeni sosyal hayata ve çalışma 

hayatına hazırlayan kurumlardır (Kaya, 1997).  Ancak okulda öğrenilen bilgilerin 

anlamı ergenler için her zaman istenen ölçüde olmayabilir. Ergenlerin pragmatik 

oldukları söylenir. Hal böyle olunca ergenler öğrenimin içeriğinin beklentileri 

doğrultusunda mevcut topluma katılımlarını kolaylaştıran bir yapıda olmasını ister, 

meslek ve yetişkinliğe yaklaşmalarında işe yaramayacak şeyleri reddetmeye hazır 

olurlar. Öğretimde nesnelerin gizli yönüne ulaşmak ve bunu kendi başlarına 

keşfetmek isterler. Tekrarlar, basitleştirmeler, özetler onları sıkar, rahatsız eder ve 

bazen de isyan ettirir. Öğrenciler, öğretmenlerinden; anlayış, eğitsel nitelikler ve 

adalet, hoşgörü, çekici dersler, otorite, iyilik, sevimlilik, ruh gençliği ve öğrencileri 

sevmelerini beklerler (Malrieu, 1987; Arıbaş ve Güven, 2000).  

Steinberg (2007: 251), etkili öğretmenlerin yetkili ana babalar gibi olduğunu, 

öğrenim performansını olumlu etkilediklerini belirterek, öğrencilerin kendi 

yeteneklerini geliştirebildikleri okul ilişkisinin öneminden söz eder. Akranların 

akademik başarıya önem vermesi, ders dışı etkinliklerin minimum düzeyde tutulması 

ergendeki okul performansını olumlu etkilemektedir. Bir araştırma ABD’li 

öğrencilerin okulu sıkıcı ve talepte bulunmayan bir yer olarak gördüklerini 

aktarmaktadır. Üniversiteye hazırlık lisedeki akademik başarıyla ilişkili olduğundan 

baskılar artar. Artık akademik başarıya daha fazla vurgu yapılmakta performans 

konusu öğrenci için stres nedeni olabilmektedir (Steiner ve Feldman, 2008; 24). 

Ergenlik döneminin oluşturduğu sorunlar olduğu gibi bazen okullar da bu 

sorunların asıl nedeni veya tetikleyicileri olabilmektedir. Örneğin; heyecansal 

gerilimin çok fazla olması bunu korku ve öfke duygularının izlemesi, engellenme 

sonucu ergenin kendisini ifade edememesi, yoğun ödevlerin verilmesi, doğrudan 

deneyimin yaşanmasını engelleyen eğitim tarzı ve yoğun sınav kaygıları sadece okul 

başarısını etkilemekle kalmaz ruhsal, kişisel ve sosyal gelişimi de olumsuz 

etkileyebilir (Origlia ve Qullion, 1987b; 256-257).  
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Siyez’ in farklı zamanlarda lise öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmada; 

okullarından yeterli destek almayan, diğer öğrencilerle eşit koşullara sahip olmayan, 

öğretmenlerinden sosyal destek almayan ve öğretmenlerini anlayışsız, sevgiden uzak 

ve güvenilmez gören gençlerin gelişimlerinin olumsuz etkilendiği, anti-sosyal 

davranış, alkol, sigara ve uyuşturucu madde kullanım oranlarında artış olduğu 

gözlemiştir (Siyez ve Aysan, 2007). Hesapçioğlu ve arkadaşları (2010) ise 

konversiyon teşhisi konmuş 90 ergende, konversiyon bozukluğu nedenlerinden en 

sık okul ve öğrenme (% 28. 9) faktörünün etkili olduğunu tespit etmişlerdir. 

Arıbaş ve Güven ise (2000), 1997-1998 öğretim yılında 6 farklı lise türünde 

721 öğrenci üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmada, okul hayatı ile ilgili sorunlarda; 

sınav heyecanı, dersi anlamada güçlük, konsantrasyon sorunları gibi psikolojik sağlık 

sorunları belirlemişlerdir. 

1.4. Ergenlikte Din 

Din, insan yaşamında büyük bir rol oynar. Geniş bir anlamda ele alındığında 

din, bir hayat felsefesine işaret eder. Diğer yönüyle ise insanın günlük hayatındaki 

davranışlarını etkileyen bir faktör olarak değerlendirilebilir. Dini inanç ve tutumlar, 

bireyin diğerleriyle olan münasebetlerini, ahlaki davranış ve hükümlerini belirli bir 

oranda etkiler (Özbaydar, 1970: 5). Bu nedenle din, sadece inançları, gelenekleri, 

adetleri ve belirli sosyal gruplara ait ayinleri değil aynı zamanda bireysel tecrübeleri 

de içermektedir.  

Dini veya dini görüntü içeren fenomenlerin çeşitliliği nedeniyle genel bir din 

tarifine ulaşmanın güçlüğünden söz edilir. Ancak yinede din denilen kurum, kültür 

dünyasında var olan özgül bir form, araştırmacıların üzerinde araştırma yaptıkları bir 

gerçektir. Dinlerde yer alan ayinler, törenler (ritüeller), sembolik figürler ve çeşitli 

ibadetlerin ancak insanüstü bir güce, her şeyin üstünde olan bir varlığa dayanması 

gerektiği ifade edilir (Vergote, 1997).  

Watt, “din” kelimesinin İngilizcede “religion” kelimesinin; tabu, sınırlama, 

kendini tutmak, men etmek, dikkatli olmak anlamında kullanıldığını ancak din 

kavramının, Müslümanlar için hayatın her yönünü kuşatan bir kavram olmasına 
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karşın Hıristiyan bir Avrupalı için hayatın ancak küçük bir bölümünü içine aldığını 

dile getirir. Farsçada din; “daena” kelimesi ile eş anlamlı kullanılıp şahsi ve deruni 

olan şey anlamına gelir. Arapçada ise, taat, boyun eğmek, amelleri yerine getirmek, 

adetler, örf vb. anlamında kullanılır (Yaparel, 1987b;  Berger, 1993; 57; 

Mehmedoğlu, 2004: 14; Atalay, 2005: 63; Spinks, 2008). 

Din veya din duygusunun, din kültürüne bağlı olarak insanda meydana gelen 

duygu sentezi olduğu ve dini konularda insanların duygulanmasının fıtri (yaratılış 

gereği) olduğunu belirtilir. Din bu yönüyle insan benliğini bütünüyle saran bir 

duygudur (Şentürk, 1987). Le Bon’un (1997: 67) deyişiyle “insan, yalnız bir ilaha 

inandığından dolayı dindar değildir, ruhunun bütün güçlerini, iradesinin bütün 

itaatlerini, tutuculuğunun ateşlerini, bir davanın yahut duygu ve fiillerine rehber 

olmuş bir kimsenin hizmetine vakfettiği vakit, dindardır”. Tersine, olgunlaşmamış 

bir dindarlık ise kendi içinde bir güdü olarak kalır, bizzat kendisinin motivasyonu 

olarak çalışır ki böyle bir dindarlık, geçici bir ahlaki iyileşmeye yol açmaktan öteye 

geçemez (Holm, 2004: 114). Oysa sahip olunan dinsel duygu olgun, deruni bir dinsel 

duygu olduğunda bireyin kişiliğinde vazgeçilmez bir etki oluşturacaktır (Kayıklık, 

2003a). “Dolayısıyla din, toplumsal olarak kurulu bu dünyanın gerçekliğini, günlük 

hayatlarını yaşamakta olan insanların içerisinde/arasında korumaya yardım eder” 

(Berger, 1993: 77). 

Ülkemizde ergenlik ve din ilişkisini inceleyen çalışmaların yeterli sayı ve 

düzeyde olmadığı söylense de son zamanlarda özellikle din psikolojisi alanında konu 

ile ilgili yapılan araştırmaları sıkça görmek mümkün hale gelmiştir (Hökelekli, 2002: 

11-27), (bkz. Koç,  2005).  Bu alandaki ilk çalışmalardan biri Feriha Baymur’un 

1961 yılında ülke genelinde lise ve dengi okullar düzeyinde yapmış olduğu araştırma 

raporudur. Rapora göre gençlerin dünyasında din diğer bütün faktörlerin üstünde yer 

alan bir ilgi ve merak konusu olarak öne çıkmıştır (Hökelekli, 2002: 15).  

Büyükkaragöz ise (1987), dini değerlerle bir şekilde ilişkili olan örf, adet, ahlak 

ve uyum şeklinde ifade edilen törel davranışların ergen hayatında da önemli bir yer 

oluşturduğunu, sosyal ilişki ve rol modellerinin bu faktörlerden etkilendiğini ifade 

ettikten sonra bu değerlere uymayan gençlerde hırsızlık, yalancılık, zarar verme, 
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alkol ve madde kullanımı, cinsi sapıklık vb. gibi karakter bozuklukları ile peşin 

yargıların, antisosyal davranışların oluşabileceğini belirtir.  

 Ergenin içinde yaşadığı sosyal çevre aynı zamanda onun din ile ilişki tarzını 

da belirlemektedir. İmanın niteliğinde ve devamlılığında bireyin içinde yetiştiği 

sosyo-kültürel çevrenin eğitsel olarak belirleyici etkisi olacaktır. Allport’un da 

belirttiği gibi dindar bir çevrede yetişen birey ile dindar olmayan bir çevrede yetişen 

birey arasında farklılıklar kendisini gösterecektir. Nitekim Allport’un üniversite 

öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmada dini hissin ihtiyaç olarak görülmesinde 

deneklerin % 67’si anne-babayı etken olarak göstermişlerdir (Eren, 2007). 

Bayyiğit’in (1989: 75) 1566 üniversite öğrencisi üzerinde yaptığı çalışmada ise 

gençlerin % 49.7’ si Allah’a inanmada ailenin etkisine işaret etmişlerdir. 

 Ergenlerin dualarında genel anlamda günahları affettirme ümidi, sınavlarda 

başarılı olma, sevilen birinin kaybının oluşturduğu üzüntü, hastalık, güvenlik gibi 

gelecekle ilgili taleplerin bulunduğunu ifade edilir. Ergenin Allah’a yönelmesinde 

özellikle sıkıntı, çaresizlik, suçluluk, umutsuzluk ve çöküntü gibi faktörlerin etkin 

olduğu söylenmekte, ancak bazen bütün bu faktörlerle birlikte yardım talebinin 

sonuçsuz kalması ergende isyan, hayal kırıklığı, gibi duyguları da ortaya 

çıkarabilmektedir (Hökelekli, 1993: 222-223).  

 Ergenlik döneminde dinsel inançlar da, ahlaksal ve siyasal inançlar gibi daha 

soyut, daha ilkeli ve daha bağımsızdırlar. Ergenlerin dinsel inançları tinsel ve 

ideolojik konulara çok fazla, ritüeller, uygulamalar ve dinsel geleneklerin şekillerine 

daha az yönelimli olmaktadır. Ergenlerin %87’si dua etmekte, %95’i tanrıya 

inanmakta ancak %60’ı örgütlü bir dinin hayatlarında çok önemli bir yerinin 

olmadığını söylemektedirler. Ergenler çocuklardan farklı olarak, dinsel bağlanmanın 

içsel yönüne daha çok, (bireyin neye inandığı gibi), dinsel göstergelerine ise daha az 

(bireyin kiliseye gidip gitmediği gibi) önem atfetmektedirler (Steinberg, 2007: 361).  

Son yıllarda yapılan genetik çalışmalar, dindarlıkta kalıtımın da etkili 

olabileceğine ve dindarlığın orta derecede kalıtılabilir bir kişilik özelliği olduğunu 

ileri sürmüştür. “İkiz çalışmaları dindarlıkta kalıtımının rolünü % 35-55 arasında 
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bulmaktadır. Çalışmaların birçoğu dindarlıkta kalıtımın etkisinin adolasans ve 

gençlik döneminde değil, erişkinlikte belirgin olduğunu ortaya koymaktadır. Yani 

genç yaşlarda dindar olup olmayışta eğitim ve çevrenin etkisi daha belirgin iken, orta 

yaşlardan itibaren bu durum kalıtımın lehine değişiyor gibi görünmektedir.” (Eşel, 

2009). 

Bir kısım araştırmalar dindar gençlerin diğerlerine göre daha az çökkün 

olduklarını göstermektedir. Aynı şekilde akranlarına göre daha az evlilik öncesi 

cinsel ilişkiye girdikleri, daha az madde kullandıkları ve daha az sapkın ve suçlu 

davranışlarda bulundukları ileri sürülmüştür. Bu nedenle dinsel katılımın ve dinin 

kendisinin sorunlu davranışlar karşısında engelleyici olduğu ifade edilmektedir 

(Steinberg, 2007: 362). 

 Dinin sosyal ilişkilerde ortaya koyduğu emir ve yasakların, bireylerdeki 

empati yeteneğini geliştirebildiği, aynı zamanda bireyin zihinsel yapısında bir takım 

şemalar oluşturarak olayları algılama, tepki verme, empati kurma ve 

değerlendirmede yardımcı olduğunu belirtilmektedir (Şahin, 2007c; 2008). Şahin 

(2008), 31’i kız, 241’i erkek toplam 552 ergen öğrenci üzerinde gerçekleştirdiği bir 

diğer araştırmasında; ergenlerde dindarlık ile empatik eğilim arasında pozitif yönde 

anlamlı bir ilişki bulmuş, dindarlık arttıkça empatik eğilimin de arttığını belirtmiştir. 

Yine, dindarlığın davranış, duygu ve bilgi boyutları ile empatik eğitim arasında 

pozitif ilişki, dindarlığın özellikle davranış boyutu ile empatik eğilim arasında 

yüksek pozitif ilişki, cinsiyetler arasında belirgin bir fark bulunmadığı, bulgularına 

ulaşmıştır. 

 Koç’un (2004: 147-149)  Bursa ilinde dört ayrı ortaöğretim kurumunda 450 

ergen üzerinde yaptığı dua ve ibadetin ruh sağlığı üzerindeki etkisini araştırdığı 

çalışmasında; dini pratiklerini yerine getiren ergenlerin, diğerlerine göre daha olumlu 

bir ruh sağlığına sahip oldukları, duaya özellikle aşırı stres ve kaygı zamanlarında 

daha sık yer verdikleri, hayatın zorluklarına karşı dua ve ibadet eylemlerinin etkili 

olduğunu düşündükleri bulgularına ulaşılmıştır. Aynı şekilde dini inanç düzeyi 

açısından, ibadetlerini tam olarak yerine getiren ergenlerin (% 65.03) daha çok, hem 

duayı hem de ibadeti; dini inançlarıyla ilgili şüphe ve kararsızlıkları olan (% 64.71) 
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ergenlerin ise sadece duayı dini başa çıkma aracı olarak kullandıkları, dini inanç 

düzeyi düşük olan ergenlerde, yapılan ibadet ve duaların yerine gelmediğine dair 

şüphe ve kararsızlığın daha yoğun olduğu, dini inançlarıyla ilgili şüphe ve 

kararsızlığı olan ergenler (% 41.18) ile dine karşı ilgisiz olan ergenlerin (% 100) 

isteklerinin yerine getirilmediği durumlarda olumsuz tepki göstermeyip duaya devam 

ettikleri, çok fazla dua edenlerin ve düzenli ibadet eden ergenlerin ruh sağlıklarının 

da buna bağlı olarak olumlu seyrettiği, içten, samimi dua edenlerin kendilerini daha 

iyi hissettikleri tespitlerine yer verilmiştir (Koç, 2004; 148).  

Şahin (2007) ise, ergenlerin psiko-sosyal uyumunda ailenin çocuk yetiştirme 

tarzının etkili olduğunu, bu tutumların, toplumlara, kültürlere göre farklılık arz 

ettiğini, batılı toplumlarda ortak bilinç ve yardımlaşmanın önem kazandığını dile 

getirmektedir.  Yazara göre, anne-babanın çocuk yetiştirme tarzı ile çocuğun psiko-

sosyal uyumu arasında güçlü ilişkilerin olduğu, toplumsal uyumu yüksek olan 

çocukların, anne-babalarını kendilerine karşı destekleyici, sıcak, beklentileri yüksek 

ve denetleyici kişiler olarak algıladıkları belirtilmektedir. 

Bütün bu araştırmaların ışığında, ergenlik döneminde olumlu şahsiyet 

özelliklerinin ve sağlıklı bir ruh yapısına sahip olmanın yolu olarak dinin etkisinin 

büyük olduğunu söyleyebiliriz. En nihayetinde dinler, ortaya koydukları düsturlarla 

insanlığa bir yaşam tarzı önermekle bu kazanımın gerçekleşmesinde önemli bir rol 

oynamaktadırlar (Peker, 1986).  

1.4.1. Ergenlikte Dini Gelişim ve Dindarlık 

Dini gelişim araştırmalarında gençlik çağı genellikle “bilinçli okuma çağı” 

olarak betimlenir. Gencin kurduğu iletişim biçimleri, denediği roller, kullandığı 

davranış kalıpları, gençlik çağının, onun kendi değer sistemini oluşturma çabalarının 

ortaya çıktığı bir dönem şeklinde tasvir edilmesine yol açar (Selçuk, 2004; 335). 

Guittard’a (1954) göre 7-12 yaş çocukların dini tecrübelerinde ibadet ve 

duygulanım unsurları hakimdir. Ancak bu unsurlar bilinçli dini faaliyetler olmaktan 

çok toplumsal niteliktedir (Konuk, 1994: 16; Allport, 2004: 47). Aynı şekilde 

çocuğun dine bağlılığı onun gelişimsel aşamasına bağlıdır. Çocuklar, din vasıtasıyla 
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toplum içinde hislerini ortaya koyabilecekleri bir yere gelebilirler (Mayes ve Cohen, 

2006: 425). Bu nedenle çocukluk döneminde verilen dini eğitimin birey üzerindeki 

etkisi kalıcı olmakta, hayat boyu sürebilmektedir (Ay, 1994; Kayıklık, 2003a; Güleç, 

2009: 109). 

13-29 yaşları arasında ise genellikle dogmatik görüşlerin, inançların azaldığı ve 

daha önceki dinsel inançların yeniden değerlendirildiği, sorgulandığı ifade edilse de 

ergenlerin dini ve mistik konulara derin bir ilgi duydukları da belirtilir (Bühler, 1987; 

Bayraktar, 2007: 10). 

Allport’a (2004: 62-63) göre öğrencilerin çoğu gelişen kişiliklerinin bir yerinde 

dini his ihtiyacını hissetmektedirler. Yine geleneksel din anlayışını ve Tanrı inancını 

benimsemekte, çoğunluğu dua dahil bir çok geleneksel, dinsel uygulama formunu 

korumayı sürdürmekte, ruh sağlıkları üzerinde dua ve dini uygulamaların etkisini 

hissetmektedirler (Koç, 2004;  Eren, 2007).  

Öte yandan dinin ergen için hayatı anlamlandırma ve uyum çabası gibi 

psikososyal etkenler üzerinde önemli bir referans kaynağı olduğu bilinmektedir 

(Bahadır, 2002c: 39; Frankl, 1995: 66). Paloutzion (1996), bilişsel, sosyal ve kişisel 

üç psikolojik sürecin ergen gelişimini etkilediği gibi dini gelişimi de etkilediğini 

ifade eder. Genel olarak bu dönemin sorunlarının dini konularda olduğu dile getirilir. 

Gencin dini meseleler ve diğer meselelerle ilgili bağımsız karar alma yeteneğinin 

geliştiği ve olgunlaştığı bu dönemde bilişsel, sosyal ve kişisel faktörlerinde etkisi 

inkar edilemez.  

Dini gelişimi etkileyen bir diğer faktör ise sosyal çevre ve model almadır. 

Ergen bireyin dini ve ahlaki yönden sosyalleşmesinde, anne-baba, öğretmenler ve 

yetişkinleri örnek alma, dini ve ahlaki kuralların şekillenmesinde direkt öğretimden 

daha etkilidir (Kılavuz, 2002; 54). Bu nedenle ailedeki dini hayat ne kadar tutarlı ve 

güçlü olursa çocuğun dini şahsiyeti de o oranda gelişmiş olacaktır (Argyle, 1978; 

Hökelekli, 1993: 258; Yavuz, 1994: 159; Aydın, 1996;219).  

Ergenlik döneminde sosyal açıdan güven içinde olma olgusu kişilik üzerinde 

etkilidir. Kuşkusuz bu, ergenin dini gelişimini de etkiler. Çoğunlukla da bu etki kız 
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ergenler üzerinde gerçekleşir (Clark, 1996b; Allport, 2004: 51). Clark (1997), 

gençlerin hem en dindar hem de çağlarının en az dindarları olduklarını belirtir. En 

dindardırlar, çünkü yaşam dürtüsündeki yükseliş, dürtü kabarması sonraları mümkün 

olmayan yoğun bir dini tecrübenin de kapılarını açmaktadır. En az dindardırlar, 

çünkü bağımsızlık duygusunun gelişmesi, otoriteye karşı gelme, kuralları sorgulama 

ve isyan duygusu dini tamamen veya kısmen reddetmeye sürükleyebilmektedir. 

Cole ve Hall (1970), dinin, ergen ihtiyaçlarını özellikle şu üç noktada 

kolaylaştırdığını belirtmektedirler: 

1- Suçluluk duygusunun baskısını azaltması ve ahlaki değer yargısı 

oluşturması (dua, tövbe vb. ile bağışlanma duygusunun hissedilmesi ile gerilimlerin 

azalması, uyumun gelişmesi) 

2- Güvenlik ihtiyacına cevap vermesi (dini inanç ve eylemler özellikle 

ölüm duygusunun üstesinden gelmede ve Tanrıya güvenip bağlanmada etkili olur.) 

3- Hayat felsefesine bir anlam yüklemesi (din, olumlu bir yaşam gücüne 

ek olarak öncelikli yaşam değerleri ile yanlış ve doğru olan değerler konusunda 

yardımcı olur) (Akt. Paloutzian, 1996).  

1.4.2. Ergenlikte Dini Gelişim Aşamaları 

Ergenlikte dini inanç gelişimi ile ilgili farklı pek çok kuram mevcuttur (Karaca, 

2007; Cirhinlioğlu, 2010: 35-52). Ancak konu ile ilgili Türkiye’de yapılan 

çalışmalarda benzer şekillerde dini gelişim şu üç aşama halinde incelenir; 

a- Dini şuurun uyanması (12-14 yaş) 

b-  Dini bunalım ve şüpheler (14-18 yaş) 

c- Dini tutumların belirginleşmesi (18-21 yaş)  (Hökelekli, 1993: 267; 

Bahadır, 1994: 30; Yılmaz, 1996: 19- 27;  Kula, 2002).  
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1.4.2.1. Dini Şuurun Uyanması (12-14 Yaş) 

Özbaydar (1970: 14), hissedilen, anlaşılan dini yaşantının erinlik döneminden 

önce pek görülmediğini söyler. Soyut düşünmede, zirve noktaya ergenlik döneminde 

ulaşılır. Muhakeme yeteneğinin gelişmesi dini yaşantının, kavramların anlaşılmasını, 

tenkit veya kabul edilmesini, dolayısıyla dine karşı hem bir ilginin hem de 

şüpheciliğin oluşmasını gerçekleştirecektir. Nitekim ilk ergenlik dönemi dini 

uyanışın gerçekleştiği dönem olarak görülür (Kılavuz, 2005).  Bu uyanış çocukluk 

dini anlayışının artık tatmin etmediği yeni bir ilgi ve arayışı da getirir (Paloutzian, 

1996).   

Araştırmacılar ergenlik döneminin başlangıcını dini konulara ilginin arttığı, 

dinin özünün kavranmaya başlanıldığı bir dönem olarak kabul etmekte ve özellikle 

13 yaşını dini uyanış çağı olarak nitelendirmektedir (Hökelekli, 1993: 267-269; 

Peker, 1993: 106; Şentürk, 1995; Holm, 2004: 83-86; Selçuk, 2005: 175). Allport 

(2004: 52), ergenlerde dini uyanışın % 75’ inin kademeli olarak kendiliğinden 

gerçekleştiğini, geriye kalan kısmının ise duygusal motivasyon ve konversiyon6 

tecrübesi sonucu oluştuğuna değinir. 

Dini şuurun uyandığı ergenlik dönemi, diğer alanlardaki gelişmeler gibi dini 

alanda da gelişmelerin olduğu, soyut düşünme beceresi ile birlikte dini konulara 

ilginin oluştuğu zaman dilimidir. Çocukluk döneminden farklı olarak ergenlikte dini 

şuur daha derinlemesine işleyen, zihinsel derinlik ve genişliğe sahip bir niteliğe 

dönüşür (Hökelekli, 1993: 267; Bahadır, 1994: 30; Kula, 2002). 

 Olayları anlama, her şeyin hakikatini bilme, tahlil ve genellemeler yapma, 

metafizik konuları düşünmeyi de beraberinde getirir. Kula’ ya (2001: 51) göre 

ergende dini şuurun uyanması, bilişsel gelişimden etkilenmekle birlikte ruhsal 

süreçlerdeki değişimlerin de etkisi söz konusudur. Benzer şekilde ağır yaşam 

olayları, yoksulluk, bir yakının kaybı, çocukluk inançlarının sarsılması, düşüncedeki 

belirsizlik ve çelişkiler, ailenin dini tutumu, çocuklukta alınan dini terbiyenin 

mahiyeti, akranların dini tutumları, başarı ve sosyal faaliyetler,  duygusal iniş 

                                                 
6 Konversiyon: ihtida, din değiştirme. Konu ile ilgili bkz. Köse, 1997; Gürsu, 1999 
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çıkışlar, karmaşalar ve şaşkınlık duygusu, dini inanç ve değerler için ortam oluşturur, 

dini inançlarının gelişmesinde rol oynar (Özbaydar, 1970: 15). 12-13 yaşlar civarı 

yetişkinler gibi bir din anlayışı gelişmeye başlar. Bu gelişme dini uyanışın 

başlangıcını oluşturarak ergende coşkun bir dini ilginin de oluşmasına neden 

olacaktır (Bahadır, 1994: 30; Kula, 2002).  

Ergenlik döneminde dini ilgi, dini pratik ve dini tecrübelere ek olarak dini 

şüphe ve sorgulamalarda da yüksek bir oranın olduğu belirtilmektedir. Dönem 

içerisinde yaşın ilerlemesine bağlı olarak dini inanç derecelerinde düşme 

gözlenmektedir. Bu nedenle gencin dini olgunluğa ulaşmasında önemli bir basamak 

olan bu şüphe dönemi, gerekli eğitim verilmediğinde gencin dinden uzaklaşmasıyla 

sonuçlanabilir (Paloutzian, 1996; Yıldız ve Çapar,  2010). 

1.4.2.2. Dini Şüphe Ve Bunalım Dönemi (14-18 Yaş) 

14-18 yaşlar arası dini şüphe ve bunalımların arttığı bir dönem olarak gösterilir. 

Din öğretiminde bu şüphe dönemi “hazırbulunuşluk” olarak nitelendirilir (Selçuk, 

2000). Dini şüphelerin kaynağı olarak fiziki ve ruhsal yapılardaki değişimler kadar 

dini şüphenin ergenlik ve genç erişkinlik döneminde kimlik gelişimi ve inanç 

gelişimini etkileyerek psikolojik sıkıntılara neden olduğu ifade edilir (Vergote, 1981; 

Oldehinkel, Verhulst ve Ormel, 2011). Bu değişim sürecinde ergen dini bir tavır alışı 

sergiler fakat bu tavır alış suçluluk sıkıntıları ve imani şüphelerle de sarsıntıya uğrar 

(Vergote, 1981).   

Ergenlikte dini şüphe nedenleri olarak;  

1- Bağımsızlık duygusu (her türlü otoriteyi reddetme, isyan eğilimi)  

2- Hayatın anlamsızlığı 

3- Dini eğitim yetersizliği nedeniyle yetersiz bir dini sosyalleşme  

4- Günlük bilgi ve yaşam ile dini hayat arasındaki tutarsızlık, çelişki  

5- Dindarların ve din görevlilerinin yanlış tutum ve davranışları 
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6- Din konusunda yeterli rehberliğin olmaması gösterilir (Hökelekli, 

1993: 270-273; Bahadır, 1994: 40-44; Kula, 2002).  

 Geçmişte batıda yapılmış birçok araştırma ergenlik döneminin başlı başına bir 

imanda şüphe dönemi olduğunu ortaya koymuştur. Erkek ergenlerin % 75’i ve kız 

ergenlerin % 50’si bir dini şüpheyi yaşamaktadırlar (Vergote, 1981). Gerçi şüphe 

faktörünün ergenlik dönemi içerisinde bir fenomen olarak ergenin kendi başına 

bağımsız düşünüp her şeyi sorgulaması, doğrulara ulaşmaya çalışması doğrultusunda 

kendini gösteren karakteristik bir tablo olduğunu da unutmamak gerekir. Dolayısıyla 

kimlik bunalımı, rol karmaşası, ergenlik buhranı, dini şüphe veya bunalım gibi adına 

her ne diyeceksek sorun ve bunalımla karakterize olan ergenlik aynı zamanda 

ergenin bizzat kendisini keşfetme süreci olarak da değerlendirilebilir. Hökelekli’nin 

de (1993: 73) ifadesiyle; aslında ergenlik dönemi hem dini uyanışın, dine dönüşün 

olduğu hem de dini şüphe ve kararsızlıkların yoğun olarak yaşandığı bir süreçtir. 

12-15 ve 18 yaş arasında 500 ergen üzerinde yapılan bir çalışmada, dini 

inançların değişim geçirdiği, yaşla birlikte “inanma” eğiliminde azalış olurken bir 

şeylerden şüphe etme eğiliminin arttığı gözlenmiştir. 12 yaş ergenlerde “bir Tanrı’nın 

varlığına inanma”  % 94 iken 18 yaş ergenlerde % 19 olmuş  “İncil’ deki her kelime 

doğrudur” ifadesine 12 yaş  % 79, 18 yaş  % 34 inanmışlardır. Sonuçlar artan yaşla 

birlikte dini şüphenin artışını, dindarlık seviyesinin ve buna bağlı olarak dini huzurun 

ise azaldığını göstermektedir. (Paloutzion, 1996). 

Ok (2005), Türkiye de dini şüphe konusunda yapılmış çalışmalarda; dini şüphe 

yaşayanların yüzde oranı, yaş, dini şüphe yaşamada cinsiyet farkı, şüphenin 

kaynakları ve içeriği, dini şüphenin İmam Hatip liseleri ve diğer ortaöğretim 

kurumlarına devam eden öğrencilerin karşılaştırılması gibi faktörlerin incelendiğini 

belirtmiştir. Ok (2005), Türkiye’deki dini şüphe ile ilgili yapılan çalışmalarda “dini 

stres” i ifade etmek için kullanılan kelimeleri, şüphe ve belirsizlik, dine karşı tenkitçi 

tutum, dini inanç ve değerlere karşı tepki, Allah konusunda şüphe, dini konularda 

şüphe, inanç kaybı gibi alanlarda tespit etmiş, yaşanan dini stresin içeriğini; dinin 

tümü, bazı konular, Allah ve evrenle ilgili sorunlar, ruhsal değerlerin tümü olarak 
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sıralamıştır. Çalışmanın ilginç olan kısmı bu şüphelerin diğer liseler kadar olmasa da 

İmam Hatip liselerinde de görülüyor olmasıdır. 

Öztürk’ün (1992: 44-55), 14-18 yaş grubu 189 öğrenci üzerinde ergenlerde din 

duygusu ve Allah inancını araştırdığı çalışmada; Allah’a kesin olarak inanan ve 

inanmada bazı şüpheleri olanların toplam oranı %93’tür, ilgi duyanlar % 48 ve 

inanmayanlar % 2. 7 bulunmuştur. Öğrencilerin Allah’ın varlığına inanmada en çok 

ailelerinden etkilendikleri (% 70.4) sonra öğretmenler (% 25.4) ve son olarak 

kitaplardan (% 19) etkilendikleri, yine % 92. 1’ inin duaya inandıkları ve dua 

ettikleri, % 74’ü dua esnasında kendilerini Allah’a yakın hissettiklerini, % 74 duanın 

faydasına inandıklarını, badetleri yapmanın iyi ve insanlığa yaralı olduğuna inanların 

% 45,1 olduğunu, suçluluk ve günah karşısında % 65,6’sının Alah’tan af dilediğini 

tespit etmiştir.  

Hökelekli (1988), İ.H.L. öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmada, öğrencilerin % 

18. 4’ünün dini inanç ve değerler konusunda tenkitçi tutum üzerinde olduğunu % 12 

sinin ise dini şüphe yaşadıklarını, genel lisede bu oranın dini inanç ve değerlere 

tepkinin %3 5.1, dini şüphenin ise % 30 düzeyinde olduğunu tespit etmiştir. Dini 

şüphe düzeyi cinsiyete göre farklılaşmamakta, erkeklerde 12-16, kızlarda ise 12-15 

yaşlar arasında dini şüphe en yoğun düzeyine ulaşmaktadır.   

Yine de anlaşılması gereken öncelikli temel nokta, dini şüphelerin özel bir 

öğretiden kaynaklanan bir inkar olmayıp bir şeylerden şüphe etme eğiliminin tipik 

bir ergenlik belirtisi olduğu ve şüphenin, dinin tamamına değil bazı konularına 

yönelik olduğunun bilinmesi gerekir. Örneğin; ahiret, kıyamet, Allah’ın varlığı, 

birliği ve sıfatları, dini pratiklerin sembolik anlamları, kaza-kader, günah-sevap, 

bilimin dine ters verileri vb. (Bahadır, 1994: 45). Dolayısıyla dini konular hakkındaki 

soru ve şüphelerin de yaşamın bu periyodu boyunca söz edilen genel eğilimin bir 

parçası olarak algılanması gerekir (Clark, 1976; Paloutzian, 1996; Hökelekli, 1988).  

Dini şüphenin bir diğer nedeni olarak da dinamik genç bedeninin yaşama 

dürtüsünden büyük oranda etkilenmesi gösterilir (Clark, 1976). Özellikle cinsel 

uyanış ve cinsel kimliğin oluşması sonucu suçluluk ve günahkârlık duygusunun 
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olması, cinselliğin bir taraftan sürekli tahrik edilirken bir taraftan engellenmesinin 

doğurduğu karmaşanın bu süreçte etkili olduğu vurgulanır (Kula, 2002; Mukaddes, 

2011; Bulut, 2011). Günahkârlık ve çatışma duygularının kaynağı olarak cinsel 

güdünün uyanışıyla birlikte ortaya çıkan ahlaki sorunlar, çağdaş kültürün getirdiği 

dine aykırı yaşam tarzı ve medyanın cinselliği bolca kullanmasının etkili olduğun 

dile getirilmektedir (Hökelekli, 1993: 275-276). 

Steinberg’e göre (2007: 411) daha önce ilk yetişkinlik yıllarına kadar ertelenen 

cinsel ilişki bugün artık ergen yaşamının bir parçası haline dönüşmüştür, Ergenlerin 

üçte ikisi 19 yaşından önce cinsel ilişki yaşamaktadırlar. Aynı şekilde liseye 

gelmeden önce cinsel ilişki yaşayanlar, önceki on yıla oranla ciddi biçimde artış 

göstermektedir. Bonnidell’in (2000) tespitlerinde de ergenler arasında 16 yaşın 

altında olanlarda cinsel faaliyette bulunma oranlarında yükseliş olduğu 

görülmektedir. Seventeen dergisi için yapılan araştırmaya göre erkek ve kız 

çocuklarının % 24’ü 15 yaşına gelinceye kadar cinsel deneyim yaşamakta, yine 18 

yaşına kadar % 60’ı 22 yaşına gelinceye kadar % 82’si cinsel deneyim 

geçirmektedirler. Ne yazık ki aynı araştırmaya göre  “Bütün ergenlerin tam dörtte 

biri liseden mezun olmadan önce cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalanmaktadır.” 

İşin ilginç olan yönü ise Clouse (1989) tarafından yapılan araştırmada kızların % 

44’ü, erkeklerin %5 4’ü “evlilik öncesi cinsel ilişkinin yanlış bir yanı yok” ifadesini 

doğru bulmuş olmalarıdır. Bu veriler ergenliğin niçin dini inanç ile cinsel arzular 

arasında çatışmaların en fazla yoğunlaştığı dönem olduğunu da açıklar mahiyettedir 

(Bahadır,1994: 42). 

 Evlilik öncesi cinsel ilişkiye olumlu bakma ile ilgili suçun tamamını elbette 

ergenlere yükleyemeyiz. Modern iletişim araçları reklam ve TV aracılığıyla fiziki 

açıdan olgun ancak psikolojik ve zihinsel açıdan olgunlaşmamış bu kitlelere cinsel 

ilişkinin fena bir şey olmadığı ve zevk için meşgul olunabileceği iletilmektedir. “Bir 

yıl içinde ortalama bir seyirci kesimi, akşam 19:00-23:00 arasında televizyonda 

cinsel ilişkiyi akla getiren 9.000’in üzerinde sahneyi görmekte ya da bunu çağrıştıran 

sözleri duymaktadırlar” (Bonnidell, 2000). 
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 Songar (1988), müstehcenlik veya pornografinin insanda cinsel hisleri tahrik 

ettiğini, cinsel sapkınlığa sürüklediğini, ahlaksızlık ve hastalıklara yol açtığını bu 

yönüyle bu olgunun hastalık olarak nitelendirilebileceğini ve tedavi edilmesi 

gerektiğini belirtir. Dolayısıyla medyanın cinselliğe aşırı vurgu yapmasının 

bireylerde aşırı cinsel uyarılmaya maruz kalmakla, olumsuz psikolojik sorunları 

ortaya çıkaracağı, dini gelişimin de bu nedenle olumsuz etkileneceği ifade edilebilir.  

1.4.2.3. Dini Tutumların Belirginleşmesi (18-21 Yaş) 

 Ergenliğin yapısı itibariyle fırtınalı, çalkantılı, bunalımlı bir geçiş dönemi 

olarak tanımlandığını daha önce aktarmıştık. Kuşkusuz bu faktörlerde cinselliğin 

etkisi çok büyüktür. Ancak gençlik, sadece cinsel gelişimin arttığı bir dönem değil 

fakat aynı zamanda kişiliğin bir bütün olarak geliştiği bir geçiş dönemidir (Thomas, 

2004). Cinsel heyecanların şiddetine bağlı olarak kendini gösteren şüphe ve suçluluk 

duygularında 15 yaşına doğru bir azalma görülürken 16-17 yaşlarına doğru ise 

şüpheler yatışır ve ergen tercihini yapabilir hale gelir (Vergote, 1981). 

Hökelekli de (1993: 270-280), ergenliğin her açıdan geçici bir dönem 

olduğunu, inançla ilgili şüphe ve çatışmaların da bu dönem yatışarak bir sonuca 

ulaştığını ifade eder. Bunun nedeni olarak da gencin artık din konusunda kendi 

tutumunu tam olarak belirleyebilecek zihni ve duygusal olgunluğa ulaşmasını 

gösterir.   

Ancak bazı çalışmalar da dinin etkisinde tam tersi bir azalmanın son ergenlikte 

ve özellikle de üniversiteye devam eden ergenlerde ortaya çıktığını göstermektedir. 

Üniversiteye devam etmenin genç ergenlerin dinsel inançlarını ciddi bir şekilde 

olumsuz etkilediği sonucu aktarılmaktadır. Bu nedenle son ergenlik, bireylerin kendi 

değer ve inançlarını yeniden inceleyip değerlendirdikleri bir dönem olarak 

görülmektedir (Steinberg, 2007: 361). Ancak ergenliği sağlıklı bir şekilde geçiren 

gençlerde yetişkinliğe yaklaştıkça ebeveynlerin dinini takip etme ya da en azından 

onlara saygı gösterme tutumu gelişecek, bencil duygularını bırakmaya ve sosyal 

uyumunu gerçekleştirmeye, toplumla bütünleşmeye başlaması da kolaylaşacaktır 

(Şentürk, 1995; Güleç, 2009; 100).  
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Son ergenlik döneminde ergenin sağlıklı ve tutarlı bir din inancına sahip 

olabilmesi için aynı zamanda dönemin ortaya çıkardığı, bir mesleğe ve evliliğe 

hazırlık, yetişkin dünyasına geçme hazırlığı, yükseköğretim hazırlığı vb. sorunları da 

çözmesi gerekir. Yetişkinliğe yaklaşırken diğer bütün alanlarda olduğu gibi dini- 

ahlaki tutumlarda da büyük oranda istikrar kazanılmış, hayat felsefesi önemli ölçüde 

belirginleşmiş hale gelir (Bahadır, 1994: 33-34). 

 Ergenler dönemin bu son evresinde şüphecilikten sıyrılıp yeni dini inançlara 

ulaşabilir veya dini bilgilerle yeni oluşan kendi bilgilerini bağdaştıramama 

neticesinde dini tamamen veya kısmen reddeder bir hale gelebilir, ilgisiz veya 

bilinemezci (agnostik) olabilirler (Özbaydar, 1970: 16; Hökelekli, 1993: 281; Kula, 

2001: 55-56). 

1.4.3. Ergen Dindarlığının Gelişmesinde Din Öğretiminin Katkısı 

Dinin, insan hayatında bir takım sosyal, ahlaki ve psikolojik davranışları 

düzenlemesinin yanı sıra eğitsel bir işlevi de yerine getirdiği, bu yönüyle din-eğitim 

ilişkisinin önem arz ettiği bilinmektedir. Dolayısıyla din ve eğitimin toplumsal 

yaşamı düzenlediği, dinin yönetsel bir araç olmakla birlikte eğitimin içeriğini kendi 

kural ve ilkeleri ile etkilediği, çocuk ve gençlerin eğitiminde özellikle değer 

oluşturmada işlev gördüğü ifade edilebilmektedir (Gündüz, 2002: 17; Atalay, 2005: 

47-48). 

Sosyal bir üst yapı kurumu olan din, bünyesinde barındırdığı uygulama ve 

inanç sistemi ile tüm toplumlar üzerinde etkisi inkâr edilemeyen bir olgudur.  

Toplumlar üzerinde tarih boyunca etkili olan, yön veren, yaşantıları düzenleyen din 

kurumunun bireyler üzerindeki etkisinin yoğun olması da  kaçınılmazdır (Acar ve 

arkadaşları, 1996).   

“Din insanla buluştuğu andan itibaren, öznel bir yapı kazanır. Çünkü dinin 

öğretileri, buluştuğu insanın doğuştan getirdiği ve sonradan kazandığı donanımlarla 

birleşerek hayata geçmek suretiyle bir değer, anlam ve biçim kazanır. İnsan bir dine 

inanıp onun öğretilerini yaşamaya başladığı anda, bu öğretilerle insanın bireysel ve 

sosyo-kültürel özellikleri birbirlerini karşılıklı olarak etkileyerek bireyin yaşamına 
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yeni bir yön, şekil ve ivme vermeye başlar. İşte tam bu noktada bir yandan insanlarca 

biçimlenen dinin, öte yandan insanın davranışlarını biçimlendirici bir etkiye sahip 

olduğu söylenebilir” ( Kayıklık ve Yapıcı, 2005).  

Ergenlik dönemindeki bireylerin sosyalleşmesi ve soyut düşünme yeteneğinin 

gelişmesi sosyal çevresinde kendisine verilen ahlaki, dini bilgilerin de önemini 

arttırmaktadır. Bu dönemde okul, aile ve çevre uyumunda din öğretiminin etkisi 

büyük olacaktır (Çamdibi, 1994b: 169-172). 

Din eğitimi ve öğretiminin temel amaçlarından birinin de psikolojik sağlığı 

yerinde ve kişilik bütünlüğüne sahip bireyler yetiştirmek olduğu tartışmasızdır. Bu 

temel amaç, yetişmekte olan nesillerin ruh ve beden gelişmesini dikkate alarak, 

onların duygu, zihin ve heyecan dinamizmini bozmadan, tutarlı, şuurlu bir mü’min 

ve başarılı bir genç olarak topluma katılmasını sağlamayı içerir (Türköne, 1996).  

Özetle din eğitimi ve öğretimi “karakter eğitimi” ve “şahsiyet bütünlüğünü” 

sağlamayı amaçlar. Hökelekli’nin (1986) ifadesiyle “Kişiliğin gelişiminin en kritik 

dönemi okul sıralarına rastlar. Okulun etkisi tahsil süresinin uzunluğuna ve 

seviyesine göre değişebilmektedir. Her eğitim kurumunun kendine has yapısı vardır. 

Bu yapının temel unsurları olarak statüler bu statülerin birbirlerine karşı hak ve 

görevleri imtiyazları ve arasındaki ilişkileri tayin eden ve düzenleyen açıkça 

belirlenmiş ya da belirlenmemiş normlar bulunur. Böylece bir eğitim kuruluşundaki 

öğrenci yalnız şekli olarak kendine aktarılan bilgilerden etkilenmekle kalmayıp aynı 

zamanda belli bir şekle bağlı olmayan diğer ilişkilerden de etkilenmektedir.”  

Ortaöğretim döneminde verilen din öğretiminin tarihsel gelişimi kuşkusuz 

eskilere dayanmaktadır. Osmanlı döneminde Enderunlarda verilen çoğulcu din 

anlayışı Cumhuriyet döneminde Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte birleştirilip 

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine devredilmiştir (Altaş, 2004: 7; Atalay, 2005: 47-

48). Çalışmamızın asıl amacı din öğretiminin tarihsel seyri olmadığı için konunun 

detaylarına girilmeyecektir. 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ayrı ayrı verilmek yerine 12 eylül 1980 

tarihinde birleştirilmiştir. 1982 yılında ise bu dersin mecburi ve bağımsız bir ders 
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olarak okutulmasına karar verilmiş ve böylelikle ülkemizde bu tarihten itibaren 

ilköğretim okullarının 4. sınıftan ilköğretimin sonuna kadar olan sınıflar ile 

ortaöğretim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri zorunlu dersler 

arasında yer almaktadır (Ayhan, 2004: 233).  

“Günümüz Türkiye’sinde örgün eğitim kurumlarında gerçekleştirilen din 

öğretiminde resmi uygulama ‘inanılan dinin öğretimi’ şeklindedir. Nüfusun 

tamamına yakını Müslüman olarak kabul edilen ülkede, genel öğretim çerçevesinde 

İslam dini esas alınarak geliştirilen din öğretimi programları uygulanmaktadır. Bu 

konuda akademik çevrelerde yapılan uygulamalı ve teorik çalışmalarda da İslam 

dininin eğitim/öğretimini merkeze alan bir yoğunlaşma gözlenmektedir” (Atalay, 

2005: 59).  

Çocuk ve gençlerin yetişmesinde din eğitimi ve öğretiminin kaçınılmaz etkisi 

ve önemi kuşkusuz sadece ülkemize özgü değildir. Dronkers (2001), “pek çok 

Avrupa ülkesinin eğitim politikasında ebeveynlerin çocuklarının eğitim seçeneklerini 

belirlemesi önemli yer tutar” der. Amerika’da olduğu gibi Avrupa’da da ebeveynler 

çocuklarının daha iyi eğitim almaları, rekabeti arttırarak eğitimin kalitesini 

arttırabilmeleri ve eğitim masraflarını azaltabilmeleri için eğitim konusunda 

belirleyici unsur olmaktadırlar. Amerika’da ailelerce finanse edilen özel okullar, 

özellikle de dini okullar devlet okullarına göre daha etkilidir. Dini okulların 

(özellikle Katolik okulların) sadece daha iyi öğrenme sağlayan bir çevre 

hazırlamadıkları aynı zamanda daha etkili yurttaşlık eğitimini de verdikleri 

belirtilmektedir. 

Buraya kadar aktardığımız bütün bu bilgiler, din eğitim ve öğretiminin çocuk 

gelişimi üzerindeki etkisini göstermesi açısından önemlidir. Nitekim Gazali, Kimya-

yı Saadet adlı klasik eserinde der ki: “Çocuk ana babanın elinde bir emanettir. Kalbi 

kıymetli bir cevher gibi temizdir. Mum gibi her şekli alabilir. Bütün yazı ve 

şekillerden uzaktır. Temiz bir toprak gibi olup hangi tohum atılırsa büyür. İyilik 

tohumu ekilirse din ve dünya saadetine kavuşur. Annesi, babası ve hocası sevaplarına 

ortak olur” (Gazali, 1976: 386; Gazali, 1989: 1.cilt: 140-147; Çamdibi, 1994a: 236). 
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Dolayısıyla olumlu bir kişiliğin yerleşmesi, ahlaki terbiyenin, edebin ve güzel 

alışkanlıkların, davranışların oluşması için çocukluk ve gençlik dönemlerinin önemi 

büyüktür. Peygamber efendimizin sünnetinde hayra (olumlu davranışlara) alışılması 

için en ideal zamanın çocukluk ve gençlik dönemi olduğu şu hadisle desteklenir: 

”İlmi gençken öğrenen sanki taş üzerine nakşetmiş gibidir. Büyüdüğü zaman öğrenen 

ise sanki su yüzüne yazı yazmış gibidir.” İbn Kayyim el-Cevziyye ‘nin ifadesiyle 

kişiliğin ayrılmaz bir parçası olan huyun vasıfları; gadab, ıhad, acelecilik, hafiflik, 

hevaya uyma, hiddet, hırs gibi ahlaki özellikler bu dönemde oluşur (Canan, 2008: 

145).  

Canan (2008: 149-173), Efendimizin eğitim metodunda çocuk ve gençlere 

öncelikle dinin doğru anlaşılması ve yaşanması noktasında zaruri olan farz-ı ayın 

ilimlerin öğretilmesini, akabinde bir mesleğe, sanata yönelik ilimlerin öğretilmesini 

tavsiye ettiğini aktarırken Hz. Peygamber Efendimizin Hz. Enes’e;  sır saklamasını 

abdest ve namaz, gusül, kalp temizliği, selam vermek, büyüklere hürmet, küçüklere 

merhamet, sünnete uymak gibi direktifleri çocukluğu döneminde bir eğitim ve 

davranış yöntemi olarak aktardığını ifade etmektedir.  

“Çocukların ve gençlerin eğitiminde genel eğitimin bir bölümü olan din eğitimi 

hiçbir zaman ihmal edilmemelidir. Çünkü onların dini duygu, düşünce ve 

davranışlarının gelişiminde din eğitiminin vereceği bilgi ve kültür son derece 

önemlidir. Bu eğitim verilirken gençlerin ihtiyaçları, talepleri dikkate alınarak ve 

uzman görüşüne yer verilerek din eğitim ve öğretimi yapılmalıdır” (Özdemir, 1998. 

219-230).  

Özdemir (1998: 219-230) 1999-2000 yılında 148 ortaöğretim genci üzerinde 

yaptığı araştırmasında şu sonuçlara ulaşmıştır; ortaöğretim gençleri dinin 

muhtevasıyla ilgili konuları merek ediyor ve öğrenmek istiyorlar. En fazla, inançla 

ilgili olan Allah’ın sıfatları, melekler, kaza ve kader, tevekkül ve ölümden sonraki 

hayatla ilgili konular merak edilmektedir. Gençlerin namazın kılınışı, oruç ve bayram 

namazının kılınışı gibi bilgilere ihtiyaçları vardır. Dini bayramların önemi ve bayram 

namazlarının kılınışı öğrenme ihtiyaçları arasında yer almaktadır. Dua ile ilgili 

bilgileri öğrenmek istiyorlar. Halen okudukları din kültürü ve ahlak bilgisi dersine 
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ihtiyaç duyuyorlar. Uzman bir din görevlisi ihtiyacında tereddüt içindeler. Buradan 

hareketle, ergen psikososyal gelişimi göz önünde bulundurularak, onların ihtiyaç 

duydukları din öğretimi konularının dikkatle irdelenmesi gerektiği, bu doğrultuda 

oluşturulacak eğitsel çalışmaların oluşturulması gerektiği ifade edilebilir. 
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2. ERGENLİK VE PSİKOLOJİK SAĞLIK 

Bu başlık altında, psikolojik sağlığın tanımı verildikten sonra ergenlik 

döneminde görülen psikolojik sağlık sorunlarından depresyon, anksiyete, olumsuz 

benlik, somatizasyon ve hostilite hakkında bilgi verilecek ve ergenlerdeki sıklığı, 

etkileri, oluş nedenlerine yönelik açıklamalar yapılacaktır. 

2.1. Psikolojik Sağlığın Tanımı  

Klasik anlayışa göre psikolojik sağlık; ruhsal bozukluğun olmayışı ve normal 

(psikososyal açıdan normal olma, sağlıklı olmakla eş anlamlı kullanılır) olanla ilişkili 

olan şeklinde tanımlanmaktadır (Güleç, 2009: 10). Dünya Sağlık Örgütü’ ne (WHO) 

göre psikolojik sağlığın normal olması, bireyin kendisi ve çevresiyle uyum içinde 

olması anlamına gelmekteyken, Yapıcı (2007: 40-46) ise yapılan tanımlardan 

hareketle psikolojik sağlığı; “ferdin bedensel ve psikolojik açıdan kendisiyle, 

benimsediği inançları ve değer yargılarıyla, yakın ve uzak çevresinde aynı kültürü 

paylaştığı diğer insanlarla, kendisini kuşatan fiziksel dünyayla uyumlu ve barışık 

olması” şeklinde tanımlar. 

Wong, Rew ve Slaikeu (2006), son yıllarda ergen dindarlığı, maneviyatı ile 

psikolojik sağlık arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmaları inceledikten sonra konu ile 

ilgili uzmanların psikolojik sağlığı, bireyde ruhsal bir bozukluğun olmayışı şeklinde 

tanımladıklarını, tanımlarda psikolojik sağlık yerine daha çok “içsel huzur” 

kavramının tercih edildiğini ve psikolojik sağlığın hem psikolojik hem de sosyal 

açıdan (yani psiko-sosyal açıdan) huzurlu, mutlu ve dengeli olma hali olarak 

tanımlandığını tespit etmişlerdir.  

Güleç’ in (2009: 18) aktardığına göre 19. yüzyılda psikolojik sağlık daha çok 

ahlak ile ilişkili bir şekilde ele alınmış, ruh hekimleri “ahlaki delilik üzerine yazılar 

yazmışlar, sosyopati ve psikopati gibi bozuklukların tanımlamasında ahlaki 

kavramları kullanmaktan kaçınmamışlardır. 19. yüzyıl Avrupa’sı için geçerli olan bu 

anlayış geleneksel kültürlerde de benzer şekilde ifadesini bulmuştur. Şöyle ki, 

geleneksel kültürlerin büyük bir kısmında bedensel olarak algılanan ruhsal şikâyetler 

aynı zamanda ahlaki sorunlardır ve sosyal ilişkilerde, kültürel ahlaktaki 
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uyumsuzlukların bir ifadesi olarak değerlendirilir. Örneğin geleneksel kültürlerde 

klinik depresyon geçiren birey üzüntüden söz etmez ancak bunun yerine yorgunluk, 

baş ağrısı, uykusuzluk, iştah kaybı gibi somatik yakınmalarda bulunur. (Sayar, 1999; 

Sayar, 2000e: 20).  

Bugüne geldiğimizde ise psikolojik sağlık uzmanları ve bu alanda çalışma 

yapan araştırmacılar ortak bir şekilde psikolojik sağlık ile ilgili bir tanım yapmanın 

güçlüğünden söz ediyorlar (Worthingthon ve arkadaşları, 1996; Holm, 2004: 143; 

Yapıcı, 2007: 40) . Pek çok araştırmacı, psikolojik sağlığı farklı şekillerde anlamış ve 

bu doğrultuda tanım yapmaya çalışmışlardır. Dolayısıyla konu ile ilgili yapılan 

tanımlarda psikolojik sağlık için gerekli olan kriterlerde bir birliktelik bulmak zordur.  

Örneğin Fromm (1995: 66-67) Freud’un, çağdaş insan için psikolojik sağlık 

kriteri olarak herhangi bir ölçüt ortaya koyamadığını ve psikolojik sağlığı yerinde 

olan insanların sadece ilkel insanlar olduğunu “çünkü ilkel insan, içgüdüsel 

dürtülerini bastırma, engelleme ve yüceltme gereği duymadan doyurabilmektedir” 

görüşünü aktarır. Gerçi Fromm, Freud’ ün psikolojik sağlık kriterlerinin yetersiz, 

belirsiz, derinlik ve açık- seçiklikten yoksun olduğuna dair kendi yorumunu da 

eklemektedir.  

A.B.D.’de klinik psikologlar, klinik sosyal hizmet uzmanları, aile 

danışmanlarının hastalarına/danışanlarına kazandırmayı istedikleri değerlerden yola 

çıkarak bir psikolojik sağlık kriterleri listesi oluşturmuşlardır. Buna göre psikolojik 

sağlık kriterleri olarak; özgür bir birey olma, kimlik duygusuna sahip olma, kendini 

değerli hissetme, kişilerarası iletişim becerisi, duyarlılık, öz bakım ve güven becerisi, 

aile, evlilik gibi toplumsal ilişkiye katılma, değerler ve anlamlara sahip olma, 

özgüven ve dürüst olma, oto kontrol ve kişisel sorumluluk gibi değerleri tespit 

etmişlerdir (Ekşi, 2001: 47).  

Bergin, olumlu psikolojik sağlık için; iç kontrol, iç motivasyon, sosyal olma, 

psikolojik iyilik hali, sorumluluk, oto kontrol, tolerans, entelllektüel verimlilik 

tanımını yapar. Bu tanım birçok psikolojik sağlık profesyonelince kabul görmektedir. 
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Bergin gerçek dindarlığı bu özellikle ilişkili olarak görmektedir (akt. Worthingthon 

ve arkadaşları, 1996). 

Güleç (2009: 9-41), psikolojik sağlık kriterlerini; pozitiflik, olgunluk, yeterli 

duygusal ve sosyal zeka, öznel iyilik hali, dayanıklılık ve normallik olarak 

belirlemiştir. Martin Seligman ise günümüz için ruhsal anlamda yeterliliğin daha çok 

bireysel anlamdaki pozitif özelliklerle bağlantılı olduğunu, sevme ve çalışma 

kapasitesi, cesaret, insan ilişkilerindeki yetenek, estetik duyarlılık, azim ve sebat, 

bağışlayabilme, özgünlük, geleceği düşünme, maneviyat ve bilgelik gibi değerlerden 

oluştuğunu ifade eder (akt. Güleç, 2009: 19). 

Sayar’ a (1999) göre DSM-IV’ de7 bahsedilen tüm yetişkin psikolojik sağlık 

bozukluğu kriterlerinin yalnızca dörtte biri evrensellik özelliği göstermektedir. Bu 

yanılgının temelinde her hastalığın yerel kültürün açıklama modellerini kullanan bir 

şifre olması yani kültürel arka planının bulunması gerçeğinin göz ardı edilmesi 

yatmaktadır (Sayar, 2000e: 19-26). Hastalığın kültürlerarası görünümleri 

incelenmeden doğru bir sonuca ulaşmak güçleşecektir (ruhsal hastalık-kültür ilişkisi 

için ayrıca bkz; Laing, 1993; Sayar ve Türkçapar, 1992; Sayar, 2000b; Sayar, 2001; 

Sayar, 2003b; Sayar, 2000e, Kırmayer, 2000; Kleinman, 2000; Kleinman ve Cohen, 

2000; Littlewood ve Lipsedge, 2000). Çünkü psikiyatrik bozukluklarda hastalık ile 

kişi aynı şeydir. Kişinin kendisini belirleyen, kuran, inşa eden ise kültürdür. 

Dolayısıyla ruhsal hastalık kavramı zorunlu olarak kültürel bir kavram olmak 

durumundadır. Bu durumda psikolojik bozukluk da kültürle biçimlenen sosyal 

davranışlarla ilgili olmak durumundadır (Candansayar, 2001). Başka bir deyişle 

ruhsal hastalık tamamen kültüre özgü bir kavram olup belirtileri de doğal olarak 

farklılık gösterecektir. Örneğin, İran kültüründe ruhun kalpte yer aldığına inanılır. 

Bundan dolayı İranlılar depresyona girdiklerinde kalp çarpıntısı, nefes darlığı, kalp 

sıkışması gibi bedensel belirtiler gösterirken, A.B.D.’de çaresizlik, umutsuzluk ve 

suçluluk duyguları şeklindeki ruhsal çöküntü ile kendini gösterir (Candansayar, 

2001).  

                                                 
7 DSM-IV: Amerika Birleşik Devletlerinde kullanılan resmi kodlama sistemi, psikiyatrik hastalıklar 
için hazırlanmış teşhis ve iştatistik klavuzu (bkz.  Köroğlu, 1994: 1). 
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2.2. Psikolojik Sağlıkta Normal ve Anormal 

Geçmişte psikolojik sağlık kavramı, ruhsal hastalıkların karşıtı olarak ele 

alınmış, önemli bir normal dışı davranışın görülmemesi normallik olarak kabul 

edilmiştir. Zamanla koruyucu psikolojik sağlığın gelişmesine bağlı olarak kimde, 

neyin korunması gerektiği sorusu, beraberinde normallik sorusunu da getirmiştir. 

Ancak normallik ile ilgili çeşitli biçim ve değer yargıları etkisinde tanımlama sorunu 

yaşanmaktadır. Bu nedenle normallik kavramı karşılığında tek bir tanım yapmak 

güçtür (Geçtan, 1993: 29-30). 

Psikososyal açıdan normal olmak, sağlıklı olmakla eşanlamlı olarak kullanılır. 

Normal olmaktan kasıt; bireyin tüm psikosomatik işlevlerinin bir bütünlük ve denge 

içinde olmasının yanı sıra toplumsal çevre ile de uyum içinde olması şeklinde 

anlaşılır ki aslında bu neredeyse imkansızdır (Frosch, 1992: 33-56; Güleç, 2009: 10). 

Çünkü modern zamanlarda normalleşme aslında bir yabancılaşma halidir; “normal 

dediğimiz şey baskılamanın, inkarın, bölünmenin, yansıtmanın, içe atmanın ve 

yaşantı üzerindeki diğer tahripkar eylemlerin bir ürünüdür. Varlığın yapısına toptan 

yabancılaşmadır” (Laing, 1993: 23-29).  

Daha öncede belirttiğimiz gibi aslında sadece normalliğin değil aynı zamanda 

anormalliğin de sağlılıkla ilişkili, eşdeğer olduğu, normal ve anormal kavramlarının 

biraz da kültürlerarası farklılıklardan dolayı oluştuğunu belirtilir. Bir anlamda bir 

kültürde neyin anormal, sağlıksız veya hastalık ifadesi olduğunu yine o kültürün 

toplumsal anlaşmaları belirlemektedir (Ingleby, 1994; Foucault, 2000: 91-96; 

Candansayar, 2001). 

Normal ve anormali birbirinden ayırmadaki güçlüklerden biri de farklı 

kültürlerin farklı kişilik özelliklerini ideal olarak tanımlamasından kaynaklanır 

(Sayar, 2003b).  Titizlik, düzenlilik ve dakiklik gibi obsesif kişilik özellikleri batılı 

toplumlarda iş verimini arttıran, yaşamı kolaylaştıran bir kişilik özelliği iken Asya ve 

Latin Amerika ülkelerinde çok hoş karşılanmayan değerler olarak kabul edilir. Mistik 

deneyim yaşayan birinin vecd hali katatonik şizofreni olarak yorumlanabilir. Kızıl 

olmaktansa ölmeyi tercih eden bir A.B.D.li normal kabul edilirken ruhunu yitirdiğini 
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söyleyen biri deli tanısını alabilmektedir. Buna benzer örnekleri çoğaltmak 

mümkündür (bkz. Sayar ve Türkçapar, 1992: 22-23; Güleç, 2009: 14; Candansayar, 

2001; Ingleby, 1994). 

Bu faktörlere ilaveten, davranışın dinamik bir süreç olması nedeniyle gerek 

normal ve gerekse de anormal davranışları anlamada, davranışı oluşturan nedenlerin 

çözümlenmesi ve davranışta bulunan insanın dünyayı algılayış biçimi ve buna göre 

yaşamını sürdürme tarzının da bilinmesi gerekmektedir. Geçtan, (1993: 14) normal 

dışı olarak algılanan belirtilerin sadece insanın uyum yapma çabalarının yetersizliğini 

yansıttığını ancak yetersizliğin gerçek nedenini açıklamadığını ifade eder. Çünkü 

bireyin kendisini hasta hissetmesi ve bunu ifade ediş tarzı, bireysel, psikolojik, 

sosyal, dinsel ve çevresel gibi pek çok etmenin etkileşiminin bir ürünüdür 

(Candansayar, 2001). Winnicott’un ifadesiyle “çevresini tarif etmeden bir bebeği 

tarif edemeyiz” (aktaran: Sayar, 2000b). Bu nedenle sosyal öğrenmecilerin de ısrarla 

üzerinde durdukları gibi bireyin içinde yetiştiği sosyal çevresi, kültürel yapısı, dili 

vb. bilinmeden gerçekte onun ne veya kim olduğunu bilmemiz pek mümkün 

gözükmemektedir (bkz. Zimbardo, 1979: 112-123; Senemoğlu, 1997: 221-242; 

Schultz ve Schultz, 2001: 383-389; Korkmaz, 2004; Burger, 2006: 525; Onur, 2008: 

50-51; Plotnik, 2009: 457-479).  

Sonuç olarak, normal ve anormal davranışı birbirinden kesin sınırlarla ayırmak 

en azından şimdilik mümkün görünmemektedir. Geçtan’a göre (1993: 12) bilimsel 

açıdan bu ayırımı belirleyecek bir ölçüte sahip değiliz, psikolojik anlamda ölçüt 

kabul edilecek bir ‘normal’ modeli de henüz mevcut değildir. 

2.3. Ergenlikte Psikolojik Sağlık Sorunları 

Çocukluktan yetişkinliğe bir geçiş, ara dönem olan ergenlik, yaşamın diğer 

dönemlerine kıyasla daha sorunlu bir dönem olarak değerlendirilir. En azından konu 

ile ilgili araştırmalarda bunu görmek mümkündür. Ergenlik döneminde biyo-psiko-

sosyal değişimlerin etkisi, duygusal iniş-çıkışların daha yaygın yaşanması gibi 

faktörlerden dolayı psikolojik sağlık sorunlarında da artış görülebilmekte, ülkemizde 
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yaşanan sorunlar nedeniyle de gençlerin gittikçe karamsar olduklarını göstermektedir 

(Eskin, 2000; Ekşi, 2003). 

Psikolojik sağlık sorunlarının ergenlerde bu kadar artış göstermesinin şüphesiz 

birçok nedeni bulunmaktadır. Konu ile ilgili yazını takip ederek sıralayacak olursak; 

ebeveynlerin iş hayatına atılması, geleneksel aileden çekirdek aileye geçişle birlikte 

çocuğun yanı başında görebileceği rol modelin yokluğu ve cinsiyet rolünün 

muğlaklaşması, boşanmalar, çocuk yetiştirme biçiminden kaynaklanan değişiklikler 

ilk elden sayılabilir (Sayar, 2003b). Ekşi (2003), son yıllarda geleneksel çocuk 

yetiştirmedeki sorumluluk verme yerine çocuğun kendisini değerli hissetme akımının 

(self esteem movement) etkisiyle yetişen çocuklarda ‘kendini hep özel hissetme’ 

nedeniyle yetişkinler tarafından ayrıcalıklı davranılmadığında büyük öfke patlamaları 

ile çok sert ve ani çıkışların gözlendiğini açıklar. Yazar ayrıca A.B.D.’de çoğu 

gençlik sorununun yeterli aile denetimi olmamasından kaynaklandığını, yeterli aile 

denetimi görmeyen Afro-Amerikalı kızlarda cinsel yolla bulaşan hastalıkların daha 

fazla görüldüğünü açıklamaktadır. Sayar (2003b), benzer şekilde A.B.D.’li 

çocukların ebeveynleri ile iletişim yerine tv karşısında daha fazla zaman 

geçirdiklerini, tv karakterleriyle kolayca özdeşleştiklerini, normsuz ve amaçsız 

yetişmekten dolayı kişilik problemleri yaşayabildiklerini ifade eder. 

Psikolojik sağlık sorunlarının nedenlerinden birisi olarak kişilik yapısının etkili 

olduğunu dile getirilmektedir. Özellikle iyimser bir kişilik yapısına sahip olan 

bireylerin yaşam yönelimlerinin daha iyi, kendine güvenli ve problemleri çözmede 

daha etkin oldukları belirtilmektedir (Aydın ve Tezer, 1991). Yine iyimserlerin 

kötümserlere nispeten olumsuz yaşam olayları, tersliklerle başa çıkmada da başarılı 

oldukları ve stresli olaylarla kötümserlere göre daha iyi başa çıktıkları bilinmektedir 

(Burger, 2006: 331). Aydın ve Tezer’ in (1991), 392 üniversite öğrencisi ile 

iyimserlik, sağlık sorunları ve akademik başarı arasındaki ilişkiyi inceledikleri 

çalışmalarında; iyimserlik ile akademik başarı arasında pozitif ilişki, iyimserlik ile 

sağlık sorunları arasında ise negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Bir başka deyişle 

iyimserlik akademik başarıyı olumlu etkilemekte, sağlık sorunlarını da azaltmaktadır. 
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Psikolojik bozuklukların yaygınlaşmasında kısa zamanda hızlı artışların olması 

aynı zamanda sosyal çevredeki değişikliklerle de açıklanır. Ak ve Sayar’ a (2002) 

göre toplumsal etmenler biyolojik ve ruhsal etmenler gibi bireylerde kişilik 

bozukluğuna neden olabilmektedir. Sosyal çevredeki değişiklikler, çözülmeler 

fiziksel emniyet hissini tahrip ederek, cinsel ve saldırgan dürtülere karşı daha 

müsamahakar davranarak, yakın ilişkilerini olumsuz etkileyerek ruhsal 

rahatsızlıkların ortaya çıkışını kolaylaştırabilmektedir (Sayar, 2003b). 

Öztürk ve arkadaşları (2007) ise ergenlikte ruhsal problemlerin kaynaklarından 

biri olarak internet bağımlılığını göstermektedir. Onlara göre internet kullanımı 

öğrencilerin sosyal ilişkilerini, ruhsal ve bedensel gelişimlerini, akademik başarı ve 

kişilik özelliklerini olumsuz etkilemektedir. İnternet bağımlılarının depresyon ve 

kompulsif eğilimlerinin daha yüksek olduğu, sosyal anksiyete bozukluğu olan 

gençlerin de kaçış aracı olarak internete yöneldikleri, psikoaktif madde, alkol ve 

kumar bağımlılığının da buna paralel olarak arttığı ifade edilmektedir. Yazarlara göre 

en yüksek risk grubunu 12-18 yaşlar arasındaki ergenler oluşturmaktadır. 

Öte yandan özellikle cinselliğin kız çocukları için ciddi ruhsal sorunların 

belirleyicisi olduğunu gösteren veriler aktarılmaktadır. A.B.D.’de her yıl 1 

milyondan fazla bekar genç kız hamile kalmakta, yılda 3 milyon genç cinsel yolla 

bulaşan hastalıklara yakalanmakta, daha ilginci buna rağmen ergen hamileliği normal 

karşılanmakta ve ailelerince desteklenmektedir. Yazara göre 15-19 yaşlar arasındaki 

bekar kızlarda cinsel ilişki deneyimi % 45’ lere çıkmış, 19 yaşına gelen kızların 

yarıdan fazlasının cinsel deneyim yaşadıkları bildirilmiştir (Ekşi, 2003). 

Ergenlikle ilgili çalışmalar ve psikolojik sağlık uzmanları bu dönemde görülen 

sorunları üç temel sınıfa ayırmaktadır: 

1. Madde kötüye kullanımı 

2. İçe-yönelim sorunları (sorunlar bireyin kendisine, iç dünyasına 

yönelmiştir. Kaygı, depresyon, fobi, stres gibi) 
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3. Dışa-yönelim sorunları ( kişinin sorunları dışa yönelmiştir. Antisosyal 

bozukluk, saldırganlık, ergen suçluluğu, evden kaçma gibi) 

Bu genel sorunlar içindeki farklı psikososyal sorunlar bazen bir arada 

görülebilmektedir. Örneğin madde kullanımının depresyonu tetiklemesi gibi 

(Steinberg, 2007: 488). 

Psikososyal uyum8 ile ergenin kendini nasıl değerlendirdiği sorusu arasında 

doğrudan bir ilişki olduğunu gösteren pek çok araştırmadan söz edilir. Ferdinand ve 

arkadaşlarının gerçekleştirdiği (1999), 11-18 yaş gençler için kendini değerlendirme 

ölçeğinin kullanıldığı bir araştırmaya göre; ergenlerde içe-yönelim, anksiyete, 

depresyon, somatik sorunlar, sosyal sorunlar ve düşünce sorunları olduğu tespit 

edilmiştir. Benzer çalışmalarda orta yaşla birlikte sorun davranışların arttığını ve 

kızların erkeklerden daha fazla içe-yönelim probleminin olduğunu belirtirler (akt. 

Balat ve Akman, 2006). 

Balat ve Akman’ ın (2006) Ankara’daki 5 lisede 482 öğrenci üzerinde 

gerçekleştirdikleri çalışmada; kızlarda somatik sorunlar, anksiyete, depresyon, içe-

yönelim gibi alanlar yüksek çıkarken, erkeklerin suça yönelik davranışlarda daha 

yüksek puan aldıkları gözlenmiştir.  

Sosyal fobi, panik bozukluğu, madde kullanımı, major depresyon ve yeme 

bozukluklarının başlangıcı genellikle ergenlik döneminde gözlenmektedir. Bu 

nedenle okul yıllarında her sekiz ya da on çocuktan birinin davranış veya psikoloji 

problemleri yaşadığı ifade edilir (Mayes ve Cohen, 2006: 525). Aynı zamanda intihar 

düşüncesi veya girişiminin en üst düzeye geç ergenlik döneminde ulaştığı belirtilir. 

Hacettepe üniversitesi psikiyatri kliniğine başvuran ergenlerin en önemli başvuru 

sebepleri arasında; erkeklerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite, okul başarısızlığı, 

sinirlilik, bedensel yakınmalar, konuşma bozukluğu, kızlarda ise bedensel 

                                                 
8 Psikososyal uyum ile ruh sağlığı kavramı genellikle aynı anlamda kullanılır. Sorun daha çok 
psikososyal uyum veya ruh sağlığı ile tam olarak neyin kastedilmeye çalışıldığıdır (bkz. Yapıcı, 2007: 
40). Bu çalışmada da “psikolojik sağlık”ta olduğu gibi, her iki kavram eşanlamlı olarak anlaşılıp 
kullanılacaktır. 
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yakınmalar, sinirlilik, okul başarısızlığı ve intihar girişimi oluşturmuştur (Akdemir 

ve Çetin, 2008). 

Çelik ve arkadaşları (2009), Çukurova üniversitesi ruh sağlığı kliniğine 

başvuran 297 ergen üzerinde yaptıkları çalışmada anksiyete bozukluğu olan 

ergenlerde kliniğe en sık başvuru nedeni olarak; huzursuzluk ve kaygılar (% 50), 

öfke patlamaları ( 16. 7), depresyonu olanlarda ise en sık başvuru nedeni; keyifsizlik 

(%26. 6), dikkatsizlik (% 10) olarak saptanmıştır. Aynı araştırmada intihar davranışı 

ile depresyon, borderline kişilik bozukluğu, kişilerarası güçlükler ve aile ile çatışma 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Ergenlik döneminde görülen psikolojik bozuklukların oranına gelince; DEHB 

% 3-10, davranım ve karşı gelme bozukluğu % 3-5, major depresyon % 1.3-7,  

aksiyete bozuklukları % 0.2-9.3,  psikiyatrik bozuklukların ergenlerdeki sıklığı % 

4.6-50.4 şeklinde gerçekleşmektedir. Tanı konan ergenlerin yaş ortalamasının 13 

olması ve 12 yaş sonrasında sosyal ve davranışsal uyumun bozulması da literatür ile 

uyumlu bulunmuştur (Çelik ve arkadaşları, 2009). 

Ergen psikolojik sağlığını etkileyen faktörlerden birisi olarak medya 

gösterilmektedir. Ekşi’ye (2003) göre, eğlence medyası bireylerin rastgele cinsel 

yaşama girdiği mesajını vermektedir. Bir sonuç beklenmeyen, karşılıklı duygu 

içermeyen, doğum kontrol yöntemi kullanmayan kolay ilişkiler olarak sergilenir. 

ABD’de bir TV kanalında ortalama bir günde 14 bin cinsel referans verilir ya da 

cinsel şaka gösterilir. Bu yönüyle medya gençlerde; şiddet ve saldırgan davranışın, 

alkol ve sigara kullanımının, riskli davranışların, erken yaşlardaki cinsel 

davranışların sebebi olarak gösterilmektedir. 

Son olarak ruhsal hastalıkların bu kadar artmasının nedeni olarak Sayar 

(2003b), Smith’den (1994) alıntı yaparak ümit yetersizliğine işaret eder. “Cennet ve 

cehennem, kurtuluş ve cezalandırılma gibi dini ilgiler hayata anlam sağlamaz 

olduğunda, dini ümit yerini ilerlemeye duyulan inanca bırakmıştı. Bu inanç ileride 

her şeyin mutlaka iyi olacağını, cennette olmasa bile bu dünyada ileri bir gelecekte 

daha iyi bir ömür süreceğimizi telkin ediyordu. Savaşlar, çevre kirlenmesi, dünya 
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kaynaklarının eşitsiz dağılımı gibi bir dizi nedenle ümit karamsarlığa dönüşmüştür… 

Soljenitsin’in dediği gibi (2002): ‘modern insanın refah seviyesi ne kadar yüksekse, 

tüyler ürpertici ölüm korkusu ruhunu o kadar derinden yaralıyor’” (Ümit ve 

ümitsizlik için bkz. Kierkegaard, 1997; Kimter, 2002). 

2.3.1. Depresyon 

Depresyon; duygusal, zihinsel, davranışsal ve bedensel bir takım belirtilerle 

ortaya çıkar (Tuğrul ve Sayılgan, 1997:1). Psikiyatri ve psikolojide depresyon genel 

olarak “çökkünlük” anlamında kullanılır. Aynı zamanda uyum güçlüğü, uyku, iştah, 

libido bozuklukları, çaresizlik, ilgi kaybı, değersizlik, yorgunluk, yaşama zevkinin 

kaybolması, derin keder, karamsarlık ve bazen eşlik eden ölüm düşünceleri 

depresyonun ayırıcı belirtileri ile psikiyatrinin soğuk algınlığı olarak görülür. 

(Özkan, 1993: 119; Geçtan, 1993: 159; Aşkın, 1994: 5; Littauer, 1997: 10-11; Alper, 

1997: 17-24; Mete, 1999: 75; Rosen, 1999: 27; Coşar, 2005). Sözcüğün Latince 

kökeni “depressus” yani ‘aşağıya çekme’ sözcüğünden gelmektedir. Depresyon ilk 

kez bir ruhsal hastalık tanımı olarak geçen yüzyılın sonunda Kraeplin tarafından 

kullanılmıştır (Coşar, 2005). 

Geçtan’a (1993: 159-162) göre karamsarlık, depresyonu normal üzüntüden 

ayıran en önemli öğedir. Kişinin o anda başına gelenlerin gelecekte de kendisini 

bulacağına ya da içinde bulunduğu durumun hiç değişmeyeceğine (Güleç, 2009: 20) 

olan inancı depresyonun temel özelliğidir. Bir yönüyle depresyon, geçmişin bozuk 

ilişkileri temelinde yaşanan bir kendine saygı sorunudur. Geçmişin bu bozuk 

ilişkileri sonradan psikosomatik belirtilere neden olabilmektedir. Psikosomatik 

hastalarda aleksitimi9 de yüksek oranda görülür (Güleç ve arkadaşları, 2005).  

Freud, depresyonun içedönük bir öfke olduğunu söyler. Ona göre 

depresyondaki insanlar bilinçsiz bir biçimde öfke ve düşmanlık duyguları yaşarlar. 

İnsancıl yaklaşım, depresyonu kendine saygı olarak açıklarken, davranışçılar, 

yaşamımızda çok az şeyi yapmaya değer bulduğumuzdan kaynaklandığını, 

                                                 
9 Aleksitimi: duyguların söz yokluğu, duyguları tanıma ve tanımlama zorluğu, kelimelere 
dökülemeyen duyguların bedenselleştirilmesi (bkz. Sayar, 1995: 13-17). 
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bilişselciler ise olayları hatalı yorumlama nedeniyle depresyona girdiğimiz şeklinde 

açıklarlar (Burger, 2006: 29-31). 

Son yirmi yıl içerisinde yapılan araştırmalar sadece depresyonun değil aynı 

zamanda genel olarak tüm ruhsal hastalıkların toplumda düşünüldüğünden çok daha 

ileri boyutta olduğunu, nüfusun yaklaşık % 50’ sinin hayatları boyunca en az bir kez 

ruhsal hastalıklara yakalandığını, bu hastalıkların başında ise depresyonun gelmekte 

olduğunu göstermektedir (Özgüven, 2005). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına 

göre ise tüm dünyada yaklaşık yüz milyon kişinin depresyon geçirdiği 

bildirilmektedir. Araştırmalar depresyon oranının son 25 yılda on kat arttığını 

göstermektedir. Türkiye’de ise depresyon oranlarının % 10 civarında seyrettiği 

belirtilmiştir (Mete, 1999: 81; Coşar, 2005). 

Depresyona girmede cinsiyetler arası farklılığı açıklayan görüşler mevcuttur. 

Buna göre, toplumsal kadınsı rol, kadınların kendilerini savunmasız hissetmelerine, 

daha az umut etmelerine, stres karşısında güçsüz ve savunmasız tepkiler vermelerine 

neden olmaktadır (Taşğın ve Çetin, 2006). Erkeklerde ise kültür ve öğrenme sonucu, 

güçlü olma davranışı sergileme, çözüme dönük aktif davranış sergileme, teslim 

olmama, çaba harcama şeklinde tepkiler gözlenmektedir. Bir anlamda erkekler 

kabullenme yerine mücadele etmeyi daha çok tercih etmektedirler (Çınar, 2005a). 

Çocukluk ve gençlik dönemi depresyonunu ele alan çalışmalar incelendiğinde 

iki önemli sonuç kayda değer olarak karşımıza çıkar. Birincisi, 20. yüzyılın son 

yarısında doğan çocukların ergenlik dönemine geldiklerinde depresyona girme 

ihtimallerinin yüksek olmasıdır. Diğeri ise, günümüzde ergenlik dönemi 

depresyonunun daha önceki kuşaklardan daha sık görüldüğüdür (Eryüksel ve Akün, 

2003). Depresyonun ergenlikteki görünümünde ise, dış odaklı kontrol algısı, olumsuz 

olayların nedenlerini kendine yükleme ile ilişkili olduğu ifade edilmektedir (Eskin, 

2000). Major depresyon tanısı alan ergenlerin sıklıkla sinirlilik, dikkat eksikliği, okul 

başarısızlığı ve intihar yakınmalarında bulundukları tespit edilmiş, son araştırmalar 

ışığında depresif bozukluğu olan ergenlerde kendine zarar verme ve intihar düşüncesi 

veya girişiminin arttığı belirtilmiştir (Akdemir ve Çetin, 2008). 
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Ergenlik döneminde başlayan depresyon çocukluktakinden farklı olarak 

yetişkinlikte de devam edebilen, erken başlangıçta kalıtımın önemli bir etkisinin 

olduğu düşünülen ve gelişimi olumsuz etkileyen bir niteliktedir. Bu nedenle 

ergenlerde görülen duygulanım bozukluklarının görülme sıklığı, belirtileri ve 

tedavileri benzerlik gösterir (Şenol, 2005).  

Depresyon sıklığı; okul öncesinde % 0.9, okul döneminde % 1.9 ve ergenlerde 

% 4.7 olarak bildirilmiştir. Ancak tüm depresyon tipleri dikkate alındığında bu oran 

% 10’ lara çıkmaktadır (Toros, 2002; Şenol, 2005). Steinberg (2007: 518) ergenlerin 

% 3’ünün ağır depresyon, % 25’nin ise hafif düzeyde depresyon yaşadığını 

bildirmektedir. Türkiye’de ise ergenlerde depresyon yaygınlığı %12.55 oranında 

bulunmuştur. Depresyon oranları 13 yaşına kadar kız ve erkeklerde eşit iken 13 

yaşından sonra kızlarda erkeklere göre 2-3 kat daha fazla görülmektedir (Taşğın ve 

Çetin, 2006). 

Ekşi (2003), 1997-1998 yıllarını kapsayan bir araştırmada, A.B.D.’li çocuk ve 

gençler gelişmiş diğer 28 ülkenin gençleriyle karşılaştırıldığını ve depresif belirtilerin 

en düşük Avusturyalı gençlerde, en yüksek ise A.B.D.’li çocuk ve gençlerde 

görüldüğünü aktarır. A.B.D.’li gençlerde son altı ay içinde 11 yaşındaki erkek 

çocuklarda %32, kızlarda % 38; 15 yaşındaki erkeklerde % 34 ve kızlarda % 49 

depresyon belirtilerine rastlanmıştır. 

Depresyonun nedenlerine gelince, Cansever’e (2005) göre depresyonun 

etiyolojisinde rol oynayan etkenler; biyolojik, genetik ve psikososyal olarak 3 grupta 

ele alınabilmektedir. Konumuzla ilgili olan psikososyal etkenler arasında küçük 

yaşlarda ebeveyn kaybı, aile içi patoloji (Eryüksel ve Akün, 2003), çeşitli yaşam 

olayları, bireysel yatkınlık ve stresin olabileceği vurgulanır (Taşğın ve Çetin, 2006; 

Steinberg, 2007: 518). Şenol (2005) ise, günümüz gençlerinin geçen yüzyılla 

kıyaslandığında daha erken puberteye girmelerini, okul ve başarı beklentisini ve 

çevresel uyaranları ergenlerdeki bu hızlı depresyon artışının nedenleri olarak sıralar. 

Toros (2002), ergenlik dönemi depresyon nedenlerini; ailede patoloji olması, 

parçalanmış aile, ebeveynlerden birinin ölümü, madde bağımlılığı, boşanma gibi 
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ailesel risk etmenleri ile stres, güvensizlik, düşük benlik saygısı, popüler olamama, 

akran veya öğretmenlerle sorun yaşama, önceden depresyon yaşamış olma, doğal 

afetler gibi çevresel ve psikososyal risk etmenleri olarak değerlendirir. Yazara göre 

sigara kullanımı ve madde kullanmada risk faktörü oluşturur. 

Taşğın ve Çetin ise (2006), ergenliğe erken veya geç girmenin her iki cinste de 

depresyon riskini arttırdığını aktarırlar. Yine cinsel kimliğinden memnun olmama, 

fiziksel veya cinsel taciz, aynı cinsi çekici bulma ve erken cinsel deneyim yaşama da 

sebepler arasında gösterilir. Ayrıca fiziksel hastalıklar ve somatizasyon ile uzun 

süreli stres yaşama ve maddi yoksunluğun da depresyona neden olduğu 

belirtilmektedir.  

Ruhsal hastalık ya da uyumsuzluk yaşayan ergenlerin hepsi aynı zorlukları 

yaşamamakta, bir kısım ergenlerin daha dayanıklı olduğu ve bunun nedeni olarak da 

koruyucu etkenlerin dayanıklılık düzeyini etkilediği saptanmıştır (Batur, 1998). 

Yüksek riskli ergenlerde belirlenen koruyucu etkenler şu şekilde 

sıralanmaktadır: 

a. Kişisel değişkenler: İyi huylu, vicdan sahibi, öz değer duygusu olan, 

iletişim becerisine sahip, sosyal olarak etkileyici, dayanıklı kişiler 

b. Ailenin özellikleri ve bakım verme yöntemleri: Ebeveynlerin hayatta 

olması, boşanma olmaması, güvenilir bir figür, sıcaklık, yakınlık, zorluklarda 

yanında olma, ailenin geçmişinde depresyon olmaması gibi. 

c. Bağlılık: Stresli ortam ve durumlara karşı bağlılık koruyucu bir 

etkendir. Bağlılık, aile, arkadaş çevresi, okul olabileceği gibi din veya toplumsal 

değerler de olabilir (Taşğın ve Çetin, 2006). 

Son zamanlarda yapılan araştırmaların ergenlikteki depresyonun öncelikle aile 

ilişkileri ile sıkı bir bağlantı içinde olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Eryüksel 

ve Akün’ün (2003) ergenler üzerinde yaptıkları araştırmaya göre; depresyonda olan 

ergenlerin aileleri ile daha fazla stres, anlaşmazlık, ilişkilerde çatışma yaşadıkları 

tespit edilmiştir. Yine depresyonu olan ergenlerin olmayanlara göre ailelerine karşı 
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daha fazla bilişsel çarpıtma (haksızlık, mahvedilme, kısıtlama, katı kurallar vb.) 

kullandıkları gözlenmiştir. 

2.3.2. Anksiyete 

Kaygı; nedeni açık olmayan korku ya da giderilemeyen sıkıntı, güvensizlikten 

doğan tedirgin edici duygu, tasa ve kuşku, tehlike duygusunun oluşturduğu korku ve 

bunaltı olarak tanımlanır (Köknel, 1989: 230; Hançerlioğlu, 1993: 223; Budak, 2000: 

437; Güleç, 2009: 159-160). Nesnesiz olması nedeniyle korkudan farklıdır. 

Korkunun belirli bir nesnesi varken, kaygıda yoktur (Hançerlioğlu, 1993: 223; Dağ, 

1999; Budak, 2000: 437).  Horney (1994: 33), korku ve kaygının tehlikeyle orantılı 

tepkiler olduğunu, ancak korku durumunda tehlikenin açık ve nesnel olduğunu buna 

karşın kaygı durumunda gizli ve öznel olduğunu belirtir. 

Razi (2005; 102-106) ise stresi, aşırı ve üzüntü veren düşünce, anksiyeteyi ise 

endişe kavramlarıyla açıklar. Ona göre bu iki anormal durum aşırı olduklarında 

istediklerimizi elde etmemizi engellemek suretiyle bize elem ve eza verir. Stres ve 

kaygının normal seviyede tutulması bu anlamda önemlidir. Aksi takdirde yüksek 

düzeyde olmaları bedeni zayıflatarak yorgun düşürür, mutluluğu engeller. Aynı 

zamanda üzüntünün düşünceyi ve aklı bulandırdığı (bilişsel terapide mantık yürütme, 

sağlıklı düşünmeme veya Ellis’ in akılcı düşünmesi gibi), bireyi hem bedensel hem 

de ruhsal olarak olumsuz etkilediğini ifade eder. 

Bazı psikologlar korku ile kaygı arasında üç temel farklılığın bulunduğunu 

belirtirler; 

1. Korkunun kaynağı belli iken, kaygının belli değildir. 

2. Korku kaygıdan daha şiddetlidir. 

3. Korku kısa süreli iken, kaygı uzun sürelidir (Cüceloğlu, 1994: 277). 

Geçtan (1995: 244), Horney’in yazılarında korku ve anksiyeteyi sık sık bir 

arada eşanlamlı olarak kullandığını, ikisinin de tehlikeye karşı geliştirilmiş duygusal 

tepkiler olduğunu, her iki duyguda da titreme, terleme, ölüm korkusu yaratabilecek 
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kadar hızlı kalp atışlarının olduğunu aktarır. Kaygı, neredeyse her şeyle ilgili aşırı ve 

gerçekçi olmayan endişelere kapılmak veya kötü şeylerin olacağını hissetmekle 

karakterize edilir. Yetişkinlerde yaklaşık olarak % 5 oranında görülüyor. Kadınlarda 

yaygınlığı (% 6.6), erkeklerden (% 3.6) yaklaşık iki kat daha fazla seyretmektedir 

(Plotnik, 2009: 517). Kaygı yaşayan insan bir şeylerden korkmuş gibidir ve kendini 

aşırı rahatsız hisseder, kuruntuludur, iç sıkıntısı çeker ve bu hoş olmayan duygularını 

sadece kendisinin fark ettiği düşünür. Klinik tabloda huzursuzluk, gerginlik, 

uykusuzluğa dönen öfke patlamaları, ölüm ya da çıldırma korkuları, kalp çarpıntısı, 

nefes alma güçlüğü, baş dönmesi, uyuşma, ellerin terlemesi, yorgunluk, bitkinlik gibi 

bir takım belirtiler eşlik eder  (Dağ, 1999). 

Kaygının kaynağı olarak; bilinmeyen zamanda ölüme yazgılı olduğumuzu 

bilmek, bilinçli varlıklar olmamız, yaşamımızdaki kararları bilinçli bir şekilde 

vermek ve sorumluluğuna katlanmak zorunda olmamız, varoluşsal bunaltı ve 

beraberinde gelen anlamsızlık gibi felsefi nedenlerin yanı sıra; desteğin çekilmesi, 

olumsuz bir sonucu beklemek, iç çelişki ve gelecekte ne olacağını bilememenin 

getirdiği belirsizlik gibi psikolojik sebepler sıralanır (Cüceloğlu, 1994: 277; Güleç, 

1999).  

Yalom (2000: 86-91), araştırmaların dindar kişilerde daha az ölüm anksiyetesi 

olduğunu aktarır. Yine daha bilinçli düzeyde bulunan dindar denekler, ölümü 

oldukça olumlu bir havada karşılamakta ancak sezgisel düzeyde anksiyeteye 

yenilmektedirler. Ona göre psikolojik anlamda olgunlaşmamış yaşlılarda ve 

psikiyatrik hastalarda yüksek ölüm kaygısından söz etmek mümkün görünmektedir.  

Horney ise ölüm korkusunun temelinde aslında yaşama isteğinin olduğunu ve bu 

çatışmanın anksiyeteye yol açtığını savunur (akt. Geçtan, 1995: 245). 

Rollo May “çağımız insanının sorununu; dünyada kontrolü dışında olup 

bitenler karşısında bireyin ruhsal dünyasındaki bütünlüğün bozulması sonunda 

yabancılaşma ve keder duygularının ortaya çıkması ve bununda güçsüzlük ve 

kaygıya yol açması” şeklinde formüle etmektedir (akt. Dağ, 1999). Sayar (2000c) ise 

“Anksiyete bir benlik olarak varlığına temel kabul ettiği bir değere yönelik tehdidin 

yol açtığı endişe” şeklindeki tanımından sonra, insan için yaşanmaya değer belirli 
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değerler tahrip edildiğinde kişinin kendi varlığının da tahrip edileceği korkusunu 

hissedeceğini dile getirir. 

“Freud’e göre anksiyete, fiziksel ya da toplumsal çevreden gelen tehlikelere 

karşı bireyi uyarma, gerekli uyumunu sağlama ve yaşamı sürdürebilme işlevlerine 

katkıda bulunur. Ne var ki anksiyete, nevrotik anksiyetedeki gibi gerçekdışı ve 

mantığa aykırı bir nitelik alırsa, uyum sağlamaya yardımcı olan işlevini yitirir ve 

normal dışı davranışların kaynağı olur (Geçtan, 1995: 48-49). Freud (1995; 39-41), 

dindarlardaki suçluluk, iç güdüleri baskı altına alma ve cezalandırılma korkusunun 

kaygı oluşturduğunu, süreç içerisinde nevrotik bir görünüme dönüştüğünü ifade eder.  

Sullivan Freud’den farklı olarak kaygı sürecini kişilerarası ilişkilerin 

etkilediğini, Horney ise bilincaltı dürtülerin kaygıyı tetiklediğini, ancak kaygının 

özellikle bu dürtüler kültürel, sosyal öğelerle çatıştığı zaman yaşandığını ifade eder 

(Burger, 2006: 201). Bu nedenle Dürü (1999), günümüzde insan için tehdit 

unsurunun değiştiğini, büyük oranda sosyal boyutun tehdit haline geldiğini, 

insanların geçmişten farklı olarak sosyal olaylarla ilgili kaygı duyar hale geldiklerini 

belirtir. 

Kaygının ergenlik döneminde ki görünümüne gelince; araştırmalar kaygı 

bozukluğunun ergenlikte yaygın olarak görüldüğünü söylüyor. Burger (2006: 199-

200), 1980’lerden itibaren çocuklardaki kaygı düzeyinin geçmişe oranla daha yüksek 

çıktığını, bir anlamda gerçekten de bir kaygı çağına girdiğimizi vurgular. Hatta 

çağdaş edebiyatın öncüleri olarak gösterilen Kafka, Sartre, Auden gibi yazarlar 

eserlerinde kaygı çağının temel karakteristikleri olan korku, kaygı ve tedirginliği 

yansıtmışlardır. Kaygı çağı 1940’lardan itibaren ruhbilim dünyasının temel 

araştırmaları arasındaki yerini almıştır (Köknel, 1989: 69). Yalom (2000) ise 

ergenlerdeki ölüm korkusunun diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu 

sonucunu aktarır. 

Birçok ergen için anksiyete hislerinin zararsız, geçici ve gelişimin belirli bir 

dönemi ile ilişkili olduğu belirtilir. Ancak kaygının akran bağlarının güçlenmesi, 

aileden bağımsızlığın artması ve uyanan cinselliğin keşfini engelleyici bir yönünün 
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de olduğu bilinmektedir. Hayward ve Collier (2008: 181), çoğu ergenin tedavi 

edilebilir bir anksiyeteye sahip olduğunu ancak bunun farkında olmadıklarını 

aktarırlar. Onlara göre tedavi edilmeyen kaygı bozukluğu depresyon, intihar eğilimi 

ve madde suistimalini tetiklemektedir. 

Çocuk ve ergen kaygı bozukluklarının oluşumunda birbirilerini etkileyen; 

çevresel, genetik, gelişimsel ve psikolojik faktörlerin (ebeveynde patoloji, ayrılık 

anksiyetesi, depresyon, okula gitmeyi reddetme, davranışsal ketlenme, başarısızlık, 

madde kullanımı vb.) etkili olduğu belirtilmektedir (Gökler, 2005). Aral ve Başar ise 

(1996) ergenlikte kaygının okul ortamında sık karşılaşılan bir durum olduğunu, 

özellikle sınavların en fazla kaygının yaşandığı durumlar olduğunu ifade ederler. 

Örneğin, Aral ve Başar’ ın (1996) Anadolu lisesi sınavına hazırlanan ve 

hazırlanmayan 350 öğrenci üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmada; sınava hazırlanan 

kız öğrencilerin kaygı puanları diğerlerine göre daha yüksek bulunmuştur. 

Erkeklerde ise anlamlı bir fark bulunmamıştır. Aynı çalışmada eğitim düzeyi yüksek 

ailelerden gelen ve sınava hazırlanan öğrencilerin kaygı puanları daha yüksek 

çıkmıştır. 

Ergenlik dönemi belli başlı kaygıları şu şekilde sıralanmaktadır; sağlık, kişilik, 

aile ve ev, sosyal hayat, kız-erkek arkadaşlığı, din ve ahlak, okul meslek ve gelecek 

kaygıları (Çevik, 2005). Ülkemizde yapılan bir araştırmada (15-17 yaş arası gençler 

üzerinde) gençlerin başlıca korkularının ölüm ötesi olduğu ve %40,1’ nin yanarak, 

boğularak, hastalanarak ve acı çekerek ölmekle ilgili sürekli kaygı içinde oldukları 

tespit edilmiştir (Özkan, 1984;  Akt. Çevik, 2005).   

Ekşi (2003), 1952-1993 yılları arasında 2000 Amerikalı öğrenciye sürekli 

anksiyete testlerinin uygulanması sonrasında anksiyetenin % 20 oranında arttığını, 

anksiyetenin artmasıyla boşanma, işsizlik, yalnız yaşama, güven eksikliği, insanlarla 

yakın ilişkiye girememenin de buna paralel olarak arttığını açıklamaktadır. 

Bir diğer çalışmada ise Amerika da 15-54 yaşlar arası 8000 kişi ile görüşülerek 

DSM tanı sistemi uygulanmış ve sorunlar tanımlanmıştır. Buna göre deneklerin % 

50’ sinde ömür boyu süren bozukluklar tespit edilmiş ve en sık görülen zihinsel 
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bozuklukların başında madde kullanımı (% 27) gelirken, ikinci sırada kaygı 

bozukluklarının ( % 25) geldiği tespit edilmiştir (Plotnik, 2009: 516). Anksiyete 

haricinde temel belirtisi kaygı olan, panik bozukluk, stres bozukluğu, fobiler ve 

obsesif-kompulsif bozuklukta anksiyete bozuklukları başlığı altında değerlendirilir 

(bkz. Köknel, 1989: 229-243; Shiffer, Klein, Sider, 1994: 149; DSM-IV, 1994: 171-

187).10 

2.3.3. Özsaygı (Benlik Saygısı) veya Olumsuz Benlik 

Yıldız (2006), benliği: “Kişinin kendi kimliği, değeri, yetenekleri, sınırları, 

değer yargıları, amaçları, vb. gibi kendisi hakkında algılayabildiği görüşlerinin, 

duygularının ve tutumlarının tamamı; bireyin kendi benliğine ilişkin tanımı, kendine 

ilişkin zihinsel tablosudur.” şeklinde tanımlar. Kişinin “ben” veya “benim” olarak 

ifade ettiği şeylerdir. Her birini bir diğerinden ayırt eden, farklı kılan özelliklerimiz, 

bireyde bütünü oluşturan parçaların, hem birbirlerine hem de çevreye karşı 

geliştirdikleri ilişkidir.  

Benlik saygısı kavramına gelince, Bacanlı (1997: 13), James’ten bu yana 

kişilerin kendilerinin değeri ile ilgili yargılarının benlik saygısı (self-esteem) olarak 

tanımlandığını söyler. Ona göre benliğin özellikleri; kendini algılama, 

tutarsızlıklardan sıyrılma, davranışlarına yön verme, kendinin bilincinde olma ve ben 

bilinci ile kişinin davranış, duygu, düşünce ve inançlarını yönlendirmesi şeklinde 

sıralar. Buradan hareketle denilebilir ki dinler de koydukları kurallar yoluyla 

bireylerde otokontrol, iç disiplin geliştirerek benlik yapılarını etkilemektedirler. 

Yavuzer’e (2000) göre ise, bireyin ne olduğu ile ne olmak istediği arasındaki 

farka ilişkin duyguları benlik saygısını gösterir. Diğer bir deyişle benlik saygısı, 

insanların birer birey olarak, değerleri konusunda ulaştıkları kanı, kendini 

beğenmesi, onaylaması ve kendinden hoşnut olmasıdır. Başka bir deyişle özsaygı; 

bireyin kendilik bilincine nasıl baktığıdır. Yani “Olduğunuzu düşündüğünüz insan 

tipini beğeniyor musunuz?” sorusunun cevabıdır (Burger, 2006: 486). Özsaygı ile 

                                                 
10 Çocuk ve ergenlerde anksiyete bozuklukları (panik bozukluk, stres bozukluğu, fobiler ve obsesif-
kompulsif bozukluk) için bkz.(Gökler, 2005; Geçtan, 1995: 185; Ekşi, 2011g; DSM-IV, 1994: 171-
172). 
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ilgili yapılmış bir araştırmada, özsaygısı yüksek ve düşük öğrencilerin bir sınavda iyi 

ya da kötü not aldıklarında nasıl tepki gösterdikleri araştırılmış, deneklere girecekleri 

sınavın zekâyı ölçtüğü söylenmiş ve sahte geri bildirimler verilmiştir. Özsaygısı 

düşük bireyler birinci sınavda başarısız olduklarını öğrendiklerinde ikinci sınava 

çalışmaya isteksiz davranmış, başarısızlık göstermiş, hatta sınavı yarım 

bırakmışlardır. Özsaygısı yüksek olan bireyler ise sonuçlara takılmadan ikinci 

sınavda da ellerinden geleni yapmışlardır (Burger, 2006: 486). 

Sayar (2003a) ise, benliğin bireyle sınırlı olmayıp, ben olmak veya benlik 

denilen şeyin tarihsel ve kültürel bağlamdan, içinden neşet ettiği toplumun değer ve 

yargılarından etkilendiğini belirtir.  Dolayısıyla tarihten ve kültürden bağımsız bir 

benlik yoktur, evrensel bir benlik değil yerel benlikler vardır. Bu nedenden dolayı 

ergen benliğinin değeri, tutarlı bir inançlar ve değerler sistemi olarak bütünleşmesi 

sayesinde gelişir (Güvenç ve Aktaş, 2006). 

Benliğin İslam psikolojisindeki karşılığı olarak, tasavvufta –tam karşılığı 

olmasa da “ nefs ” kavramıyla anlatılır. Kişisel gelişimde, benliğin dönüşümünde 

nefsin önemli bir fonksiyonu vardır. Hatta belki de en önemli fonksiyon olarak 

“nefs” ön plana çıkar. “Kendini bilen Rabb’ini bilir.” hadisi evrensel benlikle 

birleşmenin yolu olarak insanın kendi benliği bilmesini işaret eder. “Kur’an-ı Kerim 

insanın psikolojik varlığından söz ederken en çok  “nefs” kavramını kullanmıştır. 

Sadece birkaç yerde geçen  “ruh” kavramı ise, kullanıldığı yerlerin hiçbir yerinde 

insan kişiliğini niteleyici bir anlama sahip değildir. Denilebilir ki nefs, kendilik 

bilincine sahip canlı özneyi ifade ve işaret eden psikolojik bir kavramdır. Ruhsal 

hayatın temel ögesi ve kaynağı olan nefs algılarının toplayıcısı, eylemin ve ilişkilerin 

merkezidir.” (Hökelekli, 2006; 410-411). Tasavvuf psikolojisine yönelik yazılmış 

eserlerde de benliğin yani nefsin dönüşümüne dair bu olguları görmek mümkündür. 

(bkz. Shafii, 1988; Spiegelman, 1994; El-Muhasibi, 1998; Sayar, 2000; S.Kılıç, 

2000; H.Kılıç, 2001; Schimmel, 2001;  Frager, 2003; Frager, 2009).  

İbn-i Rüşd (2007: 2) ise, insanda nefsin bedeni tezahürleri olarak 

gerçekleştirdiği; duyu algısı, gazap (öfke) ve şehvet (tutku) gibi fiillerden söz eder. 

Öfke, şehvet arzusu ve eğiliminin ise aklı ötelediği ve bireyin hedeflerini 
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gerçekleştirmesine engel olduğu söylenir (Ebu Bekir Razi, 2004: 26). Dolayısıyla 

olumlu bir psikolojik sağlığa sahip olmak ve sağlıklı bir benlik oluşturmak için 

insanın kaçınması gereken unsurlar arasında; haz, narsistik eğilim, kıskançlık, öfke, 

yalan, cimrilik, stres ve anksiyete düşünceleri, üzüntü, açgözlülük, sarhoşluk, aşırı 

cinsel eğilim, rütbe/makam düşkünlüğü gibi faktörler sıralanır (Ebu Bekir Razi, 

2004: 56). 

Kuşkusuz inanç ve değerler sisteminin ilk nüveleri ailede atılmaktadır. Doğal 

olarak aile, özsaygı ihtiyacının büyük oranda karşılandığı kurum olma özelliğine de 

sahiptir. Özellikle ebeveynlerin çocukları ile ilgili yaptıkları değerlendirmeler 

sonraki yıllarda çocuğun kendisi ile ilgili olumlu veya olumsuz değerlendirmelerini 

de büyük oranda belirleyecektir (Argyle, 2006b).    

Musaoğlu ve Güre’nin (2005), ilk, orta ve son ergenlik dönemlerindeki 758 

öğrenci ile gerçekleştirdikleri çalışmada; ilk ergenlik dönemindeki kızlar hariç diğer 

bütün yaş gruplarındaki kız ve erkeklerin davranışsal özerkliğini anneden algılanan 

kabul ve ilginin oluşturduğu tespit edilmiştir. 

İnelman’ın (1996) Boğaziçi üniversitesine devam eden 18-26 yaş arası 140 

kişilik öğrenci grubunda yaptığı çalışmada, özsaygıyı etkileyen faktörler arasında; 

kadınların başkalarınca beğenilmek, takdir edilmek, aileleri ile ilişkiler vb. konulara 

erkeklere oranla daha fazla önem verdikleri ve bu konularda kendilerinden 

memnuniyet duydukları, erkeklerin ise özel yetenek ve beceri konularında daha emin 

oldukları gözlenmiştir.  

Erkekler, orta sınıf ergenler ve Afrika kökenli Amerikalı gençler kadınlara, 

daha az varlıklı gençliğe ya da beyaz ergenlere göre daha yüksek benlik saygısına 

sahip oldukları aktarılmaktadır (Steinberg, 2007: 312). Yüksek benlik saygısının ana-

baba onayı, akran desteği ve okul başarısı ile ilişkili olduğu da bilinmektedir. Aynı 

şekilde yüksek benlik saygısı, daha iyi psikolojik sağlıkla da ilişkilidir. Oysa düşük 

benlik saygısı, çok sayıda duygusal sorunlarla ilişkilidir. Örneğin düşük özsaygının 

öfke ve depresyonla ilintili olduğu, düşük özsaygılı bireylerin kötü not aldıklarında 

daha depresif, engellenmiş ve hayal kırıklığı duyguları yaşadıkları, özsaygı kararlılığı 
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yüksek olan öğrencilerin ise kötü haberlere karşı aşırı bir tepki göstermedikleri, 

strese karşı daha dayanıklı oldukları araştırmalarla gözlenmiştir (Güngör, 1998; 

Burger, 2006: 496; Akdemir ve Çetin, 2008). 

Ergenin benlik saygısının düşük olması ile davranış problemleri, içe yönelim, 

dışa yönelim, sosyal içedönüklük, anksiyete, depresyon, dikkat sorunu ve yıkıcı 

davranışlar arasında ilişki bulunmuştur. Saydam ve Gençöz’e (2005) göre düşük 

benlik saygısının nedeni; ebeveynden alınan olumsuz geribildirim, değersizleştirme, 

bireyselliğinin tanınmaması, önemsenmeme ve ailenin fonksiyonlarını yerine 

getirmemesi, aile içi iletişim, etkileşim sorunları olması ile bağlantılıdır. 

Kındap, Sayıl ve Kumru’nun (2008), 7-10. Sınıflarda okuyan 200’ü kız, 209’u 

erkek toplam 409 ergen üzerinde yaptıkları çalışmada; davranışsal kontrolün hem kız 

hem de erkek öğrencilerde benlik değerini arttırdığı ancak psikolojik kontrolün 

benlik değeriyle ilişkili olmadığı bulunmuştur. 

2.3.4. Somatizasyon 

Ergenlerin % 20’sine yakınının bir psikiyatrik rahatsızlıktan muzdarip olduğu 

tahmin edilmektedir. Ergenlerde psikiyatrik sorunların yaygınlığı ile ilgili net 

rakamlara sahip olmasak da sayıların benzer olduğu düşünülmektedir. Somatizasyon; 

ortada açıklayıcı bir fiziksel patoloji ya da patofizyolojik bir mekanizma olmamasına 

rağmen bir ya da birden fazla fiziksel şikayetin olması durumunda, duygusal stresin 

bedensel şikayetlere dönüştürüldüğü bilinçdışı sürecin bir ürünü olarak 

düşünülmektedir (Collier, 2008).  

Özkan’a göre ise (1993: 121-123) somatizasyon; bireyin duygulanımlarını, 

psikolojik gereksinimlerini, vücut belirtileri ile algılaması, yaşantılaması, ortaya 

koyması ve vücut dilini iletişim biçimi olarak kullanması sürecine verilen addır. 

Herhangi bir organik bozukluk belirlenemediği halde fiziksel semptomlardan 

yakınma ortak özelliktir. Dolayısıyla somatizasyon genel anlamda psikolojik kökenli 

sıkıntı, stres vb. nin bedensel bulgulara dönüşmesi olarak özetlenebilir. Aynı şekilde, 

beden duyumlarını abartılı algılama da nisbeten yeni olarak gündeme gelen bir başka 

etkendir. Abartılı algılama bedensel duyumlara aşırı dikkat kesilme, bedensel 
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duyumları yoğun ve rahatsız edici olarak algılama ile kendini gösterir. Birey, zayıf 

ve nadir beden duyumlarına odaklanarak onların bir hastalık habercisi olduğunu 

düşünür (Sayar ve Ak, 2001). Aktardığımız bu şikayetler, ergenin aile ve sosyal 

çevresi ile ilişkilerini de olumsuz etkileyebilmektedir. Şikayetlerin yoğunluğu, ilgi 

odağı olma gibi kısa süreli bir kazanıma yol açsada uzun vadede bu ilginin 

kaybolacağı düşüncesi kaygı unsuru olarak ortaya çıkabilmektedir. 

Somatizasyonla ilişkili olan ya da onu belirleyen etkenlerle ilgili çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır. Örneğin Collier, (2008) somatizasyonun pediatrik pratikte 

yaygın olduğunu bildirir. Çocuk ve ergenlerde en yaygın somatik belirtilerin baş 

ağrısı olduğunu da ekler. Çocuk ve erenlerin % 10-30’u “sık” veya haftada bir 

gözüken baş ağrısından şikayet etmektedir. Benzer şekilde karın ağrısı şikayetlerine 

ise çocuk ve ergenlerde % 20-25 arasında rastlanılmıştır. Bu oranları takiben, kollar 

ve bacaklarda ağrı ve sözde büyüme ağrıları % 5-20, tıbben açıklanmayan göğüs 

ağrısı % 7-15 ve bitkinlik % 30-50 oranlarında somatik belirtilere rastlanmaktadır. 

Somatoform bozukluklarının ergenlerdeki yaş aralığında ise genellikle 20 yaşın 

altında görülme sıklığının yüksek olduğu bildirilmiştir. Bu tür bozuklukların 

ergenlerde çocuklardan yaklaşık üç kat daha fazla olduğu bildirilmektedir. 

Çocuklarda görülme sıklığı % 2-3 civarındadır. Yine kızlarda erkeklere oranla 

(ergenlik döneminde) üç kat daha fazla olduğu bildirilmiştir. Genel belirtileri 

arasında; motor bozukluklar, psikojenik nöbetler, duyu bozuklukları, bayılmalar, 

çeşitli ağrılar, soluk alma güçlüğü vb. gösterilir (Ekşi, 2011f). Çocuk ve ergen 

somatizasyonun gelişiminde güçlü ailesel öğelerin olduğu öne sürülmektedir. Ailede 

somatik başka birinin varlığı, antisosyal bir bireyin olması ve çevre katkısından da 

söz edilmektedir (Collier, 2008).  

Somatizasyonun diğer nedenleri arasında; beden duyumlarını abartılı algılama, 

bedensel duyumlara dikkat etme, hipokondriak ilgi, depresyon ve anksiyete, olumsuz 

ve kötümser bilişsel şemalar, sıkıcı ve rahatsız edici okul ve aile ortamı, duygusal 

stresin bastırılması, aleksitimik kişilik yapısı, cinsel taciz ve travma, negatif yaşam 

olayları, yakının kaybı, erken çocukluk yıllarında ebeveynle kaygılı bağlanma gibi, 
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ailede benzer bir psikiyatrik öykünün varlığı, sosyoekonomik durumun düşük olması 

belirtiler gösterilmektedir (Sayar ve Ak, 2001; Collier, 2008). 

2.3.5. Hostilite (saldırganlık) 

Tanım olarak saldırganlık; sonunda zarar verse de vermese de zarar niyetiyle 

canlı ve cansız herhangi bir şeye yapılan davranış veya söz, başka kişi veya kişileri 

incitmeyi veya zarar vermeyi amaçlayan incitici, rahatsız edici davranış, psikolojik 

veya fizyolojik düzeyde zarar verme, yaralama ve giderek sakat kalmalara veya 

ölmelerine neden olan bireysel veya toplu hareketler olarak değerlendirilmektedir 

(Baltaş, 1996a; Çınar, 2005b; Arslan ve arkadaşları, 2010; Ekşi, 2011e). 

Saldırganlık kişi, hayvan veya nesne ile karşı karşıya olup saldırı da bulunma 

gibi doğrudan olabileceği gibi yüz yüze olmadığı diğer kişiye zarar vermeye çalışma, 

dedikodu yapma, iftira, sırlarını anlatma vb. şeklinde dolaylı yoldan da 

gerçekleşebilmektedir (Çınar, 2005b).  

Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde sık olarak görülen, başkalarına zarar verici 

davranışların yanı sıra toplumsal kural ve normların sürekli bir şekilde ihlal edildiği 

bir bozukluk olan, davranış bozukluğu, anti-sosyal davranış olarak da nitelenen 

saldırganlığın temel özellikleri arasında; başkalarının temel hak ve hürriyetlerine 

saldırıda bulunmak, insan ve hayvanlara yönelik saldırgan davranışlar, güvenliği 

tehdit, hırsızlık, kuralların ciddi biçimde ihlal edilmesi gibi belirtiler tespit edilmiştir 

(Canat, 2011; Siyez, 2009: 114). 

Şiddet ve saldırganlığın, ölüme neden olmasının yanı sıra sakatlık, cinsel ve 

ruhsal problemlerin oluşmasında da etkili olduğu bilinmektedir. Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO) 2002 raporlarına göre dünyada bir günde 1424 genç öldürülmektedir 

(Ekşi, 2001e). Yine her yıl 4 milyon ABD’li çocuğun aşırı şiddete maruz kaldığı 

tahmin ediliyor. 13-19 yaş arası gençlerde okul arkadaşlarını vurma (silahla) 

görülüyor (Mayes ve Cohen, 2006: 370).  

Lock’a (2008) göre, hemen hemen bütün ergenler bazen kurallara uyma ve 

izleme konusunda sıkıntı yaşarlar. Bu durum çoğunlukla sürekli olmayan ve çabucak 
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geçen bir şeydir. Ancak bazı durumlarda yetişkin ve otoriteye karşı öylesine farklı 

tepki modelleri oluştururlar ki başlarını okul, aile ve hatta yasalarla bile derde 

sokarlar. Saldırgan davranışlarda bulunan ergenler bu davranışlarını okul, aile, sosyal 

çevre gibi farklı yaşam alanlarında gerçekleştirmektedirler. Bu ergenlerin aynı 

zamanda madde kullanımı, erken yaşta cinsel ilişkide bulunma gibi riskli 

davranışlara girdikleri de bilinmektedir (Siyez, 2009: 116). 

Saldırganlığın nedenleri arasında öncelikle engellenme ve saldırgan rol 

modelin, çevrenin olduğu gösterilmektedir (Batıgün ve Şahin, 2003; Arslan ve 

arkadaşları, 2010). Argyle (2006), ise saldırganlığın kaynaklarının kısmen içgüdüsel 

olduğunu söyler. Ancak saldırganlık eğiliminin şiddetini daha çok ebeveynlerin 

çocuk yetiştirme tarzına bağlar. Teşvik edilmiş, ödüllendirilmiş saldırgan davranış, 

aşırı disiplin ve fiziki ceza, erkek çocuğun babayla güçlü bir özdeşim kurması gibi 

unsurların saldırganlık eğilimini arttıracağını belirtir. 

Klasik psikanalize göre saldırganlık, bilinçaltındaki ölüm içgüdüsüne dayanır 

ve engellenme sonucu ortaya çıkar. Kişi çoğu zaman neden saldırganlaştığını kendisi 

de bilemez (Burger, 2006: 26). Horney (1995: 51), saldırganlığın temelinde 

başkalarından üstün olma, başarı, saygınlık, ilgi ve ihtiyaçlar gibi aslında insanın 

temel kaygılarının yattığını belirtir. Kötülük dolu bir dünyada yaşıyor olmak 

kaygıları ve saldırganlığı artırır görüşünü iletir. Adler ise, çocuklukta aşırı 

engellenmenin ve baskı altında bırakılmanın sevgi duygusunu engellediğini, 

saldırganlığı körüklediğini ve saldırganlığın; küçük düşürme, idealleştirme, çevreye 

aşırı ilgi gösterme, başkalarını ve kendini suçlama ile ilişkili olduğunu ifade eder 

(Geçtan, 1995: 132-146). 

Freud’den ve onun takipçilerinden bugüne çok değişikliklerin olduğu 

açıklanmaktadır. Dürtü ve güdülerin baskılanması, engellenmesi nedeniyle 

saldırganlık ve cinselliğin rahatça ifade edilememesi ve sonrasında açığa çıkan 

patolojiler görüşüne karşın günümüz liberal toplumlarında agresyon ve cinselliğin 

daha rahat yaşanması ve hatta özendirilmesine rağmen sorun giderilememiştir 

(Sayar, 2003b). Kuşkusuz bu görüş engellenme ve baskının saldırganlık nedeni 

olduğu gerçeğini bertaraf etmemektedir. Tersine araştırmalar en saldırgan çocukların 
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yaşamlarında en yüksek düzeyde stres ve engellenme yaşayanlar arasında çıktığını 

göstermektedir. Burger (2006: 214), engellenmiş insanların engellenmemiş olanlara 

nispeten daha fazla saldırgan olduklarına dair araştırmaların olduğunu belirtmektedir. 

Konu ile ilgili yazında saldırganlığın temeli olarak daha çok ailesel faktörlerin 

ön plana çıktığı görülüyor Çocuk ve ebeveyn ilişkilerinde sevgisizlik, ceza, istismar, 

otoriter kişilikli ebeveynler, karmaşık, çapraşık aile ilişkileri, ebeveynlerde patoloji, 

boşanma, tek çocuk olma gibi faktörler sayılmaktadır (bkz. Baltaş, 1996a; Balat ve 

Akman, 2006; Batıgün ve Şahin, 2003; Basut ve Erden, 2005; Saydam ve Gençöz, 

2005; Burger, 2006: 27; Ekşi, 2011e; Canat, 2011). 

Yine arkadaş ilişkileri, benlik saygısının düşük olması (Mayes ve Cohen, 2006: 

378), madde kullanımı, depresyon (Balat ve Akman, 2006), kalıtımsal eğilimler 

(Burger, 2006: 27), aşırı stres (Baltaş, 1996b;  Batıgün ve Şahin, 2003), olumsuz 

model (Arslan ve arkadaşları, 2010) ve diğer psikiyatrik hastalıkların (Baltaş, 1996a) 

varlığı, okul başarısızlığı, öğrenme güçlüğü (Canat, 2011) de saldırganlık nedeni 

olarak gösterilmektedir. 

Bir diğer önemli neden olarak medyada şiddetin bolca sunulması ve internet 

gösterilmektedir (Mayes ve Cohen, 2006: 369). Ekşi (2003), medyanın silahla ölümü 

salgın haline getirdiğini ifade eder. Gençler televizyonda şiddet imajlarıyla 

karşılaşmakta, cinayet haberleri gazetelerin ilk sayfasında yer almakta, öldürme olayı 

rutin bir eğlence haline dönüştürülmekte, gencin öldürme karşısındaki kendini 

kontrol duygusu gevşemektedir. 

Coyne ve Archer (2004), İngiliz ergenleri arasında popüler olan programların 

içerdiği ve dolaylı saldırganlığın daha gerçekçi, doğrulanan ve ödüllendirilen olarak 

gösterildiğini tespit etmişlerdir (akt. Çınar, 2005b). Bir başka çalışmada TV’de şiddet 

görüntülerine maruz kalan çocuk ve gençlerde suça yönelmenin 13 kat arttığı, şiddet 

içeren film ve benzerini izleyen gençlerin aynı gün içinde kavgaya karıştıkları 

bildirilmiştir. Coyne ve Archer’ın (2004), İngiliz ergenleri arasında popüler olan 

programların içerdiği saldırganlık çeşitlerini inceledikleri çalışmalarında; bu 
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programların % 92.04’ünün dolaylı saldırganlık içerdiğini tespit etmişlerdir (akt. 

Çınar, 2005b). 

Baltaşlar, 1997’de yaptıkları çalışmada 6-17 yaş döneminde 14.060 eğitim 

saati ders görülürken aynı şekilde 12.552 saat TV izlendiğini ve çocukların saatte 37 

şiddet görüntüsüne maruz kaldıklarını tespit etmişlerdir (Baltaş, 1996a). Medyada 

gösterilen şiddet sahneleri, çocuk ve ergenlerde alt ıslatma, yalnız kalmaktan 

korkma, kabuslar görme, dikkati toplamada güçlük, okul başarısının düşmesi, okula 

gitmeyi reddetme, kişilerarası ilişkilerden çekilme, edilgen veya saldırgan 

davranışlar nedeniyle arkadaş ilişkilerinin bozulması, yalıtılma, depresyon ve 

huzursuzluk, olumsuz kimlik geliştirme, normal algının değişmesi, özdeşim kurma 

gibi sonuçlar doğurabilmektedir (Erden ve Gürdil, 2009; Tahiroğlu ve Çelik, 2010). 

Batıgün ve Şahin (2003), saldırgan davranışlarda bulunan 4-18 yaş arasındaki 800 

çocuk ve ergendeki intihar davranışlarını inceledikleri çalışmalarında, bu tür çocuk 

ve ergenlerin % 13.2’sinde intihar girişiminin görüldüğünü belirtmektedirler. 

Adalet bakanlığının 2001 yılı verilerine göre; 11-14 yaş grubunda suç işleme 

oranı % 19. 5, 15-17 yaş grubunda % 54. 4, 18 yaş grubunda ise % 18. 5 olarak tespit 

edilmiştir. Suçların niteliğine gelince; % 39. 4’ü hırsızlık, % 26. 8’i ise yaralama 

olayları şeklinde çıkmıştır. Suç işleme oranının en yüksek 15-17 yaş grubunda 

görülüyor olması ise manidardır. Bu sonuçlar ergenlik ve saldırgan davranışlar, 

düşmanlık gibi suça yönelik davranışlar arasındaki ilişkide bu davranışların 

başlangıcının ergenlik yıllarının başında başlayıp, dönemin sonuna doğru azaldığı 

şeklindeki Basut ve Erden’in (2005) görüşünü de desteklemektedir. 

Aneshensel ve Sucoff (1996), 877 ergeni inceledikleri çalışmalarında; referans 

çevresinin (özellikle mahallenin), ergen psikolojik sağlık üzerinde etkili olduğunu 

suç işleme, saldırgan davranışlar, madde kullanımının içinde yaşanılan sosyo- 

kültürel çevreye bağlı olarak arttığını tespit etmişlerdir. Buna göre; 

1. Sosyoekonomik durum ile suç işleme, şiddet eğilimi, uyuşturucu 

kullanımı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu, 
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2. Olumsuz sosyal çevrenin karşı gelme, saldırganlık, depresyon ve 

anksiyete ile bağlantılı olduğunu, bu nedenle sosyal çevre ve maddi yoksunluğun 

ergen davranışları üzerinde belirleyici şekilde etkili olduğunu tespit etmişlerdir. 

Saldırganlık ve cinsiyet ilişkisinde ise erkeklerde oran, % 6-16 iken kızlarda % 

2-9 arasında olduğu bildirilmektedir. Bu sonuçlar saldırgan davranışların erkeklerde 

ve alt sosyal ekonomik düzey ailelerden gelen çocuklarda daha sık rastlandığını da 

göstermektedir (Canat, 2011). Basut ve Erden’in (2005) suça yönelen ve yönelmeyen 

gençler üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarında da, suça yönelen ergenlerin daha 

çok düşük sosyoekonomik seviyeden geldikleri tespit edilmiştir. Arslan ve 

arkadaşları (2010) de saldırgan davranışların erkeklerde daha çok görüldüğünü, 

kızlardaki saldırgan davranışların daha çok dedikodu yapma, alay etme şeklinde 

gerçekleştiğini belirtirler. Erkeklerde ise doğrudan ve fiziksel saldırganlık şekli 

yaygın olarak gözlenmektedir (Çınar, 2005b; 2005a). 

ABD’de 6. ve 10. sınıf öğrencilerinden oluşan 15686 gencin incelendiği bir 

çalışmada,  şiddete bağlı davranışlar erkeklerin % 13-23’ünde ve kızların % 4-

11’inde saptanmıştır. Bu sonuçlara bakarak Ekşi (2003), bu tip şiddet ve zorbalığın 

genç gelişiminin normal bir yönü olarak kabul edilemeyeceğinin altını çizmektedir. 

Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda suçlu ergenlerin genel ortak özellikleri; 

yoğun stresli bir olay yaşamaları (istismar, ihmal vb.), travma sonrası stres 

bozukluğu yaşamaları, sosyal desteklerinin düşük veya zayıf olması, aşırı savunmacı 

bir kişilik sergilemeleri, sorun çözme becerisinde zayıflık, stresi inkar etme, stresi 

saldırgan davranışlarla dışa vurma11, işlevsel olmayan kaçınmacı başa çıkmaları 

çokça kullanma, psikosomatik şikayetlerin yüksek olması şeklinde sıralanmaktadır 

(Basut ve Erden, 2005). Yine saldırganlık ile kişilerarası problem çözme becerisinin 

                                                 
11 Ergenlik dönemi ve psikolojik sağlık sorunlarında dikkat edilirse neredeyse bütün rahatsızlıkların 

temelinde ve suça yönelen ergenlerde stres faktörünün olduğu görülmektedir. Stres ve ergenlik ilişkisi 

için ayrıca bkz. (Lazarus, 1998a; 1998b; Baltaş, 1996; Baltaş Acar, 1996; Aksaç, 2004; Basut, 2006; 

Freudenberger, 1998; Whitlington, 1998; Pines, 1998; Roskies, 1998; Şahin, 1998; Worthington ve 

arkadaşları, 1996). 
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düşük olması, sorumluluk almama, kendine güvensizlik gibi özellikler arasında da 

ilişki olduğu belirtilmektedir (Arslan ve arkadaşları, 2010). 

2.3.6. İntihar 

Bireyin bilerek ve isteyerek kendi yaşamına son vermesi olarak tanımlanır. 

İntihar (suicide, özkıyım) kavramı içerisinde, intiharla ilgili düşünceler, intihar 

girişimleri ve tamamlanmış intiharlar yer almaktadır. İntiharla ilgili düşünceler, bir 

kişinin ölme isteğini yansıtan ifadeler kullanması, intihar girişimleri ise ölümcül 

olmamakla birlikte bireyin kendisine zarar verici ya da kendisini yaralayıcı 

davranışlarda bulunması anlamına gelmektedir (Budak, 2000: 401; Siyez, 2005). 

İntihar olgusu depresyondan sonra çocuk ve ergen psikolojik sağlık sorunları 

içerisinde ikinci sırayı almaktadır. Ergen intiharlarının çoğunlukla önceden 

planlanmadan ve ani bir şekilde gerçekleştiği dile getirilir (Şenol ve arkadaşları, 

2011). Kriz (intihar vb. gibi) durumlarında kişi bildiği, kullandığı problem çözme 

becerilerini ya o anki koşullar içinde kullanmamakta, ya da bu yollar yetersiz 

kalmaktadır. Aslında intihar girişimlerinin büyük bir bölümünün gerçek bir ölüm 

isteği ile ilişkili olmayıp daha çok yardım çağrısı ve iletişim çabası içinde ortaya 

çıktığı (Özgüven ve arkadaşları, 2003) belirtilmektedir.  

Sayar (2004), ergenlikteki özelliklerden birisinin ayrılma ve bireyselleşmeyi 

başarmak olduğunu söyler. Bu nedenden dolayı bazı araştırmacılar ergenliğin başlı 

başına intihara eğilim oluşturan bir dönem olduğunu belirtirler. Doğal olarak 

güçlükler karşısında sıkıntı ve yılgınlığa düşen ergenlerde intihar, yaşamdan 

vazgeçmenin bir ifadesi, çıkış yolu şeklinde algılanabilmektedir (Eskin, 2000). 

Veriler intihar girişiminde bulunan ergenlerin % 80-90’ında aynı zamanda bir 

psikiyatrik bozukluğun bulunduğunu göstermektedir. En sık rastlanan üç tip 

bozukluk; 

- Duygu durum bozuklukları  

- Yıkıcı davranım bozukluğu  
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- Madde kullanım bozukluğudur. (Şenol ve arkadaşları, 2011; Sayar ve Ak, 

2001; Akdemir ve Çetin, 2008; Atay ve Kerimoğlu, 2003; Özgüven ve arkadaşları, 

2003; Eskin, 2000; Siyez, 2005) 

İntihar oranı 1995’te en yüksek oranda Çin’de bulunmuş ancak Dünya Sağlık 

Örgütünün (WHO) 2005 yılı verilerine göre en yüksek oranda genç intiharları Doğu 

Avrupa ülkeleri ile Srilanka’da gerçekleşmiştir. En düşük oranların ise Müslüman 

ülkeler ile Latin Amerika ülkeleri, Tayland ve Filipinler’de olduğu tespit edilmiştir 

(Ekşi, 2011d; 2003). İstisnai bir durum olarak Pakistan’da intihar yasak olmasına 

rağmen genç kızlarda ve erken evlenen kadınlarda intihar oranı %80 oranında 

görülmektedir. Sebep olarak; kadın-erkek arasında büyük ayırım olması, dinsel 

baskıların kadının yaşamını kısıtlaması ve kadınlarda bunalımın çok daha fazla 

olması şeklinde açıklanmıştır (Ekşi, 2003). 

Ergenlik dönemi intiharlarının % 45’i 15-24 yaş aralığında gerçekleşmektedir. 

Yoğunluk ise 15-19 yaşlar arasındadır (Siyez, 2005; Eskin, 1995).  15-19 yaşlar arası 

intihar eden ergenlerin oranı % 87 olarak tespit edilmiş, bu oranın % 71’ini kızların 

oluşturduğu belirtilmektedir (Atay ve Kerimoğlu, 2003). Eskin’ in (1995) 

İstanbul’daki liselerde okuyan 654 ergenle yaptığı çalışmada; örneklemin % 

10.9’unun yaşamlarında en az bir kez intihar etmeyi denedikleri, çalışmanın 

örneklemini oluşturan 966 liseli ergenin % 25.7’sinin geçtiğimiz yıl içerisinde 

kendini öldürmeyi düşündüğü ve % 4.6’sının da öldürmek için girişimde bulunduğu 

bulgularına ulaşılmıştır. 

Ergen intiharlarının nedenleri arasında; ailede ilişki yokluğu veya az 

destekleyici, çatışma ve düşmanca ilişkiler, şiddet (Aktepe, Kandil ve Topbaş, 2005), 

batılı toplumların değer yargılarının Türkiye’deki toplumsal yaşamı hiç olmadığı 

kadar etkilemesi, toplumsal anlamda yabancılaşma (Ekşi, 2011d), yoğun stres, 

umutsuzluk, genetik geçişler, arkadaş ve öğretmen ilişkileri, öfke ve kin duygularının 

varlığı (Şenol ve arkadaşları, 2011; Sayar ve Ak, 2001 ), sosyal desteğin yokluğu, 

yalnızlık (Özgüven ve arkadaşları, 2003), problem çözme becerilerinde yetersizlik 

(Şahin ve Batıgün, 2009), istenmeyen gebelik, iletişim bozukluğu, okul başarısızlığı, 

kavga, sevgiliden ayrılma (Siyez, 2005), çocukların kötüye kullanımı, suiistimal, 
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fiziki ve ruhsal istismar, ırza geçme, aile içi ensest ilişkiler ve bunların neticedesinde 

oluşan kendine saygının azalması (Ekşi, 2011d), düşük benlik saygısı, kişilik 

bozuklukları, hospitalizasyon, madde kullanımı, kardeşin olmaması, satanizm (Atay 

ve Kerimoğlu, 2003), karşılaştığı sorunlarla mücadelede güçlük çekme, mutsuzluk, 

çaresizlik, karamsarlık (Geçtan, 1993; Çevik, 2005), umutsuzluk (Kimter, 2002)  gibi 

unsurlar gösterilir.  

Yine intihar girişiminde bulunmuş ergenlerin stres veren düşünce ve 

duygularla mücadelede rehber ve öncü olan bireylerden yoksun oldukları, 

reddedilmişlik hissi ve umutsuzluklarının şiddetli olduğu (Atay ve Kerimoğlu, 2003) 

görüşü de dikkate değerdir. Ayrıca umutsuzluğun sadece intihar değil aynı zamanda 

depresyon, sadizm, yıkıcılık, sosyopatlık gibi psikolojik sağlık sorunları ile de ilişkili 

olduğu, dini inanç, ibadet ve duanın umutsuzluğu engellediği söylenmektedir 

(Kimter, 2002). 

Yukarıdaki verilerle birlikte Geçtan (1993), intihar olgusunun 

gerçekleşmesinde üç temel etkenin etkili olduğunu belirtir; 

1. İntihar kavramına karşı toplumun geliştirdiği tutum 

2. Kişinin kendi dışından gelen zorlanmalar 

3. Bu etmenlerin bireyin karakteri ve kişiliğiyle etkileşimi. 

 Ergen intiharlarının pek çoğundaki ortak amacın, aslında yaşamlarına son 

vermek değil, bir anlamda acılarına son vermek olduğunu belirtilir. Bazen de intihar 

nedeni bir kahramanlık gösterisi veya öç alma da olabilmektedir. En fazla tercih 

edilen intihar yöntemi olarak ateşli silahların kullanıldığı ifade edilmektedir (Aktepe, 

Kandil ve Topbaş, 2005; Çevik, 2005). Sayar ve Ak (2001), intihar girişiminde 

bulunan 60 ergen üzerinde çalışmış ve bu intiharların % 90’ının kızlar tarafından 

gerçekleştirildiğini, yöntem olarak ise aşırı dozda ilaç alımı olduğunu tespit 

etmişlerdir. İntihar girişiminden önce % 20’sinin yazılı not bıraktıkları, not bırakma 

davranışının, ölmeye kesin kararlı olanlarda, dinsel inançları olanlarda ve impulsif 
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olmayan bir intihar girişimi seçenlerde daha fazla görüldüğü de aynı çalışmada 

belirtilmiştir. 

Batıgün (2008), 18-60 yaş arası 1003 kişi ile gerçekleştirdiği araştırmasında; 

intiharın başlıca nedenleri arasında gösterilen ‘yalnızlık’,  ‘umutsuzluk’ ve ‘hayata 

bağlılık’ kıstasları ile her iki cinsiyet arasında anlamlı ilişkiler bulmuştur. Şöyle ki, 

kadınlar daha nazik bir dil, kendini açma, çatışma esnasında sorunları tartışma ve 

çözüm önerisinde bulunma anlamındaki “besleyici”i iletişimi kullanırken, erkekler 

daha çok sorunları tartışmaktan ve çözüm önermekten kaçınan, çabuk öfkelenen, 

sataşmaktan hoşlanan anlamındaki “ketleyici” iletişim tarzını kullanmaktadırlar. Bu 

çalışmada ayrıca düşük eğitim düzeyinin de intiharın yordayıcısı olduğu 

belirtilmektedir.  

İntiharı engellemede diğer faktörler olarak; yakın çevreden destek alınması, 

hayata bağlılık, iyimser olma, problem çözme becerilerinin kazandırılması, kişisel 

yeterliliğin arttırılması, okul dışındaki toplumsal kuruluşlarda görev yapan polis, din 

görevlileri, sosyal hizmet uzmanları gibi kişilerden yardım alınması, eğitim 

düzeyinin ve sosyoekonomik düzeyin yükseltilmesi (DİE, 2002 intihar istatistiklerine 

göre intihar eden erkeklerin % 47.41’i, kadınların ise % 42.46’sı ilkokul mezunudur), 

koruyucu faktörler olarak değerlendirilmektedir (Siyez, 2005; Batıgün, 2008; Gürkan 

ve Dirik, 2009). 

2.3.7. Madde Kullanımı 

Madde kullanımı, bireyin sinir sistemini etkileyen ve biyokimyasal yapıyı 

değiştirerek duygu, algılama ve bilişsel kapasite ile davranışlarda değişikliğe neden 

olan doğal ya da sentetik maddelerin kullanımı şeklinde tanımlanır (Siyez, 2009: 78). 

Zararlı alışkanlıklar ve özellikle de çeşitli maddelere başlama yılları olarak 

genellikle gençlik döneminin göze çarpması, madde kullanımı sorununun aynı 

zamanda bir gençlik sorunu olduğunu da akla getirir (Akın, 2000 ). 

Ergenlik döneminin kendine özgü sorunları, benlik yapısındaki özellikleri, 

engellerin ve sorunların çözümünde tercih edilen saldırgan davranış biçimi, alkol ve 
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madde alt kültürüne gencin katılmasında önemli rol oynar. Yine engellemeler, 

endişe, kaygı, korku, kızgınlık, öfke, gerçekdışı düşünce, huzursuzluk ve gerginlik 

gibi duygulardan kurtulmak için alkol ve madde alt kültürüne ergenler dahil 

olabilmektedirler (Siyez, 2009: 90-91; Köknel, 2011). Bütün bu olumsuz duygular ve 

yaşamın getirdiği zorlanmalar alkol yardımıyla geçiştirilmeye çalışıldığında kişilik 

düzeni daha çok bozulur, ahlaki değerler ve zihinsel işlevlerde bir düşüşle birlikte 

dikkat dağınıklığı, bellek ve yargılama yeteneklerinde bozulmalar gözlenir. Bu 

nedenle alkole bağımlı kişi giderek sorumluluklardan kaçar, duygusal ilişki kurmada 

zorlanır, umutsuzluk, yalnızlık, değersizlik ve keder duygularının eşlik ettiği depresif 

belirtileri yaşamaya başlar (Geçtan, 1993). 

Alkol ve madde bağımlılarının genel karakteristik özellikleri arasında; içgüdü 

ve dürtülerini bastıramayan, gerçekçi ve tutarlı ilişki kuramayan, gerçeklerden kaçan, 

ilişkilerinde uyumsuz ve iletişim sorunu yaşayan, iç disiplin geliştiremeyen, 

düşüncelerinde saplantı ve sapmalar yaşayan, geleceğe ilişkin umutsuzluk yaşayan, 

toplumca kabul gören ortak amaç, değer ve inançlara karşı gelen, savunma 

mekanizmalarını sıkça kullanan, olgunlaşmamış bir kişilik yapısının olduğu 

belirtilmektedir (Köknel, 2011). 

Veriler 15-24 yaşlar arası genç ölümlerinin nedenlerinden biri olarak alkol ve 

madde kullanımını göstermektedir. Ergenlik döneminde alkol ve madde kullanımı, 

milyonlarca birey, aileler, toplumlar ve ekonomileri üzerinde yıkıcı bir etkiye 

sahiptir. Yine alkol ve madde kullanımı, psikolojik bozukluklar, okulu yarım 

bırakma, suça yatkınlık, hapse girme gibi diğer şiddetli problemlerin de nedeni 

olarak gösterilir (Geçtan, 1993; Powers ve Matano, 2008; Siyez, 2009: 91;  Köknel, 

2011). 

Alkol ve madde kullanımına başlama yaşı olarak belirgin bir düşmeden söz 

edilmekte, 9. sınıflarda kullanımın yaygın olduğu belirtilmektedir. Cinsiyet 

faktöründe ise genç erkeklerin kızlardan daha fazla ve yüksek sıklık düzeylerinde 

kullandıkları biliniyor (Powers ve Matano, 2008). 
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Alkol ve madde kullanımının nedenleri arasında; önceleri huy, mizaç, karakter 

ve kişilik bozuklukları, çöküntü, psikopati gibi faktörler sıralanırken zamanla 

psikonevroz, psikopati, sosyopati, psikolojik bozukluk, hastalık belirtilmiş, yakın 

geçmişte savunma düzeneği olarak değerlendirilmiş, günümüzde ise bir davranış 

biçimi olarak kabul görmüştür. Çevre koşulları, ergenliğin kendine özgü sorunları, 

ruhsal hastalıklar, arkadaş etkisi, sorumsuzluk, özenti ve merak, özerklik, kabul 

görme isteği, sorunlardan kaçma, ailesel sorunlar, genetik faktörler, yargıda zayıflık, 

öz saygı düşüklüğü, okul başarısızlığı gibi unsurlar madde kullanımının sebepleri 

olarak gösterilmektedir (Powers ve Matano, 2008; Köknel, 2011). 

İstanbul’da lise öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada; öğrencilerin 

% 33.7’ si sigara içmeyi denemiş, % 31.2’ si sigara içmeye devam etmiş, % 19.5’ 

inin alkollü içki kullandıkları, % 2.3’ ünün yatıştırıcı ve sakinleştirici ilaç, % 3.2’ 

sinin esrarı denedikleri saptanmıştır. Öğrencilerin sigara ve alkol almalarının nedeni 

olarak; gençlik dönemindeki bedensel, ruhsal değişimler, özdeşim örnekleri, arkadaş 

etkisi, kabul görme, sorunlarla mücadelede uygun başa çıkma metodunun 

bulunamaması gibi psikososyal etkenler sıralanmıştır (Akın, 2000). 

ABD’de ise yasadışı ilaç kullanımı 1979’da lise son sınıflarda % 54 olarak 

rapor edilirken, 1991 yılında bu oran % 29’a düşmüştür. Ancak bu düşme bile 

gençlerin üçte birinin madde kullandığı anlamına gelmektedir. Son zamanlarda 

ABD’de alkol ve sigara kullanım oranlarının % 90’ın üzerinde olduğu 

belirtilmektedir (Powers ve Matano, 2008). Yine 2002 yılında Johnson, O’Malley ve 

Backman tarafından ABD’de yapılan araştırmada 8. sınıf öğrencilerinin % 19’unun 

esrar denediği ve % 8.3’ünün geçen ay içinde esrar kullandığı, 10. sınıf 

öğrencilerinin % 38. 7’si ve 12. Sınıf öğrencilerinin % 47. 8’inin esrar denediği tespit 

edilmiştir (aktaran. Siyez, 2009: 83). 

Öğel ve arkadaşlarının (1998), İstanbul’daki 7849 lise öğrencisi üzerinde 

yaptıkları çalışmada; öğrencilerin % 65’i yaşamlarında en az bir kez sigara içtiklerini 

belirtirken, her gün en az bir sigara içenlerin oranı % 22.5’ dir. Son bir ay içinde en 

az bir kez alkol kullananların oranı % 18 olarak bulunmuş yine hayatlarında en az bir 
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kez esrar kullananların oranı % 8. 6, uyuşturucu veya madde kullananların oranı ise 

% 3.3 olarak tespit edilmiştir. 

Akın (2000), araştırmasında öğrencilerin sigara ve alkol kullanımında arkadaş 

çevresinin ciddi etkisinin olduğunu bulmuştur. Arkadaş grupları içerisinde kabul 

görme, kendini kanıtlama isteği, paylaşılan ortamlar etkili olmaktadır. Ayrıca aile 

üyelerinin sigara ve alkol kullanması ile ergenin sigara ve alkol kullanımı arasında 

anlamlı ilişki bulunmuştur. Araştırmada, öğrencilere çeşitli maddelerin çağrıştırdığı 

kavramlar sorulduğunda ise, % 55.4’ü ölüm, % 31.2’si toplumsal sorun, % 29.6’sı 

merak, % 22.2’si kaçış, % 21.6’sı başka bir dünya ve % 21.6’sı gençlik cevaplarını 

vermişlerdir. Akın (2000), madde kullanımının yaygınlaşmasının nedenleri olarak; 

öğrencilerin % 65’inin eğitim/bilgi eksikliğini, %43,4’ünün değişen aile yapısını, % 

18,1’inin değişen sosyokültürel değerleri ve  % 16’sının hızlı şehirleşme/göçü 

göstererek gerçekçi yaklaşımlarda bulunduklarını belirtmektedir. 
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3. ERGENLİKTE PSİKOLOJİK SAĞLIK VE DİN 

Çalışmamızın bu aşamasında ergenlik ve psikolojik sağlık başlığı altında 

aktarmış olduğumuz psikolojik sağlık alt ölçeklerinin din ile ilişkisini ele alıp konu 

ile ilgili literatürden örnekleri aktaracağız. 

3.1. Psikolojik Sağlık ve Din İlişkisi 

Din ile psikolojik sağlık arasındaki ilişkinin yüzyıllardır tartışıla geldiğini dile 

getirilmektedir; “Tarih şunu göstermektedir ki zihinsel sağlığı yerinde olmayanlara 

karşı şefkatli olunmasını salık veren hep dini kurumlar olmuştur. Fakat ne gariptir ki 

zihinsel sağlığı yerinde olmayanlara karşı yapılan eziyetler de din adına bu 

organizasyonlarca yapılmıştır” Koening ve Larson (2001). Fromm (1993; 61-68), bu 

gerçeği dinlerin yapılarına bağlı olarak ortaya çıkan dindarlık biçimlerinin psikolojik 

sağlık üzerinde etkili olduğunu, otoriter dinlerin psikolojik sağlığa zarar verirken, 

hümanist dinlerin ise olumlu yönde katkıda bulunduğunu söyleyerek açıklamaktadır.  

Ancak, psikolojik sağlık ve din kavramları bir arada düşünüldüğünde 

çoğunlukla akla ilk gelen dinin psikolojik sağlık üzerindeki etkisidir (Apaydın, 

2010). Aslında dünyanın başlıca dinlerinin her biri manevi/ruhani iyilik hali için 

çözümler sunmaktadırlar. Genel olarak dini araştırmalar, bize insanın temel 

karakterini, onun iç zayıflığını, potansiyel yetenek ve donanımlarını kullanarak 

anlamlı bir hayat sürmek ve sağlıklı bir zihne sahip olmak için bir takım yol gösterici 

prensipler sunarlar (Husain, 1998). 

Tarih boyunca ruhsal hastalıkların tedavisinde papazlar, rahipler, şamanlar, 

medyumlar, tasavvuf büyükleri vb. dini önderler yer almışlardır. Kullanılan tedavi 

metotlarının bazılarını (ruh veya şeytan kovma, papaz büyüsü, şifa duaları vb. kutsal 

metinleri okuma)  halen günümüzde de görmek mümkündür (Holm, 2004; 141).  

Donelson ‘a (1999) göre, Din Psikolojisi pek çok insan için önemli olan 

alanlarda davranışsal bilimin sınırlarının genişletilmesi için bir fırsat sunar. Örneğin, 

ergenlik döneminde hem maneviyat hem de bilim duygusunun gelişmesi ve cinsiyet 

farklılığının sonucu ortaya çıkanlar insan hayatında dinin rolünün incelenmesi 
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yoluyla çözümlenebilir. Bu özel konular içerisinde din değiştirme, dini etkileşim, 

dini deneyimler, Tanrı imajı, psikolojik sağlık ve başa çıkma gibi konular sayılabilir. 

Süreç içerisinde, ABD ve Avrupa’da psikiyatrik yardımın ilk çalışmalarında 

din, “ahlaki davranış” adı altında etkin bir rol oynamıştır. 20.yy.ın ilk yarısında 

Freud ve takipçilerinin dinin nörotik etkisine yönelik öğretileri bu alanda belirleyici 

olmuştur (Koening ve Larson, 2001).    

Ventis (1995),  Hz. Mevlana’nın mesnevisinde geçen üç kör ve fil hikayesini 

(bkz., Mevlana, 2007: 108-109) hatırlatarak din ve zihin sağlığı ilişkisini araştıran 

psikolog, psikiyatrist vs. nin üç kör adam gibi davrandıklarını, çok sınırlı sayıda 

örneğe dayanarak konuyla ilgili yorum yaptıklarını, Freud ve A. Ellis gibi bazılarının 

dine patolojik bir olgu olarak baktıklarını, Allport ve Jung’un ise dinin zihin sağlığı 

için bir vesile olduğu sonucunu çıkardıklarını ifade eder. Ellis’in dinin mantık dışı 

etkisi nedeniyle psikolojik sağlığı olumsuz etkilediği, bozduğu önermesinin üzerinde 

çok geçmeden birçok araştırmacı artan bir enerjiyle konuya yoğunlaştı. Neticede 

dinin psikolojik sağlığı olumsuz etkilemediği tersine aralarında olumlu bir ilişkinin 

olduğu kanıtlandı (Worthingthon ve arkadaşları, 1996). 

Jones (2004), dini inanç ve uygulamaların hem normal psikolojik süreç hem de 

eşsiz bir manevi ruh gerektirdiğini savunur. Ona göre, din, medikal bütünlük, anlama 

duyusu, sağlıklı davranış ve sosyal destek gibi psikolojik kanallar doğrultusunda 

etkisini ortaya koyar. Diğer yandan, ilgilendiğimiz sorunlara ve bu konuda 

yapılacaklara kendimizi daha iyi vermemiz için odaklanmamıza katkıda bulunan din, 

insan hayatında ayırt edici bir rol oynar. Denilebilir ki dinin psikolojik sağlık 

açısından en önemli rolu; ortaya koyduğu değerler ve dünya hayatına yönelik olarak 

getirdiği açıklamalarla insan yaşamına kazandırdığı bu anlamdır (Özdoğan, 2005; 

59).  

Jones (2004),  dini inanç ile fiziksel ve psikolojik sağlık arasında doğal bir 

bağlantının olduğunu göstermek için kullanılan 3 muhtemel yorumu şöyle sıralar; 

1- Dini, sıradan psikolojik gelişim düzeyine indirgeme, 
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2- Dinin, insan hayatını gerçekten iyileştirdiğini anlama, 

3- Psikolojik gelişimin dinle bağlantısı olmadığını, çünkü Allah’ın 

psikolojinin ötesinde olduğu yorumunu çıkarma (ayrıca bkz. Malony, 1998).  

Din uzun yıllar boyunca, çok az sayıda akıl sağlığı uzmanınca zihin sağlığı için 

güçlü bir etken olarak değerlendirilmiştir. Bu sebeple, dinin çeşitli zihinsel 

rahatsızlıkların tedavisinde üstlenebileceği herhangi olumlu bir etki dikkatlerden 

kaçmıştır. Bunun da ötesinde, din ile bilimin uyuşmayacağı şeklinde var olan önyargı 

sebebiyle, din ve zihinsel rahatsızlıklar arasındaki ilişki araştırmacıların çok büyük 

bir kısmı tarafından göz ardı edilmiştir. Son on yıl içinde önemli psikiyatri 

yayınlarında sistematik olarak dinin nadiren işlendiği belirtilmektedir. Ancak burda 

bile dini bilgilerin özet şeklinde veya üstünkörü bir yaklaşımla içerdiği, sonuçların 

sıkça tartışılmadığı ve ilişkili kaynakların nadiren sunulduğu belirtilmiştir 

(Worthington ve arkadaşları, 1996; Koenig, Larson ve Weaver, 1998; Allport, 2004; 

93-97). 

Yinede din psikolojisinin bu büyük potansiyeline rağmen psikologlar 

tarafından geniş ölçüde göz ardı edildiği, ilgilenenlerin ise ilgi ile yetinip kendi 

yollarına gittiklerini belirtilmektedir. Bazılarının ise din ve psikolojinin işbirliğini 

savunduğunu iletilmektedir. Çünkü her ikisi de insanın var oluş felsefesi için hem 

somut hem de soyut gerçekler üzerine kuruludur. Böylesi bir işbirliği insanların 

hayatlarında dinin rolü ve psikolojinin görüşünü genişleten içerikli bir yaklaşım 

gerektirecektir. Belki de günümüz bilgisiyle geçmişe dönmenin zamanı gelmiş 

olabilir (Donelson, 1999).  

Benzer şekilde Hackney ve Sanders (2003), psikologların, uzun zamandır 

dinin, hayatın yorumlanması, anlamlandırılması ve günlük psikolojik problemlerin 

çözümündeki etkisiyle ilgilendiklerini belirtirler. Ellis gibi bazı psikologlar dinin 

kurumsallaşmış bir saçmalık olduğunu ve psikolojik fonksiyonlar için son derece 

zararlı olduğunu ifade ederken diğer taraftan bazı psikologlarsa (örn: Jung ve 

Allport) dinin, tam kavranamayan dünyayı anlamlandıran bir kaynak olduğunu ve 

psikolojik sağlığa son derece iyi geldiğini savunmaktadırlar. Bu bağlamda yapılan 
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tartışmalar dinin psikolojik sorunların giderilmesi açısından faydalı mı yoksa zararlı 

mı olduğu üzerine daha fazla araştırma yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Belzen (2004), çağdaş psikolojinin din ve maneviyata ön yargılı yaklaştığını, 

psikiyatr ve psikologların bu yaklaşım nedeniyle yeterince açık olamadıklarını ve 

kendilerini sınırlandırmaları nedeniyle din psikolojisinde çalışmaların istenilen 

düzeyde olmadığını belirtmektedir. 

Bununla birlikte giriş kısmında da değindiğimiz gibi, dindarlık ile psikolojik 

sağlık arasındaki ilişki hakkındaki fikirler ciddi bir değişikliğe uğramış, yirminci 

yüzyılın başlarındaki dinin psikolojik sağlık üzerinde olumsuz etkisinin olduğu, dinin 

inkar edildiği ve patolojik olarak görüldüğü düşünceler artık rağbet görmemektedir 

(Almeida, Neto ve Koenig, 2006). Dindarlık ile ilgili son yıllarda yapılan 

epidemiyolojik çalışmalarda her ne kadar farklı tablolar ortaya çıksa da genellikle 

çalışmalarda dindarlık ile psikolojik sağlık arasında pozitif ilişkilerin olduğunu 

gösteren sonuçlar ağırlık kazanmaktadır. Bu olumlu sonuçlar sadece ABD ile sınırlı 

kalmayıp diğer ülkelerde de benzer sonuçlar görülmektedir (Worthigtonve 

arkadaşları, 1996). 

Şöyle ki, Seybold ve Hill (2001), dinin psikolojik sağlık üzerindeki etkisine 

yönelik ilginin günümüzde gözle görülür bir şekilde yazılı metinlere yansıdığını 

ifade etmektedirler. Ancak onlara göre bu ilgi geçmişte çeşitli faktörlerin de etkisiyle 

bugünkü kadar olumlu bir seyir halinde değildi. Geçmişte genel anlayış dinin, sağlık 

üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu şeklinde idi. Artık günümüzde meditasyon, 

dua gibi dinsel ve manevi deneyimleri biotıp, psikoloji ve nöroloji gibi birçok bilim 

dalı inceleme alanına almaya başlamıştır. Bu gelişmelerin ışığı altında dini, manevi, 

spirituel yaşantılar ile nörobiyolojik ve nörofizyolojik ilişkiler incelenmeye 

başlanmıştır. Buradan hareketle Newberg (1998), manevi deneyimler ile psikolojik 

sağlık ve psikolojik iyileşmeler arasında bir bağ olduğunu ifade eder.  Manevi 

deneyimlerin klinik psikoloji ve psikiyatride kullanımının, tedavi aracı olarak 

kullanışlı, elverişli olabileceğini ifade eder (ayrıca bkz. worthington ve arkadaşları, 

1996) .  
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Son Gallup araştırmaları Amerikalıların % 96’ sının tanrıya ya da evrensel ruha 

inandığını, % 90’ ının dua ettiğini, % 43’ ünün haftada bir ya da daha sık dini 

hizmetlerden faydalandığını göstermektedir. Sağlık durumu istatistiğine katılan 

hastaların ezici bir çoğunluğu dini inanç ve pratiklerin kendileri için önemli 

olduğunu ve bunlardan stres ve sağlık sorunlarıyla baş etmek için faydalandıklarını 

belirtmektedir. Bu değişik sağlık durumunda olan, hastanede yatmış hastalar için de 

geçerlidir. Yine evde bakımı yapılan hastaların  % 80’ i doktorlarından dini 

ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmasını arzu etmekte, % 37’ sı hekimlerinin dini 

inançları kendileri ile tartışmalarını arzu etmekte, yaklaşık yarısı (%48) hekimlerin 

kendileriyle dua etmelerini istemektedir (Koenig, Larson ve Weaver, 1998). 

Deneysel çalışmalar göstermektedir ki maneviyat veya dinin ciddi bir 

hastalığın önlenmesi, ruhsal sağlığın artışı, intiharın önlenmesi, madde bağımlılığının 

önlenmesi, kalp hastalığını ve yüksek kan basıncını önlemede etkili olduğu klinik 

kanıtlarla kesinleşmektedir (Dirik ve Günay, 2009). CNN’in bir telefon oylamasında 

“Doktorlar eğer hastaları gerekli görürse dua ederken onlara katılmalı mıdırlar?” 

sorusuna cevap olarak % 64’ü evet, % 27’si hayır demiş diğerleri ise yorumsuz 

kalmıştır (Post, 1998). Bundan dolayı Almeida, Neto ve Koenig (2006)  bir hastayı 

biyo-psiko-sosyal yönleriyle değerlendirmek isteyen bir klinisyenin onun dini 

inançlarını da dikkate alıp, iyi değerlendirip saygı göstermesi gerektiği görüşünü 

savunurlar. 

 Psikolojik sağlık ve din ile ilgili yapılmış çalışmalarda birazdan aktaracağımız 

gibi iki değişken arasındaki ilişki büyük oranda olumlu görünmektedir. Yine de 

Seybold ve Hill (2001), dinin, ruhsal ve fiziksel sağlık üzerindeki etkisini araştıran 

literatürü incelemiş, dinin etkisinin konu ile ilgili kesin ve çabuk hükümler 

verilmeyecek kadar girift olduğunu belirtmişlerdir. Fakat son zamanlarda yapılan 

araştırmalar da göz önünde bulundurularak dinin tamamen denilemese de büyük 

oranda ruhsal ve fiziksel sağlık üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu Seybold ve 

Hill (2001) tarafından da ifade edilmektedir.  

Şu ana kadar konu ile ilgili pek çok çalışma yapılmış ve farklı sonuçlara 

ulaşılmıştır. (örn: Koenig ve Larson, 2001; Gartner, Larson ve Allen, 1991 dinin 
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psikolojik sorunların giderilmesinde olumlu etkileri olduğuna dair bulgulara 

ulaşmışlar). Bir kısım psikologlarsa (örn. Dreger, 1952; schaefer, 1997) dinin 

olumsuz etkilerine dair bulgular elde ettiklerini söylerken diğer bir kısım psikologlar 

(örn: Lewis, 1997) arada belirgin bir ilişki bulamadıklarını söylemişlerdir (Hackney 

ve Sanders, 2003). 

Konuyu destekler mahiyette Sanua (1998; 5-6), din ile psikolojik sağlık 

arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok araştırmayı analiz etmiştir. Ona göre bazı 

araştırmalarda psikolojik sağlık ve dindarlık arasında ilişki bulunamazken, 

bazılarında ise dindar bireylerde daha yüksek anksiyete bazen de düşük anksiyete 

çıkan sonuçlar mevcuttur. Dolayısıyla psikolojik sağlık ve din arasındaki ilişki 

hakkında herhangi bir geçerli sonuç çıkarılmadan önce yeni deneysel çalışmaların 

yapılması gerektiğini ifade eder.  

Öte yandan psikolojik sağlık ve din ile ilgili yazında bu tarz farklı sonuçların 

ortaya çıkması derinlemesine incelendiğinde sorunun din, dindarlık tanımlamaları ile 

araştırmalarda kullanılan çok farklı ölçütlerden kaynaklandığı görülecektir. Elbette 

aynı sorun zihin sağlığı için de geçerlidir (Worthington ve arkadaşları, 1996; 

Malony, 1998). Ventis’e (1995) göre dindar olmayan bireylerde varoluşsal gerginlik 

ve suç unsuruna daha çok rastlanması beklenir. Schumaker’in, dinsizliğin psikolojik 

rahatsızlık belirtileriyle ilişkili olduğunu gösteren birçok kanıt sunduğunu aktarır. 

Ayrıca düşük seviyede dindarlık ile öz denetim düşüklüğü/kişisel kontrol ve olumsuz 

zihinsel sağlık arasında ilişki bulunmuştur. Ventis, zihinsel sağlıkla ilgili en önemli 

şikâyetlerden birisinin yalnızlık sorunu olduğunu, bireylerin bu sorunu dini gruplara 

katılım, kiliseye gitmek vb. ile çözüp sosyal destek bulduklarını dolayısıyla dini 

inançların terapotik boyutunun olduğunu dile getirir.  

Kwilecki (2004), ise son zamanlardaki bilimsel çalışmalarda dini aktivitelerin 

farklı kullanımlarının, tanımlanmasının, anlam ve sonuçlarının değerlendirilmesinin 

o kadar basit olmadığını gösterdiğini dile getirmektedir. Ona göre bilimsel olarak 

yapılacak çalışmalarda dini uygulamalar ve dinin tedavi amaçlı kullanımında kalıtsal 

etkenlerin daha iyi anlaşılması, bilinçsiz yapılan dini aktivitelere daha büyük bir 

dikkatle bakılması gerekmektedir.  
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Lee ve Newberg de (2005), din ve sağlık arasındaki ilişkinin araştırıldığı 

çalışmaların son on yılda önemli ölçüde büyüdüğünü, arttığını belirtirler. Onlara 

göre, din birçok insanın hayatında önemli bir rol oynar ve bu önemli rolün onların 

sağlığı üzerinde ciddi bir etkisinin olduğuna kuşku yoktur.  

Psikolojik sağlık ve din ilişkisini en iyi şekilde inceleme olanağını, daha çok 

konu ile ilgili yapılmış literatür çalışmalarının gözden geçirilmesi oluşturmaktadır. 

Bu tarz çalışmalarda genel bir değerlendirmeye ve sonrasında sonuca yaklaşık olarak 

ulaşmak daha mümkün görünmektedir. Bununla birlikte bireylerin din tarafından 

sunulan bilgileri “nasıl” ve ”hangi düzeyde” algıladıkları önem kazanmaktadır. Yani 

dine, dindarlığa tek yönlü bir bakış genel geçer bir bilgiyi sunmaktan ziyade yanıltıcı 

olabilmekte sonuçlar psikolojik sağlık üzerinde olumlu olduğu kadar olumsuz da 

olabilmektedir (Koenig ve Larson, 2001). 

Bu doğrultuda literatür inceleme çalışmalarından örnekler sunacak olursak;  

Hackney ve Sanders (2003), dindarlık ve psikolojik uyum arasındaki ilişkiyi 

inceleyen son 12 yıl içerisinde yapılmış 34 çalışmanın analizini yapmış, bu zihinsel 

sağlık ilişkisini farklı kuvvet ve türlerde ortaya çıkardıklarını belirtmektedirler. 

Hackney ve Sanders (2003), son 12 yıl içerisinde din ve zihinsel sağlıkla ilgili 

yapılmış 34 çalışmanın analizde şu tespitlere ulaşmışlardır; din, zihinsel sağlık 

üzerinde etkili ve psikolojik dengeyi, uyumu kolaylaştırıcıdır. Dindarlık-zihinsel 

sağlık arasında olumlu bir ilişkiyi destekleyen, (Koening ve Larson tarafından 

2001’de yapılmış çalışmaları içeren) olumsuz ilişkiyi destekleyen (Schafer 1997) ve 

ikisi arasında bir ilişki bulamayan (Levis ve arkadaşları, 2005) çalışmalar 

bulunmaktadır. Kurumsal dinin etki düzeyinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir.     

Wong, Rew ve Slaikeu (2006), 1998-2004 yılları arasında dindarlık/maneviyat 

ve psikolojik sağlık ilişkisini araştıran 20 çalışmayı gözden geçirip analiz etmişlerdir. 

Sonuçta; dindarlık maneviyat ve psikolojik sağlık ilişkisini inceleyen bu çalışmaların 

%90’ında pozitif ilişki tespit edilmiştir. Yazarlara göre bu yüksek olumlu ilişki dinin 

psikolojik sağlık üzerindeki etkilerinin deneysel araştırmalarca desteklendiği, 

ispatlandığı anlamını taşımaktadır. 
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Almeida, Neto ve Koenig (2006), Son yirmi yıl içerisinde psikolojik sağlık ve 

din ilişkisini inceleyen 850 çalışmayı analiz ettikleri araştırmalarında; dinin özellikle 

stresli zaman dilimlerinde (yaşlılık, sakatlık, ve ağır tıbbi rahatsızlıklarda) daha sık 

kullanıldığı ve önemli bir işlev gördüğü, dinin klinik tedavide kullanılması gerektiği 

ve sonuçta dini tutum ile olumlu psikolojik sağlık arasında güçlü, anlamlı ilişkilerin 

olduğunu tespit etmişlerdir.    

Hebert, Weinstein, Martine ve Shulz (2006), sağlık personelinde (hasta 

bakıcılar ve hemşireler) din ve maneviyatın psikolojik iyilik hali ve huzur gibi çeşitli 

psikolojik sağlık göstergeleri arasındaki ilişkiyi araştıran literatürü gözden geçirmiş 

ve bunların kritiğini yapmış, dinin gerçekte araştırma sonuçlarına bağlı olarak 

psikolojik sağlık göstergeleri üzerinde ne kadar etkili olduğunu tespit etmeye 

çalışmışlardır. Buna göre literatür taramasında konu ile ilgili 83 çalışma gözden 

geçirilmiş ve bu çalışmaların %37’ sinin son beş yıl içinde yayınlandığı tespit 

edilmiş ve sonuçta; din veya maneviyat ile psikolojik iyilik hali yani bir anlamda 

psikolojik sağlık arasındaki ilişki veya kanıtlar yeterince açık olmadığına yer 

verilmiştir. Çalışmalarda din ile ilgili, dini davranış, dini tutum, dini inanç, dini 

mensubiyet, dini başa çıkma ve dindarlık kavramlarının etkileri araştırılmıştır. 

psikolojik sağlık başlığı altında ise, depresyon, stres hayattan memnuniyet, kişisel 

huzur, sosyal mutluluk gibi göstergelerin etkileri araştırılmıştır. Buna göre 83 

empirik çalışma içerisinde, dindarlık ile psikolojik sağlık arasında 222 sonuç 

bulunmuş bu sonuçlar içerisinde dinin olumlu etkisine yönelik 42 sonuç, olumsuz 

etkisine yönelik 6 sonuç, olumlu veya olumsuz herhangi bir ilişki bulunamayan 

sonuç sayısı ise 174 olarak tespit edilmiştir. 

Yazarlar bütün bu sonuçlara dayanarak din ile psikolojik sağlık arasındaki 

ilişkinin rafine olmayan karmaşık süreçler içerdiğini, ölçümlerle ilgili sorunlar 

olduğunu gelecekte çok daha iyi psikometrik ölçütlerle daha sağlıklı neticeler elde 

edilebileceği görüşünü belirtirler.  

Apaydın da (2010), konu ile ilgili batıda yapılmış literatür çalışmalarını 

incelediği çalışmasında; dindarlık ile yaşam doyumu ve mutluluk arasındaki ilişkiyi 

araştıran toplam 100 araştırma içerisinden 79’unda dini inancın daha yüksek bir 
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yaşam memnuniyetine, büyük bir mutluluğa ve belirgin olarak ahlaki kanaat sahibi 

olmaya eşlik ettiği tespitini aktarmaktadır. Psikolojik sağlığa gösterge olarak ümit, 

iyimserlik ve yaşamın anlamı gibi faktörlerin seçildiği 14 araştırmadan 12’sinde 

dindarlık ile olumlu ilişki bulunmuş, 2 araştırmada ise ilişki tespit edilememiştir. Din 

ve depresyon arasındaki ilişkinin araştırıldığı 101 araştırmada ise, dindar olan 

bireylerin dindar olmayan bireylere göre üçte iki oranında daha az depresif semptom 

gösterdikleri tespitine yer vermektedir. Benzer sonuçların, intihar düşüncesi, 

anksiyete, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı için de rapor edildiğini aktarır.  

Bir diğer çalışmada Lewis, Maltby ve Day (2005), dindarlık, dini uyum, dini 

başa çıkma ile mutluluk arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Sonuçta; genel olarak 

dindarlık sonuçlarıyla subjektif mutluluk sonuçları arasında belirgin bir ilişkiye 

rastlanmamıştır. Ancak içe dönük dindarlık ile olumlu başa çıkma düzeyleri ve 

psikolojik mutluluk arasında anlamlı bir ilişki tespit etmişlerdir. Sonuç olarak 

yazarlar, dindarlığın psikolojik mutlulukla ilişkili olduğunu ancak öznel mutlulukla 

ilişkili olmadığını ifade etmektedirler.  

Yine Aukst ve Margetic’in (2005), dindarlık ile zihinsel ve fiziksel sağlık 

arasındaki ilişkiyi araştırdıkları literatür çalışmasına göre: dindarlık ile sağlık 

ilişkisini konu alan araştırmalar son zamanlara kadar bilimsel anlamda göz ardı 

edilmiştir. Bununla birlikte dindarlık ile fiziksel ve zihinsel sağlık arasındaki 

etkileşime olan ilgi de son zamanlarda artmaya başlamıştır. Yapılmış olan deneysel 

çalışmalar büyük oranda dini teslimiyetin daha iyi zihinsel ve fiziksel sağlık 

sonuçlarını ortaya koyarak dinin olumlu etkisini meydana çıkarmıştır. Çok az 

çalışma dinin herhangi bir etkisinin olmadığını söylemektedir.  

  Donahue ve Benson ise (1995), ABD’deki 30.000 ergen üzerinde din ve 

psikolojik iyilik hali ilişkisini araştırdıkları geniş çaplı çalışmalarında; ergenlik yılları 

boyunca dindarlık seviyelerinde bir düşüş olduğu, Afro-Amerikalıların beyazlara 

göre, kızların ise erkeklere göre daha dindar olduklarını belirlemişlerdir. Yine 

dindarlık ile pozitif sosyal değerler, davranışlar arasında olumlu ilişki, dindarlık ile 

intihar düşüncesi ve girişimi, madde bağımlılığı, erken cinsel ilgi ve suçla negatif bir 
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ilişki bulunduğunu, dindarlık ile özsaygı arasında ilişki bulunmadığını tespit 

etmişlerdir.   

 Rew ve Wong (2006), dindarlık/maneviyatın ergen sağlığı ile tutum ve 

davranışları üzerindeki etkisini araştıran literatür çalışması yapmış, 1998-2003 yılları 

arası yapılmış 43 ayrı çalışmayı sistematik olarak incelemiş ve bu çalışmaların 

%84’ünde dindarlık/maneviyat ile olumlu ergen sağlığı, tutum ve davranışlar 

arasında olumlu bir ilişkinin bulunduğunu tespit etmişlerdir. Yazarlar bu sonuca 

dayanarak dindarlık ve maneviyatın ergen sağlığı, tutum ve davranışları üzerinde 

oldukça önemli bir etkisinin bulunduğunu ifade etmektedirler.   

Larson ve Larson’a (2003) göre, dini ibadetlere devamlılık ile uzun ömürlü 

olmada dindar bireyler daha uzun bir yaşama şansına sahip olmaktadırlar. Trafik 

kazası, hastalıklar vb. diğer faktörler devreye girmediği sürece din, dindarlık erken 

yaşlarda ölüme karşı koruyucu olmaktadır. Bu anlamda dindarlık bireye manevi 

açıdan dayanma gücü verdiği gibi sağlığı olumlu etkileyerek yaşam kalitesini ve 

süresini de uzatabilmektedir. Larson ve Larson (2003), bütün bu sebeplerden dolayı 

klinik çalışmalarda hastanın dini inancının dikkate alınması ve dini teselli ve pastoral 

tedavisinin kullanılması ve alan uzmanlarının bu bağlamda din görevlileri ile birlikte 

çalışmalarının faydalı olacağı görüşünü ileri sürerler. 

Pargament ve arkadaşları (1988),  problem çözmede din fonksiyonunu 

inceledikleri çalışmalarında dinsel yönden inançlı bireylerin problem çözme 

becerilerinde de daha başarılı olabileceklerini söylerler. İnancın problem çözmede 

büyük bir rol oynayabileceğini belirtirler.  

Türkiye’de yapılmış olan çalışmalara gelince; bu alandaki en kapsamlı çalışma 

Asım Yapıcı’ya (2007; 270-296) aittir. Yapıcı; psikolojik sağlık ve din ilişkisini 

üniversite öğrencileri üzerinde depresyon, mutluluk, özsaygı, umutsuzluk ve intihar 

başlıkları altında incelemiştir. Araştırmanın sonuçları bulgular ve değerlendirme 

kısmında verileceği için detaylarına girmiyoruz. 

Hayta (2002: 147) tarafından İlahiyat Fakültesi öğrencileri üzerinde yapılan bir 

diğer araştırmada ise dini pratiklerle psiko-sosyal uyum arasında pozitif bir ilişkinin 
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olduğu tespit edilmiştir. Özellikle ibadetlerine önem veren gençlerin kaygı, öfke, 

olumsuz düşünce gibi istenmeyen tabloları daha az yaşadıkları bulgusuna 

ulaşılmıştır.  

Kula’nın (2001; 159-164) 16-21 yaş grubu ergenlerde dinin kimlik üzerindeki 

etkisini araştırdığı çalışmada; din ile kimlik arasında olumlu bir ilişki tespit etmiştir. 

Benzer bir çalışma Mehmedoğlu (2004; 177-196) tarafından kişilik ve din başlığı 

altında yapılmış, dinin kişiliği şekillendirmede önemli bir işlevinin olduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır.  

Küçükcan ve Köse (2000:153-158) tarafından yapılan bir araştırmada ise; 

depreme maruz kalan bireylerin çoğunluğunun gerek deprem esnasında gerekse 

depremden sonra yaşadıkları travmadan kurtulmak için dini inanç ve kavramlara 

başvurdukları tespit edilmiştir. 

Hökelekli (2008: 141) 24-60+ yaşları arası yetişkinlerle yaptığı bir araştırmada 

dindar insanların ölümü biraz daha fazla düşündüklerini, buna karşın ölüm karşısında 

daha olumlu tutumlar sergilediklerini ifade eder.  

Gürses’in (2002: 122-124) üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı bir 

araştırmada, dine karşı olumsuz tutumu olan bireylerin içgüdümlü dindarlara göre 

daha doğmatik oldukları tespit edilmiştir. İnançsız olan bireyler dış güdümlü 

dindarlardan daha ön yargılı bulunmuştur. Bu anlamda dindarlığın kişiliği olumlu 

etkilediği dolayısıyla da psikolojik sağlığı olumlu etkileyebileceğine dair bulgulara 

ulaşılmıştır.  

Ekşi (2002: 173-175) tarafından yapılan bir araştırmada İmam-Hatip Lisesi 

öğrencileri ile genel lise öğrencilerinin kişilik özelliklerini karşılaştırmış ve İmam-

Hatip Lisesi öğrencilerinin lise öğrencilerine göre daha dindar, daha sebatlı, uyum 

gösteren, oto-kontrol sahibi, düzenli ve başarma kişilik özelliklerine sahip oldukları 

tespit edilmiştir.  

Kimter (2002: 206-207) tarafından üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir 

diğer araştırmada kendisini güçlü dindar hisseden bireylerin “güçlü umut” düzeyine 
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sahip oldukları tespit edilmiştir. Bir başka deyişle dindar bireyler ümitsizliğe daha az 

düşmektedirler. Ayrıca dini inanç, ibadet ve dua pratiğini yerine getirme ile 

iyimserlik arasındada olumlu bir ilişki bulunmuştur. 

Bir diğer çalışma Karaca tarafından (2000; 371-380) 17-84 yaş gruplarına 

yapılmış, bulgulara göre; ölüm korkusunun birçok faktörle ilintili olduğu bulunmuş, 

ölümün dini daha çok çağrıştırdığı ve dinin koruyucu bir işlev gördüğü sonuçlarına 

ulaşılmıştır. 

Yıldız’ın (1998; 181-195), Dokuz Eylül Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde 

öğrenim gören 555 üniversiteli genç üzerinde yaptığı dindarlık ile ölüm kaygısı 

konulu çalışmada ise; dindarlık düzeyinin artması ile ölüm kaygısının artması 

arasında pozitif bir ilişki bulmuştur. Dindar bireyin ölümden daha fazla korkmasının, 

aldığı dini eğitimin niteliğinden kaynaklandığını ifade edilmiştir. Yazar, dindarlarda 

ölüm kaygısının yüksek oluşunun nedeni olarak; din eğitimindeki korku-ümit 

kıstasının daha çok korku yönelimli olarak verildiğini, korkutmanın da günahkarlık 

duygusunu beslediğini, nihayetinde ölüm kaygısının buna paralel olarak arttığını 

ifade eder. Ergenlik döneminde cinsellik içgüdüsünün etkisiyle ortaya çıkan ahlaki 

sorunlar ergende suçluluk ve günahkarlık duygularının artmasına dolayısıyla ölüm 

kaygısınında artmasına neden olacaktır denilebilir (Hökelekli, 1993; 274). 

Çevik’ in yaptığı araştırmada (2005; 106-109) dini inanç ve ibadet düzeyi 

yüksek olan ergenlerde Allah’a hesap verme korkusu en yüksektedir (%71). Buna 

paralel olarak din eğitimi alan imam hatip liseli ergenlerde ölüm “sonsuz bir hayatın 

başlangıcı olarak ” en yüksek oranda (%87.5) algılanmıştır. Yine alınan yüksek din 

eğitimi neticesinde imam hatip liseli ergenlerde “ölümü kabullenme” de en yüksek 

puanda (%61.6) civarında seyretmiştir. Yazara göre, ölümün getirdiği kaygıyı 

gidermek için ergenler dini inanç ve pratiklerine, dua ve ibadete yönelmeyi tercih 

etmektedirler. Aynı araştırmada dini inanç düzeyi ile “intiharı asla düşünmeme fikri” 

arasında da anlamlı bir ilişki bulunmuştur (%89). 

Kayıklık ‘ın (2003; 225) orta yaş ve yaşlılardaki çalışmasında; sağlık 

durumunun iyi olduğu değerlendirilenler diğerlerine göre daha az ölüm kaygısı 
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çekmektedirler. Yine dinin kendileri için önemli olduğunu düşünenler, dinin 

kendileri için çok önemli olduğunu düşünenlerden daha yüksek ölüm kaygısına sahip 

çıkmış ve aralarındaki oran ciddi bir fark olarak bulunmuştur. Aynı araştırmada 

kadınların erkeklerden daha fazla ölüm kaygısı taşıdıkları tespit edilmiş, ölüm 

kaygısıyla yaş arasında ise negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Yani yaş ilerledikçe 

ölüm kaygısı artmaktadır. Ülkemizde ölüm ve ölüm sonrası hayatla ilgili konularda 

yapılan çalışmalarda, ergenlerin başlıca kaygı ve korkularını bu konunun oluşturduğu 

tespit edilmiş, yine ergenlerin en çok şüphe duydukları konuların başında ölüm ötesi 

yaşam ile ilgili konuların geldiği belirlenmiştir (Bahadır 2002; 90).  

3.2. Depresyon ve Dindarlık İlişkisi 

Din ile depresyon ilişkisi incelenirken dinin, dinsel katılımın yanı sıra, genetik 

açıklamalar, sosyolojik açıklamalar, hayat tarzı farklılıkları, tarihsel olaylar, dinsel ve 

ruhsal farklılıklar vb. gibi faktörlerin etkisi de göz önünde bulundurulmalıdır. 

Örneğin İskoçya’daki müslümanlar üzerinde yapılan bir çalışmada depresyon 

puanları yüksek bulunmuş, neden olarak yaklaşık bu grubun % 50’sinin sosyal ve 

psikolojik olarak iki kültür arasında sıkışmışlığı yaşaması (ki bu daha yüksek stres 

daha düşük hayat standardı ve sosyal yaşam desteğinin az olması anlamına 

gelmektedir) açıklanmıştır. Benzer şekilde kendilerinin diğer dinlerden farklı 

hisseden Amerika’daki Yahudilerde de depresyon puanı en yüksek çıkmıştır 

(McCulluogh ve Larson, 1999). 

Dindar insanlar üzerindeki deneysel çalışmalar genel olarak; psikolojik sağlık 

ve din, din ve stres ile baş etme, danışmanlık, dinden beklentiler ve tercihler, dindar 

insanların dünya görüşü ve danışmaya cevap veren dindar hastalar gibi başlıklar 

altında toplanmıştır. Kuşku yok ki bu çalışmalar içerisinde din-depresyon ilişkisi 

yaygın olarak araştırılmaktadır (Worthingthon ve arkadaşları, 1996). 

Genel anlamda dindarlık depresyonu en azından üç şekilde etkiler; 

1. Toplumsal bağlılık (social cohesiveness) görüşüne göre din, dini 

çevreden gelen toplumsal destek sağlar. Böyle bir destek duygusal, entelektüel ve 

depresyon riskini azaltan diğer bazı özellikleri bireye kazandırır. 
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2. Tutarlılık (coherence) görüşüne göre, din kadere boyun eğme yerine 

ümit ve iyimserlik duygusu vererek depresyonu azaltır. 

3. Teodicy (en yüksek iyiliğin meydana gelebilmesi için kötülüğün 

gerekli olduğu felsefi anlayış) görüşüne göre ise, din elem ve ızdırapları negatif 

olarak algılama eğilimini olumlu yönde değiştirir (Stack, 1992: 8) 

Dikkat edilirse, Stack’ın ifade ettiği dinin/dindarlığın depresyon üzerindeki 

değiştirici etkisinin temelinde bireyin bakış açısının değiştirilmesi amaçlanır. Tıpkı 

hatalı mantık yürütmekten dolayı depresyona giren bireylerde alıştırmalar sonrası 

yeni bir bakış açısının,12 mantıklı düşüncenin oluşturulmasının kazandırılması gibi. 

Holm (2004;153), bu bilgiden hareketle dini danışmanlığın depresyon ve diğer ruhsal 

rahatsızlıklarda kullanılabileceğini ifade eder. 

McCulluogh ve Larson’a (1999) göre ferdin algıladığı, yaşadığı din ile içinde 

yaşadığı toplumun sahip olduğu dini algı ve yaşantının benzer olması depresyonu 

azaltmaktadır. İlginçtir, birey ile komşusunun inancının benzer olması bile 

rahatlattığı, depresif belirtilerin azalmasına yol açtığı ifade edilmektedir. Bu nedenle 

toplum içindeki marjinal dini gruplara, katı düşüncelere sahip bireylerin 

uyumsuzluğuna bu pencereden bakılabilir. Din-depresyon ilişkisinde dikkat edilecek 

bir diğer husus ise; dini pratiklerin yerine getirilmesidir. Araştırmalar dini 

vecibelerini yerine getirenlerin diğerlerine oranla daha az depresif belirti 

sergiledikleri söylemektedir. McCulluogh ve Larson, düzenli olarak kiliseye 

gitmeyen ve dua etmeyen kişilerde % 20 ile % 60 arasında daha fazla depresif 

belirtilerin varlığından söz etmektedir. Yine, somatik rahatsızlıkların olması, fiziksel 

sağlığın olumsuz olması ve sosyal desteğin olumsuz olması da depresyon riskini 

artırmaktadır. 

                                                 
12 Depresyon; özellikle bilişsel kuramcılar tarafından hatalı mantık yürütme olarak tanımlanır. 
Terapide amaç; hatalı olan bu düşünme şeklinin yeniden düzenlenmesidir. Konu ile ilgili bakınız: 
Akkoyunlu Füsun, Gestalt terapi, Nobel yay. Ank. 2001 syf. 85-88; Leahy, Robert L.; Bilişsel Terapi 
ve uygulamaları,  Litera yay. İst. 2004 syf. 32-39; Özakkaş, Tahir; Bütüncül Psikoterapi,  Litera yay.  
2. Baskı İst. 2004 syf. 231-238; Beck, Naron T. ; Anksiyete Bozuklukları ve Fobiler, Litera yay. İst. 
2006 syf. 313-329; Öztürk, Orhan; Ruh sağlığı ve bozuklukları, Hekimler yayın birliği 5. Basım, Ank. 
1994 syf. 527-528. 
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 Salsman ve Carslon (2005), dindarlık ile sağlık arasında bir bağlantı olduğunu 

araştıran çalışmalarda sağlam verilerin olduğunu, ancak zihinsel sağlık ve dini etki 

arasındaki ilişkinin doğasını değerlendirme konusunda pek az görüş birliğinin 

bulunduğunu ifade ederler. Onlar da Hackney ve Sanders' ın  (2003) tespit ettiği gibi 

kurumsal dinin yani, birlikte yapılan dini ibadet ve törenlerin çok daha olumlu 

etkisinin olduğunu söylerler. Bir başka deyişle, kilisede dua etme, aktivelerine 

katılma gibi dinin davranışsal ve sosyal yönüne odaklanan boyutu ile olumlu 

psikolojik göstergeler arasında bağlantı vardır. Salsman ve Carlson (2005), olgun bir 

iman olgusu ile psikolojik etki, şiddet, paranoya ve depresyon arasında ters yönde 

(negatif) bir ilişki tespit etmişlerdir. 

Bu görüşü destekler şekilde, McCulluogh ve Larson (1999), Allport ve diğer 

araştırmacıların dindarlık tipinin yani iç güdümlü veya dış güdümlü dindarlığın bir 

motivasyon faktörü olarak etkisinden söz ettiklerini aktarırlar. McCulluogh ve 

Larson (1999) ise, dinlerine güçlü bir bağlılık geliştiren kişilerin daha az major 

depresyona yakalandıklarını, kendilerini dindar olarak görmeyen kişilerin bunlara 

nazaran % 55 daha fazla depresyon teşhisi aldıklarını, ancak bu verilerin sağlık, gelir 

düzeyi, eğitim, huzurlu bir evlilik vb. diğer değişkenlerde göz önünde 

bulundurularak incelenmesi gerektiğini ifade ederler.  

Maltby ve Day (2003), dindarlık tipi, dinsel yönelim ile psikolojik sağlık 

arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında, içe dönük dindarlık ile dışa dönük 

dindarlığın depresyon düzeylerini farklı şekillerde etkilediklerini tespit etmişlerdir.  

Onlara göre dindarlık eğiliminin içe dönük olması ile depresyon düzeyi arasında 

negatif bir ilişki varken, dışa dönük dindarlık ile depresyon arasındaki ilişki pozitif 

yöndedir. Bir diğer deyişle dindarlık eğilimi içe dönük olduğunda depresyon düzeyi 

düşmekte dışa dönük ise depresyon düzeyi artmaktadır.  

Bir başka çalışmalarında Maltby ve Day (2000), 188' i kız 172' si erkek toplam 

360 üniversite öğrencisi üzerinde depresif semptomlar ile dini uyum arasında ilişkiyi 

araştırdıkları çalışmalarında, depresif semptomların, dini uyum, kaygı, nörotizm başa 

çıkma stili ve kendine saygıdan önemli ölçüde etkilendiğini, kadınlarda ve dışa 

dönük dindarlarda depresif semptomların daha yüksek çıktığını, içe dönük dindarlık, 
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iyimserlik, özsaygı ve problem odaklı başa çıkma tarzlarının depresif semptomlarla 

negatif bir ilişki içinde olduğunu tespit etmişlerdir.  

Bazı çalışmalar depresyonu göz önünde bulundurarak dini bağlılığı olan 

kişilerin sağlık açısından veya tıbbi açıdan rahatsız olsalar bile diğerlerine göre 

depresyona girme riskinin daha düşük olduğunu göstermektedir. Kennedy ve 

öğrencileri (1996), New York’ta ikamet eden 1855 yaşlı kişi (% 47 Katolik) üzerinde 

bir çalışma gerçekleştirmiştir. Buna göre, sıklıkla dini aktivelere katılan kimselerde 

depresyon oranı azdır. İki yıl süren takip sonucunda deneklerin yaşları, cinsiyetleri, 

sağlık sorunları ve sosyal konumları fark etmeksizin dine bağlılığı fazla olanların 

daha az depresyona girdikleri gözlemlenmiştir (Koenig, Larson ve Weaver, 1998).  

 Fleischer ve Davis (2004), son yıllarda kolej sıralarındaki öğrencilerin 

psikolojik iyilik hallerinde, bedensel ve ruhsal sağlıklarında gözle görülür şekilde 

ciddi bir düşüşün olduğunu, hazırlık sınıflarının yaklaşık her 10 öğrenciden 8’inin 

depresif semptomlar taşıdığını yine her 5 öğrenciden birinin fakülteye başladığından 

beri psikolojik yardım aldıklarını ifade etmektedirler.  

Yine, Koenig, Larson ve Weaver’in (1998),  4000 yaşlı insan üzerinde yaptığı 

çalışmada haftada en az bir kez kiliseye gidenlerin depresyona girme oranının daha 

az sıklıkta kiliseye gidenlere göre % 50 daha düşük olduğu görülmüştür. Kendler ve 

arkadaşlarının (1997) 1902 bayan ikizi inceledikleri çalışmada, ikizlerden dine daha 

bağlı olanlarda major depresyon, sigara ya da alkol kullanım oranının kayda değer 

bir şekilde daha düşük olduğunu gözlemlemişlerdir. Medikal rahatsızlığı olan 

hastalar, hastalık stresinin üstesinden gelmede nelerin etkin olduğu sorusuna,  % 90'ı 

dini faktörlerin en azından orta düzeyde önemli olduğunu % 40'ı ise önemli etkenin 

dini faktörler olduğunu belirtmişlerdir (akt. Koenig, Larson ve Weaver, 1998). 

Francis ve arkadaşlarının (2004),  O’conner ve O’conner’ın (2003) dindarlık ile 

stres ve ruhsal çöküntü ilişkisini 17-44 yaş arası 177 üniversite öğrencisine “Francis 

dindarlık ölçeği”, “stres ölçeği”, “psikolojik çözüntü ve depresyon ölçeği”, “sosyal 

destek ölçeği” uyguladıkları çalışmayı analiz etmişlerdir. İnceledikleri çalışmaların 

sonunda,  O’conner ve O’conner’ın (2003) dindarlıkla psikolojik sağlık göstergeleri 
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arasında herhangi bir ilişki tespit edememelerine bir itiraz ve cevap mahiyetinde 

benzer çalışmayı (Francis dindarlık ölçeği, genel sağlık anketinin 30 maddedeki 

versiyonu kullanılmıştır) 246 üniversite öğrencisi üzerinde yapmışlar ve neticede, 

kiliseye devam etme, bireysel ibadetleri yerine getirme, İncil okuma, yani dindarlığın 

genel sağlık durumunu pozitif bir şekilde etkilediğini tespit etmişlerdir. Yazarlara 

göre, bu bulgular O’conner ve O’conner’ın (2003) yaptıkları çalışmayla farklılık 

göstermekte ve diğer örnekler arasında cevap niteliği taşıdığı içinde ayrıca önemlidir 

Wink, Dillon ve Larson ise (2005), din (maneviyat, dindarlık) ile depresyon ve 

sağlık ilişkisini yaşlı bireyler üzerinde inceledikleri çalışmalarında, dindarlık seviyesi 

ile depresyon arasında negatif ilişki (dindarlık düştükçe depresyon artıyor) tespit 

etmişlerdir. Aynı araştırmada dini ibadetleri yerine getirme, dua gibi kurumsal 

dindarlık (kiliseye, cemaate devam etme) ile depresyon ve fiziksel sağlık arasında 

negatif ilişki tespit edilmiştir. Başka bir deyişle toplu ibadetlere devam etme arttıkça 

depresyon azalıyor, fiziksel sağlık ise olumlu hale geliyor. Ancak söz konusu 

çalışmada bireysel dindarlık ile depresyon ve sağlık arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır.  

Matthews ve arkadaşları da (1998), dini faktörlerle fiziksel ve zihinsel sağlık 

durumları arasındaki ilişkiyi araştıran epidemiyolojik ve klinik çalışmaları yeniden 

incelemişler ve dini vecibelerin yerine getirilmesinin hastalıkların önlenmesi veya 

üstesinden gelinmesi ve iyileşme sürecinde etkili bir rol oynadığı belirlemişlerdir. 

İncelenen deneysel çalışmaların % 80’inde dinin fizik ve psikolojik sağlık üzerinde 

olumlu etkilerinin olduğu, dini ibadetlere katılım, kiliseye devam etmenin hayata 

anlam yükleme, amaç edinme arasında pozitif ilişki, madde ve alkol kullanımı ile 

dindarlık arasında negatif (ergen çalışmalarında benzer sonuçlar bulunmuştur) ilişki 

tespit etmişlerdir. Yazarlar ayrıca dindarlık ile uzun ömürlü olma arasında paralellik, 

kronik tıbbı rahatsızlıklarda (kalp, akciğer hastalıklar gibi) kiliseye devam etmenin, 

dini ibadetleri yerine getirmenin hastalıklara rağmen ölüm yaşını uzattığı, dindarlık 

düzeyi arttıkça depresif belirtilerin azaldığı ve dindar depresif hastaların diğerlerine 

göre daha çabuk iyileştiği bulgularına da ulaşmışlardır. Ayrıca dinin, depresyona 

karşı koruyucu bir faktör olduğu ancak çok az çalışmada dindarlık ile depresyon 
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arasında ilişkinin olmadığı ve son olarak, dindarlık arttıkça intihar riskinin 

yükseldiğini gösteren herhangi bir çalışmanın olmadığı bulgularına ulaşmışlardır.  

Benzer bir çalışmada ise Ellison (1991), dini bağlılık ile kişisel iyilik hali 

arasında ki ilişkiyi incelemiş ve çalışmasında şu bulgulara ulaşmıştır; iyileşme 

sürecinde dinin olumlu etkisi doğrudan ve gerçektir. Güçlü dini inançlara sahip 

kişilerin daha yüksek seviyede hayat tatmini, daha büyük bir kişisel mutluluk ve daha 

az travmatik olaylarla karşılaştıkları görülmektedir. Her hangi bir dini grup veya 

cemaate bağlı olanların yaşamlarında daha fazla tatmin oldukları gözlemlenmiştir. 

Dini katılım ve özel adamanın etkisinin güçlenmesi dini inanç sistemlerinin 

güçlenmesini de beraber getirmektedir. 

Cotton ve arkadaşları (2005), ergenlerde maneviyatın depresif belirtilerle, riskli 

sağlık davranışları üzerindeki etkisini araştırdıkları çalışmalarında 134 ergen ile 

çalışmışlar ve netice; örneklemin % 89'u dinin hayatlarında oldukça önemli bir yere 

sahip olduğunu, % 77'si Tanrıya karşı çok güçlü bir inanç içinde olduğunu 

bildirmiştir (örneklemin yaş ortalaması: 16.2). Ayrıca dindarlığın varoluşsal huzuru 

sağladığı, depresif semptomları ve riskli davranışları (sigara vb.) azalttığı tespit 

edilmiştir.  

Larson ve Larson (2003), din ve maneviyatın fiziksel ve ruhsal sağlık 

üzerindeki etkisini araştıran 1200 deneysel araştırmayı incelemiş ve bu çalışmada din 

ve maneviyatın;  ölüm, duygusal rahatsızlıklarla başa çıkma; intihar, depresyon, 

madde kötüye kullanımı, cerrahi ve ağır tıbbi rahatsızlıklar, sağlık davranışları, 

olumsuz başa çıkma konularıyla ilişkisi incelenmiştir. Sonuçta; din ve maneviyatın, 

bireyin iç huzurunu arttırıcı, sıkıntılarla mücadelede güçlü bir başa çıkma unsuru 

olduğu, özellikle cerrahi ve ağır tıbbi rahatsızlıklardan sonraki nekahat döneminde 

dindar hastaların diğerlerine göre daha çabuk iyileştikleri bulgularına ulaşılmıştır. 

Yine öfke ve kızgınlığın kontrol edilmesinde din ve maneviyat oldukça önemli ve 

depresyon ile belirtilerine karşı koruyucu işleve sahip olduğu belirlenmiştir. 

Çalışmanın devamında, intiharı engellemede, intihar riskini azaltmada dindarlık ve 

dini başa çıkmanın etkili olduğu, dini ve manevi çöküntü beraberinde psikolojik 

sağlığın da bozulmasına yol açabildiği, benzer şekilde dini ve manevi başa çıkmanın 
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olumsuz şekilde kullanılmasının da psikolojik sağlığı olumsuz etkilediği, bu nedenle 

din ve maneviyatın fiziksel ve ruhsal hastalıklarda oldukça önemli bir fonksiyona 

sahip olduğu, dini ibadetleri düzenli bir şekilde yapma ile uzun yaşama arasında da 

pozitif bir ilişki olduğu bilgileri de aktarılmaktadır. 

Pearce, little ve Perez (2003), 744 ergen üzerinde dindarlık ile depresif 

belirtiler arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında; dindarlığın dini katılım, 

kişilerarası pozitif dini deneyim gibi farklı boyutları ile depresif belirtiler arasında 

negatif ilişki, negatif kişiler arası dini deneyim ile pozitif ilişki bulmuşlar ancak 

cinsiyet, etnik köken ile ilişki bulamamışlardır. 

Molock ve arkadaşları (2006), umutsuzluk ve depresyonun Afro-Amerikalı 

gençlerde intihar düşüncesi ve eğilimleri için risk faktörü olup olmadığını araştırmış 

ve bu eğilime sahip olan öğrencilerin dini faaliyet ve dini toplantılarla (kolektif dini 

ibadetlere katılım, cemaat) bu riskten korunup korunamayacaklarını incelemişlerdir. 

Araştırmada yer alan katılımcılar 79'u erkek ve 133'ü kız olmak üzere toplam 212 

Afro-Amerikan lise öğrencisidir (Yaş Orta. 15.52). Dini başa çıkmanın yönüne göre 

farklılık göstermektedir. Şöyle ki; ergenlerin bireysel dini başa çıkma tarzını 

kullanmaları depresyon, umutsuzluk ve buna bağlı olarak intihar girişimlerini artıcı 

bir rol oynamaktadır. Cemaatle gerçekleşen dini başa çıkma tarzı ise yaşamak için 

olumlu nedenler bulmayla olumlu bir ilişki göstermektedir. Sonuçta toplu olarak 

yapılan dini ibadet ve uygulamaların intihara karşı koruyucu olabileceği dolayısıyla 

da din ve dindarlığın intihar riskini azaltmada önemli bir destek sağladığı 

belirtilmektedir. 

Dew ve arkadaşları (2008), dindarlık ve depresyon ilişkisi ile ilgili 21 

çalışmayı analiz etmişlerdir. Sonuçta bu çalışmaların beşinde yüksek düzeyde 

dindarlık, düşük depresyon düzeyi ile ilişkili bulunurken; dört çalışmada dindarlık 

düzeyi artıkça depresyon duzeyinin de arttığı saptanmıştır. Bu çalışmada incelenen 

dindarlık ile psikolojik sıkıntılar arasında ise ilişki bulunmamıştır. Sonuçlar dindarlık 

ile depresyon arasındaki ilişkinin karışık oldugunu göstermektedir (akt. Dirik ve 

Günay, 2009).  
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Konuyu özetleyecek olursak; gençlerin depresyona girme nedenleri arasında 

yanlış dini inançlar, manevi yaşam eksikliği, ölümü yanlış anlama gibi dini faktörler 

rol oynamakla birlikte dinin depresyona karşı önemli bir koruyucu etkisinin olduğu 

artık göz ardı edilemez (Littauer, 1997: 174). Ancak yine de din ile depresyon 

arasındaki ilişkilerde dinin türü, mezhep farklılığı, dindarlık tipi, sosyoekonomik ve 

demografik değişkenler, sağlık ve gelir durumu vb. gibi diğer değişkenlerinde göz 

önünde bulundurulması gerekmektedir. McCullough ve Larson’un (1999) ifadesiyle; 

din depresyonu öyle veya böyle etkilemektedir. Dini olmayan veya Yahudi olanların 

daha fazla risk altında olduğu söylenmektedir ki bu sonuç birçok araştırma, test ve 

güvenilir kaynaklarla ölçülmüştür. İkinci olarak, dini inançlar, ibadetler ve bunların 

uygulanması ile depresyon arasında ilişki bulunmuştur. Üçüncü olarak dine içten, 

güçlü ve samimi bir bağlılık ve depresyon arasında bir bağlantı bulunmuştur. Dinine 

bağlı, ibadetlerini yerine getiren samimi dindarlık ile depresyon arasındaki ters bir 

ilişki bulunmuştur. Bu tarz dindarlık, depresif olayları önlemekte çare bulmakta ve 

tedavi edici olmakta en azından ömür boyu olmasa bile engellenmektedir. Son 

olarak, kurallarla sınırlı olmayan dini inançların, kişisel duaların depresyonu azalttığı 

yukarıda verdiğimiz araştırmalarca da desteklenmektedir. 

3.3. Anksiyete ve Dindarlık İlişkisi 

Felsefeciler, din bilimcileri ve psikologlar, üstünlük, güç ve kontrol etme 

duygusunun insanın en temel ihtiyaçları olduğunu düşünmektedirler. İnsanlar, 

kaderlerinin kendi kontrollerinin altında olmasını isterler. Hedefleri üstün/hakim 

olmaktır, özellikle de kaygı ve tehdidin yoğun olduğu zor zamanlarda. Bu anlamda 

din bize bazı olanaklar sunar (Bir doktorun beklenmedik bir gelişme sonrası 

çaresizlik içinde hastasına bakarak durumun kaçınılmaz olarak din, inançla ilgili 

olduğunu anlaması gibi). Durumu anlama ve kontrol etmede dini bilgi, açıklama 

stresi azaltır. 14 farklı ülkede binlerce insan üzerinde yapılan bir çalışmada durumu 

anlama ve kontrol etme ile dini bilgi arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Kaygı ve 

kriz durumlarında insanlar inançlarına daha çok sarılırlar “Cephede his ateist yoktur” 

sözü bunu anımsatır. Birçok çalışmada dinin kriz, yoğun, stres, çaresizlik gibi 
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olaylarda yardımcı bir faktör olarak etkili olduğu tespit edilmiştir (Hood ve 

arkadaşları, 1996a). 

Din/maneviyatın genellikle olumsuz sağlık sorunlarına karşı bir dizi koruyucu 

işlevinin olduğunu belirtilir. Ergenlerin sağlıkları ile ilgili yapılan çalışmalarda 

ergenler için dinin önemli olduğunu göstermektedir. Ergenlerin fiziksel ve ruhsal 

sağlık sorunları ile din/maneviyat ilişkilerini içeren literatürün incelenmesine bağlı 

olarak; ergenlerin sorunlarını çözmede dini başa çıkma tarzının etkili olduğunu 

gözlemlemekteyiz. Bir anlamda dini başa çıkma tarzı ile ergen sağlığı arasında 

pozitif bir ilişkinin varlığını literatüre bağlı olarak Cotton ve arkadaşları ifade 

etmektedirler (Cotton ve arkadaşları, 2006). 

Din, zihinsel olarak kaygılı olan insanlarda günlük hayatın stresinden kaçacağı 

bir liman, sığınak işlevi görür. Hood ve diğerlerine (1996b)  göre din, bunu üç 

şekilde gerçekleştirir; 

1. Normal dışı davranışları kısıtlama ve kontrol, bastırma 

2. Dini grubun destek olması, dışlanma ve reddedilme, yalnızlığı 

engellemesi 

3. Zihinsel hastalık esnasında da ilahi koruma altında olduğunu 

düşündürmesi. 

Williams ve Sternthal (2007), Avustralya ve ABD’de maneviyat/din ve sağlık 

ilişkisini inceleyen literatür çalışması yapmışlar ve neticede; 

‐ Psikolojik huzur, psikolojik sağlık intihar davranışı ve madde kullanımı ile 

din/maneviyat arasında negatif ilişki,  

‐ 17 çalışmada dini katılım (cemaatle yapılan uygulamalar) ve içeri dönük 

dindarlık ile düşük anksiyete oranında olumlu ilişki, dışa dönük dindarlık ile 

anksiyete arasında olumsuz ilişki,  
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‐ 147 çalışmada dindarlık ile depresif belirtiler arasında ters ilişki tespit 

edilmiştir. 

‐ Dindarlık ile şizofreni arasındaki ilişki karışık,  

‐ Depresyon ve konversif bozuklulukların tedavisinde dinin etkili olduğu,  

‐ Madde kullanımı, alkol, sigara, cinsel aktivite ile negatif ilişki tespit 

etmişlerdir. 

UCLA (2004), yüksek öğrenim araştırma enstitüsü tarafından yapılan 

araştırmaya göre, öğrencilerin yüksek düzeyde zihinsel ve ruhsal sağlıkları ile dini 

inanç, dini bağlılık arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

Araştırma raporları gösteriyor ki dindar öğrenciler duygusal yaşamlarında daha az 

psikolojik kaygı ve depresyon hissi ile karşılaşmaktadırlar. Örneğin; hiç kiliseye 

gitmeyen öğrencilerin dini ibadet ve ayinlerle meşgul olan öğrencilere göre 

neredeyse iki kat depresyon ve beklenmeyen düzeyde düşük psikolojik sağlık 

tanısıyla karşılaştıkları rapor edilmiştir, ibadet ve ayinlerle meşgul olan öğrenciler 

dinin iyileştirici etkisini yaşadıklarını ifade etmişlerdir (Fleischer ve Davis, 2004).  

46 farklı kolej ve üniversitelerin 3. sınıf öğrencileri üzerinde yapılan ulusal 

düzeydeki 3680 adet araştırmanın bir bölümü, aşırı dindar öğrencilerin diğer dindar 

öğrencilere göre daha yüksek düzeyde dini endişeye sahip olduklarını göstermiştir. 

Fakat aynı zamanda daha yüksek düzeyde öz saygıları (Fleischer ve Davis, 2004) 

vardır.   

Maltby ve Day' in (2003), 466 kişi üzerinde dini uyum, dini başa çıkma ile 

stres düzeyini inceledikleri çalışmalarında; içedönük dindarlar daha çok olumlu dini 

başa çıkma tarzlarını kullanıyorlar. Dolayısıyla da hayatlarında karşılaştıkları stres 

oluşturan unsurlara karşı olayları daha pozitif, olumlu bir şekilde algılama eğilimi 

gösteriyorlar. Bu nedenle iç yönelimli dindarlar çok daha mutlu ve ruh sağlıklarının 

yerinde olduğunu belirtiyorlar. Dışa dönük dindarlarda ise tersine stres verici olayları 

daha kaygı verici ve tehlikeli olarak algılama eğilimi vardır. Psikolojik mutluluk ve 

huzurda daha düşük puanlar görüldüğünü belirtmektedirler.  
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3.4. Öz Saygı ve Dindarlık İlişkisi 

Bireylerin, ne olup olmadıklarına yani kendilerinin değerine yönelik yargıları 

James’ten bu yana benlik saygısı, diğer adıyla öz saygı olarak ifade edilmektedir 

(Bacanlı, 1997: 13). Esasen “kendini bilme” bütün kadim geleneklerde ve kutsal 

metinlerde sıklıkla işlenen bir kavramdır. “Kendini bilen Rabbini bilir” hadisi buna 

örnek gösterilebilir. Kuşkusuz öz saygıyı etkileyen demografik değişkenlerle birlikte 

birçok faktörden sözedilebilir. Doğal olarak din, bu faktörlerden birisi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Dinler beraberlerinde getirdikleri dünya görüşü ile inanan 

insanların iç dünyalarına hitap ettikleri gibi sosyal çevreleriyle nasıl bir ilişki içerinde 

olacaklarını da belirlemekte, uyumlarını kolaylaştırmaktadırlar (Yapıcı ve Kayıklık, 

2005). Bu yönüyle din, psikolojik sağlık göstergeleri arasında yer alan öz saygı 

kavramını bir şekilde etkilemektedir. 

Bu etkinin hangi yönde gerçekleştiğine gelince; Beit-Hallahmi ve Argyle’e 

(1997: 165) göre birkaç araştırma haricinde geri kalan araştırmaların büyük 

çoğunluğu din ile öz saygı arasında pozitif bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. 

Farklı beş kültürden gelen Katolik ergenler üzerinde yapılan bir çalışmada dindarlık 

ile özsaygı arasında olumlu ilişki bulunmuştur. Hatta bazı araştırmalar olumlu Tanrı 

tasavvuru ile öz saygı arasında pozitif bir ilişkinin varlığını göstermektedir. 

Öz saygı ve din arasındaki ilişkiye yönelik örneklere devam edecek olursak; 

Maltby ve Day (2000), 188' i kız 172' si erkek toplam 360 üniversite öğrencisi 

üzerinde depresif semptomlar ile dini uyum arasında ilişkiyi araştırdıkları 

çalışmalarında, depresif semptomların, dini uyum, kaygı, nörotizm, başa çıkma stili 

ve kendine saygıdan önemli ölçüde etkilendiğini, kadınlarda ve dışa dönük 

dindarlarda depresif semptomların daha yüksek çıktığını, içe dönük dindarlık, 

iyimserlik, özsaygı ve problem odaklı başa çıkma tarzlarının depresif semptomlarla 

negatif bir ilişki içinde olduğunu tespit etmişlerdir. Onlara göre; içe dönük dindarlık 

ile öz saygı düzeyi arasında yüksek anlamlı bir pozitif korelasyon vardır. Yine 

depresif belirtilerin çokluğu ile özsaygı arasında negatif ilişki ve dışa dönük dindarlık 

ile kaygı arasında pozitif ilişki bulunmuştur. 
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Maltby ve Day’in (2003), dindarlık tipi, dinsel yönelim ile psikolojik sağlık 

arasındaki ilişkiyi inceledikleri bir diğer çalışmalarında, içe dönük dindarlığın 

özsaygıyı daha olumlu etkilediğini de belirtiyorlar. Yazarlar, 46 farklı kolej ve 

üniversitelerin 3.sınıf öğrencileri üzerinde yapılan ulusal düzeydeki 3680 adet 

araştırmanın bir bölümüne göre aşırı dindar öğrencilerin diğer dindar öğrencilere 

göre daha yüksek düzeyde dini endişeye sahip olduklarını fakat aynı zamanda daha 

yüksek düzeyde öz saygıları bulunduğunu ifade ederler. Pargament’e (1997: 302) 

göre ise din, dindarlık ile depresyon, anksiyete, intihar, özsaygı, fiziksel sağlık gibi 

diğer alanlar arsında olumlu bir ilişki olduğuna yönelik çok sayıda araştırmalar 

mevcuttur. 

Yine Maltby, Lewis ve Day (1999), din eğitiminin psikolojik sağlık 

semptomları üzerinde 474 İngiliz öğrenci üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmada, 

kiliseye devam etme sıklığı ile depresif semptomlar, anksiyete ve benlik saygısı 

arasındaki ilişkiler incelenmişler ve sonuçta, dindarlık düzeyi yükseldikçe psikolojik 

mutlulukta kayda değer yükselme gözlemişlerdir. Yine, özellikle içe dönük dindarlık 

ile içsel huzur ve mutluluk arasında pozitif korelasyon tespit edilmiş ve bireysel dua 

etme davranışının sıklığı, dindarlıkla psikolojik huzur arasındaki ilişkide belirleyici 

faktör olmaktadır.  

Markstrom ise (1999), dini tutum ile Erikson’un psiko-sosyal teorisindeki 

psiko-sosyal olgunluk arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında, 11. sınıfa devam 

eden 62 Afro-Amerikalı öğrenci ile 63 Amerikalı öğrenci üzerinde çalışma yapmış 

ve neticede; dini tutumun, amaç sahibi olma, sadakat, sevgi, umut ve ego gücü ile 

olumlu ilişkisi bulunmuştur. Ancak genel benlik saygısı ile dini tutum arasında 

herhangi bir ilişki bulunamamıştır. Afro-Amerikalı grupta dini katılımın daha yüksek 

olduğu da bu çalışmada görülmüştür. 

Bir başka çalışmada Ball ve arkadaşları (2003), seksüel aktivite, benlik saygısı 

ve genel psikolojik fonksiyon arasındaki ilişkiyi inceledikleri araştırmada dinin 

ergenlerin hayatında önemli bir rolü olduğunu, dindarlık düzeyinin artması ile 

birlikte benlik saygılarının da arttığını belirlemişlerdir. McGree ve arkadaşları 

(2001), dindar olanların olmayanlara göre benlik saygılarının daha yüksek olduğunu 
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tespit etmişlerdir. Ancak dindarlık ile benlik saygısı arasında bazı çalışmalarda aksi 

bulgulara da ulaşılmaktadır. Örneğin bu çalışmalardan birisinde, Pradhan (2001) iç 

yönelimli dindarlık ve kiliseye devam etmenin benlik saygısı ile negatif yönde ilişkili 

olduğunu belirlemiştir (akt. Dirik ve Günay, 2009).  

Türkiyede ise bu konu ile ilgili Şahin’in çok sayıda araştırma yaptığını 

görüyoruz. Bu çalışmalardan birinde Şahin (2007a: 108-130), dindar ergenlerin, 

diğerlerine göre daha yüksek oranda duygusallığa, sosyal ilişkilerine, bireysel 

değerlere, meslek ve eğitim hedeflerine, ailesel benliğe, çevre uyumuna, 

problemlerle baş etme gücüne sahip olduklarını ifade etmiştir. Şahin (2007b) bir 

başka araştırmasında dindar ergenlerin, dindar ebeveyn tutumu ve çocuk yetiştirme 

tutumları arasındaki ilişkiyi daha olumlu bir şekilde etkilediğini bulmuştur. 

Bir başka çalışmasında Şahin (2005), benlik saygısı yüksek olan ergenlerin, 

problemlerle doğrudan yüzleşmeyi sağlayan stresle başa çıkma yöntemlerine 

yöneldiklerini, imtihan düşüncesine daha az sahip olduklarını, daha az ölüm korkusu 

yaşadıklarını, akademik başarılarının daha yüksek olduğunu, olumlu bir beden 

imgesi, aile desteğine yönelik pozitif düşünce, etnik kimlikleriyle gurur duyan 

bireyler olduklarını ifade etmektedir. Bu anlamda, ergenin hayatında dinin, yaşamın 

çatışan ihtiyaçları ve arzuları ile genel bir başa çıkma tarzı oluşturduğu düşünülebilir 

(Paloutzian, 1996). 

3.5. Somatizasyon, Diğer Ruhsal ve Fiziksel Hastalıklar İle Dindarlık 

İlişkisi 

Literatürde Psikolojik sağlık ile dindarlık arasındaki ilişkilerde diğer 

göstergelerde olduğu gibi somatik ve fiziki rahatsızlıklara dair bulguların olduğunu 

görmekteyiz. Yapıcı (2007: 83), din ile fiziksel sağlık arasındaki ilişkiyi dindarlık 

düzeyi, kurumsal ve bireysel dindarlık gibi mezhep türü, dini yönetim ve dini başa 

çıkma tarzının da etkilediğini belirterek “Acaba fiziksel sağlık ve hastalıkla başa 

çıkabilmede dini aidiyetler, yaşama biçimleri ve dini başa çıkma tarzları anlamlı 

farklılıklar oluşturmakta mıdır?” sorusunu sorar. Araştırmaların bu soruya farklı 
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cevaplar verdiğini ve bir kısmı olumlu gösterirken bir kısmının ise olumsuz sonuçlar 

gösterdiğini belirtir.  

Örneğin, İkinci dünya savaşı sonrası ameliyata alınan 7000 civarındaki 

askerlerin % 57-83’ü duanın onlara çok yardım ettiğini belirtmişlerdir. Yine kalp 

ameliyatına girecek hastaların % 73’ü duanın ameliyata hazırlanmada onlara son 

derece yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Aileler ise çocuklarıyla aralarında uyumun 

olmasında %85’i duanın etkili olduğunu vurgulamışlardır. Yine boşanan çiftlerin % 

59’u onları rahatlatan en büyük kaynağın din olduğunu söylemişlerdir. Tüm bu 

sonuçlar inancın işe yaradığının bir kanıtı olarak görülüyor (Pargament, 1997: 277-

278) 

Williams ve Sternthal (2007), Avustralya ve ABD’de maneviyat/din ve sağlık 

ilişkisini inceledikleri literatür çalışmasında, dindarlık ile şizofreni arasındaki 

ilişkinin karışık, depresyon ve konversif bozuklulukların tedavisinde ise dinin etkili 

olduğunu tespit etmişlerdir.  

Alferi ve arkadaşları (1999) ise, yakın zamanda meme kanseri teşhisi 

konulmuş, düşük sosyo-ekonomik statüde 49 kadının dini ilgilerini ölçmüşlerdir. 

Araştırma süresinde hastaların dini başa çıkma tarzları ve duygusal endişeleri 

ameliyattan önce, sonra ve takip eden 3. 6. 12. aylar boyunca incelenmiştir. 

Bulgulara göre; dindar katolik kadınlar yıl boyunca daha yüksek psikolojik çöküntü 

yaşamışlardır. Ancak evanjelik kadınlarda psikolojik çöküntünün daha düşük olduğu 

tespit edilmiştir. Katoliklerde kiliseden manevi destek almalarına rağmen 12. aydaki 

endişe düzeyleri 6. aydakine oranla daha düşük çıkmıştır. Yazarlar bu farklılığın her 

iki dini grubun dini inanç ve ideoloji farklılıklarından kaynaklandığını 

belirtmektedirler. 

O’ Conner’a (2003) göre, din ile fiziksel ve zihinsel sağlık arasındaki ilişki 

büyük bir bilimsel ilgiyi ortaya çıkarmıştır. Sonuçlar dindarlık ile psikolojik stresin 

azalması arasında göstergelerin olduğunu söylemektedir. 177 lise öğrencisi üzerinde 

yapılan bu çalışmada dindarlık ile olumsuz psikolojik şartlar arasında (acı, ızdırap 
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vb.) ilişki bulunmamıştır. Diğer bir deyişle dindarlık olumsuz ruhsal süreçlere yol 

açmamaktadır. 

Ai, Tice, Peterson ve Huang (2005), 11 Eylül krizi sonrasında 453 üniversite 

öğrencisi üzerinde çalışma yapmış ve kader inancının iyimserlik üzerinde etkili 

olduğunu, saldırılar sonrasında sorunun üstesinden gelmek için ibadet, dua ve 

manevi desteğin başa çıkmada sıklıkla kullanıldığını tespit etmişlerdir. Schmuck 

(2000) ise deprem, sel vb. felaketler karşısında dini inançların koruyucu bir işlev 

gördüğünü araştırmasında aktarmaktadır. 

N. Volkan Acar ve arkadaşlarının (1996) 859 kişi üzerinde yaptıkları dindarlık 

araştırmasında, ilginç ve bir o kadar dikkat çeken sonuçlarından birisi araştırmaya 

katılan boşanmış kişilerin yaklaşık dörtte birinin (% 25) din ile hiç ilgili 

olmadıklarını belirtmeleridir. “Boşanmış kişilerin değerler sistemi ile boşanma 

arasında ciddi bir çelişkinin olmadığı söylenebilir. Din ile hiç ilgili olmayan kişiler 

kolayca boşanmaya yönelebilirler, düşük ya da zayıf dini inançlar eşler arasındaki 

çatışmanın kaynağı olabilir”  demektedirler. 

Aynı araştırmaya göre dindar kişilerce yardım kaynakları olarak din adamı, 

büyükler, arkadaş, en çok kullanırken, dinle ilgisi olmayanlar daha çok psikolog, 

psikolojik danışman, psikiyatr gibi profesyonel mesleklerden yararlanma 

eğilimindedirler. Dolayısıyla dinle ilgisi olmayan, yüksek eğitimli kişilerin 

profesyonellere başvurmaları bu sonuçlara göre doğal ve tutarlı görülmektedir. Yine 

Türkiye’nin geleceği hakkında dindarlar daha çok iyimser bir görüşe sahipken, din 

ile az ilgili veya hiç ilgili olmayanların Türkiye’nin geleceği hakkında daha çok 

karamsar bir görüşe sahip oldukları tespit edilmiştir (Acar ve arkadaşları, 1996). 

3.6. Hostilite (Saldırganlık) ve Dindarlık İlişkisi 

Dindarlık ile ilişkili bir diğer psikolojik değişken ise hostilitedir. Hostilite; 

düşmanlık, sıklıkla tartışmaya girme, çabuk öfkelenme, birine ya da bir şeylere zarar 

verme isteği şeklinde tanımlanmaktadır. Yapılan çalışmalarda dindarlık ile hostilite 

arasında negatif yönde bir ilişki olduğu, başka bir ifade ile dindarlık düzeyi arttıkça 

hostilitenin azaldığı bulunmuştur (Kark ve Carnel 1996) (akt. Dirik ve Günay, 2009). 
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Dindarlığın anti sosyal davranışlara karşı koruyucu bir faktör ve toplumun 

onayladığı davranışlar üzerinde etkilere sahip olduğu bilinmekle birlikte, bu etkilerin 

öncelikle genetik mi yoksa çevresel etkenlerden mi kaynaklandığı tam olarak 

bilinememektedir. Koening ve Larson (2007), bu soruya cevap verebilmek için 

dindarlık, anti sosyal davranış ve özgeci davranış ilişkilerini ikizler üzerinde (165 tek 

yumurta, 100 çift yumurta ikizleri) çalışmışlardır. Sonuçta; dindarlık (dua, kiliseye 

devam etme, dini gruba devam etme dini hayata önem verme vs.) özgeci (fedakâr) 

davranışlarla pozitif anti sosyal davranışlarla negatif ilişkili bulunmuştur. Çalışmanın 

ikizler üzerinde yapılmış olması genetik ve çevresel değişkenlerin de kontrolünü 

gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Onlara göre: dindarlık ve anti sosyal davranış 

arasındaki ilişkide hem genetik hem de çevresel etkenler (değişkenler) rol 

oynamaktadır. Sonuçta dindarlığın sosyal davranışlar üzerindeki etkisini belirleyen 

çeşitli değişkenler söz konusudur. Örneğin, kişinin sosyal çevresi ile etkileşim düzeyi 

ve tarzı, dini inançları algılama, anlama ve davranışlara yansıtma düzeyi, sosyal-

kültürel değerleri benimseme düzeyi gibi değişkenler dindarlığı üzerinde etkili 

olmaktadır. Dolayısıyla dindarlık istenmeyen davranışları engellediği gibi (suç, 

madde anti sosyal, alkol vs) toplumca benimsenen  (yardımseverlik, fedakârlık, 

dostluk, iyi insan olma vb.) olumlu insani davranışları da artırmaktadır.  

Araştırmacılar, din veya dindarlığın; kişide güven duygusu oluşturması, 

desteklemesi, sosyalleşme sürecine katkıda bulunması, olgunlaşmayı kolaylaştırıcı 

olması, hoş olmayan duygu yoğunluğunu azaltıcı olması gibi etkilerle bireyde 

kontrol mekanizması oluşturarak abartılı, olumsuz dürtü ve arzuları sınırlayıp 

denetlediğini ifade ederler (Hood, Spilka, Hunsberger ve Gorsuch, 1996b). 

Larson ve Larson (2003), din ve maneviyatın fiziksel ve ruhsal sağlık 

üzerindeki etkisini araştıran 1200 deneysel araştırmayı inceledikleri çalışmalarında 

din ve maneviyatın, bireyin iç huzurunu arttırıcı, sıkıntılarla mücadelede güçlü bir 

başa çıkma unsuru olduğu ve böylelikle öfke ve kızgınlığın kontrol edilmesinde 

oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirtmektedirler. 

Bir diğer çalışmada Kerley, Matthews ve Blanchard (2005), dindarlık ile 

anormal/antisosyal davranışlar arasındaki ilişkiyi incelediler. Araştırmanın 
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bulgularına göre, dindarlık düzeyi bireyler arası tartışma ve çatışmaları doğrudan, 

kavgaları ise dolaylı olarak azaltmaktadır. Yazarlar bu sonuçtan hareketle, dinin 

suçluların ıslah edilmesinde önemli bir rol oynayabileceğini belirterek dindar 

bireylerin toplumca kabul gören davranışlarda bulunurken toplumun onaylamadığı 

antisosyal davranışlardan kaçındıklarını dolayısıyla sosyal uyumun gerçekleşmesinde 

dinin önemli bir destek olduğunu aktarmaktadırlar (akt. Yapıcı, 2007: 58-59). 

Kuşkusuz din/dindarlık sadece olumsuz davranışları engellemekle sınırlı 

kalmaz fakat aynı zamanda alternatif davranışların yerleştirilmesindede oldukça 

önemli bir fonksiyona sahiptir. Sosyal dayanışma, yardımlaşma, dua ve ibadetlerin 

sıklığı olumlu davranışları yerleştirdiği gibi istenmeyen davranışların yapılma 

sıklığını da azaltmakta, riskli davranışlarda bulunmaktan uzaklaştırmakta toplumun 

öngördüğü, desteklediği ahlaki davranışların yerleşmesini sağlamaktadır (Koenig, 

McGue, Kruger ve Bouchard, 2006). 

Son olarak, Yavuzer (1986: 140)  farklı çocuk ıslah ve ceza evlerinde yatan 

364 ergen üzerinde yaptığı ve saldırgan ve suça yönelen deneklerin dinsel 

faaliyetlerini incelediği çalışmasında; % 27’sinin kuran kursuna gitmiş olduğunu ve 

işledikleri suçların cinsel suçlar (% 34. 4), bir gruba, şahsa yönelik suçlar ( % 18. 3),  

mal’a ilişkin suçlar  (% 18. 3) olduğunu tespit etmiştir.  Tüm suçlu çocukların dini 

ibadette bulunma oranının hayli yüksek olması  (% 66) dikkat çekicidir. Yine suçlu 

deneklerin ailelerinde dini ibadette bulunma oranı  % 93. 6 olarak tespit edilmiştir  

3.7. İntihar ve Dindarlık İlişkisi 

Din, sosyal düşüncenin, üstünkörü, yüzeysel bir tarafıymış gibi algılanabilir. 

Oysa Durkheim ve Max weber gibi eski sosyologlar, toplumun doğasıyla ilgili 

düşüncelerini büyük ölçüde dine bağlı olarak şekillendiriyorlardı. Onlar dini; 

davranışlar ve bireylerin tanınmasında açıklayıcı bir öğe olarak kullanıyorlardı. Dini 

gruplar kendi yapıları içindeki inançlar ve etkileriyle birer sosyal örgüttür. Durkheim 

ve Weber bu grupların özelliklerini araştırıp din ile ilgili çalışmayı tercih ettiler 

çünkü, bu (din) tüm toplumu yansıtıyordu. Dini doktrinlerin gücü hiçbir yerde inanç 

ve intihar birlikteliğinden daha açık değildir. Kilisenin toplumsal hayatta etkili rol 
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oynadığı yerlerde intihar oranının düştüğü bile söylenmektedir. Yine intiharın 

tamamen yasak olduğu Katolik ve Ortodoks toplumlarda intihar oranının, kişisel 

özgürlüğü daha fazla önemseyen Protestan toplumlara göre daha düşük olduğu 

belirtilmektedir (Hood ve arkadaşları, 1996b). 

Durkheim, İntihar adlı çalışmasında dindar insanların yaşamlarının her anında 

kurallara uymayı benimsediklerini söyler. Bu kurallar bir anlamda insanların bireysel 

fonksiyonlarında bir koruma işlevi görmektedir. Durkheim’e göre sosyal ve dini 

gruplar özellikle anomiden (anlamsızlık) korumak için yöntemler geliştiriyor, 

özellikle de intihara teşebbüs eden veya edecek durumda olanları güçlendirerek, 

topluma katarak, kendilerini önemli hissetmelerini ve hayatı sevmelerini sağlayıcı 

yeni yöntemler geliştiriyorlar. Ona göre kendini toplumdan soyutlanmış olan bireyler 

aslında aile, dini grup ya da diğer toplumsal örgütlenmelerde aktif olarak 

bulunmayan bireylerdir. Sosyal yapının bir parçası olan dini grubun bir üyesi kendini 

bütünün bir parçası olarak görüp iyileştirebilir ve yalıtılmışlık duygusunu aşabilir. 

(Idler ve George, 1998).  

Malone ve arkadaşları (2000), ABD’de her yıl yaklaşık 30.000’den fazla 

kişinin intihar teşebbüsünde bulunduğunu ve intihar teşebbüslerinin en önemli klinik 

göstergesinin umutsuzluk olduğunu belirtmektedirler. Onlara göre ağır depresyon 

nedeni ile intihar tehdidi altında olan kişilerin intihar girişimlerine karşı “yaşama 

nedenleri” bulmanın kişiyi koruyacağı veya daha dirençli hale getireceği 

düşünülmektedir. Malone ve diğerleri (2000) hastanede yatan major depresyon 

hastası 84 hasta ve bunlardan aynı zamanda intihar teşebbüsünde bulunmuş 45 hasta 

üzerinde yaşama nedenlerini (major depresyon altındaki intihar girişimine karşı 

koruyucu faktörler) araştırmışlardır. Yazarların elde ettikleri bulgulara göre; 

- İntihar teşebbüsünde bulunmayan hastalar ailelerine karşı daha fazla sorumlu, 

sosyal dışlanmadan daha çok korkan, intiharı gayri ahlaki bulan bir anlayışa 

sahiptirler. Aynı zamanda sorunların üstesinden gelme ve yaşam becerilerinin daha 

gelişmiş olduğu ve daha önce intihar girişiminde bulunanlara göre intihar düşüncesi 

sonuçları belirgin şekilde daha yüksek çıkmıştır. İntihar girişiminde bulunmuş ve 
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bulunmamış her iki majör depresyonlu grupta ne depresyonun objektif karamsarlığı 

ne de başa gelen olayların niteliği iki grup arasında farklılık göstermemektedir; 

- Yaşamak için gerekçeler bulan majör depresyon hastalarının intihar etme 

riskleri azalmaktadır. 

- İntihar düşüncesi, depresyon ve umutsuzluk ile intihar teşebbüsü arasında 

yüksek düzeyde pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. 

- Yaşamak için nedenler bulma ile intihar teşebbüsü arasında negatif ilişki,  

- Maneviyat, dindarlık düzeyi ile intihar teşebbüsü arasında negatif ilişki 

(yazarlara göre asıl farklılık maneviyat unsurundan kaynaklanmaktadır.)  

- Dini inanç ve dini kimlik yapısında bir değişiklik olmadığı halde bireyde dini 

ibadetlerin azalmasıyla intihar oranının artması oldukça anlamlı bir ilişki olarak 

tespit edilmiştir. 

- Yine bireysel dindarlık ve samimi/içsel dindarlık, yani maneviyatın yüksek 

olması, dindarlığın derecesi, yaşamak için bir neden bulmada etkin bir rol 

oynamaktadır. 

Exline, Yali ve Sanderson’a (2000) göre her ne kadar din, insanı rahatlatan bir 

unsur olarak bilinse de bazı durumlarda bireyler dini yaşamlarında baskı da 

hissedebilirler. Onların 200 üniversite öğrencisi ve klinik psikoterapi gören 50 kişi 

ile dinin depresyon ve intihar üzerindeki etkisini araştırdıkları çalışmalarında şu 

sonuçlara ulaşmışlardır; katılımcıların dinle ilgili olarak baskıdan ziyade rahatlık 

hissettiklerini, ancak dindarlık seviyesi ve rahatlama düzeyinden bağımsız olarak tek 

başına dini baskının da depresyon ve intihar nedeni olabileceğini, intiharın özellikle 

dini korku ve suç, affedilmeyecek bir günah işlenmesi sonrası paralel olarak arttığı 

belirtilmiştir. 

Bir diğer çalışmada Hilton, Fellingham ve Lyon (2002), ergen intiharları ve 

dini katılım üzerinde detaylı bir araştırma yapmışlardır. Hastane kayıtları, Son Gün 

Azizleri Kilisesi kayıtları ve Utah nüfus sayım kayıtlarını incelemiş ve 1991-1995 
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yılları arası intihar girişiminde bulunmuş 15-34 yaşları arası erkek ergenlerin intihar 

davranışları ile dindarlık ilişkisini araştırmışlardır. Onların bulgularına göre; aktif 

olarak kiliseye devam etme ile intihar oranı ile arasındaki negatif ilişki, aktif olarak 

kiliseye devam edenlerin intihar oranı kiliseye düzenli devem etmeyenler ve kilise 

mensubu olmayanlara göre daha düşük bulunmuştur. Utah’ta Son Gün Azizleri 

Kilisesi’ne üye olanların intihar oranları ABD toplam ortalamasından daha düşük 

seviyede bulunmuştur. Yine aktif dindarlığın intihar riskini azalttığı, spesifik bir dini 

gruba bağlı olmanın ve dini törenlere devamlı gitmenin intihar riskini azaltmada 

etkili olduğu ve ortak dini katılımları düşük olanların bu tür aktivitelere katılımı 

yüksek olan ergenlere göre intihar riskinin 3,5 kat daha fazla olduğunu tespit 

etmişlerdir. 

Yapıcı (2007: 149), Son Gün Azizleri Kilisesi’nin alkol, tütün ve 

uyuşturucunun kullanımını da yasakladığını, (alkol ve madde kullanımının intihar 

için ciddi bir risk faktörü olduğu düşünüldüğünde) intihar olaylarının düşük 

çıkmasının nedenlerinden birinin de bu olabileceğini, ayrıca verilerin kilise 

kayıtlarına dayanılmasının bireysel dindarlığı ölçmüş olamayacağını ifade eder. Aynı 

şekilde önemli sayıda insan kriz zamanlarında bir profesyonelden yardım almak 

yerine kiliseye gitmeyi tercih ediyorlar. Dini grup, cemaat bu zaman dilimlerinde 

ikinci bir aile, uzun sıklıkla arkadaşlıklar edinememiş insanlar için dostluk 

fonksiyonunu üstlenmesi hasebiyle de intiharı engelleyicidir (Pargament, 1997). 

Yine Molock ve arkadaşları (2006), 79'u erkek ve 133'ü kız olmak üzere 

toplam 212 Afro-Amerikan lise öğrencisi üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmada; 

ergenlerin bireysel dini başa çıkma tarzını kullanmaları depresyon, umutsuzluk ve 

buna bağlı olarak intihar girişimlerini artıcı bir rol oynadığı, toplu olarak yapılan dini 

ibadet ve uygulamaların ise intihara karşı koruyucu olabileceği dolayısıyla da din ve 

dindarlığın intihar riskini azaltmada önemli bir destek sağladığı belirtilmektedir. 

Greening ve Stoppelbein (2002), ergenlerde dindarlık, dinin etkisini hissetme 

ile intihar riski arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında; iç güdümlü dindarlık 

ve dinin etkisini hissetme ile intihar riskinin anlamlı ölçüde düşmesi arasında olumlu 

ilişki, intihar riskini tetikleyen alkol ve madde kullanımı ile din/dindarlık arasında 
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negatif ilişki tespit etmişlerdir. Başka bir deyişle, dindarlık arttıkça alkol ve madde 

kullanımı azalmaktadır. Yazarlar, bu bulgulara dayanarak dinlerde özellikle intihara 

karşı yasaklayıcı hükümler nedeniyle ve yine dini katılımın psikolojik huzur, içsel 

huzur ve anlam oluşturması, dini grubun verdiği sosyal destek vb. faktörler nedeniyle 

intihar riskinin azaldığını, koruyucu bir faktör görevi gördüğünü belirtmektedirler.  

Konu ile ilgili literatür inceleme, gözden geçirme çalışmalarında da dinin 

intiharı önleyici fonksiyonuna yönelik verileri bulmak mümkündür. Örneğin,   

Koenig ve Larson (2001),  din ile psikolojik sağlık alanında yapılan literatür 

çalışması analizinde, dindarlık ile intihar ilişkisini araştıran 68 çalışmanın 57’sinde 

ters yönlü (negatif) ilişki tespit etmişlerdir. Bir anlamda araştırmaların yaklaşık % 

89’unda dinin intiharı önleyici fonksiyonu tespit edilmiştir. Dindarlık arttıkça intihar 

riski azalmaktadır.  

Bir başka çalışmada, Larson ve Larson (2003), din ve maneviyatın fiziksel ve 

ruhsal sağlık üzerindeki etkisini araştıran 1200 deneysel araştırmayı incelemiş ve bu 

çalışmada din ve maneviyatın intiharı engellemede, intihar riskini azaltmada etkili 

olduğunu bulmuşlardır. 

Kanada’da gerçekleştirilen intihar risk ve koruyucu etkenlerinin incelendiği bir 

çalışmada, okul başarısı ve dini inancın koruyucu değerinin olduğu tespit edilmiştir. 

Yazar, bu durumun sadece dinin intihar üzerindeki yasaklayıcı etkisiyle ilgili 

olmayıp, daha ziyade dini bağlantı ve uygulamaların toplumsal destek ağları 

oluşumunu kolaylaştırdığı ve bu ağların da intihara karşı genç kişiyi koruduğu 

şeklinde yorumlar (akt. Sayar, 2002a). Sayar (2002a), “İnsan hayatının kutsal olarak 

algılanması ve ancak hayatı bağışlayan Tanrı’nın onu sonlandırabileceği inancı, 

bireysel bir düzlemde intihara karşı koruyucu bir işlev göstermektedir.” şeklinde 

açıklama yapmaktadır.  

Ekşi (2003) ise, son 15 yıl içerisinde intihar oranlarının arttığını, özellikle 

İrlanda’daki artışın sosyal yapıda ve dinsel tutumlarda meydana gelen büyük 

değişimlerle açıklandığını aktarır; İrlanda’da evlenme oranları düşmüş, geçici birlikte 

yaşama, evlilik dışı doğum oranları ve madde kullanımı büyük artış göstermiştir. 



125 
 

Dinin intihar karşısındaki koruyucu işlevini Stack (1992),  şu şekilde sıralar; 

1. Dinlerde ahiret inancı mutluluk vaat ettiği için, boşanma, işsizlik, 

fakirlik vb. gibi stresli durumlarda pozitif yönde dengeleyici olabilir. “Eğer insanlar 

bu stresi ahiret inancından kaynaklanan ebediyet mefhumuna bağlı olarak kısa süreli 

bir fenomen olarak görürlerse strese tahammül güçleri daha fazla olur”. 

2. Sıkıntı, elem ve kederler bir anlam içeriyor olabilir. Tanrı böyle 

dilemiştir. Başa gelen sıkıntı ve belalara katlanmak, sabır ve başa çıkmanın da 

değerini gösterir. 

3. Tanrı’nın bizi gözetlediği ve elemlerimizi bildiğine dair inanç bizleri 

daha tahammüllü hale getirir, 

4. Din, toplumun maddeci anlayışına dayalı sınıflandırma yapısına 

alternatif bir şekilde manevi bir sınıflandırma sistemi sunarak bireyin özsaygısını 

geliştirir, böylelikle ruhsal açıdan başarılı olma hedefini geliştirebilir. 

5. Tanrı’nın işitici ve isteklere cevap verici olmasına yönelik inanç, 

insanların sıkıntılı hayat şartlarını sağlıklı bir şekilde atlatmalarını sağlayabilir. 

6. Din, maddi yoksunluktan övgüyle söz eder. Zenginlerin cennete 

girmesi fakirlere göre daha zordur.  

7. “Şeytan’ın varlığına olan inanç kişiyi kötülüklere karşı mücadeleye 

sevk eder. 

8. Son olarak dinler ideal rol modelleri (örneğin Hz. Eyüp) sunar. “Bu 

modeldeki insanlar, elem ve sıkıntılara göğüs germişler ve zorluklar karşısında 

intihara teşebbüs etmemişlerdir”. 

Hilton ve arkadaşları (2002), genç erkeklerde dindarlık düzeyinin artmasına 

bağlı olarak intihar seviyesinin düştüğünü, dindarlığın bu anlamda koruyucu bir 

fonksiyon üstlendiğini bulmuşlardır. Yazarlar bunun nedeni olarak; 
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1. Bazı dinler madde kötüye kullanımı gibi zararlı alışkanlıkları 

yasaklamaktadır. (içkinin haram olması gibi) 

2. Dinlerin büyük çoğunluğu yüksek düzeyde sosyal destek sağlayarak 

depresyon ve intihara karşı koruyucu bir işlev üstlenir. 

3. Dinlerde yaşam kutsaldır. Bu nedenle güçlü dini bağlılık bireyin 

yaşama arzusunu arttırarak intihara karşı koruyucu olmaktadır. 

Sayar’ a (2002a) göre, genel anlamda dinler ve özelde ise İslam inancı,  

yardımseverlik, bencil olmama, toplumsal sorumluluk ve bireysellikten uzak bir 

insan modeli öngörmesi nedeniyle intiharı önlemede engelleyici bir işlev 

görmektedir. Ona göre intiharla ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde Müslüman 

yoğunluğun arttığı yerlerde intihar oranları ciddi bir şekilde düşüş göstermektedir. 

Nitekim Ürdün’de yapılan bir çalışmada, Ramazan ayında intihar girişiminin 

azaldığını gösteren bulgular elde edilmiştir.  

3.8. Alkol ve Madde Kullanımı İle Dindarlık İlişkisi 

Son zamanlarda yayınlanan akademik dergilerde ergenlik döneminde dinin 

birçok gelişim alanında ve özellikle de dini başa çıkmanın olumlu etkilerine dair 

verilerin olduğunu görmekteyiz. Örneğin; fiziksel ve duygusal sağlık, eğitim, gönüllü 

çalışmalar siyasi katılım ve huzurlu aile ortamı gibi. Bazı çalışmalarda alkol, 

uyuşturucu kullanımı ve cinsel aktivite gibi riskli davranışlar karşısında dini tutumun 

oldukça önemli etkilerinden (koruyucu etkisinden) söz edilir. Yani ergenlik 

döneminde genellikle dini tutumun riskli davranışlara karşı koruyucu bir işlevi 

vardır. Ancak aşırı dindarlığın bu olumlu etkiyi azalttığı da belirtilmektedir 

(Regnerus, 2003). 

Saparo, Roslizawaty ve Munire (2010), dinin, uyuşturucu kullanımının 

önlenmesinde önemli bir rol oynadığını aktarırlar. Onlara göre son zamanlarda 

yapılan araştırmalar, madde kullanımı ve diğer riskli davranışların önlenmesinde 

inancın kritik bir rol oynadığını göstermektedir. Nitekim Alcoholics Anonymous’un 

(Adsız Alkolikler Derneği; Amerika’da alkoliklerin tedavi edildiği bir kurum) 12-
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adım (yaygın olarak uygulanmakta olan ve özü itibariyle din üzerine tesis edilmiş 

bulunan bir program) adlı programı, birçok insanın alkol ve diğer zararlı madde 

bağımlılığından kurtulmasında başarılı bir rol oynamıştır.  

Dindışı bir çevre veya toplumda yaşayan zihinsel bozukluk içindeki insanların 

dine daha az değer verdikleri belirtilmektedir. Zihinsel bozukluk ile ahlaki yapı 

arasındaki araştırmalarda anormal davranışların daha çok suç, uyuşturucu ve alkol 

kullanımı, cinsel sapkınlıkla ilişkisinin olduğu gözlenmektedir. Doğal olarak bu tarz 

davranışlarla din arasında negatif bir ilişki vardır. Stark’ın ifadesiyle suç oranları 

dinsel toplumlarda daha az görülmektedir. Yazarlar dini deneyimin ise alkolikler, 

madde bağımlıları, sinir hastaları ve kanser hastaları üzerinde pozitif etkisinin 

olduğundan söz ederler (Hood, Spilka, Hunsberger ve Gorsuch, 1996b). 

Koenig ve arkadaşları (1994), 1983-1984 yılları arsında 18-97 yaşlar arası 

2969 kişi üzerinde dini pratiklere katılım ile alkol kullanımı arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. Katılımcılar arasında son 6 aydır veya bir ömür boyu alkol 

bağımlılığı olanlar sınıflandırılmış ve bu kişilerin farklı dini pratikleri yapma 

düzeyleri incelenmiştir (örneğin; İncil okuma, kiliseye gitme, dua etme, TV ve 

radyo’daki dini içerikli programlı takip etme gibi). Çalışmada elde edilen bulgular 

şöyledir; alkol bağımlılığı, düzenli olarak kiliseye gidenler ve kendini dindar kabul 

edenler arasında daha azdır. Düzenli olarak İncil okuyan ve dua adan insanlar 

arasında sonradan ortaya çıkan alkol problemi pek görülmemektedir. (din bu 

anlamda koruyucu/önleyici bir fonksiyon üstlenir). Ancak dini TV ve radyoyu takip 

etmenin etkili olmadığı gözlenmiştir. 

Knigth ve arkadaşları (2007), daha önceki çalışmalarda dindar gençlik arasında 

alkol ve madde kullanımının daha düşük seviyelerde çıktığını belirtiyorlar. Yazarlar, 

alkol tedavisi gören 18 yaşındaki ergenlerle çalışmış din/maneviyatın etkilerini 

araştırmışlardır. Buna göre; dindarlık ile alkol kullanımı arasında negatif ilişki ve 

cemaatle yapılan dini uygulamalar, kişisel dini uygulamalar ve dini başa çıkma 

metodu kullanma ile alkol kullanımı arasında negatif ilişki bulunmuş, ancak manevi 

başa çıkma ile alkol kullanımı arasında ilişki bulunamamıştır. 
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Griffith, Heine ve Sheeley (2001) tarafından yapılan bir başka çalışmada, 

inançsızlara oranla dini önemli olarak kabul eden genç ve yetişkinlerin daha az alkol 

ve uyuşturucu kullandığını ifade ederek, uyuşturucu kullanımında dinin rolünü 

desteklemektedir. Dinsel inançları önemli olarak görmeyen yetişkinler ise dört kat 

daha fazla esrar ve diğer uyuşturucuları kullanmakta, 1,5 kat daha fazla da alkol ve 

sigara tüketmektedir (akt. Saparo,  Roslizawaty ve Munire, 2010). 

Nonnemaker (2003), 7-12 sınıflar arasındaki ABD’li ergenlerin bireysel 

dindarlık ve cemaatle yapılan dini uygulamalar (dini katılım) ile ergen sağlığı 

arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında; dindarlığın ergen sağlığı üzerinde bir dizi 

koruyucu etkisinin olduğu, hem kolektif hem de bireysel dindarlığın sigara alkol ile 

esrar kullanımına karşı koruyucu olduğu ve düşük bir oranda da olsa cinsel ilişkiye 

karşı koruyucu işlevinin olduğunu tespit etmiştir. 

Matthews ve arkadaşları (1998), dini faktörlerle fiziksel ve zihinsel sağlık 

durumları arasındaki ilişkiyi araştıran epidemiyolojik ve klinik çalışmaları yeniden 

inceledikleri çalışmalarında, madde ve alkol kullanımı ile dindarlık arasında negatif 

(ergen çalışmalarında benzer sonuçlar bulunmuştur) ilişki tespit etmişlerdir. Başka 

bir deyişle dindarlık oranı yükseldikçe alkol ve madde kullanımı azalmaktadır. 

Greening ve Stoppelbein (2002), ergenlerde dindarlık, dinin etkisini hissetme 

ile intihar riski arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında; intihar riskini 

tetikleyen alkol ve madde kullanımı ile din/dindarlık arasında negatif ilişki tespit 

etmişlerdir. Başka bir deyişle, dindarlık arttıkça alkol ve madde kullanımı 

azalmaktadır. Aynı şekilde Long ve Baik (1993), 625 çocuk üzerinde çalıştı ve 6. ve 

7. sınıf öğrencilerinde evde dua etme ile alkol kullanım arasında negatif ilişki buldu 

(akt. Worthington ve arkadaşları, 1996). 

Fleischer ve Davis, (2004) ise, aynı şekilde alkol tüketiminin üniversite 

öğrencileri arasında çarpıcı bir şekilde arttığını, dindar öğrencilerin alkol tüketme 

eğilimlerinin ise diğer öğrencilere nazaran daha düşük bulunduğunu 

bildirmektedirler. Bu çalışma gösteriyor ki din ve dindarlık öğrencilerin zihin ve ruh 

sağlıkları üzerinde önemli ve olumlu bir rol oynamaktadır.  
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Matthews ve arkadaşları (1998), din/dindarlığın genel olarak emprik 

araştırmalarda alkol ve madde kullanımı ile negatif ilişkisini şu dört madde ile 

açıklarlar;  

a- Alkol ve madde kullanımı bir cemaate devam etmekte dini sosyal 

grubun kabulünü güçleştirir. Tam tersi durum da ise dini sosyal kabul kolaylaşır. 

b- Dini fonksiyonları yerine getirme, dindarlık, alkol ve madde kullanan 

olumsuz arkadaş çevresini engelleyici bir fonksiyon üstlenir. 

c- Dini ibadetleri yerine getirme ve dini katılım, depresyon, anksiyete, 

intihar gibi ruhsal rahatsızlıkları engelleyici işlevi nedeniyle alkol ve madde 

kullanımı da azalır. 

d- Alkol ve madde bağımlı bireyler dini ibadetlerin yapıldığı ortamlar 

istemezler, huzur bulmakta bu da engelleyici rol oynar.  

Koenig, McGue, Krueger ve Bouchard (2006), ise din ile alkol ve madde 

kullanımı arasındaki negatif ilişkinin sebebini, anne-baba gibi yakın çevrenin 

kontrolü, dini eğitim ve değerlerin yerleşmesi ve uygun rol modellerinin varlığına 

bağlamaktadırlar. Kendler ve arkadaşlarının (1997), 1902 bayan ikizi inceledikleri 

çalışmada, ikizlerden dine daha bağlı olanlarda major depresyon, sigara ya da alkol 

kullanım oranının kayda değer bir şekilde daha düşük olduğunu gözlemlemişlerdir 

(akt. Koenig, Larson ve Weaver, 1998). 

Son olarak, Saparo,  Roslizawaty ve Munire (2010),  İmam Gazalî’nin, bir 

kişinin, değişim ve gelişim sürecinde izleyebileceği altı basamağın ki bunlar: 

muşarata (Kişinin kendi kendisini incelemesi ve taahhütte bulunması), murakabe 

(Kötülükten korunma), muhasebe (Özeleştiri veya kendi kendini sorguya çekme), 

muakabe (Cezalandırmak, kontrol etmek), mücahede (En iyiye ulaşma konusunda 

gayret) ve muatebe (Kınama ve cezalandırma) dir, uyuşturucu kullanımının 

önlenmesinde kullanılabileceğini, dinin bu anlamda da etkili olabileceğini ifade 

ederler. 
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3.9. Psikolojik Sağlık ve Dini Başa Çıkma 

Psikolojik sağlık ve din arasındaki ilişkiyi inceleyen Bergin’le (1980; 1983) 

birlikte bu alanda yapılan araştırmalar (dergiler, gazeteler, okul kitapları, vb. gibi) 

1980’den beri giderek artan bir ilgiyle gerçekleşmektedir. Son zamanlarda geldiği bu 

yasallık derecesiyle belki de, bilimsel bir alanda değerlendirme zamanının geldiğini 

gösterir ki bu din ile ruh ve akıl sağlığı alanında bilimsel yeni hedeflere varılacağının 

işaretidir. Günümüzde aktif olarak, psikolojik sağlık ve din üzerindeki çalışmalarla 

bağlantılı olarak, bu alanda çalışanların artık uzmanlaştığı söylenebilir. Birçok 

araştırmacı din ve depresyon, din ve endişe (kaygı), din ve başa çıkma, din ve 

psikolojik tedavilerde kullanımı gibi konularda önemli çözümler üretmeye, yeni 

fikirler doğrulamaya çalışmaktadırlar (McCullough ve Larson, 1998; Worthington ve 

arkadaşları, 1996).  

Dinin insanların hayatlarında yer alan merkezi yerinin etkisi kadar kişisel 

getiriler, zihinsel ve fiziksel yaşantılar da önemlidir. Ruhsallık ve dini inanışlar ve 

uygulamalar insanoğlunun motivasyonunda, davranış ve güdülerinde çok güçlü bir 

etkiye sahiptir. Kişisel ilgiler hem genel kavram olarak hem de maneviyat ölçme ve 

değerlendirmede avantajlar sağlar. Hayatın manevi anlamının farkına varmak, 

kaderini başkasıyla paylaşmak ve ben merkezli olmamak, insanların kendi 

beğenilerinde, eşlerinin tutumları ve kendi tutumlarıyla ortaya çıkan manevi yaşantı, 

olumlu psikolojik sağlık, olumlu bir evlilik ve yaşamın amacı için gerekli 

göstergelerdir (Emmons, 1998). 

Kuzey Amerika’da insanlar kendilerinden istenilen şeyle başa çıkmak ya da 

çaresini bulmak için yeteneklerini değerlendirirler. Hayat sürekli problemler doğurur 

ve bireyler sıklıkla bu problemleri gidermek için inançlarına dönerler. Gördüğümüz 

gibi din, seçme hakkı sınırlandırıldığında ve bunalıma girildiğinde insan ruhunun 

daraldığı zamanlarda belki de en önemli kaynak olabilir. İnsanlar zor durumlarda 

nasıl davranacaklarıyla ilgili olarak bazı inanç, yöntem ve bağlantılara güvenirler. 

Dinle sıkı bir bağı olan hasta birey, inancın genelliğinden, hastalığın özelliğine 

inmek için bir yol bulabilir (Hood, Spilka, Hunsberger ve Gorsuch, 1996a). 
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Pargament’e göre zorlu bir olay, durum karşısında insanlar “Bu olay bana ne 

demek istiyor?” ve “Bu durumda ne yapabilirim?“ sorularını sorarlar. Pargament bu 

tarz zorlu hayat olaylarında dinin farklı rollerini belirtmiş, olayın insana bir ders 

verdiği, Allah’ın kasıtlı etkisini ya da günlük başarı ve hatalarımızın sonucu olarak 

bir ödül veya cezaya yorulabileceğini söylemiştir. Problemin çözümünde dindar 

birey birçok şey yapabilir ki bunlardan bir tanesi dua etmektir. Dua bireysel ve aktif 

başa çıkma stratejisi olarak görülür. Dua eden kişi bela ve acıya karşı koymak için 

yüce bir güce yalvarıyordur, bir şeyler yapıyordur. Her halükarda din hoş olmayan 

duyguları azaltıcı bir işlev görüyor. Bazı psikologlara göre din, duyguları kontrol 

etmemize yardımcı olan bir yoldur (akt. Hood, Spilka, Hunsberger ve Gorsuch, 

1996a). 

Son zamanlarda Newsweek dergisi tarafından yapılan ulusal bir araştırma 

sonucuna göre katılımcıların % 87’si Tanrı’nın dualara cevap verdiğine 

inanmaktadır. (Duanın sırrı, 1997) CNN ve Time ortaklığında yapılan araştırmaya 

katılanların % 82’si duanın iyileştirici gücüne inandığını belirtmektedir. USA 

Weekend araştırması sonucuna göre ise katılımcıların beladan kurtarmada dinin 

etken olduğuna inandığı gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar hasta olsun veya olmasın 

ABD’li insanların dini inançlarının hastalanmamalarında ve sağlıklı kalmalarında 

rolü olduğunu göstermektedir. İlginçtir ki, zihin sağlığı uzmanların Tanrı ve dinin 

iyileşme üzerine etkilerini en azından sihir ya da büyü olarak görmüşlerdi. Öyle 

görülüyor ki zihin sağlığı profesyonelleri bu araştırma sonucuna bakarak, sihir gibi 

görüşlerini gözden geçirmelidirler (Koenig, Larson ve Weaver, 1998). 

Din, problemlerle başa çıkmada insanlara anlayış,  kontrol ve güven duygusu 

vererek destekte bulunur. Anlayış veya anlama problemler karşısında büyük oranda 

psikolojik destek açıklayıcısı olarak görülür. Aristoteles “Bütün insanlar, doğal 

olarak bilmeye ihtiyaç duyarlar.” der. Psikologlar, öteden beri insanların 

karşılaştıkları olayları anlamlandırmaya çalıştıklarını iddia ederler. Anlam arayışında 

din önemli bir rol oynar. Bazı araştırmacılar dinin, sorunlarla başa çıkmada en 

önemli ve birinci faktör olduğunu söylerken bazıları ise problemleri çözme ve 

kontrol etmede anlamlı açıklamalar getirdiğini dinsel gerçeklerin ağrı ve acının 
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hafifletilmenin de tek yolu olduğunu iddia ederler (Hood, Spilka, Hunsberger ve 

Gorsuch, 1996a).  

Aynı şekilde kadere ve tanrıya bağlı, kiliseye devamlı giden, ayinlere katılan 

insanlarda dini başa çıkmada daha iyi sonuç alınıyor. Dine, hayatlarında daha az yer 

veren insanlar ise kendi kaderleriyle baş başa kalıyor, çözüme varmadan, sorunlarını 

çözemeden çırpındıkları gözlemleniyor. Kısaca dini inançlar ve bu duyguların 

davranışlara, ruha, bedene ve tam anlamıyla hayata yansıması, her şeyin üstesinden 

gelebilmeyi, Tanrı’ nın gücüyle güç bulmayı kolaylaştırıyor. Farklılıklar kişisel 

inançlar ve bunların yaşanma, hayat tarzına yansıma biçimiyle ortaya çıkıyor 

(Pargament, 1997: 300-301). 

Yüzlerce çalışma psikolojik sağlık, sağlık sorunları ve din arasında bir ilişki 

bulmuşlardır. Kiliseye katılmak, dua etmek gibi dini aktiviteler bedenen ve ruhen 

insanı rahatlatmaktadır. Çoğu çalışmada dinsel inançlar ile zihin sağlığı arasında 

pozitif bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Hemşireler, ilaçlardan daha çok, dini inancın 

işe yaradığını öne sürmektedirler. Hem bireysel hem de grup halinde yapılan dualar 

insan sağlığına iyi gelmektedir. Ayrıca duanın insan sağlığına daha iyi geldiği 

belirtilmektedir. Açıklamalar, meditasyon, dua vb’nin stresi azaltmada ve sosyal 

destek sunmada dinin etkisini gösteriyor (Meisenhelder ve chandler, 2000). 

Kirov ve arkadaşları (1998), psikiyatrik hastalıkların tedavisinde dini inancın 

önemli olduğunu, dinin psikososyal katkısını bu anlamda iyi görmemiz gerektiğini, 

ağır psikiyatrik hastalar için hastalıklarının tesellisinde dinin değiştirici bir etkisinin 

olabileceğini belirtiyorlar. Onlara göre maneviyatı daha iyi olan insanlar 

hastalıklarının tedavisinde dini daha iyi ve daha yaygın kullanıyorlar. Yazarlar, 66 

psikozlu hasta üzerinde yaptıkları çalışmada hastalara tedavi süresinde dini pratikleri 

yapmayı teklif etmiş, normal tedavisi ile birlikte ikinci bir destek unsuru olarak dini 

ibadetleri kabul eden ve uygulayan hastaların hastalıklarının sonrasında dini 

inançlarının arttığını, daha çok ibadet ettiklerini, dini aktivitelerinin arttığını ve dini 

inancın hastalar tarafından yaygın olarak kullanıldığını tespit etmişlerdir.  
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Araştırmalar insanların dine, dini başa çıkma formlarına daha çok hayatlarının 

sıkıntılı, stresli zamanlarında başvurdurduklarını göstermektedir. Stresli durumlar 

kişilerarası ilişkilerde ayırt edici bir modeldir. Din bir araçtır, kişinin olumsuz yaşam 

olayları, stresi ve bunun sonuçları arasındaki ilişkiyi belirler. Başa çıkmada dini çok 

az kullanan kişilerde ise stresin artığı ve olumsuz etkilerinin sürdüğü görülmüştür 

(Pargament, 1997: 302). Dinin koruyucu bir yanı olmadan bir kişi kriz anında bu 

durumdan kurtulmaya çalışsa da bunu daha az beklenti, isteksizlik, gönülsüzlükle 

yapar. Kısacası, stresin negatif sonuçlarıyla dinin etkisinin yönü terstir. Başka bir 

deyişle din ne kadar yaşamın bir bütünü olursa stres de o ölçüde yok olabilir. Hatta 

deneysel çalışmalar, stres zamanlarında birçok grubun dini baş etme metotlarını 

yaygın olarak kullandıklarını göstermektedir (Pargament, 1998). Bu sonuçlar din, 

dindarlık ile depresyon, anksiyete, intihar, özsaygı, fiziksel sağlık gibi diğer alanlar 

için de çok sayıda araştırmalarca desteklenmektedir. 

Larson ve arkadaşlarının (1988), yaptıkları bir başka çalışmada tedavi 

sürecinde din adamlarından yardım gören hastalar ile yalnızca akıl sağlığı uzmanları 

tarafından tedavi edilmiş olan hastalarda görülen bozuklukları incelemişlerdir. 

Larson ve arkadaşlarının bulgularına göre, biraz şaşırtıcı bir şekilde hem din 

adamlarının hem de akıl sağlığı profesyonellerinin klinik tanılara aynı uygunluk 

düzeyinde yaklaşımlar sergiledikleri görülmüştür13. Yine araştırmacıların bulgularına 

göre Afro–Amerikalıların, özellikle yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde, 

hastalıklarının tedavisinde uzmanların yerine din adamlarına başvurdukları 

gözlenmiştir (akt. Koenig, Larson ve Weaver, 1998).  

Bu sebeple, zihin sağlığı sorunu olan kişiler sıklıkla bu problemlerle baş etmek 

için din adamlarına başvurmaktadırlar ve ruhban sınıfı bu bireylerin zihin sağlığı 

destek ya da bakımında önemli bir kaynaktır. Din adamları, psikolojik destek 

sağlamakta, günlük görev ve ödevler ile yardım etmekte, dua yolu ile cesaret 

kazandırmakta ve kutsal metinler (ve psikolojik prensipler) rehberliğinde 

danışmanlık yapmaktadır. Din adamları ayrıca, bu hastaları dini toplantı 
                                                 
13 Lynn wilcox, sufi psikoloji adlı kitabında, Amerikan psikiyatrları ile Afrikalı büyücü doktorların 
rollerinin kültürlerarası bir karşılaştırmasına yer verdiği çalışmasında, her iki grubun zihnin durumunu 
değiştiren ilaçlarda dahil olmak üzere kullandıkları metotların yedi tanesinin şaşırtıcı bir şekilde 
benzerlik gösterdiğinden söz eder. (bkz. Wilcox, 2001:37). 
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aktivitelerine de katarak sosyal desteği arttırmaktadır (Koenig, Larson ve Weaver, 

1998).  

Koening Larson ve Weaver (1988), 87 kederli medical hasta üzerinde 

yaptıkları çalışmada hastaların yaklaşık üçte ikisinin sağlık sorunlarını ve stres 

kaynaklarını çözmede, başa çıkmada, dini geniş oranda kullandıklarını tespit 

etmişlerdir. Araştırmada ayrıca olumlu dindar hastaların daha az olumlu dindar 

hastalara göre hızlı bir şekilde depresyondan kurtuldukları tespit edilmiştir. Aynı 

şekilde, kaygı ve depresyondan şikâyet eden dindar hastaların tedavisini amaçlayan 

dini temelli iki klinik psikoterapi denemesinde, bu tür terapilerin daha olumlu 

sonuçlar verdiği de gözlenmiştir. 

Pargament ve arkadaşlarının (1998), yaptıkları başka bir çalışmada pozitif veya 

negatif dini bakış açısının stresle başa çıkmada etkisi araştırılmıştır. Pozitif dinsel 

özellikler; dinsel bağışlama, arınma/tövbe, manevi destek arayışı, işbirlikçi baş etme, 

manevi bağ ve faydalı kararları içerir. Negatif özellikler ise: manevi hoşnutsuzluk, 

Tanrı’yı daha çok cezalandırıcı düşünme/tasvir etme, kişiler arası ilişkilerde dini 

hoşnutsuzluk, şeytani düşünceler ve Tanrı’nın gücüyle ilgili kararsızlık olarak 

tanımlanmıştır. Tahmin edilebileceği gibi insanlar negatif dini baş etme 

metotlarından çok pozitif olanları kullanıyorlar. Negatif dini bakış açısını ele alan bir 

başka çalışma ise Ok (2005) tarafından Türkiye’de gerçekleştirilmiştir14. 

Ülkemizde gerçekleştirilen bir çalışmada, Ekşi (2001: 224-226) dini başa 

çıkma ve psikolojik sağlık ilişkisini incelemiştir. Yazara göre, genel olarak olumlu 

dini başa çıkma yöntemleri daha fazla tercih edilmektedir. Ancak bazı durumlarda 

erkeklerin kızlara oranla daha çok olumszu dini başa çıkma yöntemlerini 

kullandıkları da görülmüştür. 

                                                 
14 Dinsel hayatın farklı göstergeleriyle, kaygı, ölüm kaygısı, depresyon, umutsuzluk, başa çıkma, öz 
saygı, yalnızlık, mutluluk, iyimserlik, anlam anlayışı, kimlik edinme, sosyal çevreye uyum, ön yargı, 
dogmatizm vs. psikososyal uyum süreçleri arasındaki ilişkiyi konu edinen ve farklı bulgular içeren 
çalışmalar için bakınız; Akgül, 2004; Bahadır, 1999; Ekşi, 2001; Hayla, 2002; Kağıtçıbaşı, 1972; 
Karaca, 2000; Kayıklık, 2000;2003; Kimter, 2002; Koç, 2004; Kötehne, 1999; Kula, 
2001;Mehmetoğlu, 2004;Şahin,2002;Uysal, 1996; Yaparel,1987;1994; Yapıcı ve Zengin,2003; Yapıcı 
ve Kayıklık,2004; Yapıcı,2002;2003;2004; Yıldız,1998 
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Sonuç olarak, dini inanç hastalarda bilinçsiz de olsa bir başa çıkma yöntemi 

geliştirebilir. İnanç kişilerde karşılıklı güven duygusunu oluşturur, karşılıklı barış 

sunar, maneviyat sağlamlığı ve ümit oluşturur. Tanrı inancı daha farklı, daha iyi bir 

inanç geliştirir. İnanç sayesinde kişilik, hastalıktan ayrı olarak kendine güven, barış, 

mutluluk kaynakları tarafından deneyimlenir. Bu haliyle dini inanç diğer savunma 

mekanizmaları arasında en güçlü olan haline gelebilir. Çoğu davranışçı ve analitiksel 

psikoterapistlerin de kabul ettiği gibi dini inançlar güçlü bir iyileştirme gücüne sahip 

olabilirler (Kirov ve arkadaşları, 1998; karaca, 2003; Yapıcı ve Kayıklık, 2005; 178) 

3.10. Psikolojik Sağlık ve Dindarlık, Psikolojik Sağlıkta İbadetlerin Etkisi 

Son yıllarda psikolojik sağlık ve din alanında yapılan çalışmalarda ciddi bir ilgi 

ve artışın olduğu, özellikle 1986'dan beri dine ve dinsel danışmanlığa merak arttığı 

Profesyonel kuruluşlar türediği (Amerikan Hıristiyan danışmanlar kurumu, 

Hıristiyan psikolojik çalışmalar kurumu, Din bilimsel çalışma derneği, Din 

araştırmalar kurumu, Hıristiyan tıp ve diş hekimliği derneği vb.) belirtilmektedir. 

Örneğin Amerikan psikoloji derneğinin yıllık toplantılarında, dini içerikli düzenli 

oturumlara katılım son yıllarda büyük bir oranda arttı. Klinik psikolojisinde din 

kaynaklı doktora eğitim programları ve önemli miktarda dindar ve dindar olmayan 

hastaları kabul eden terapistlerin yetiştirilmesi de buna örnek gösterilebilir 

(Worthigton ve arkadaşları, 1996)       

Benzer şekilde Boehnlein (2006), kültürel psikiyatrinin geçtiğimiz yirmi yıl 

içinde din ve psikiyatri arasında gelişen diyaloga önemli katkılarda bulunduğunu, din 

ve maneviyatın Avrupa ve Amerika’daki psikiyatri eğitiminde akademik çalışma ve 

klinik tedavide önemli bir yer tuttuğunu söyler. Ona göre, din ve maneviyat, 

dindarlık kavramları psikiyatrik araştırmalarla iç içe olan psikoterapi, travma ve 

kayıp, mülteci ve göçmen sağlığını da içine alan klinik tedavi ve psikiyatrinin temel 

akımlarında gittikçe daha önemli hale gelmiştir. Yine din ve maneviyatın, kültür 

çatışmasının psikiyatrik tedavisinde de olumlu bir etkiye sahip olduğu 

gözlenmektedir.           
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 Fleischer ve Davis (2004), üniversite öğrencileri arasında yüksek düzeyde dini 

bağlılığın olduğunu belirtirler. Örneğin, bu öğrencilerin % 77’si dua ve ibadeti yerine 

getiriyor, % 78’i din ve maneviyat konularını arkadaşlarıyla tartışıyor, % 76’sı 

hayatın anlamını ve amacını sorguluyor ve % 56’sı üniversite de ki öğretim 

üyelerinin bu konuları tartışmalarına fırsat vermemelerinden yakınıyorlar.  

Konu ile ilgili şu anki gözden geçirmelere göre “dindar”, herhangi örgütlenmiş 

bir dini tatbik eden, uygulayan kişi olarak tanımlanmaktadır. Worthington ve 

diğerlerine (1996) göre, genellikle dindar insan, bazı dini inançlara sahip olan ve 

bunlara gerekli önemi veren kişi olarak tanımlanır. Ancak dindarlığı, inanmak, değer 

ve fiziki dünyada var olanlardan daha yüksek, öte güçlere adanmak anlamında 

kullanılan ruhanilikten ayırt etmek gerektiğini de aktarırlar.  

Dini öğeler, bazı dini ayinlerde hazır bulunmayı gerektirme unsurları 

içermektedir. Temel inançla ilgili bazı ibadetlere katılmak, dua ve toplumun kabul 

ettiği dini liderlere değer atfetmek gibi (Bridges ve Moore, 2002). Kişinin savunma 

sisteminde özellikle duanın ciddi bir destekleyici ve terapötik etkisi vardır. Bir 

yakının kaybı, depresyon gibi unsurlarda duanın tedavi edici etkisinden söz edilir. 

Bundan dolayı duanın15 aktif bir başa çıkma yöntemi olduğu ve yaygın kullanıldığı 

bilinmektedir. Aynı zamanda dini deneyimlerinde yapıcı bir etkisinin olduğu 

belirtilmektedir. Örneğin, Maslow’un doruk deneyimlerine16 benzer araştırmalardaki 

ızdırapların üstesinden gelemeyen insanların kendi uyum düzeylerini yoğun dini 

deneyimlerle önemli derecede arttırdıkları gözlenmiştir (Hood, Spilka, Hunsberger 

ve Gorsuch, 1996a). 

 Ergenlerin dini aktiviteleri ve dinin ergenler üzerinde bıraktığı olumlu etki 

onların ebeveynlerini de oldukça mutlu etmektedir. Dindarlıkla ilgili araştırmalar 

yetersiz bir düzeydedir ve din ile çocukların mutluluk ilişkisi hakkındaki araştırmalar 

sınırlı kalmıştır. Örneğin, ailede dindarlık düzeyi ile ilgili araştırmalar ailenin gelir 

                                                 
15 Dua ile ilgili ayrıca bkz. Meyerovitch, E.V., 1999; Şeriati, Ali, 1996; Marinier, P., 1991; Hökelekli, 
H., 1993; Tarhan, N., 2009.  
16 Maslow’un doruk deneyim dediği dini deneyimleri; doğruluk, iyilik, güzellik, bütünlük, 
kutuplaşmayı aşmışlık, canlılık, özgünlük, mükemmellik, kendine yeterlilik vb. kavramlarla açıklar. 
(Bkz. Maslow, 1996) 
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düzeyi, aile içi şiddet, mutluluk, eğitim gibi konular kadar dikkat çekmemiştir veya 

ele alınmamıştır. Yine de dinin gençlerin gelişimleri üzerinde olumlu etkiler 

bıraktığını araştırmalara dayanarak söyleyebiliriz (Bridges ve Moore, 2002). 

Hood, Spilka, Hunsberger ve Gorsuch (1996b), dini tören, ritüel ve ibadetlerin 

faydalarını şu şekilde sıralarlar;  

- Kişide güven duygusu oluşturması, desteklemesi 

- Sosyalleşme sürecine katkıda bulunması 

- Yas vb. duygularda ruhu onarıcı etkiye sahip olması 

- Olgunlaşmayı kolaylaştırıcı olması 

- Kontrol mekanizması oluşturarak abartılı, olumsuz dürtü ve arzuları sınırlayıp 

denetlemesi 

- Hoş olmayan duyguların yoğunluğunu azaltıcı olması 

- Korku, kaygı, endişe vb. ni giderici olması 

- Son olarak, utanma ve suçluluğu giderici olması gibi terapötik etkilerinden 

sözederler. (Dini inanç ve ibadetlerin etkisi için ayrıca bkz. Hökelekli, 1993; 211-

249;  Şentürk, 1994; 145-160;  Holm, 2004; 145;  Peker, 1993; 165-169) . 

Lovinger, Miller ve Lovinger (1999), de benzer şekilde ergenlerin günlük 

yaşamlarında dinin kullanımının önemine işaret ederler. Kohut'un benlik psikolojisi 

teorisine atıfla, dinin ergen hayatında şüpheleri onarmak ya da var olan sevgi 

bağlarını alt üst etmek için bulunduğu görüşünün tartışmalı olduğunu belirtirler.  

Yazarlara göre ergenlerin ebeveynleriyle veya hayatlarındaki yetişkinlerle olan 

sorunlu ilişkilerini gözden geçirerek yetişkinlerin deneyim ve öğütlerinden, 

rehberliğinden istifade etmeleri sorunlarını azaltabilecektir.  

Worthington (1988), çok dindar insanların, dini sorumluluk ve yoğunlukları 

neticesinde dünyayı daha az dindar, dindar olmayan ve din karşıtı olanlardan daha 
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farklı gördüklerini belirtir. Dindar insanların diğerlerini 3 temel boyut ile 

değerlendirdikleri varsayılır. Kutsal yazıya verdikleri önem, dini lider ve temel 

gruplar. Ilımlı olmayan veya dindar olmayan insanlar böyle bir değerlendirme 

yapmazlar. Ayrıca, insanlar başkalarının değerlerini kabul edebilecekleri "tolerans 

bölgelerinin" olduğunu belirtir. Worthington' un birinci teorisi; aşırı dindar olanlar 

dindar olmayanlara göre dünyayı anlamada daha çok dini şema kullanır (Worthigton 

ve arkadaşları, 1996).       

Genia' ya (1996) göre psikolojik ve ruhsal iyilik halini tatmin etmede koyu 

dindarlığın, aşırı tutuculuğun olumlu bir etkisi ya hiç yok ya da çok azdır. Araştırma 

ayrıca sosyal katılımda isteklilik ile tutuculuk arasında olumsuz ilişki bulmuş, koyu 

tutucu dindarlık ile daha çok kişisel üzüntü ve düşük ruhsal iyilik hali arasında 

ilişkinin olduğunu yüksek puanlarla göstermiştir. Genia (1996), Allport ve Ross’un 

(1967), iç güdümlü dindarlık ile dış güdümlü dindarlığı birbirinden ayırt ettiklerini 

aktarır. Son zamanlardaki psikometrik araştırmalar dış güdümlü dindarlığın iki farklı 

özellikte oluştuğunu belirtirler:  

a- Dinin kişisel çıkarlar içinde kullanımı  

b- Dinin sosyal ödül için kullanımı komutlar iç güdümlü dindarlığın 

psikolojik olarak daha uyumlu olduklarını göstermektedir.  

Genia' nin (1996), araştırmasında iç güdümlü dindarlığın psiko-ruhsal sağlıkta 

en güçlü tatmin aracı olduğu saptanmıştır. Dini tutuculuğun psiko-sosyal gösterge 

üzerinde herhangi bir olumlu etkisine rastlanmamıştır.           

Çalışmalarda, tutucu, aşırı dindar bireylerin dinin günlük davranışlara etkisine 

yönelik ılımlı ve dindar olmayan insanların davranışlarının nedenini açıklarken, 

dindar olmayan atıflara daha çok vurgu yaptıkları tespit edilmiştir. Proteston ve 

Katolik öğrencilerin dine saygı şemaları ile inanç şemaları sistemleri 

karşılaştırıldığında çok dindar olanların, dindar olmayanlardan daha fazla dini 

ayırımcılık yaptıkları gözlenmiştir. Worthington, çok dindar hastaların kendilerine 

yakın dini değerleri olan terapistleri tercih ettiklerini belirtmiştir. Fakat dindar 
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olmayan hastalarda böyle bir ayrıma rastlanmamıştır (Worthigton ve arkadaşları, 

1996).             

Bütün insanlar gelenekler içerisinde yaşarlar, ancak bazı insanlar kendi belirli 

geleneklerine diğer insanlardan daha bilinçli bir şekilde bağlıdırlar. “İsrailli din 

psikologu Benjamin Beit-Hallahmi çoğu dinsel etiketin sosyal kimlik sağlamaktan 

başka işe yaramadığı sonucuna vardı. “Sosyal kimlik, dinin de onlardan sadece birisi 

olmasıyla birçok rol ve çağrışım yansıtan çeşitli etiketlerden oluşur.” Ona göre dini 

kimliğin göstergesi belli türlerde dini aktivitelere katılma sıklığı ile ilgilidir. Yani 

dini ilgi ortalama bir ilginin altında ise herhangi bir ahşap oymacılık, klasik müzik 

vb. gibi mesleki ilgiden farklı değildir. Ancak ortalama bir ilginin üzerine çıktığı 

zaman anlam kazanır (Malony, 1998).  

Maltby ve Day' in (2003), 466 kişi üzerinde dini uyum, dini başa çıkma ile 

stres düzeyini inceledikleri çalışmalarında;  

-İçedönük dindarlar daha çok olumlu dini başa çıkma tarzlarını kullanıyorlar. 

Dolayısıyla da hayatlarında karşılaştıkları stres oluşturan unsurları, olayları daha 

pozitif, olumlu bir şekilde algılama eğilimi gösteriyorlar. Bu nedenle iç yönelimli 

dindarların çok daha mutlu ve ruh sağlıklarının yerinde olduğunu belirtiyorlar.   

-Dışa dönük dindarlarda ise tersine stres verici olayları daha kaygı verici ve 

tehlikeli olarak algılama eğilimi ve psikolojik mutluluk ve huzurda daha düşük 

puanlar görüldüğünü belirtmektedirler.  

Holder ve arkadaşları (2000), hastanelerin veri tabanlarından tespit edilen 11-

25 yaş arası 141 ergen üzerinde maneviyatın sekiz özel yönü (Tanrıya inanç, 

Tanrının yardımına inanma, dine önem verme, kiliseye devam ederek dini 

aktivitelerine katılma, içedönük dindarlık, dışa dönük dindarlık ve manevi boşluk) ile 

gönüllü cinsel aktivite arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Sonuçta; ergenlerin % 90'i 

dinin yaşamlarında birazcık önemli olduğunu, % 85'i Allah'a inandığını, %55’i 

geçmişlerinde gönüllü cinsel aktiviteleri olduğunu bildiriyorlar. Ergenler arasında 

dine daha bağlı olanlar ve yaşamlarında dine daha çok yer verenlerin geçmişlerinde 

gönüllü cinsel aktivite tecrübesi yaşamadıkları belirlenmiş, dindarlığın artması ile 
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nikahsız cinsellik arasında negatif bir ilişki (düşüş) vardır. Yazarlar, Maneviyatın 

ergenlerin yaşamlarında önemli bir yere sahip olduğunu belirtiyorlar.  

Dezutter, Soenens ve Hutsebaut, (2006), ergenlik döneminde psikolojik sağlık 

üzerinde dini tutum ve davranışların etkisini araştırdılar. Yazarların çalışmalarında 

elde ettikleri bulgulara göre; geçmişteki dini ilgisizlik metodunun aksine dinsel 

yönlendirmeler ve dinsel sosyal idrak çalışmalarının mutluluk sonuçlarıyla önemli 

bir ölçüde ilişkisi vardır. Yine onlar dini davranış ve yönlendirmelerde dini katılımın 

Francis ve arkadaşlarınında (2004) tespit ettiği gibi, içedönük dindarlığın dini tutum 

ve davranışları daha fazla etkilemesi görüşünü de teyit etmektedir.  

Maltby ve Day’e (2000)  göre, içe dönük dindarlık ile öz saygı düzeyi arasında 

yüksek anlamlı bir pozitif korelasyon vardır. İçe dönük dindarlıkta daha düşük 

düzeyde depresyon belirtileri vardır,  içe dönük dindarlık ile umutsuzluk arasında 

negatif korelasyon, psikolojik sağlık arasında pozitif korelasyon, dışa dönük 

dindarlık ile oto disiplin arasında pozitif ilişki, psiko-sosyal uyumları yüksek ve 

depresif belirtilerin çokluğu ile özsaygı arasında negatif ilişki, son olarak dışa dönük 

dindarlık ile kaygı arasında pozitif ilişki vardır, dolayısıyla içe dönük dindarlar daha 

az kaygılıdır.  

Birçok çalışma ibadetlerin psikolojik sağlık üzerindeki olumlu etkisini 

göstermektedir. Örneğin;  

  - Byrd (1988), 393 koroner kalp hastası üzerinde yaptığı çalışmada dua 

etmeyen hastaların, rahatlamak için dua edenlere göre daha fazla ilaç desteğine 

ihtiyaç duyduklarını tespit etti.   

  -Cronon (1989), 382 kişi üzerinde yaptığı çalışmada duanın acı ile baş etmede 

yaygın olarak kullanılan bir metot olduğunu tespit etti.  

   -Goss (1987), 100 dul Hıristiyan üzerinde yaptığı çalışmada duanın yas 

duygusuyla baş etmede % 89 faydalı olduğunu tespit etti. 

  - D. G. Richard (1990; 1991), Polomo ve Rendleton (1989),  Markides 

(1987), ve daha birçok çalışma kiliseye devam etme, dini ibadetleri yerine getirme ile 
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pozitif iyilik hali mutlu olma arasında ilişki bulmuşlardır (Worthington ve diğerleri, 

1996).  

 Salsman ve arkadaşları (2005), 217 üniversite öğrencisi üzerinde uyum ile 

iyimserlik ve sosyal destek arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında, dindarlık 

ve uyum ile maneviyat ve uyum arasındaki ilişkinin mutluluk ve hayattan memnun 

olma göstergeleri üzerinde etkili olduğunu bulmuşlardır. Onlara göre, içe dönük 

dindarlık ve hayattan memnun olma, ibadetlerini yerine getirme ile sosyal uyum 

arasında olumlu bir ilişki vardır. İçe dönük dindarlıkta ibadetlerin yapılması, 

mutluluğu ve hayattan memnuniyeti artırırken, dışa dönük dindarlıkta durum böyle 

değildir. Yazarlar, dindarlık ve maneviyatın birbirileriyle alakalı fakat iyimserlik, 

sosyal destek ve sosyal uyumda ayrı olan yönlerinin de olduğunu belirtmektedirler. 

Maltby, Lewıs ve Day (1999), din eğitiminin psikolojik sağlık semptomları 

üzerinde 474 İngiliz öğrenci üzerinde çalışma yapmış farklı dindarlık türlerinin 

depresyon, anksiyete ve benlik saygısı üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Bu 

çalışmada: 

a- Dinsel eğilim (içe dönük dışa dönük ve sorgulayıcı dindarlık )  

b- Kişisel dua etme sıklığı,  

c-  Kiliseye devam etme sıklığı ile depresif semptomlar, anksiyete ve 

benlik saygısı arasındaki ilişkiler incelenmiştir.  

Buna göre; dindarlık düzeyi yükseldikçe psikolojik mutlulukta kayda değer 

yükselme gözlenmiştir. Yine, özellikle içe dönük dindarlık ile içsel huzur ve 

mutluluk arasında pozitif korelasyon tespit edilmiş ve bireysel dua etme davranışının 

sıklığı, dindarlıkla psikolojik huzur arasındaki ilişkide belirleyici faktör olmaktadır.  

 Maltby, Lewis ve Day' in (1999) yaptıkları bu çalışma dindarlık ile psikolojik 

huzur arasındaki ilişkide kişisel dua davranışının etken olduğunu belirtir. Aynı 

şekilde kişisel duaların ve yapılma sıklığının psikolojik sağlık üzerinde önemli 

değişkenler olduğu ifade edilebilir. Bireysel dua etme sıklığının artması sonucu 

Allah' ın varlığını iç dünyalarında sürekli hissetme, Allah' ın yardım ve desteğinin 
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geleceğine inanma ve yaptıkları duaların kabul edileceğine inanma söz konusu 

olduğunda yaşanılan depresyon, anksiyete benlik saygısı gibi ruhsal sorunlar, fiziksel 

sorunlar vb. nin üstesinden gelmek o oranda kolaylaşacaktır denilebilir.  

Masters ve Bergin (1991), bir grup üniversite öğrencisinin dini yaşam tarzları 

üzerine yaptıkları araştırmada; dini doğruluğun pozitif akıl sağlığıyla bağdaşık 

olduğunu ve dini deneyimin kişisel yetersizlik üzerinde tamamlayıcı etkilerinin 

olduğunu ortaya koymuşlardır. Fakat Masters ve Bergin' in din ve ruhsal sağlık 

arasında keşfettikleri bu olumlu bağlantılar iç güdümlü dindarlık için geçerlidir. Dış 

güdümlü dindarlarla ilgili aynı sonuçlardan söz edilemeyeceğini ifade ederler. 

Ancak dindarlık ile zihinsel ve bedensel sağlık arasındaki ilişki her zaman aynı 

neticeleri vermemektedir. Örneğin; O’ Conner ve O' Conner' a (2003) göre, din ile 

akıl ve beden sağlığı arasındaki ilişki önemli ölçüde bilimin merak konusu olarak 

görünmektedir. Onlara göre dindarlığın, psikolojik mutluluğa yön verme gibi bir 

fonkisiyonunun olduğu göze çarpmaktadır. Yazarların, 177 üniversite öğrencisi 

üzerinde dindarlık ile stres ve ruhsal çöküntü arasındaki ilişkiyi inceledikleri 

çalışmalarında, dindarlıkla psikolojik sağlık göstergeleri arasında anlamlı bir ilişki 

tespit edememişlerdir. Bir anlamda kişinin dindarlığı ile stres ve psikolojik çöküntü 

arasında olumlu veya olumsuz herhangi bir ilişki tespit edilmemiştir.  

Konu ilgili az da olsa farklı görüş ve sonuçların olmasını, Worthington ve 

arkadaşları (1996), günümüzde psikolojik sağlık ve din alanında bir takım sorunların 

mevcut olmasına bağlarlar. Şöyle ki; 

 a- Çok kültürlülük, modern dünyada yerleşik hale gelmiştir ve 

desteklenmelidir. Farklı kültür yapıları içerisindeki din ve dindarlık iyi tahlil edilip 

danışmada kullanılır hale getirilebilir.  

b- Farklı dini geleneklerin bilinmesi gerekiyor. Örneğin Amerika’daki 

müslümanların sayısı gittikçe artmaktadır, ancak bunun için gerekli olanı İslami bir 

danışmanlık teorisi maalesef henüz geliştirilememiştir. Yine doğu din ve 

inançlarının, felsefelerinin popüler hale gelmesiyle bu dinlere geçiş, din değiştirme 
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gözlenmektedir. Ruhsal danışmanlıkta bu tarz doğu felsefelerinin bilinip uygulamada 

buna dikkat edilmesi gerekilidir.  

Bütün bu açıklamalarla birlikte sonuç mahiyetinde; dinin insan hayatında ve 

özellikle de psikolojik sağlığnda inkar edilmez bir yerinin olduğunu, Allport’un 

(2004; 97) ifade ettiği gibi; dinin uzun vadede tedavide en etkili faktör olabileceğini 

dile getirebiliriz. Bu doğrultuda, din ve davranış bilimleri arasındaki işbirliği, 

insanların iyiliği için kaçınılmaz bir gereklilik haline dönüşmüştür denilebilir (Hood, 

R. W.Jr, Spilka, B. Hunsberger, B. Gorsuch, R. 1996b; 407). Artık günümüzde dinin, 

ruhsal hastalıkların düzeltilmesinde nasıl kullanılacağına yönelik yeni çalışmalara 

ihtiyaç duyulmaktadır. Akıl sağlığı araştırmalarında, bireyin dini yaşantısı unutulmuş 

bir argümandır. Tedavi sürecinde yer alan akıl sağlığı profesyonellerinin, bu gözden 

kaçırılmış faktörü nasıl kullanacaklarına dair inceleme ve çalışmalara ihtiyaç olduğu 

yadsınamaz bir gerçeklik olarak değerlendirilebilir kanaatindeyiz. 
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2. BÖLÜM 

BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

Çalışmamızın bu bölümünde alan araştırmasında elde ettiğimiz bulgular 

değerlendirilecektir. Bu doğrultuda, önce bulgular şekil ve tablolar halinde 

gösterilecek sonrasında mevcut verilerin ışığında yorumlanacaktır. Bu aşamadaki 

değerlendirmelerde daha önce hazırlanan hipotezler üzerinde durulacaktır.  

1. ARAŞTIRMANIN MODELİ 

Araştırmamız ampirik bir çalışma olup, daha önce sunulan hipotezler 

doğrultusunda, psikolojik sağlık ve dindarlık arasındaki ilişkiyi ve bağımsız değişken 

olarak dindarlığın, psikolojik sağlık bağımlı değişkenine etkisini, ilgili istatistiksel 

teknikler kullanılarak tespit etmeyi amaçlamaktadır.  

Bu amaç doğrultusunda, konu ile ilgili psikolojik sağlık ve dindarlık ölçekleri 

ile bağımsız değişkenleri kapsayan sorulardan oluşan bir anket formunun denekler 

tarafından doldurulması sağlanmıştır. Daha sonra, anketlerle ulaşılan veriler SPSS 

16.1 paket programı kullanılarak bilgisayara aktarılmış; son aşamada ise bağımlı ve 

bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiler ve dindarlığın psikolojik sağlığa etkisi ilgili 

istatistiksel teknikler kullanılarak analiz çalışması yapılmıştır. 

1.1.  Evren ve Örneklem 

Araştırmanın genel evreni Türkiye’deki bütün ergenler, çalışma evreni ise 

Konya’daki liselerde öğrenim gören ergenlerdir. Örneklem grubu ise Konya’daki 

farklı liselerde öğrenim görmekte olan ergenlerden tesadüfi örneklem metodu 

kullanılarak seçilmiş 1009 denekten oluşmaktadır. Anketlerin uygulandığı okullar, 

“demografik değişkenlerle ilgili bulgular” başlığı altında verileceği için burada 

popülasyonumuzun sayısını vermekle yetiniyoruz. Örneklem Grubumuzun 

%50,3’ünü (s=508) kız öğrenciler, %49,7’sini (s=501) ise erkek öğrenciler 

oluşturmaktadır.  
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Örneklemimizin, çalışma evrenimizi temsil edebilme gücünün yüksek 

olduğuna inanıyoruz. Çünkü, seçilen okulların her biri ortaöğretimdeki lise 

türlerinden birine karşılık gelmektedir (Fen, Anadolu, Özel, Meslek, İmam Hatip). 

Ayrıca, her örneklem biriminden zengin bir çeşitleme imkanı da sağlanmıştır. 

Konuya sayısal olarak yaklaşırsak, 5000 kişilik bir evren için %99 güven düzeyi ve    

±5% göz yumulabilir yanılgı standardında gerekli olan örneklem sayısı 586 olarak 

kabul edilmektedir.17 Bu istatistik kabul göz önünde bulundurulduğunda 124.701 

(kaynak:http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/521_Konya_C

T_AS.pdf) kişilik evrenimize karşılık değerlendirmeye aldığımız 1009 kişilik anket 

sayısı, örneklemin kabul edilen sayının üstünde olduğu anlamını taşımaktadır. Bu 

yönüyle örneklemimizin, genel evreni de temsil edebilme kabiliyetine sahip olduğu 

kanaatindeyiz.  

1.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, dindarlıkla ilgili verilerin toplanmasında Dokuz Eylül 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından geliştirilen “Dini Hayat 

Ölçeği” (DHÖ) ve psikolojik sağlık ile ilgili verilerin toplanmasında ise çeşitli 

psikolojik belirtileri taramak için kişinin kendi beyanına dayalı 53 maddelik likert 

tipi bir ölçek olan Kısa Semptom Ölçeği kullanılmıştır.  

1.2.1. Dini Hayat Ölçeği ( DHÖ) 

Verilerin toplanmasında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din 

Psikolojisi A.B.D. öğrenim elemanları tarafından geliştirilmiş olan “Dini Hayat 

Ölçeğinden” faydalanılacaktır. 

DHÖ, bireylerin dini hayat konusundaki durumlarını belirlemeyi hedefleyen 

likert tipi bir ölçektir. Likert tipi ölçeklerde k sayıda sorunun her biri için farklı 

sayıda seçenekler belirlenir. Seçenekler sıralı biçimde ardışık olarak dizilirler. 

Seçenekler -2, -1, 0, +1, +2 gibi ya da 0, 1, 2, 3, 4, 5 gibi sıralı sayısal değerlerle 

puanlandırılır ve uygulama sonunda tüm sorulara verilen cevaplar toplanır. Toplam 

                                                 
17  Bkz. SENCER, Muzaffer; Toplumbilimlerde yöntem, Beta Bas. Yay., İstanbul 1989, 610 (akt. 
Bahadır, 1999: XI). 
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puan bireyin konu hakkındaki davranış, bilgi ve tutum puanıdır. Her birey puanına 

göre toplam ölçek skalası üzerinde bir noktada yer alır. Böylece bireyin konu ile 

ilgili davranış pozisyonu belirlenmiş olur.  

DHÖ, dini hayatın Glock tarafından öne sürülen dört boyutunu ölçmek için 

geliştirilen bir ölçek olup, 31’i asıl, 66’sı dolgu olmak üzere 97 maddeden 

oluşmaktadır. Ölçeğin inanç boyutu 4, duygu boyutu 7, davranış boyutu 10 ve bilgi 

boyutu 10 asıl maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınacak en düşük puan 0, en 

yüksek puan 69 olup, araştırmada toplam dindarlık puanı veya dindarlık puanı olarak 

değerlendirilecektir. 

Ölçeğin inanç boyutu, katılıyorum (2), kararsızım (1), katılmıyorum (0) 

seçeneklerini içermekte olup, alınabilen en yüksek puan 8, en düşük puan 0’dır. 

Duygu boyutu, hiç (0), biraz (1) çok (2), pek çok (3) seçenekleri üzerinde 

işaretlenebilmekte olup, itemlerde ifade edilen duygu veya tecrübelerin şiddet ve 

derecesini ölçmektedir. Bu boyuttan en az 0, en çok 21 puan alınabilmektedir. 

Davranış boyutunda ise maddeler, ölçülmek istenen dini davranışın sıklık derecesine 

göre, hiç (0), bazen (1), çoğu zaman (2), her zaman (3) şeklinde işaretlenebilmekte 

olup, en az puan 0, en yüksek puan ise 10’dur. DHÖ’de ölçülen son boyut, bilgi 

boyutudur. Bilgi boyutunda seçenekler doğru ve yanlış şeklinde oluşturulmuş ve her 

doğru cevap için 1 puan takdir edilmiştir. Bu boyuttan alınabilen en az puan 0, en 

yüksek puan ise 10’ dur.  

Dindarlık düzeylerinin hesaplanmasına gelince, denekler dindarlık ölçeğinden 

aldıkları puanlara göre üç farklı dindarlık düzeyine ayrılmıştır. Buna göre; dindarlık 

ölçeğinden 0-25 puan alanlar, ‘düşük’ dindarlık düzeyi, 30-50 arası puan alanlar, 

‘orta’ ve 55-69 arası puan alanlar, ‘yüksek’ dindarlık düzeyi olarak belirlenmiştir. 

Gruplar arası farklılığın net olarak belirlenmesi için 26-29 ve 51-54 arası puan 

alanlar araştırmada değerlendirme dışında tutulmuşlardır.   

Ölçeğin Güvenirliği: Ölçeğin güvenirliği ile ilgili olarak daha önce Yıldız 

(1998) ve Şahin (1999) tarafından yarıya bölme (spilt-half) tekniği uygulanmış ve 

sonuçta korelasyon katsayısının (Pearson – moment – çarpım, r=86 ), P<.01 

güvenirlik düzeyine ulaştığı tespit edilmiştir (akt. Şahin, 2007: 102). DHÖ’nün 



147 
 

ergenler için güvenirlik çalışmasında iç tutarlılık esas alınmış ve Cronbach alfa 

katsayıları belirlenmiştir. Saptanan iç tutarlılık katsayısı tüm ölçek için .71, inanç 

boyutu alt testi için .72, duygu boyutu alt testi için .58, davranış boyutu alt testi için 

.74, bilgi boyutu alt testi için, .57 olarak bulunmuştur. Ölçeğin bir başka iç tutarlılık 

sınaması madde-toplam puan korelasyonu tekniği ile yapılmıştır. İnanç boyutu alt 

testinde madde toplam korelasyonları .29 ile .72 arasında, duygu boyutu alt testinde 

.23 ile .35 arasında, davranış boyutu alt testinde .17 ile .49 arasında ve bilgi 

boyutunda .15 ile 38 arasında değişmiştir. Ölçekte alt sınır olarak kabul edilen 

.15‘ten düşük korelasyon tespit edilmemiştir. Bu nedenle ölçekten madde 

çıkarılmamıştır (Şahin, 2005). 

Ölçeğin Geçerliliği: “Ölçeğin geçerliliğini tespit için “bilinen gruplar tekniği” 

uygulanmıştır. Ölçekten en yüksek puanı alan İlahiyat Fakültesi grubu ile dindarlık 

puanı en düşük seviyede çıkan Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümü grubu 

arasındaki farkın anlamlılığı “t testi” ile test edilmiştir. Yapılan uygulama sonucunda 

iki öğrenim grubu arasındaki farkın P<.000 düzeyinde anlamlı olduğu ortaya 

çıkmıştır. Daha önce Yıldız (1998) tarafından gerçekleştirilen araştırmada da benzer 

sonuçlara ulaşılmıştır” (akt. Şahin, 2001: 70). 

1.2.2. Kısa Semptom Ölçeği (KSÖ)  

Öğrencilerin hostilite, somatizasyon, depresyon, anksiyete ve olumsuz benlik 

belirtilerini belirlemek için kişinin kendi beyanına dayalı 53 maddelik likert tipi bir 

ölçektir. Kısa Semptom Ölçeği orijinal formu Derogatis tarafından geliştirilmiştir. 

Ülkemizde Şahin ve Durak tarafından Türkçeye uyarlanmıştır (Uyarlanma için Bkz. 

Şahin & Durak, 1994: 44-56). Ergenler için kullanımının geçerlik, güvenirlik ve 

faktör yapısı çalışmaları da Şahin, Durak ve Uğurtaş (2002) tarafından yapılmıştır. 

İç tutarlılık güvenirlik katsayısı hesaplamalarında dokuz alt ölçek için elde 

edilen Cronbach Alfa iç tutarlık katsayıları 0.71 ile 0.85 arasında değiştiği 

bulunmuştur. Test-tekrar test güvenirliği ise alt ölçekler için 0.68 ile 0.91 arasında 

değişmektedir. Ölçüt bağıntılı geçerlilikte ise SCL-90 ve MMPI klinik ölçekleriyle 

uyumluluk sağlanmıştır. 
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Türkçe uyarlamada ise Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları 0.95 ile 0.96 

arasında,  test-tekrar test güvenirliği ise alt ölçekler için 0.55 ile 0.86 arasında 

bulunmuştur (Ölçeğin ayrıntılı tanımı için Bkz. Savaşır & Şahin, 1997:115-122).  

Kısa Semptom Envanteri (KSE) öğrencilerin psikolojik belirtilerini geçerli ve 

güvenilir bir şekilde ölçebilen Symptom Check List_90 (SCL-90)’den kısaltılarak 

türetilmiş ve SCL-90’dan daha kısa olan bir ölçme aracıdır. Kendini değerlendirme 

türü ölçeklerin çeşitli özelliklerini üzerinde toplamaktadır. 

KSE, bireylerin kendilerinin tanımladığı, çeşitli psikolojik belirtileri tanıyıp 

ölçmeye yönelik 53 sorudan oluşan bir ölçektir. Ölçeği yanıtlayan birey her soru için 

(0) “Hiç” ; (1) “Biraz”; (2) “Orta derecede”; (3) “Epey”; (4) “Çok fazla” şeklindeki 

şıklardan birini işaretlemektedir. Öğrencilere, psikolojik belirtilerin kendilerinde olup 

olmadığı, varsa ne derecede bulunduğunu işaretlemelerine göre her maddeye 0-4 

arasında bir puan verilmektedir. 

Kısa Semptom Envanterinin, Depresyon, Anksiyete Olumsuz Benlik 

Somatizasyon ve Hostilite alt ölçeklerine ilişkin madde numaraları esas alınarak her 

bir alt ölçek için bir puanlama anahtarı yapılmıştır. Puanlama anahtarı ile öğrencinin 

her bir soruyu işaretlemesine göre 0-4 arasında puan verilerek bu alt ölçeğe ait 

puanları bulunmuştur. KSE’nin Depresyon, Anksiyete Olumsuz Benlik 

Somatizasyon ve Hostilite olmak üzere 5 alt ölçeği bulunmaktadır. 

Depresyon keder, karamsarlık, kötümserlik, mutsuzluk, yalnızlık, benliğe 

ilişkin olumsuz duygular, intihar eğilimi, ilgi kaybı ve kararsızlık gibi semptom ve 

davranışları içerir. Depresyon alt ölçeği 12 maddeden (17, 14, 20, 16, 19, 39, 25, 37, 

35, 18, 27, 9 maddeleri) oluşur.  

Anksiyete korku, endişe, gerginlik, sinirlilik, titreme, paniğe kapılma, bulantı, 

diyare, idrar sıklığı, nefes alamama hissi, terleme, sık sık nefes alma gibi semptom ve 

davranışları içerir. Anksiyete alt ölçeği 13  (45, 46, 43, 47, 38, 31, 28, 42, 32, 13, 36, 

49, 12 maddeleri) maddeden oluşur. 
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Olumsuz Benlik, bireyin kendini başkalarıyla karşılaştırdığında kişisel 

yetersizlik ve küçüklük duygularına kapılarak kendini küçük, başarısız, değersiz 

görme ve suçluluk duyguları gibi semptomları içerir. Olumsuz Benlik alt ölçeği 12 

maddeden (50, 22, 51, 52, 53, 44, 21, 24, 48, 15, 34, 26 maddeleri) oluşur.  

Somatizasyon, her hangi bir fizik bozukluk nedeniyle olmadığı anlaşılan, 

yıllarca devam eden, tekrarlayıcı bir çok somatik şikayetleri içerir. Somatizasyon, 

bayılma, göğüs ağrıları, karın ağrısı, bulantı, nefes darlığı, bedende uyuşmalar gibi 

belirtileri kapsar. Somatizasyon alt ölçeği 9 maddeden (8, 2, 7, 33, 29, 30, 5, 11, 23 

maddeleri) oluşur.  

Hostilite sinirlilik ve titreme hali, öfkelenme, kızma, güvensizlik, birini dövme, 

yaralama ve zarar verme isteği, bir şeyleri kırma dökme isteği gibi semptomları 

içerir. Hostilite alt ölçeği 7 maddeden (40, 4, 41, 3, 6, 1, 10 maddeleri) oluşur. gibi 

semptom ve davranışları içerir.  

1.3. İşlem ve Uygulama 

Anketin uygulanması 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Konya merkezde 

bulunan Meram Fen Lisesi % 13,3 (s=134), Meram Muhittin Güzelkılıç Lisesi % 9,7 

(s=98), Karatay Mehmet Hanifi Yapıcı Anadolu Lisesi % 9,1 (s=92), Selçuklu 

Anadolu İmam Hatip Lisesi % 14,7 (s=148), Meram Dr. Ali Rıza Bahadır İmam 

Hatip Lisesi % 23,8 (s=240), Meram Özel Başak Lisesi % 8,2 (s=83), Meram 

Endüstri Meslek Lisesi % 10,3 (s=104) ve Meram Atatürk Kız Meslek Lisesi % 10,9 

(s=110) okullarında gerçekleştirilmiştir. 

Anket uygulamasına 1070 denek alınmış, katılan deneklerden 69 tanesinin 

formları tutarsız veya eksik olmaları nedeniyle iptal edilmiş, araştırmaya dahil 

edilmemiştir. Geriye kalan 1009 deneğin verdikleri cevaplar değerlendirmeye 

alınmıştır. Anket uygulaması bizzat araştırmacı tarafından ders saatleri içinde ders 

öğretmenleri ve okul idaresinden izin alınarak gerçekleştirilmiştir. Uygulama 

esnasında öncelikle yapılan araştırmanın amacı açıklanmış; daha sonra anketin 

birinci sayfasındaki açıklamaların okunması, isim, numara vb. tanıtıcı bilgilerin 

yazılmaması belirtilmiş, kendilerine en uygun cevapların verilmesi gerektiği 



150 
 

hatırlatılmıştır. Deneklere anketi doldurmaları için bir ders saati süre verilmiştir. 

Verilerin analizi aşamasında uygulanan Dini Hayat Ölçeği ile Kısa Semptom Ölçeği 

verileri sayısal değerlere dönüştürülmüş, daha sonra ilgili alt ölçekler ile toplam 

puanların hesaplanmasına geçilmiştir. 

Araştırmada uygulanan ölçeklerin özellikleri ve hipotezler doğrultusunda, 

değişkenler arası ilişkilerin yönü ve gücünü tespit etmek için Pearson Korelasyon 

Katsayısı; iki gruplu bağımsız değişkenlerin alt gruplarının bağımlı değişkenlerden 

aldıkları puanlar açısından farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek için T Testi; 

ikiden fazla grubu olan bağımsız değişkenlerin aldıkları puanlar arasında farklılık 

olup olmadığını tespit etmek için Tek Yönlü Varyans Analizi ve şayet varsa tespit 

edilen farklılıkların hangi gruplar arasında gerçekleştiğini tespit için Tukey-HSD 

testi uygulanmıştır. 

1.4. Demografik Değişkenlerle İlgili Bulgular 

Çalışmamızın bu bölümünde araştırmamıza katılan deneklere ait demografik 

değişkenler, şekiller halinde verilerek değerlendirilecektir.   

Şekil 1. Örneklemin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

 

 

%24,2 (S=244)

%75,8 (S=765)

 (18-21 yaş) 

 (14-17 yaş) 
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Araştırmada örneklem alınan deneklerin %75,8’si (s=765) 14-17 yaş 

grubundan, %24,2’si (s=244) 18-21 yaş grubundandır. 

Tablodan da anlaşılacağı üzere popülasyonumuzun büyük çoğunluğu 14-17 yaş 

aralığında (%75,8’si, s=765) yoğunlaşmaktadır. İkinci sırada ise %24,2 ile (s=244) 

18-21 yaş grubu gelmektedir. Popülasyonumuzun büyük çoğunluğunun 14-17 yaş 

aralığında (%75,8’si, s=765) yoğunlaşması ortaöğretim döneminin bu yaş grubunda 

toplanmasının bir sonucu olarak açıklanabilir. 

Yaş aralıklarının 14-17 ve 18- 21 olarak belirlenmesinin nedenine gelince; 

Daha önce ergenliğin sınırları başlığı altında izah edildiği gibi konu ile ilgili 

çalışan sosyal bilimciler ergenlik dönemini genel olarak üç ayrı aşama halinde 

incelemektedirler. Buna göre; 

- İlk (erken ergenlik, puberty) ergenlik:10- 13 yaşlar arası 

- Orta ergenlik: 14- 17 yaşlar arası 

- Son ergenlik: 18- 22  yaşlar arası 

şeklinde değerlendirilmektedir. Bu kaynaklarda özellikle Havinghurst’un 

yukarıda verilen zaman dilimleri sınıflaması kabul görmektedir. (Aydın, 2004: 41-

42; Steinberg, 2007: 23; Bahadır, 2001; Hurlock, 1987: 128-129;  Ekşi, 2011). 

Yaş aralıklarının bu şekilde ayrıştırılmasının nedeni olarak insan gelişimini 

daha iyi takip etmek ve anlamak, belirli yaşlarda ve belirli becerilerin yoğunlaşması 

nedenleri ile gerçekleştiği görülmektedir. Yaş aralıklarının bu şekilde 

ayrıştırılmasında genç bireylerin devam ettikleri eğitim kurumları göz önünde 

bulundurarak yapıldığı da anlaşılmaktadır. Yani bu bölünmeler Türkiye için 

ilköğretimin ikinci kademesi (ilk ergenlik:10- 13 yaşlar arası), lise (orta ergenlik: 14- 

17 yaşlar arası) ve üniversite eğitimi (son ergenlik: 18- 22 yaşlar arası) dönemlerine 

karşılık gelmektedir. 
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Şekil 2. Örneklemin Yaşlara Göre Dağılımı 

 

Araştırmada örneklem alınan deneklerin % 1,6’sı 14yaş (s=16), %19,9’u 15 

yaş (s=201), %26,3’ü 16 yaş (s=265), %28’i 17 yaş (s=283), %18,3’ü 18yaş (s=185), 

%4,5’i 19 yaş (s=9), %0,9’u 20 yaş (s=9) ve %0,5’i 21 yaş (s=5) grubundan 

oluşmaktadır. 

 Şekil 2’ de araştırmaya katılan deneklerin yaş dağılımlarına göre oranları 

verilmektedir. Buna göre; araştırmaya katılan deneklerin en çoğu 17 yaş grubunda 

(%28, s=283) yoğunlaşmıştır. İkinci sırada 16 yaş grubu (%26,3, s=265) gelirken son 

sırada 21 yaş grubu (% 0,5, s=5) yer almaktadır. 

Şekilden de anlaşılacağı üzere Türkiye şartlarında ortaöğretime başlama 

ortalama yaşı; 15 olarak gözlenmektedir. Araştırmamızda son sınıflarda 5 kişinin 21 

yaşında olduğu tespit edilmiştir. Genel yoğunluk ise 15-18 yaşları arasında 

toplanmaktadır. 
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Şekil 3. Örneklemin Cinsiyet Gruplarına Göre Dağılımı 

 

Örneklem Grubumuzun %50,3’ünü (s=508) kız öğrenciler, %49,7’sini (s=501) 

ise erkek öğrenciler oluşturmaktadır. 

Araştırmamızı gerçekleştirirken kız ve erkek popülasyonunun mümkün olduğu 

kadar birbirine yakın olmasına özen gösterilmiştir. Hatta bu doğrultuda Anadolu 

İmam Hatip ve İmam Hatip liselerinde kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda 

okumaları göz önünde bulundurularak her sınıf sevisinden bir kız ve bir erkek sınıfı 

araştırmaya dahil edilmiştir. Ancak bu çalışma Kız meslek lisesi ve Endüstri meslek 

lisesi için geçerli olamamıştır. 

Yukarıdaki veriler ışığında kız ve erkek öğrenci oranlarının yaklaşık yarı 

yarıya olduğu ifade edilebilir. 

 

 

 

 

%49,7 (s=501) 

%50,3 (s=508)

Erkek 

Kız
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Şekil 4. Örneklemin Öğrenim Görülen Okul Türüne Göre Dağılımı 

 

Araştırmamızda örneklem grubu oluşturan denekler, Konya’daki ergen 

profilini temsil ettikleri ve dindarlık ve psikososyal uyum açılarından farklı 

özelliklere sahip oldukları öngörülen Meram Fen Lisesi, Meram Muhittin Güzelkılıç 

Lisesi, Karatay Mehmet Hanifi Yapıcı Anadolu Lisesi, Selçuklu Anadolu İmam 

Hatip Lisesi, Meram Dr. Ali Rıza Bahadır İmam Hatip Lisesi, Meram Özel Başak 

Lisesi, Meram Endüstri Meslek Lisesi ve Meram Atatürk Kız Meslek Lisesi 

öğrencilerinden seçilmişlerdir.  

Deneklerin okullara göre dağılımına bakıldığında, Meram Fen Lisesi % 13,3 

(s=134), Meram Muhittin Güzelkılıç Lisesi % 9,7 (s=98), Karatay Mehmet Hanifi 

Yapıcı Anadolu Lisesi % 9,1 (s=92), Selçuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi % 14,7 

(s=148), Meram Dr. Ali Rıza Bahadır İmam Hatip Lisesi % 23,8 (s=240), Meram 

Özel Başak Lisesi % 8,2 (s=83), Meram Endüstri Meslek Lisesi % 10,3 (s=104) ve 

Meram Atatürk Kız Meslek Lisesi % 10,9 (s=110) öğrenci grubundan oluştuğu 

görülmektedir. 
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Muhittin Güzelkılıç L.
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Yukarıda verilen sayısal verilerden de anlaşılacağı gibi çalışmamızda en fazla 

öğrenci Meram Dr. Ali Rıza Bahadır İmam Hatip Lisesinden 240 kişi (% 23,8) yer 

almıştır. İkinci sırada ise Selçuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi (148 kişi, %14,7) 

gelmektedir. Bu iki lisede öğrenci sayısının fazla olması kız ve erkek sınıflarının ayrı 

olması nedeniyle her iki sınıfa da uygulanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Son 

sırada ise Meram Özel Başak Lisesi % 8,2 (s=83) gelmektedir. Dikkat edilirse 

araştırmaya dahil edilen okullardaki öğrencilerin sayıları arasında (İmam Hatip 

Liseleri hariç) ciddi bir farklılık yoktur. Bu da örneklemin mümkün olduğunca eşit 

bir şekilde dağılım gösterme hedefimizin büyük oranda gerçekleştiği şeklinde ifade 

edilebilir. 

Şekil 5. Örneklemin Öğrenim Düzeyine Göre Dağılımı  

 

Sınıflar bazında genel dağılıma bakıldığında örneklemin % 28,1’ini (s=284) 9. 

Sınıflar, % 26,5’ini (s=267) 10. Sınıflar, % 24,3’ünü (s=245) 11. Sınıflar ve % 

21,1’ini (s=213) 12. Sınıflar oluşturmaktadır. 
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%24,3 (s=245)

%26,5 (s=267) 

%28,1 (s=284) 
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10. sınıf 

9.sınıf
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 Popülasyonun genel dağılımı incelendiğinde en fazla yoğunluğun 9. sınıflarda 

(% 28,1, 284 kişi) toplandığı buna karşılık en az yoğunluğun ise 12. sınıflarda 

(%21,1, 213 kişi) toplandığı görülmektedir. Araştırmaya katılan sınıflardaki öğrenci 

sayıları arasında ciddi bir farklılık olmayıp tersine birbirilerine yakın değerlerde 

oldukları gözlenmektedir. Bu değerler araştırma kapsamına alınan deneklerin 

örneklemi eşit şekilde temsil ettikleri şeklinde yorumlanabilir. 12. sınıfların sayı 

olarak nispeten daha az olmalarının nedeni; araştırmanın yapıldığı tarihlerde 

öğrencilerin YGS ve LYS sınavları nedeniyle çoğunlukla izinli olmalarından 

kaynaklanmaktadır. Ancak çalışmanın sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için okulda 

bulunamayan öğrencilere yurt ve dershanelerde ulaşılmıştır. 

Şekil 6. Örneklemin Sosyal Çevre Değişkenine Göre Dağılımı 

 

Araştırmamıza katılan deneklere, psikolojik sağlık ve dindarlık ilişkisi 

bağlamında hayatlarının en uzun dönemini aşağıda verilen yerleşim birimlerinden 

hangisinde geçirdikleri sorulmuştur. Alınan cevaplara göre, örneklemin çoğunluğunu 

hayatının büyük bir kısmını il merkezinde (% 56,1, s=566) geçirenler oluştururken, 

ikinci sırada ilçe merkezinde yaşayanlar (% 31,7, s=320), üçüncü sırada köy-

%0,7 (S=7) 

%56,1 (s=566)
%31,7 (S=320)

 %11,5  (s=116)

Yurt dışı 

İl merkezi 
İlçe merkezi

Köy-kasaba
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kasabada yaşayanlar (% 11,5, s=116) ve son sırada hayatının büyük çoğunluğunu 

yurtdışında geçirenler (%0,7, s=7) oluşturmaktadırlar. Bu sonuçlara göre deneklerin 

büyük çoğunluğu hayatının büyük bir kısmını il merkezinde (% 56,1, s=566) 

geçirenlerden oluşurken, en azı % 0,7 (s=7) ile yurtdışında geçirenler 

oluşturmaktadır. 

Ay’ın (1994:112-114) İmam Hatip Lisesi öğrencileri üzerinde gerçekleştirdiği 

çalışmada da benzer sonuçlar alınmıştır. Çalışmada öğrencilerin % 50,5’inin il 

merkezinde yaşadıkları tespit edilmiştir. Ancak bu araştırmada farklı çıkan sonuç % 

34,1 ile köyde yaşayanlar olmuştur ki bizim araştırmamızda bu oran % 11,5’e 

düşmektedir. Aradaki bu farklılığın Ay’ın araştırmasının 1990-1991 yılları arasında 

yapıldığı, o yıllarda ailelerin çocuklarını yoğun bir şekilde İmam Hatip Liselerine 

gönderdikleri ve çocukların yatılı yurt, pansiyon gibi yerlerde kalmalarından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Nitekim aynı araştırmada anket çalışmasına katılan 

öğrencilerin %34,6’sının yurt veya pansiyonda kaldıkları bilgisi bizi haklı 

çıkarmaktadır. 

Şekil 7. Örneklemin Annenin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 
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Araştırmamıza katılan deneklerin annelerinin eğitim durumları şu şekilde 

oluşmaktadır; Okur-Yazar olmayanlar % 3,4 (s=34), Okur-Yazar % 3,3 (s=33), 

İlköğretim mezunu % 65,6 (s=662), Ortaöğretim mezunu % 15,6 (s=157), lisans 

mezunu olanlar % 10,6 (s=107) ve lisansüstü eğitimi alanlar % 1,6 (s=16) 

şeklindedir. 

Popülasyonun büyük çoğunluğunu ilköğretimden mezun olan anneler (%65,6, 

662 kişi) oluştururken en az grubu lisansüstü eğitimi alanlar (%1,6, 16 kişi) 

oluşturmaktadır. Bu sonuçlar günümüz Türkiye’sinde kadınların okuma oranının 

gittikçe yükseldiğini hatta çoğu okulda erkekleri geçtiği gerçeğini gözler önüne 

sermektedir. En yüksek orana sahip anneler İlköğretim mezunu olarak karşımıza 

çıkarken aynı annelerin kızları lise eğitimine devam etmektedirler. Bir diğer dikkat 

çekici nokta ise Okur-Yazar Olmayan ve Okur-Yazar olan annelerin oranının aslında 

hiçte azımsanmayacak düzeyde olmasıdır. Toplamda 1009 deneğin annelerinin 67’si 

ilköğretim diplomasına bile sahip olmaması üzücü olduğu kadar düşündürücüdür.  

 Yinede sonuçlar Ay’ın (1994: 117-118) 1990-1991 yıllarında gerçekleştirdiği 

çalışmada Okur-Yazar olmayan annelerin oranının % 39,70 olarak tespit 

edilmesinden oldukça olumludur. Aradan geçen yirmi yıllık süreç içerisinde Okur-

Yazar Olmayan annelerin oranının % 3,4’e kadar düşmesine rağmen bu orana 

sevinemeyişimiz ülkemizin gelişmişlik düzeyi hakkında da bilgi vermektedir. 

Nitekim Ay (1994: 117), 1982 yılında yapılan benzer bir çalışmada annelerin % 

50,3’nün Okur-Yazar olmadığı bilgisini de aktarmaktadır. 
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Şekil 8. Örneklemin Babanın Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

 

Araştırmamıza katılan deneklerin babalarının eğitim durumları şu şekilde 

oluşmaktadır; Okur-Yazar olmayanlar % 0,3 (s=3), Okur-Yazar % 1,9 (s=19), 

İlköğretim mezunu % 41,9 (s=423), Ortaöğretim mezunu % 24,6 (s=248), lisans 

mezunu % 23,5 (s=237) ve lisansüstü eğitimi alanlar % 7,8 (s=79) şeklindedir. 

Babaların eğitim durumunda en yüksek yüzde 423 kişi ile (%41,9) İlköğretim 

mezunlarına ait görünmektedir. En düşük oran ise 3 kişi ile (%0,3) Okur-Yazar 

olmayan gruba aittir. Tablo 7 ve 8 karşılaştırıldığında babaların eğitim durumunun 

annelerden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmaktayız. Okur-Yazar Olmayan ve 

Okur-Yazar olan annelerin oranı 67 kişi iken bu oran babalarda 22’ye düşmektedir. 

Aynı şekilde lisans (%23,5, 237 kişi) ve lisansüstü (%7,8, 79 kişi) eğitim alan 

babaların oranı da annelere göre (lisans: %10,6, 107 kişi; lisansüstü: 1,6, 16 kişi) 

daha yüksek çıkmaktadır. 

Değinmemiz gereken bir diğer husus ise, Fen ve Anadolu liselerine devam 

eden öğrencilerin velilerinin daha çok lisans ve lisansüstü eğitim alan kişilerden 

oluştuğu bilgisidir. Buna göre yüksek eğitim gören velilerin çocuklarının da üst 
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düzey okullarda eğitim gördükleri sonucuna ulaşmak mümkün görünmektedir. 

Dolayısıyla ailenin eğitim durumu ile ergenin eğitim durumu ve okul başarısı 

arasında pozitif yönde bir ilişkinin olabileceği görüşü savunulabilir görünmektedir. 

Şekil 9. Örneklemin Ailenin Ekonomik Durumuna Göre Dağılımı 

 

Araştırmaya katılan deneklerin ailelerinin ekonomik durumuna yönelik 

kabullerine göre, % 3,5’i (s=35) düşük gelirli, % 12,3’ü (s=124) ortanın altında, % 

57,6’si (s=581) orta gelirli, % 23’ü (s=232) ortanın üstü ve % 3,7’si (s=37) aile 

gelirlerini üst düzey olarak açıklamışlardır. 

Araştırma kapsamına dahil edilen deneklerin ailelerinin büyük çoğunluğunun 

ekonomik durumu ortalama bir düzeyde çıkmıştır (%57,6, 581 kişi). En düşük grubu 

ise düşük ekonomik gelire sahip grup oluşturmaktadır. Üst düzey ekonomik gelire 

sahip ailelerin oranı (%3,7, 37 kişi) ile en düşük ekonomik gelire sahip grubun (% 

3,5, 35 kişi) oranları birbirilerine yakın görünmektedirler. Her iki grupta da 

değerlerin çok düşük olması oranların orta düzeylerde yoğunlaşması deneklerin aile 
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profillerinin ortalama düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu veriler ışığında 

araştırmamızdaki ekonomik durum göstergelerinin günümüz Türkiye’sinin gerçeği 

ile uyuştuğu ifade edilebilir.  

Şekil 10. Dini Hayatın Şekillenmesinde Etkili Olan Din Eğitimi Türü 

 

Bireylerin aldıkları din eğitimi ve öğretiminin gerek dindarlık ve gerekse 

psikolojik sağlık üzerinde azımsanmayacak bir işlev ve öneme sahip olduğu 

bilinmektedir. Bu etkinin düzeyi ve yönü hakkında kavramsal çerçeve kısmında yer 

verilmişti. Araştırmaya katılan deneklere kendileri üzerinde dini hayatlarının 

şekillenmesinde en etkili olan din eğitimi türü sorulmuştur. İlgili soruya cevap veren 

deneklerin oldukça büyük bir çoğunluğu (% 83,5, s=843) ailelerinin etkili olduğunu 

belirtirken geri kalanlar önem sırasına göre; Kur’an kursu (% 8,3, s=84), dini cemaat 

(% 4,4, s=44), imam hatip lisesi (% 1,7, s=17), cami hocası (% 1,1, s=11), ilk ve 

ortaöğretimde verilen din kültürü ve ahlak bilgisi dersi (% 1,0, s=10) olarak 

cevaplamışlardır. 
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Yukarıdaki istatistiki bilgiler dini hayatın şekillenmesinde en önemli faktörün 

aile olduğu gerçeğini yansıtmaktadır. Bu bilgiler literatürle de uyumludur. Nitekim 

daha öncede değindiğimiz gibi Allport’un üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı 

çalışmada dini hissin ihtiyaç olarak görülmesinde deneklerin % 67’si anne-babayı 

etken olarak göstermişlerdir (Eren, 2007). Bayyiğit’in (1989: 75) 1566 üniversite 

öğrencisi üzerinde yaptığı çalışmasında ise gençlerin % 49.7’si Allah’a inanmada 

ailenin etkisine işaret etmişlerdir. Aynı şekilde, Şahin’in (2007: 100) ergenlerde 

dindarlık ve benlik ilişkisini araştırdığı çalışmasında, din eğitimi ve öğretimini 

aileden alan öğrencilerin oranı % 75,5, Kur’an kursundan (%8,9), dini cemaatten (% 

2,0), imam hatip lisesinden (% 1,6), cami hocasından (% 1,6), ilk ve ortaöğretimde 

verilen din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden (% 1,6) olarak bulunmuştur. Dikkat 

edilirse bu oranlar bizim çalışmamızda elde ettiğimiz değerlerle büyük oranda 

benzerlik göstermektedir.  

Ay’ın (1994: 125) 1990-1991 yıllarında gerçekleştirdiği çalışmada din eğitimi 

ve öğretimini aileden alan öğrencilerin oranı % 93,2 olarak bulunmuştur. Bu oranın 

bizim çalışmamıza göre % 10 civarında yüksek çıkmasının nedeni, çalışmanın sadece 

İmam Hatip Lisesi öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiş olmasından kaynaklandığı 

şeklinde düşünülebilir. 

Altaş’ın (2004: 129) 2003-2004 öğretim yılında Ankara Büyükşehir sınırları 

içerisinde bulunan 13 ortaöğretim kurumunda okuyan 710 öğrenci ile gerçekleştirdiği 

çalışmada, anne ve baba birlikte öğrencilerin dini bilgilerini edindikleri en önemli 

kaynak olarak tespit edilmiştir. Ancak aynı çalışmada öğrencilerin dini sorularında 

en önemli kaynak olarak Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerini gösterdikleri 

de ifade edilmektedir. 

Çamdibi (1994b: 169-172), ergenlik dönemindeki bireylerin sosyalleşmesinin 

ve soyut düşünme yeteneğinin gelişmesi, sosyal çevresinde kendisine verilen ahlaki, 

dini bilgilerin de önemini arttırdığını, dolayısıyla bu dönemde okul, aile ve çevre 

uyumunda din öğretiminin etkisi büyük olacağını belirtir. Ailenin dini tutumu, 

çocuklukta alınan dini terbiyenin mahiyeti, akranların dini tutumları, başarı ve sosyal 

faaliyetleri,  duygusal iniş çıkışlar, karmaşalar ve şaşkınlık duygusu, dini inanç ve 
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değerler için ortam oluşturur, dini inançlarının gelişmesinde önemli bir rol oynar. 12-

13 yaşlar civarı yetişkinler gibi bir din anlayışı gelişmeye başlar (Özbaydar, 1970: 

15; Bahadır, 1994: 30; Kula, 2002).  

Dini hayatın şekillenmesinde en az etkili olan üç faktöründe değerlendirilmesi 

gerektiği kanaatindeyiz. Çalışmamızda dini hayatın şekillenmesinde etkili olan 

faktörler içerisinde en düşük puanlar sırasıyla; ilk ve ortaöğretimde görülen din 

kültürü ve ahlak bilgisi dersi %1,0 (s=10), cami hocası %1,1 (s=11) ve İmam Hatip 

Lisesi %1,7 (s=17) olarak çıkmıştır. Aslında bu üç faktörün daha yüksek çıkması 

beklenirken son sıralarda ve etkisiz çıkmış olması düşündürücüdür.   

Özelliklede ilk ve ortaöğretimde görülen din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ile 

İmam Hatip Liselerinin ciddi bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Liselerde 

din derslerinin öğretilmesi 1967 yılında talim ve terbiye kurulu kararınca lise ve 

dengi okullarda 1. ve 2. sınıflarda haftada birer saat okutulması şeklinde 

öngörülmüştür (Altaş, 2004). Din öğretiminin asıl gerçekleştirildiği kurumlar olan 

İmam-Hatip liseleri ise ilk kez 1951-1952 öğretim yılında açılmıştır (Ayhan, 2004: 

323). İmam-Hatip liselerinin kuruluş amaçlarını belirleyen 1739 sayılı kanunda bu 

okulların durumları şöyle tespit ediliyor: “Hem mesleğe hem de yüksek öğrenime 

hazırlayan programlar uygulayan eğitim kurumlarıdır.” (Ekşi, 2005).  

Dolayısıyla ortaöğretim kurumlarında özelde ise İmam Hatip Liselerinde 

yeterli bir din eğitimi ve öğretiminin verilmesi hedeflenmesine rağmen araştırma 

sonuçları iç açıcı gözükmemektedir. Nitekim konu ile ilgili çalışmalarda da benzer 

sorunların ortaya çıktığı gözlenmektedir. Şöyle ki;  

Beyza Bilgin (1999: 220) tarafından yapılan bir araştırmada; liselerde okutulan 

din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin 12-18 yaş grubu gençlerde din ile ilgili 

ihtiyaçlarına tam olarak cevap vermediği belirtilir. İlginç olan ise aynı çalışmaya 

katılan 400 öğrenciden 257’si din dersinin lüzumlu olduğu görüşünü 

belirtmektedirler.  

Öztürk (1992) ise araştırmasında (14-18 yaş, 189 genç lise öğrencisi üzerinde), 

devam zorunluluğu olmasa sadece % 57. 1’nin din dersine girmek istediklerini, 
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(kararsızlar % 27. 5, istemeyenler  % 15. 3), din kültürü dersinden % 62. 4’nün 

istifade ettiklerini, %34. 4’nün istifade etmediklerini söylemektedir. 

Aksu (2000), 1997-1998 de Bursa il merkezinde İ.H.L son sınıftan 339 öğrenci 

ve Genel liselerden 419 öğrenci ile çalışmış, anket uygulamış ve netice de; sigara 

konusunda, yoğun din eğitimi alan İ.H.L’ler ile daha az din eğitimi alan Genel liseler 

arasında ciddi bir fark görülmemiştir. Aksu, bunu dinin insan sağlığına verdiği 

önemin yeterince anlaşılmamış olmasına ve gençlik çağının toplumdan çabuk 

etkilenmesine bağlamıştır.  

Cebeci’nin (1992) yaptığı bir araştırmada öğrencilerin “neden İ.H.Lisesi tercih 

ettiniz?” sorusuna %71’i “dini bilgileri daha iyi öğrenmek için ” seçeneğini, %15’i 

“ailem istediği için ” seçeneğini, %9’u “Din görevlisi olmak için ” seçeneğini % 4’ü 

de “Belli bir maksadım yoktu” seçeneğini işaretlemişlerdir. Ancak dini bilgileri daha 

iyi öğrenmek için maddesini işaretleyen büyük çoğunluğun bizim araştırmamızda 

kendi dini hayatlarının şekillenmesinde İ.H.L. leri etkili olarak görmemeleri 

buralarda verilen dini eğitimin sadece bilgi düzeyinde kaldığının bir ifadesi şeklinde 

düşünülebilir.  

Kayıklık’ın (2001a) çeşitli meslek gruplarında (öğretmen, imam hatip, doktor, 

mühendis, yardımcı sağlık personeli) 366 kişi üzerinde gerçekleştirdiği dinsel eğilim 

ile hoşgörüsüzlük arasındaki ilişkiyi araştırdığı çalışmasında, dinsel eğilim ile 

hoşgörüsüzlük arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. Araştırmanın ortaya çıkardığı 

ilginç sonuçlarda, meslek grupları içerisinde en yüksek hoşgörüsüzlük puanını imam 

hatipler almışlardır. Bu sonuçlar, İmam-hatiplerin dindeki cezai yönleri ön plana 

çıkarıp, esnek ve bağışlayıcı yanlarını göz ardı etmeleri, dini bu şekilde tek yönlü 

anlayıp yaşamanın, kendisi gibi olmayan bireylere karşı kırıcı ve hoşgörüsüz bir hale 

getirebildiği şeklinde yorumlamaktadır (Kayıklık, 2001a). 

Atalay (2005: 37), 2001-2002 öğretim yılında Diyarbakır il merkezinde okuyan 

666 ilköğretim ve 582 ortaöğretim öğrencisi üzerinde dindarlık düzeyini 

araştırmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, dindarlığın oluşmasında ailenin oldukça 

önemli bir rol oynadığı gözlenmiş, lise düzeyinde okul dışında din eğitimi almış 
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olanların daha dindar oldukları görülmüş, lisede inanç ve duygu boyutunda aileden, 

davranış boyutunda Kuran kursundan ve aileden alınan din eğitiminin etkili olduğu 

bildirilmiştir. 

Bir başka farklı çalışmada ise, Demir (2004: 75-76) yetiştirme yurtlarında 

kalan 640 ergen üzerinde çalışmış ve sonuçta; gençlerin % 59’unun ailelerinden dini 

bilgiler almadıklarını, % 14,7’sinin ise aldıkları dini eğitimi yetersiz gördüklerini 

tespit etmiştir. Yazar anket çalışmasını yürüttüğü yetiştirme yurtlarında dini 

yaşantının oldukça zayıf olduğunu, neden olarak ta bu gençlerin ailelerinden aldıkları 

dini bilgilerin yetersizliğini göstermektedir. Aynı çalışmada gençlerin % 52,5’i lisede 

kendilerine verilen dini bilgilerin yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir.  

Bu sonuçlara bakarak okullarda gerçekleştirilen din öğretiminin öğrencilerin 

dindarlıklarında homojenleşmeyi tam anlamıyla sağlayamadığını, dışarıdan din 

eğitimi almanın öğrencilerin farklı dindarlık düzeyleri üzerinde etkili olduğunu ve 

Türkiye’de din öğretiminin bilgi kazandırma amacını gerçekleştirdiğini  dolayısıyla 

Türkiye’de verilen din eğitimi ve öğretiminin de yeniden gözden geçirilmesi 

gerekliliğini ortaya koymaktadır denilebilir (Atalay, 2005: 37; Demir, 2004: 82). 

Hökelekli’nin de (2009: 153) ifade ettiği gibi mesleki din eğitiminin gözden 

geçirilmesi gerekmektedir. “Otoriter kültür yapısından, insan ilişkilerinde demokratik 

bir safhaya gelinen günümüzde, din eğitiminin öğrenciye daha fazla dönük bir nitelik 

kazanması gerekir. Din eğitimi öğrenciyi, kendi kendisiyle, çevresiyle ve Allah’ı ile 

uyum halinde olan, çatışma ve yabancılaşmalardan arınmış bir kişilik yapısına 

ulaştırmalıdır”.  

Ne gariptir ki Hökelekli’nin yukarıdaki ifadeleri 1982/83 yıllarında ergenlerle 

ilgili yaptığı çalışmanın değerlendirmesinde, yani yaklaşık 30 yıl önce dile 

getirilmişti. Bir üst paragrafta bizim de aynı bulgu ve değerlendirmeleri bugün 

yapmamız Türkiye’de din öğretiminde nasıl bir gelişim içinde olduğumuz, ne kadar 

yol aldığımız hakkında fikir verecektir kanaatindeyiz. 
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Şekil 11. Ailenin Dindarlık Düzeyi 

 

Ailenin dindarlık düzeyi, gerek dindarlık ve gerekse psikolojik sağlık açısından 

önemlidir. Ailenin dindarlık düzeyi değişkeni, deneklerin kendi ailelerinin dindarlık 

düzeyine dair algılarını kapsamaktadır. İlgili soruya verdikleri cevaplara göre, 

araştırmamıza katılan deneklerin % 1,2’si (s=12) ailelerinin dindarlık düzeylerini 

düşük olarak nitelerken, % 2,2’s, (s=22) ortanın altı, % 28,2’si (s=285) orta, % 

40,3’ü (s=407) ortanın üstü ve % 28’i (s=283) yüksek olarak değerlendirmişlerdir. 

Anket çalışmasına katılan deneklerin büyük çoğunluğu ailelerinin dindarlık 

düzeyini ortanın üstü (%40,3 s=407) olarak değerlendirirken ailesinin dindarlık 

düzeyini düşük olarak gösterenlerin oranı %1,2 (12 kişi) gibi az bir değerde 

kalmıştır. Ailesini orta ve ortanın üstü dindar olarak değerlendiren deneklerin sayı 

olarak toplamı 692 kişiden oluşmaktadır ki bu azımsanmayacak bir rakamdır. Düşük 

ve ortanın altı toplamı ise 34 kişi tarafından işaretlenmiştir. 

Eldeki veriler ışığında çalışmamıza katılan deneklerin çok büyük bir oranının 

kendi ailelerini dindar olarak gördüklerini söyleyebiliriz. Ailelerinin dindarlık 
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düzeyini ortalamanın üstünde gören deneklerin oranın bu kadar yüksek olmasının (% 

68,3) Konya ilinin sosyo-kültürel yapısı ile bağlantılı olduğunu düşündürmektedir. 

Sosyal çevrenin birey üzerindeki etkisini göstermesi açısından bu veri önemlidir. 

Nitekim kavramsal çerçevede de değindiğimiz gibi İbn Haldun (1989: c.1, 208), 

içinde yaşanılan fiziksel ve sosyal çevrenin insanın ahlaki, dini ve psikolojik yapısı 

üzerinde etkisinin olduğunu dile getirir. Bu bilgi, sosyal öğrenme kuramları 

tarafından da dile getirilmektedir (bkz. Onur, 2008: 50-51; Burger, 2006: 525; 

Schultz ve Schultz, 2001: 383-389; Plotnik, 2009:457-479; Zimbardo, 1979:112-123; 

Senemoğlu, 1997: 221-242; Korkmaz, 2004). Din de fiziki çevre, kültürel yapı gibi 

insanların çevrelerindeki dünyayı kendilerine özgü görmelerini sağlayan imkan 

sağlar (Mardin, 1993: 51). Bir anlamda, dini inancın ortaya çıkmasında büyük ölçüde 

geçmişten gelen kültürel değerlerin etkisinin yanı sıra aile, oyun ve okul arkadaşları, 

okul, cami ve kurslar, kitaplar, TV, sinema vb. çevresel faktörler tarafından 

şekillenmektedir (Yavuz, 1987: 44). Kuşkusuz bu faktörler içerisinde aile ve aile 

dindarlığı ergen dindarlığında belirleyici bir işleve sahip olmaktadır.  

Şahin’in (2007: 101) çalışmasında ise ergenlerin % 1,4’ü ailelerinin dindarlık 

düzeylerini düşük olarak nitelerken, % 2,2’si ortanın altı, % 24,3’ü orta, % 37’si 

ortanın üstü ve % 35’i yüksek olarak değerlendirmişlerdir. Bu sonuçlar şekil 11’de 

aktardığımız oranlarla yüksek oranda benzerlik göstermektedir.  
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2. DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER İLE DİNDARLIK ARASINDAKİ 

İLİŞKİLERE DAİR BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

Araştırmanın bu aşamasında öncelikle, demografik değişkenler ile dindarlık 

arasındaki ilişkiler tek tek ele alınıp değerlendirilecektir. Sonraki aşamalarda 

demografik değişkenler ile psikolojik sağlık arasındaki ilişkilere dair analiz 

çalışmaları yapılacaktır. Son olarak psikolojik sağlık ve dindarlık ilişkisine dair 

bulgulara yönelik analizlerin sonuçlarına yer verilecektir. 

2.1. Demografik Değişkenler İle Dindarlık İlişkisi 

Bu başlık altında her bir demografik değişkenin dindarlık ile ilişkisi, hipotezler 

doğrultusunda ele alınıp incelenecektir. 

1. Hipotez: Ergenlerde psikolojik sağlık ve dindarlığın demografik değişkenlerle 

(yaş, cinsiyet, öğrenim görülen okul, sınıf seviyesi, sosyal çevre, anne ve babanın 

eğitim durumu, ailenin ekonomik durumu, dini hayatın şekillenmesinde etkili olan 

eğitim türü, ailenin dindarlık düzeyi)  anlamlı ilişkileri söz konusudur. Buna göre; 

 2.2. Yaş İle Dindarlık İlişkisi 

1.1.  Hipotez: Ergenlik döneminde 14-17 yaş grubu, 18-21 yaş grubuna göre daha 

düşük dindarlık düzeyine sahiptirler. 

Tablo 1. Ergenlerde Yaş Değişkeni Açısından Dindarlık Düzeyi Puanları ve   

Puanların Farklılığına Dair T Testi Sonucu 

DEĞİŞKENLER Yaş Sayı Ortalama Standart 
Sapma t Değeri

Dindarlık 
 

14-17 765 57,48 6,58860 
0.33 

18-21 244 57,31 8,06209 
 

Uygulanan t testi neticesinde, 14-17 yaş grubunun dindarlık puanları (x=57.48) 

ile 18-21 yaş grubunun dindarlık puanları (x=57,31) arasında anlamlı bir farkın 
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olmadığı (t=0.33, p>.05) tespit edilmiştir. Bu bulgular ilgili hipotezimizi 

desteklememektedir.  

İlgili yazında da hipotezimizi doğrulayan sonuçları görmek mümkündür. 

Örneğin Atalay (2005: 186), ilköğretim ve liselerde dindarlığı araştırdığı 

çalışmasında, dindarlık ile yaş arasında anlamlı bir ilişki bulamamıştır. 

Araştırmamızda, yaş 14-17 yaş grubu ile 18-21 yaş grubu arasında anlamlı bir 

farkın olmamasının nedenlerinden biri olarak, yaş aralıklarının birbirilerine yakın 

olması gösterilebilir. Araştırmamıza katılan denekler içerisinde en küçük yaş: 14, en 

yüksek yaş 21 olarak tespit edilmiştir. Her iki yaş grubunun ergenlik dönemi sınırları 

içerisinde kalmış olması farkın oluşmasını engellemektedir kanaatindeyiz. 

Araştırmalarda yaş’a göre dindarlık düzeyinin farklılaşması daha çok genç 

yetişkinlik ve yetişkinlik dönemlerinde gerçekleştiğine dair bulgular içermektedir 

(bkz. Acar ve arkadaşları, 1996; Karaca, 2000; Kayıklık, 2003: Uysal, 2006: 158).  

Yine Yapıcı’nın (2007: 256-260) çalışmasında da yaş ve dindarlık arasında 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bununla birlikte yazar,  Kendler ve arkadaşlarının 

(2003),  yaş ilerledikçe dindarlığın arttığı bulgusuna da yer vermektedir. 

Bununla birlikte farklı sonuçları görmekte mümkündür. Örneğin, Koç’un 

(2004)  Bursa ilinde dört ayrı ortaöğretim kurumunda 450 ergen üzerinde yaptığı dua 

ve ibadetin psikolojik sağlık üzerindeki etkisini araştırdığı çalışmasında; dindarlıktan 

kaynaklanan en fazla olumlu etkinin 17-18 yaş (% 92), sonra 15-16 yaş (% 89) 

olduğu ve okullar bazında bir farklılığın olmadığı tespitlerine yer verilmiştir. Oysa 

bizim çalışmamızda her iki grup arasında bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. 

Acar ve arkadaşlarının (1996) çalışmasında, 16 yaştan başlayarak tüm yaş 

gruplarında kendini "dindar" olarak adlandıranların oranında, yaşa paralel olarak bir 

artış olduğu bilgisine yer verilmektedir. 16-18 yaş grubunda "din ile az ilgili" 

olanların oranı % 58 iken, bu oran 51-65 yaş grubunda % 26'ya düşmektedir. 

Yazarlara göre, yaş yükseldikçe buna paralel olarak, "ahiret" düşüncesiyle dindarlık 

düzeyinde bir artış görülmektedir. Ancak bu bulguları ilgili hipotezimizle (yaş 

aralıklarının farklı olması nedeniyle) kıyaslamamız mümkün görünmemektedir. 
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2.3. Cinsiyet İle Dindarlık İlişkisi 

1.3.  Hipotez: Kız öğrenciler erkek öğrencilere göre daha dindardırlar. 

Tablo 2. Ergenlerde Cinsiyet Değişkeni Açısından Dindarlık Düzeyi Puanları ve 

Puanlar Arasındaki Farka İlişkin T Testi Sonucu 

DEĞİŞKENLER Cinsiyet Sayı Ortalama Standart Sapma t Değeri 

Dindarlık 
 

kız 508 57,79 6,40225 
1,61 

erkek 501 57,08 7,49086 
 

Yapılan t testi sonucuna göre, kızlarda dindarlık puanı x=57,79, erkeklerde ise 

x=57,08 olarak gerçekleşmiş ve aralarındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (t=1,61, p<.01). Dolayısıyla kızlar, erkeklere göre daha dindardırlar 

hipotezimiz doğrulanmıştır. 

Ülkemizde yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular farklılıklar arz 

etmektedir. Mesela, Günay (1999), Kağıtçıbaşı (1972), Çelik (2002), Kayıklık (2003) 

ve Kirman (2005) kadınların erkeklerden; Uysal (1995; 2006), Bayyiğit (1989), 

Karaca (2000), Kaya (1998), Kula (2001), Mehmedoğlu (2004), Onay (2004) ve 

Yıldız (2006) ise erkeklerin kadınlardan daha dindar olduğu yönünde bulgulara 

ulaşmışlardır (akt.  Çetin, 2010: 79).  

Acar ve arkadaşlarının (1996) bireylerin dindarlık düzeylerini bazı degişkenler 

açısından inceledikleri araştırmaya katılan 859 kişinin % 43'ü kadınlardan % 57'si ise 

erkeklerden oluşmuştur. Dindarlık düzeyleri farklı grupların cinsiyete göre 

dağılımları incelendiğinde; çok dindarların % 69'unu, yani büyük bir çoğunluğunu 

erkeklerin oluşturduğu, dinle hiç ilgili olmadığını söyleyenlerin % 69'u da 

erkeklerden oluşmuştur. Anlaşılacağı üzere" çok dindar" veya "dinle ilgisi 

olmayanlar" daha çok erkeklerdir. Kadınlar arasında kendini "çok dindar" olarak 

ifade edenlerin oranı % 3 iken, bu oran erkekler için % 5 olarak görülmektedir. Din 

ile az ilgili olduğunu söyleyen kadınların oranı (% 51) erkeklere kıyasla (% 43) daha 

yüksek bulunmuştur. Yine kadınlar arasında din ile hiç ilgili olmadığını belirtenlerin 

oranı % 9, erkekler arasında ise % 16 olarak çıkmaktadır. Kadınlara kıyasla 
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erkeklerin, dindarlık düzeyi bakımından daha uç noktalarda yer aldıkları; buna 

karşın, kadınların daha çok dinle az ilgili veya dindar özelliklere sahip oldukları 

bilgisine yer verilmiştir. Bu bilgiler ortalama bir dindarlık için kızların daha dindar 

olduğuna yönelik hipotezimizi desteklemektedir. 

Öztürk (2007: 40) ise, ilköğretim öğrencilerinde (4., 5., 6., 7. ve 8. sınıflar) 

dindarlık ile kaygı arasındaki ilişkiyi araştırdığı çalışmasında, kızların ortalama inanç 

puanlarının, erkeklerin ortalama inanç puanlarına göre çok az bir yükseklik 

göstermekle beraber, bu farklılaşmanın istatistiksel olarak anlamlılık düzeyine 

ulaşmadığı bilgisini aktarmaktadır. Atalay’ın (2005: 186) çalışmasında ise, dindarlık 

ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ancak toplam dindarlık 

puanlarında erkeklerin kızlara nazaran azda olsa daha dindar oldukları sonucunu 

aktarır. 

Onay’ın (2004: 102) üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirdiği çalışmada, 

kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha az dindar oldukları bulgusuna yer 

verilmiştir. Benzer bulgular Kaya’nın (1998: 116) araştırmasında da teyit edilmiştir. 

Glenn (1997), din, dindarlık ve psikolojik sağlık ilişkisini araştırdığı çalışmasında, 

dindarlık ve cinsiyet arasında ilişki olduğu (kadınlar daha dindar) belirlemiştir.  

Cirhinlioğlu ve Ok (2011) Hristiyan Batı geleneğinde yapılan görgül 

çalışmalarda elde edilen “kadınların erkeklerden daha dindar” olduğu şeklindeki 

bulguların Türkiye’de de geçerli olup olmadığını araştırmışlar ve bu amaçla ağırlıklı 

olarak üniversite öğrencilerinden oluşan, farklı örneklemlerle yapılmış 11 ayrı 

araştırmanın sonuçlarını incelemişlerdir. Sonuçta, araştırmadan elde edilen anlamlı 

bulguların kadınların kesin dindarlık boyutunda erkeklerden daha dindar oldukları 

olgusunun genel olarak Türkiye ortamı için de geçerli olduğunu ortaya koyduğunu 

saptamışlardır. 

Ancak şahin (2001: 152-153), ülkemizde kadın ve erkek dindarlığı arasındaki 

bu ayrımın batıdaki kadar belirgin olmadığını belirtmektedir. Yinede oluşan farklılığı 

kadınların duygusal yapıları ile açıklanabileceğini ifade eder. 
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Diğer taraftan dindarlığın alt boyutları ile cinsiyet arasındaki ilişkide bulgular 

farklılaşmaktadır. Tablo 3’te bu farklılığa dair veriler aktarılmaktadır. 

 Tablo 3. Ergenlerde Cinsiyet ve Dindarlık Alt Boyutları Puanları ile Puanlar 

Arasındaki Farka İlişkin T Testi Sonucu 

DEĞİŞKENLER Cinsiyet Sayı Ortalama Standart Sapma t Değeri 

İnanç 
kız 508 7,93 ,64927 

-,36 
erkek 501 7,94 ,48072 

Duygu 
kız 508 16,93 3,02540 

2,10** 
erkek 501 16,50 3,36607 

Davranış 
kız 508 24,92 3,60637 

2,87* 
erkek 501 24,17 4,58022 

Bilgi 
kız 508 8,00 1,59572 

-4,69* 
erkek 501 8,45 1,42559 

*P<.001 **P<.05   

Elde ettiğimiz t testi verilerine göre, cinsiyet grupları inanç boyutu açısından 

anlamlı bir farklılık göstermemişlerdir (t=-,36, p>.05). Bununla birlikte kızların 

duygu (x=16,93) (t=2,10, p<.05) ve davranış (x=24,92) (t=2,87, p<.001) alt 

boyutlarında erkeklere nazaran daha yüksek puanlar aldıkları görülmektedir. 

Erkeklerin ise sadece bilgi boyutunda (x=8,45) kızlara oranla anlamlı şekilde daha 

yüksek puanlar aldıkları tespit edilmiştir (t=-4,69, p<.001). Buna göre dindarlığın alt 

boyutlarından alınan puanların cinsiyet açısından farklılaştığı ve kızların nispeten de 

olsa erkeklere göre daha dindar oldukları ifade edilebilir. Özellikle dindarlığın 

uygulaması olarak değerlendirilebilecek davranış boyutunun puanlarının kızlarda 

daha yüksek çıkması bu düşünceyi pekiştirmektedir. 

Konumuz ile ilişkili bir çalışmada Güven (2008: 121), dindarlığın duygu-

tecrübe boyutu dışındaki tüm alt boyutlarında kadınların ortalaması ile erkeklerinki 

arasında istatistik açıdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur.  

Şengül’ün (2007: 123) çalışmasında ise, dindarlığın tüm alt boyutlarında 

kadınların ortalamasının erkeklerinkinden yüksek olduğu ve istatistik açıdan anlamlı 

bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Şahin’in (2001: 149-154) araştırmasında ise 
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kadınların duygu boyutunda daha dindar oldukları bulgusuna ulaşılmış, bu sonuç 

kadınların duygusal olmaları ile açıklanmıştır. 

Son olarak Uysal’ın (2006: 158-159) Türkiye de dindarlık ve kadın konulu 

çalışmasında, kadınların daha dindar olduğu tespit edilmiş, ancak dindarlıktaki 

ibadet, etki ve duygu boyutlarında erkeklerin lehine sonuçların olduğu bulgusu 

aktarılmıştır. 

2.4. Öğrenim Görülen Okul Türü İle Dindarlık İlişkisi 

1.5.  Hipotez: Alınan dini eğitim ve öğretime bağlı olarak imam hatip liselerinde 

eğitim gören ergenler diğer okullarda eğitim gören öğrencilere göre daha 

dindardırlar. 

Tablo 4. Öğrenim Görülen Okul Türü Açısından Ergenlerin Dindarlık 

Düzeylerine İlişkin Tek Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları 

 
DİNDARLIK

 
Kareler 
Toplamı 

Serbestlik   
Derecesi 

Kareler  
Ortalaması F 

Gruplararası 1826,447 7 260,921 

5,541 Gruplariçi 47138,295 1001 47,091 

Toplam 48964,741 1008  

Öğrenim görülen okul türü açısından ergenlerin dindarlık düzeyleri arasında 

P<.001 düzeyinde anlamlı bir fark tespit edilmiştir (F(7,1001)=5,541,p<.001). Farkın 

hangi gruplar arasında olduğuna dair yapılan Tukey-HSD testine ilişkin sonuçlar 

tablo 5’te sunulmuştur. 
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Tablo 5. Öğrenim Görülen Okul Açısından Ergenlerin Dindarlık Puanları 

Arasındaki Farklılığa İlişkin Tukey-HSD Testi Sonucu 

Öğrenim Görülen Okul 
D

in
da

rl
ık

 p
ua

nl
ar
ı o

rt
. 

M
er

am
 F

en
 L

. 

M
er

am
 M

uh
itt

in
 G

. L
. 

K
ar

at
ay

 M
. H

. Y
ap
ıc
ı A

. L
. 

Se
lç

uk
lu

 A
na

do
lu

 İ.
H

.L
. 

M
er

am
 D

r. 
A

li 
R

. B
. İ

.H
.L

. 

Ö
ze

l B
aş

ak
 L

is
es

i 

M
er

am
 E

nd
üs

tri
 M

es
le

k 
L.

 

M
er

am
 A

ta
tü

rk
 K
ız

 M
. L

. 

Meram Fen L. 55.99    ** **    

Meram Muhittin G. L. 55,75    ** **    

Karatay M. H. Yapıcı A. L. 58,21         

Selçuklu Anadolu İ.H.L. 58.91 *     *   

Meram Dr. Ali R. B. İ.H.L. 58,93      **   

Özel Başak Lisesi 55,80         

Meram Endüstri Meslek L. 56,39     *    

Meram Atatürk Kız M. L. 57,03         

*P<.05  **P<.01 

Tablo 5. incelendiğinde; Meram Fen lisesi ile Selçuklu Anadolu İmam Hatip 

Lisesi ve Meram Dr. Ali Rıza Bahadır İmam Hatip Lisesi arasında P<.01 düzeyinde 

anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Aynı şekilde, Meram Muhittin Güzelkılınç 

Lisesi ile Selçuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Meram Dr. Ali Rıza Bahadır 

İmam Hatip Lisesi arasında P<.01 düzeyinde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. 

Karatay Mehmet Hanife Yapıcı Anadolu Lisesi ile diğer liseler arasında anlamlı bir 

farklılığın olmadığı görülmüştür. Selçuklu Anadolu İ. H. Lisesi ile Meram Muhittin 

Güzelkılınç Lisesi (p<.01) ve Özel Başak Lisesi (P<.05) arasında anlamlı bir 

farklılığın olduğu ve  Selçuklu Anadolu İ. H. Lisesi öğrencilerinin diğerlerinden daha 

yüksek dindarlık puanları aldıkları görülmektedir. Diğer taraftan Meram Dr. Ali Rıza 

Bahadır İmam Hatip Lisesi ile sadece Özel Başak Lisesi arasında p<.01 düzeyinde 
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anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Buna karşılık Özel Başak Lisesi ile 

diğer liseler arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür.  

Son olarak Meram Endüstri Meslek Lisesi ile Meram Dr. Ali Rıza Bahadır 

İmam Hatip Lisesi arasında P<.05 düzeyinde anlamlı bir farklılığın olduğu ve bu 

farklılığın Meram Dr. Ali Rıza Bahadır İmam Hatip Lisesinin en yüksek dindarlık 

puanı almasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu veriler, İmam Hatip Liselerinin 

diğer liselere göre daha dindar olduklarına yönelik hipotezimizi doğrulamaktadır. 

Öğrenim görülen okulların dindarlık puanları ortalamasına gelince; en düşük 

puanı Meram Muhittin Güzelkılınç Lisesi (x=55,75) alırken en yüksek puanı ise 

Meram Dr. Ali Rıza Bahadır İmam Hatip Lisesinin (x=58,93) aldığını görmekteyiz. 

Diğer düşük puanları ise sırasıyla, Özel Başak Lisesi (x=55,80) ile Meram Fen 

lisesinin (x=55,99) aldığını görüyoruz. Burada değinilmesi gereken nokta, en başarılı 

okul olarak bilinen Fen lisesinin ve Özel Başak lisesinin düşük dindarlık puanına 

sahip olması bulgusudur. Özel imkanlara sahip ve seçilmiş başarılı öğrencilerden 

oluşan bu okulların dindarlık puanlarının çok düşük çıkması manidardır.  

Benzer bulgular Kula’nın (2001: 86), 800 lise öğrencisi üzerindeki 

çalışmasında da tespit edilmiştir. Kula’nın (2001: 86) çalışmasında, dindarlığın (dini 

tutumların) 19-21 yaş grubunda daha yüksek, dini hayatın erkeklerde daha yüksek, 

İ.H.L.’lerin dini hayat oranlarının daha yüksek, Anadolu liselerinin dini hayat 

oranlarının en düşük olduğunu bulgularına yer verilmektedir. Bu farkın nedenini ise 

dini hayat ile sosyal hayat arasındaki çatışmadan kaynaklanabileceğini vurgular ki bu 

görüşe bizde katılıyoruz. Buna ek olarak modern zamanlarda değer sıralamasının, 

önceliklerin değişmesi başarı ve kazanıma daha çok önem verilmesi ve bu doğrultuda 

bireylerin yetiştirilmesinin asıl etkenlerden biri olduğu kanaatindeyiz. 

Öğrenim görülen okul açısından ergenlerin dindarlık puanları arasındaki 

farklılığa yönelik yapılan çalışmalardan örneklere devam edecek olursak; Yıldız 

(2006: 178), üniversite öğrencileri üzerinde ölüm kaygısı ve dindarlığı araştırdığı 

çalışmasında, farklı fakültelerde öğrenim gören öğrencilerin, dindarlık ortalama 
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puanları açısından farklılık gösterdiğini ve din öğretimi gören ilahiyat öğrencilerinin 

daha dindar oldukları bulgusunu aktarmaktadır. 

Onay’ın (2004: 127) çalışmasında da İmam Hatip Liselerinin diğer liselere 

göre daha dindar olduklarına dair sonuçlar mevcuttur. Hayta’nın (2002: 137) 

çalışmasında ise, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin dindarlık ortalamasının diğer 

fakültelere göre daha yüksek olarak gerçekleştiği bulgusuna ulaşılmıştır. Benzer 

bulgulara Kaya’nın (1998: 119) araştırmasında da rastlıyoruz. 

2.5. Öğrenim Görülen Sınıf İle Dindarlık İlişkisi 

1.7.  Hipotez: Dindarlık değişkeni açısından öğrenim görülen sınıf düzeyleri 

arasında anlamlı farklılık vardır. Üst sınıfların dindarlık düzeyleri daha yüksektir. 

Tablo 6. Öğrenim Görülen Sınıf Değişkeni Açısından Ergenlerin Dindarlıkları 

Arasındaki Farklılıklara İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

DİNDARLIK 
 

Kareler 
Toplamı 

Serbestlik   
Derecesi 

Kareler  
Ortalaması F p 

Gruplararası 114,834 3 38,27 

,788 ,501 Gruplariçi 48849,907 1005 48,60 

Toplam 48964,741 1008  

 

Yapılan analiz sonucunda, öğrenim görülen sınıf değişkeni açısından 

ergenlerin dindarlık düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir 

(F(3,1005)=,788, p>.05). Bu bulgulara göre ilgili hipotezimiz doğrulanmamıştır.  

Sonucun bu şekilde ortaya çıkmasında, sınıfların yaş düzeyi olarak birbirilerine 

çok yakın olması faktörü etkili olabilir. Bu araştırma sadece ergenlik dönemi ile 

sınırlı olmayıp, yükseköğretimi de kapsayacak şekilde genişletilmiş olsaydı, sınıflar 

arası fark daha rahat görülebilirdi düşüncesindeyiz. 

Ergenler için dini inançlar çocuklarda olduğundan daha önemli bir yere 

sahiptir. Araştırmalar, çocuklarda dine karşı genel bir eğilim olduğuna dair bulgurlar 
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elde etmiş olsalar da, bu ergenlerin eğiliminden daha düşük düzeyde bir eğilimdir. 

Geçtiğimiz son 30 yılın bulgularına göre elde edilen veriler gösteriyor ki; 

Amerika’da yaşayan lise 10, 11, 12. sınıf öğrencilerinin % 60'ı dine sıcak bakıyor ve 

kendileri için oldukça önemli olduğunu dile getiriyorlar. Bunların yarısı ise en 

azından ayda bir defa dini temel inançların ışığında yapılan yeni çalışmaların 

ergenlerin gerçekleştirdiği dini ibadet, faaliyet ve ayinlerin, onların mutluluk 

düzeyini anlattığını söylüyorlar (Bridges ve Moore, 2002). 

Öztürk’ün (2007: 49) çalışmasında, öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflara 

göre dinsel yaşayışın inanç boyutundan aldıkları puanlar; 4. sınıflar 18.73, 5. sınıflar 

18.70, 6. sınıflar 19.09, 7. sınıflar 19.03 ve 8. sınıflar ise 18.39 şeklinde 

gerçekleşmiştir. Denekler öğrenim düzeyine göre gruplara ayrıldığında, inanç puanı 
bakımından farklılaşmanın olmadığı, yani eğitim düzeyinin inanç bakımından 

bireyleri etkilemediği sonucuna ulaşmıştır. 

Atalay’ın (2005: 187) çalışmasında ise, dindarlık ile öğrencilerin öğrenim 

gördükleri sınıflar arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ancak sınıf düzeyi 

yükseldikçe dindarlık düzeyinin de anlamlılık düzeyinde olmasa da arttığı bilgisine 

yer verilmiştir ki bu veriler ilgili hipotezimiz ile uyuşmaktadır. 

Yukarıdaki sonucun aksine Şahin (2007: 134-135), ergenlerde dindarlık ve 

benlik saygısını araştırdığı çalışmada, sınıf değişkeni ile dindarlık-benlik imgesi 

arasında anlamlı bir fark bulmuştur. Yazara göre sınıf seviyesi yükseldikçe benlik 

imgesi de yükselmekte, buna karşın dindarlık düşmektedir. Aynı şekilde Çetin (2010: 

64), ortaöğretim düzeyi gençlerde dindarlık-empati ilişkisini araştırdığı çalışmasında, 

sınıf düzeyi ve dindarlık arasında farklılaşma olduğunu, en düşük dindarlığın 12. 

sınıflarda en yüksek dindarlığın ise 10. sınıflarda oluştuğunu belirtmektedir. 

Bu sonuçlardan hareketle; sınıf değişkenin tek başına dindarlık üzerinde 

belirleyici olamayacağını, çalışmalardaki sonuçların değişiklik gösterdiğini ifade 

edebiliriz. 
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2.6. Ergenlerin Hayatlarının En Uzun Süresini Geçirdikleri Yer İle 

Dindarlık İlişkisi 

1.9.  Hipotez: Hayatlarının uzun süresini kırsal bölgelerde geçirenler diğerlerine 

göre daha dindardırlar. 

Tablo 7. Ergenlerin Hayatlarının En Uzun Süresini Geçirdikleri Yer Değişkeni 

açısından Dindarlık Puanlarının Farklılığına İlişkin Tek Yönlü 

Varyans Analizi Sonuçları 

DEĞİŞKENLER 
 

Kareler 
Toplamı 

Serbestlik   
Derecesi 

Kareler  
Ortalaması F P 

Gruplararası 105,724 3 35,24 
,725 ,537 Gruplariçi 48859,018 1005 48,61 

Toplam 48964,741 1008  
 

Tablo 7 incelendiğinde, ergenlerin hayatlarının en uzun süresini geçirdikleri 

yer açısından dindarlık puanları arasında anlamlı bir fark bulunmadığı görülmektedir 

(F(3,1005)=,725, p>.05). Bu sonuçlar ilgili hipotezimizin doğrulanmadığı anlamını 

taşımaktadır. 

Ergenlerin hayatlarının en uzun süresini geçirdikleri yer değişkeni ile dindarlık 

arasında farklılaşma olmamasının nedenlerini sorguladığımızda; hatırlanacağı üzere 

demografik değişkenler başlığı altında araştırmamıza katılan deneklerin, çoğunluğu 

hayatının büyük bir kısmını il merkezinde (% 56,1) yaşayanlar, ikinci sırada ilçe 

merkezinde yaşayanlar (% 31,7), üçüncü sırada köy-kasabada yaşayanlar (% 11,5) ve 

son sırada yurtdışında yaşayanlar (%0,7) oluşturmaktaydılar.  

Bu sonuçlara göre deneklerin büyük çoğunluğu hayatının büyük bir kısmını il 

merkezinde (% 56,1) geçirenlerden oluşmaktadır. Dolayısıyla örneklemin büyük 

çoğunluğunun il merkezinde yaşıyor olması diğer gruplar arasında sağlıklı bir 

kıyaslama imkanı vermemektedir. Bir diğer neden olarak, modern hayatın köy ve 

şehir arasındaki farklılıkları ortadan kaldırması, birbirilerine benzer insan 

topluluklarının oluşmaya başlaması gösterilebilir. 
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Nitekim literatürde de benzer sonuçları görmekteyiz. Örneğin Atalay (2005: 

189), ergenlerin hayatlarının en uzun süresini geçirdikleri yer açısından dindarlık 

puanları arasında anlamlı bir fark tespit edememiştir. Ancak anlamlılık düzeyinde 

olmasa da köy-kasaba çevresinden gelen öğrencilerin nispeten daha dindar oldukları 

bilgisini de aktarmaktadır. 

Yerleşim yerine göre köy ve kasabada yaşayanların dindarlık düzeyinin ilçe ve 

ilde yaşayanlara göre daha yüksek olduğu bulgusu benzer şekilde Aydemir’in (2008: 

65) çalışmasında da ortaya çıkmıştır. Şengül’ün (2007: 132) araştırmasında da aynı 

sonuçlara ulaşılmıştır.  

Öte yandan farklı sonuçları görmekte mümkündür. Şöyle ki, Onay’ın (2004: 

121) çalışmasında ise, hayatlarının çoğunu il’de geçiren öğrencilerin köy-kasabada 

geçirenlere göre daha dindar olduğu verisine yer verilmiştir. Kaya’nın (1998: 120) 

araştırmasında ise her iki değişken arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Aynı 

bulgulara Şahin’in (2007: 136) çalışmasında da rastlıyoruz. Bu bulgulardan hareketle 

günümüzde sosyal çevrenin ergen dindarlığı üzerinde etkili olmasına rağmen 

belirleyici olmadığını dile getirebiliriz. 

2.7. Annenin Eğitim Durumu İle Dindarlık İlişkisi 

1.11.  Hipotez: Annenin eğitim durumu değişkeni açısından ergen dindarlığı 

arasında anlamlı farklılık vardır. Annelerinin eğitim durumu düşük olan ergenler, 

diğerlerine oranla daha dindardırlar. 

Tablo 8. Annenin Eğitim Durumu Değişkeni Açısından Ergenlerin Dindarlıkları 

Arasındaki Farklılıklara İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi  

DEĞİŞKENLER 
 

Kareler 
Toplamı 

Serbestlik   
Derecesi 

Kareler  
Ortalaması F P 

Gruplararası 970,128 5 194,02 

4,055 ,001 Gruplariçi 47994,613 1003 47,85 

Toplam 48964,741 1008  
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Tablo 8. incelendiğinde, ergenlerin dindarlık düzeylerinde, annelerinin eğitim 

durumları açısından P<.001 düzeyinde anlamlı farklılık olduğu görülmektedir 

(F(5,1003)=-4,055, p<.001). Verilere dayanarak annenin eğitim düzeyinin artması ile ergenin 

dindarlık düzeyinin düştüğü bulgusuna ulaşmaktayız. Dolayısıyla, ilgili hipotezimiz 

doğrulanmıştır. Farkın hangi gruplar arasında olduğuna dair yapılan Tukey-HSD 

testine ilişkin sonuçlar Tablo 9’da sunulmuştur. 

Tablo 9. Annenin Eğitim Durumu Değişkeni Açısından Ergenlerin Dindarlıkları 

Arasındaki Farklılığa İlişkin Tukey-HSD Testi Sonucu 

Annenin Eğitim Durumu 

E
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en
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da
rl
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pu

an
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t. 
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öğ
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O
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öğ
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Li
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ns
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Okur-Yazar Değil  58,73      * 

Okur-Yazar 57,36       

İlköğretim  57,80     * * 

Ortaöğretim 57,39      * 

Lisans 55,66       

Lisansüstü 51,93       

 

Uyguladığımız Tukey-HSD testi sonucu incelendiğinde; Okur-Yazar Değil ve 

Lisansüstü grupları arasında P<.05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. 

Aynı şekilde, İlköğretim mezunu (x=57,80) ile Lisans (x=55,66) ve Lisansüstü 

(x=51,93) arasında P<.05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Elde 

edilen bulgu İlköğretim mezunu grubun daha yüksek puan aldığını göstermektedir. 

Diğer taraftan Ortaöğretim mezunu grup (x=57,39) ile Lisansüstü mezunları arasında 

da P<.05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu görülmektedir  
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Annenin eğitim durumu değişkeni açısından ergenlerin dindarlık puanları 

ortalamasında en düşük puan Lisansüstü grubunda (x=51,93), en yüksek dindarlık 

puanı ise Okur-Yazar Değil (x=58,73) grubunda oluşmuştur. Hem bu veriler hem de 

tablonun geneline baktığımızda, annenin eğitim durumu yükseldikçe buna bağlı 

olarak çocuklarının dindarlık düzeylerinin düştüğünü görmekteyiz. Diğer bir deyişle, 

anne eğitim durumları düşük olan ergenlerin diğerlerine göre daha dindar oldukları 

bulgusuna ulaşmaktayız. Bu durumda ilgili hipotezimizin desteklendiğini 

söyleyebiliriz.  

Elde ettiğimiz bulguları destekler mahiyette, Kaya’nın (1998: 124) 566 

üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirdiği çalışmada; annenin öğrenim düzeyi 

yükseldikçe öğrencilerin dini tutum puan ortalamalarının düştüğü bulgusuna 

ulaşılmıştır. 

Acar ve diğerlerinin (1996) çalışmasında ise ailenin öğrenim düzeyi düştükçe 

çok dindar ve dindar grupta olanların sayısında bir artış olduğu fakat aynı zamanda 

din ile hiç ilgisi olmayanların büyük oranda öğrenim düzeyi yüksek grup içinde yer 

aldığı bilgilerine yer verilmiştir. 

Bu bulgularla birlikte her iki değişken arasında farklılık olmadığını ortaya 

koyan çalışmalar da mevcuttur. Örneğin, Öztürk’ün (1992) 14-18 yaş, 189 genç lise 

öğrencisi üzerinde gerçekleştirdiği çalışmada, annenin eğitim düzeyi yükseldikçe 

dini duygu ve kavramlara karşı soğukluk oluştuğunu tespit etmiştir.  

2.8. Babanın Eğitim Durumu İle Dindarlık İlişkisi 

1.13. Hipotez: Babanın eğitim durumu değişkeni ile ergen dindarlığı arasında 

anlamlı farklılık vardır. Babalarının eğitim durumu yüksek olan ergenler, diğerlerine 

oranla daha dindardırlar. 
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Tablo 10. Babanın Eğitim Durumu Değişkeni Açısından Ergenlerin 

Dindarlıkları Arasındaki Farklılıklara İlişkin Tek Yönlü Varyans 

Analizi Sonuçları 

DEĞİŞKENLER 
 

Kareler 
Toplamı 

Serbestlik   
Derecesi 

Kareler  
Ortalaması F P 

Gruplararası 489,396 5 97,87 

2,025 
 

,073 Gruplariçi 48475,345 1003 
48,33 

Toplam 48964,741 1008 

 

Tablo 10. incelendiğinde, babalarının eğitim durumları açısından ergenlerin 

dindarlık düzeylerinin anlamlı bir fark (F(5,1003)=2,025, p>.05) göstermediği tespit 

edilmiştir. Dolayısıyla ilgili hipotezimizin doğrulanmadığını görmekteyiz. 

Annelerinin eğitim durumu değişkeni açısından ergen dindarlığı arasında anlamlı 

farklılık olmasına karşın babalarının eğitim durumları açısından ergenlerin dindarlık 

düzeyleri arasında bir fark olmaması ilginçtir. Elimizdeki verilerin ışığında, çocuk 

eğitiminde ve dindarlığında babadan ziyade annenin daha etkili ve belirleyici 

olduğunu belirtebiliriz. Aradaki bu farklılık; sosyal yaşam tarzı, babaların 

zamanlarını iş yerinde geçirmesi, annelerin ise bir kısmının çalışmıyor olması ve 

çocuklarının eğitimiyle ilgilenme şansına sahip olmalarına bağlanabilir. 

Araştırmalar, anne dindarlığının ergen üzerinde daha olumlu bir etki 

oluşturduğunu göstermektedir (Varon ve Riley, 1999). 

Araştırmamızı destekler mahiyette, Öztürk (2007: 45), deneklerin babalarının 

öğrenim düzeyine göre gruplara ayrıldığında, deneklerin ortalama inanç puanları 

bakımından farklılaşmadığını (p>.05), babalarının öğrenim düzeyinin, inanç 

bakımından öğrencileri etkilemediği biçiminde yorumlanabileceğini bilgisini aktarır. 

Genel olarak bireyleri öznel dindarlıkları ile eğitim düzeyi arasında anlamlı ilişki 

olduğu, tahsil durumu artıkça dindarlık düzeyinin azaldığı belirtilmektedir (Uysal, 

2006: 158-159). 

 



183 
 

2.9. Algılanan Aile Ekonomik Durumu İle Dindarlık İlişkisi 

1.15.  Hipotez: Algılanan aile ekonomik düzeyi değişkeni ile ergen dindarlığı 

arasında anlamlı farklılık vardır. Algılanan aile ekonomik düzeyi düşük olan 

ergenler diğerlerine göre daha dindardır. 

Tablo 11. Algılanan Aile Ekonomik Durumu Değişkeni Açısından Ergen 

Dindarlığı Arasındaki Farklılıklara İlişkin Tek Yönlü Varyans 

Analizi Sonuçları 

DEĞİŞKENLER 
 

Kareler 
Toplamı 

Serbestlik   
Derecesi 

Kareler  
Ortalaması F P 

Gruplararası 206,013 4 51,50 
1,061 ,106 Gruplariçi 48758,728 1004 48,56 

Toplam 48964,741 1008  

Tablo 11. incelendiğinde algılanan ailenin ekonomik durumu değişkeni alt 

grupları arasında ergen dindarlığı açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(F(4,1004)=1,061, p>.05). Bu sonuçlar ilgili hipotezimizin doğrulanmadığı anlamını 

taşımaktadır. Normal şartlarda literatürde düşük ekonomik düzey ile dindarlığının 

artmasına yönelik sonuçların olduğunu görüyoruz. Nitekim aşağıda örneklerini 

sunacağımız, geçmişte yapılan araştırmalarda bu görüşümüzü doğrulayan bulgular 

mevcuttur. Çalışmamızda ortaya bir farklılığın çıkmamasını günümüzün değişen 

sosyal hayat şartlarına bağlamak mümkündür. Şöyle ki; teknolojik gelişmeler ve 

modernizmin etkisiyle farklılıkların ortadan kalktığını, tek tip insan tipinin oluşmaya 

başladığını ve bu değişimin hayatın her alanına sirayet ettiğini, dini yaşam biçiminin 

de bundan etkilendiğini belirtebiliriz. Ekonomik yetersizliklerin getirdiği güçlükler 

karşısında sığınak işlevi gören dinin yerine TV., internet, cep telefonu gibi eğlence 

araçları alternatif sığınaklar olarak karşımızda durmaktadır. Hal böyle olunca 

ekonomik statü ve dindarlık arasındaki bağlantılar gittikçe muğlaklaşmaktadır. 

Ekonomik durum ile ergen dindarlığı arasındaki ilişkiye yönelik literatürde 

benzer sonuçları görmek mümkündür. Örneğin Öztürk’ün (1992) 14-18 yaş, 189 

genç lise öğrencisi üzerinde gerçekleştirdiği çalışmada, aylık gelir düzeyi 
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yükseldikçe Allah’a iman azalmakta (inanmayanların tamamı üst gelir grubundan) 

olduğu bulgusuna ulaşmaktayız. Bununla birlikte Öztürk, sosyo ekonomik seviyesi 

yüksek olan gençlerde çelişkili de olsa din duygusu ve Allah inancının olduğunu 

söyler. Benzer bir çalışmada Atalay (2005: 37), 2001-2002 öğretim yılında 

Diyarbakır il merkezinde okuyan 666 ilköğretim ve 582 ortaöğretim öğrencisi 

üzerinde dindarlık düzeyini araştırmış ve çalışmanın bulgularına göre, liselerde 

düşük gelir gurubuna bağlı öğrencilerin daha dindar oldukları belirlenmiştir. Aynı 

bulgulara Köktaş’ta (1993: 79) ulaşmıştır. 

Onay’ın (2004: 115) üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirdiği çalışmada, 

orta gelir düzeyine mensup ailelerden gelen öğrencilerin dindarlık düzeyi puanlarının 

yüksek ve düşük gelir grubuna mensup olanlardan daha yüksek olduğu bulgusuna yer 

verilmiştir. Yazara göre farklı ülkelerde yapılan çalışmalarda, dinsel faaliyetlerle en 

fazla ilgilenen grubun, orta gelir düzeyine sahip oldukları bulgusu yer almaktadır. 

Gelir düzeyi yüksek olanlar daha çok göze hitabeden dini faaliyetler içerisinde yer 

alırken, düşük gelire sahip olanlar dinin, duygusal ve manevi boyutu ile meşgul 

olmaktadırlar. 

Kirov ve diğerlerine göre (1998), Amerika’daki araştırmalar gösteriyor ki 

dinden destek alan ve kişisel huzur bulan insanlar genellikle; daha yaşlı, kadın, zenci 

(siyah) daha az eğitimli, dul kadın, el işlerinde çalışan ya da iş gücü yetersiz olan ve 

ekonomik olarak yoksun olan bireylerden oluşmaktadır. Bir diğer çalışmada Kula 

(2002), 800 lise öğrencisi üzerindeki çalışmasında; sosyo-ekonomik seviyesi yüksek 

olanlarda dini hayatın en düşük (zenginlik arttıkça dindarlık azalıyor) seviyede 

olduğunu saptanmıştır. Yine sosyal, ekonomik düzey düştükçe dindarlık yüzdesinde 

artış olduğunu tespit etmiştir. Literatürdeki aktardığımız bu bulgular 

araştırmamızdaki verilerle uyumludur. 

Çetin (2010: 68) çalışmasında, gelir seviyesi çok düşük olanların dindarlıkları 

en düşük (112 puan), gelir seviyesi orta ve çok iyi olanların dindarlıkları en yüksek 

puanda (128-129 puan) olduklarını belirtmektedir. Yıldız (2006: 177) ise, üniversite 

öğrencilerinin dindarlığı ile gelir seviyesi arasında anlamlı bir ilişki bulamamıştır. 

Benzer bulgular Yapıcı’nın (2007: 250) çalışmasında da ortaya çıkmıştır. 
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Örneklerden de hareket ederek dindarlık ile ekonomik durum arasındaki 

ilişkinin tek yönlü olmadığını görmekteyiz. Bu nedenle her iki değişken arasında 

demografik değişkenler, psikolojik sağlık, kültür, din, sosyal çevre gibi faktörlerinde 

etkili olabileceği ve sonuçları değiştirebileceği düşünülmektedir. 

2.10. Dini Hayatın Şekillenmesinde Etkili Olan Faktörler İle Dindarlık 

İlişkisi 

1.17.  Hipotez: Dini hayatın şekillenmesinde etkili olan; Kur’an kursu, dini cemaat, 

cami hocası, aile, ilk ve ortaöğretimde verilen din kültürü ahlak bilgisi dersi ve imam 

hatip lisesi eğitimi faktörleri ergen dindarlığında anlamlı farklılıklar meydana 

getirmektedir. Ailede verilen dini eğitim ergen dindarlığının şekillenmesindeki en 

önemli faktördür. 

Tablo 12. Dini Hayatın Şekillenmesinde Etkili Olan Faktörler Açısından 

Ergenlerin Dindarlıkları Arasındaki Farklılıklara İlişkin Tek Yönlü 

Varyans Analizi Sonuçları 

DEĞİŞKENLER 
 

Kareler 
Toplamı 

Serbestlik   
Derecesi 

Kareler  
Ortalaması F P 

Gruplararası ,852 2 ,426 
,477 ,621 Gruplariçi 785,413 880 ,893 

Toplam 786,265 882  
 

Tablo 12. incelendiğinde dini hayatın şekillenmesinde etkili olan faktörler 

açısından ergenlerin dindarlığı arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir 

(F(2,880)=,47,P>.05). Elimizdeki verilere dayanarak ilgili hipotezimizin 

doğrulanmadığını ifade edebiliriz. 

Öte yandan, şekil 9’da araştırmaya katılan deneklere kendileri üzerinde dini 

hayatlarının şekillenmesinde en etkili olan din eğitimi türü sorulmuş ve deneklerin 

oldukça büyük bir çoğunluğu (% 83,5) ailelerinin etkili olduğunu belirtirken geri 

kalanlar önem sırasına göre; Kur’an kursu (% 8,3), dini cemaat (% 4,4), imam hatip 

lisesi (% 1,7), cami hocası (% 1,1), ilk ve ortaöğretimde verilen din kültürü ve ahlak 

bilgisi dersi (% 1,0) olarak cevaplamışlardır. Bu bilgiler, anlamlılık seviyesine 
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ulaşmasa da dini hayatın şekillenmesinde en önemli faktörün aile olduğunu 

göstermesi açısından önemlidir. 

2.11. Algılanan Aile Dindarlık Düzeyi İle Dindarlık İlişkisi 

1.19.  Hipotez: Algılanan aile dindarlık düzeyi değişkeni ile ergen dindarlığı 

arasında anlamlı farklılık vardır. Algılanan aile dindarlık düzeyi yüksek olan 

ergenler, diğerlerine oranla daha dindardırlar. 

Tablo 13. Algılanan Aile Dindarlık Düzeyi Değişkeni Açısından Ergenlerin 

Dindarlıkları Arasındaki Farklılıklara İlişkin Tek Yönlü Varyans 

Analizi Sonuçları 

DEĞİŞKENLER 

 

Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi

Kareler  

Ortalaması 
F P 

Gruplararası 4059,838 4 1014,95 

22,693 ,000 Gruplariçi 44904,903 1004 44,72 

Toplam 48964,741 1008  

 

Tablo 13. İncelendiğinde, ergenlerin dindarlık düzeyleri, ailenin dindarlık 

düzeyi değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir 

(F(4,1004)=22,693, p<.001).  Tespit edilen farklılıklara ilişkin Tukey-HSD Testi 

sonuçları tablo 14’te sunulmuştur.   
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Tablo 14. Algılanan Aile Dindarlık Düzeyi Değişkeni Açısından Ergen 

Dindarlığı Puanları Arasındaki Farklılığa İlişkin Tukey-HSD Testi 

Sonucu 

Ailenin Dindarlık Düzeyi 

O
rt

.  
Pu

an
la

r 

D
üş

ük
 

O
rt

an
ın

 A
ltı

 

O
rt

a 

O
rt

an
ın

 Ü
st

ü 

Y
ük

se
k 

Düşük 47,16   * * * 
Ortanın Altı 51,63   ** * * 

Orta 55,83      
Ortanın Üstü 57,69   *   

Yüksek 59,57   * *  

*P<.01  **P<.05 

Uyguladığımız Tukey-HSD testi sonucu incelendiğinde; Düşük Dindarlık 

Düzeyi puanları (x=47,16) ile Orta (x=55,83), Ortanın Üstü (x=57,69) ve Yüksek 

(x=59,57) arasında P<.01 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Yine 

Ortanın Altı (x=51,63, ) ile Orta (x=55,83,) arasında p<.05, Ortanın Üstü (x=57,69) 

ve Yüksek (x=59,57) dindarlık düzeyi grupları arasında p<.01 düzeyinde anlamlı 

farklılık vardır. Benzer şekilde Ortanın üstü ile Orta grup ve ayrıca Yüksek ile Orta 

ve Ortanın üstü grup arasında p<.01 düzeyinde farklılık görülmektedir.  

Algılanan aile dindarlık düzeyi değişkeni açısından puanların dağılımını 

incelediğimizde; en düşük dindarlık puanına sahip ergenlerin düşük dindarlık düzeyi 

grubu ailelerden (x=47,16) geldiğini görmekteyiz. En yüksek puan (x=59,57) ise aile 

dindarlık düzeyi yüksek kabul eden grupta gerçekleşmiştir. Tablonun geneline 

baktığımızda algılanan aile dindarlık düzeyinin aşama aşama yükselmesi ile ergen 

dindarlık düzeyinin de buna paralel olarak yükseldiğini görmekteyiz. Bu sonuçlar 

ilgili hipotezimizin doğrulandığını göstermektedir. 

Kuşkusuz ailenin dindarlık düzeyinin yüksek olması çocuklarının dindarlık 

düzeyinin yüksek olması doğal sonucunu beraberinde getirmektedir. Bir bakıma 

ergen bireyin dini ve ahlaki yönden sosyalleşmesinde, anne-baba, öğretmenler ve 

yetişkinleri örnek alma, dini ve ahlaki kuralların şekil almasında doğrudan 
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öğretimden daha etkili olduğu söylenebilir (Kılavuz, 2002; 54). Bu nedenle ailedeki 

dini hayat ne kadar tutarlı ve güçlü olursa çocuğun dini şahsiyeti de o oranda 

gelişmiş (Yavuz, 1994: 159.; Hökelekli, 1993: 258; Argyle, 1978; Aydın, 1996;219) 

olacağı belirtilmektedir.  

Konu ile ilgili çalışmalarda bu sonucun teyit edildiğini görmekteyiz. Örneğin 

Şahin’in (2007), 578 lise öğrencisi üzerinde yaptığı bir çalışmada; ergenlerde 

dindarlık ile algılanan anne-baba dindarlığı arasında pozitif yönde ilişki belirlenmiş, 

ergenlerde dindarlık yükseldikçe anne ve babanın dindarlığına dair algılarda da 

yükselme gözlenmiştir. Benzer şekilde, ergenlerde dindarlık yükseldikçe, anne-

babayı model alma, onlarla birlikte vakit geçirmekten hoşlanma, onlara saygı duyma, 

anne-babanın toleransının artması, çocuğa yardım etmesi, çocuğunu sevme ve 

destekleme sıklığına dair algılar yükselmekte, ergenlerde dindarlık, algılanan anne-

babanın tutum ve davranışları tarafından etkilenmekte olduğu sonuçlarına ulaşmıştır. 

Bir başka araştırmada Kaya (1998: 234-241) “Din Eğitiminde İletişim Ve Dini 

Tutum” adlı çalışmasında 566 üniversite öğrencisini incelemiştir. Çalışmada, 

bireylerin dini tutumlarının öncelikle verilen din eğitiminden etkilendiği, özelde ise 

aile, akran grubu, öğretmen ve sosyal çevrenin etkili olduğu bulgularına ulaşılmıştır. 

Yine ebeveynlerin eğitim durumu, dindarlık düzeyleri, evdeki dini hayat, din kültürü 

ve ahlak bilgisi ders öğretmenleri, din görevlileri, verilen vaazlar gibi faktörlerin 

öğrencilerin dini tutumları üzerinde etkili olduğu belirtilmiş özellikle anne ve 

babanın dindarlık düzeylerinin yüksek olmasıyla öğrencilerin dini tutumları arasında 

önemli bir ilişki bulunmuştur. 

Yine Atalay (2005: 232-234) ve Ay’ın (1994: 142-146) araştırmalarında da 

ailesi dindar olan lise öğrencilerinin daha dindar olduklarına dair bulgular mevcuttur. 

Bu veriler araştırmamızla da uyumludur. Özellikle Atalay’ın (2005: 225-234) 

çalışmasında, ailenin dindarlık düzeyi ile lise öğrencilerinin dini inanç, dini davranış 

ve dini duygu boyutları ortalamaları arasında P<.00 düzeyinde anlamlı ilişkilerin 

olduğunu sonucuna ulaşılmıştır. Aktardığımız bütün bu bulgular ilgili hipotezimizle 

de uyumludur. 
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Bütün bu bulguların sonrasında şimdiye kadar aktardığımız tabloların geneli ile 

ilgili kısa bir değerlendirme yapacak olursak; hatırlanacağı üzere 1. Hipotezimizi; 

Ergenlerde psikolojik sağlık ve dindarlığın demografik değişkenlerle (yaş, cinsiyet, 

öğrenim görülen okul, sınıf seviyesi, sosyal çevre, anne ve babanın eğitim durumu, 

ailenin ekonomik durumu, dini hayatın şekillenmesinde etkili olan eğitim türü, 

ailenin dindarlık düzeyi)  anlamlı ilişkileri söz konusudur. şeklinde oluşturmuştuk. 

Demografik değişkenlerle ergen dindarlığı arasında yukarıda aktardığımız tabloların 

sonrasında; yaş, sınıf, sosyal çevre, babanın eğitim durumu, ekonomik durum ve dini 

hayatın şekillenmesinde etkili olan faktörler arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiştir. Öte yandan; cinsiyet, annenin eğitim durumu, algılanan aile dindarlığı, 

öğrenim görülen okul değişkenleri ile ergen dindarlığı arasında anlamlı farklılıkların 

olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Bu bulgular ergen dindarlığı ile demografik 

değişkenlere yönelik 1. Hipotezimizin ilk kısmının kısmen doğrulandığı anlamını 

taşımaktadır. 
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3. DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER İLE PSİKOLOJİK SAĞLIK 

ARASINDAKİ İLİŞKİLERE DAİR BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

Bu başlık altında demografik değişkenler ile psikolojik sağlık arasındaki 

ilişkiler incelenecektir. Bu bağlamda her bir demografik değişken ile psikolojik 

sağlık alt ölçeklerinden depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon ve 

hostilite arasındaki ilişkiler tek tek ele alınıp analiz çalışmaları yapılacaktır. 

3.1. Yaş İle Psikolojik Sağlık İlişkisi 

1.2.  Hipotez: Ergenlik döneminde 14-17 yaş grubu, 18-21 yaş grubuna göre 

psikolojik sağlık alt ölçeklerinde daha yüksek puanlara sahiptirler. 

Tablo 15. Ergenlerde Yaş Değişkeni Açısından Psikolojik Sağlık Alt Ölçekleri 
Puanları ve Puanların Farklılığına Dair T Testi Sonucu 

DEĞİŞKENLER Yaş Sayı Ortalama Standart 
Sapma t Değeri p 

Depresyon 
14-17 765 17,26 9,67902 

0,961 .337 
18-21 244 17,94 9,12627 

Anksiyete 
14-17 765 14,74 8,35422 

1,959 
 

.049* 18-21 244 15,97 8,88676 

Olumsuz Benlik 
14-17 765 13,64 8,43144 

0,349 .727 
18-21 244 13,85 8,40879 

Somatizasyon 
14-17 765 8,20 5,64212 

2,240 .025* 
18-21 244 9,15 6,06596 

Hostilite 
14-17 765 10,94 5,39740 

1,334 .183 
18-21 244 11,47 5,21189 

      

Ergenlerde yaş değişkeni açısından psikolojik sağlığın alt ölçeklerine dair 

puanlar arasında farklılık olup olmadığına dair yapılan t testi sonucuna göre; 14-17 

yaş grubu ile 18-21 yaş gruplarının psikolojik sağlık alt ölçeklerinden anksiyete ve 

somatizasyon açısından anlamlı farklılıklar gösterdikleri görülmüştür. Bulgulara göre 
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14-17 yaş grubunda anksiyete puanı düşük (x=14,74) iken 18-21 yaş grubunda 

(x=15,97) daha yüksektir. Somatizasyonla ilgili bulgulara baktığımızda da yine 14-

17 yaş grubunda somatizasyon puanı düşük (x=8,20) iken 18-21 yaş grubunda 

(x=9,15) yükselmektedir.  

Diğer taraftan analiz sonuçları, depresyon (t=-,96, p<.33), olumsuz benlik (t=-

,34, p<.72) ve hostilite (t=-1,33, p<.18) açısından yaş grupları arasında anlamlı 

farklılık olmadığını göstermektedir. Buna göre, bulgular yaşın ilerlemesiyle birlikte 

psikolojik sağlık alt ölçekleri puanlarının azalacağına dair hipotezimizi 

desteklememektedir. 

Ancak, ergenlerin psikolojik sağlık alt ölçeklerinden aldıkları puanların 

ortalamalarına baktığımızda, 18-21 yaş grubunun bütün alt ölçeklerden 14-17 yaş 

grubuna göre daha yüksek puanlar aldıklarını görmekteyiz. Bulguları bu yönüyle 

değerlendirdiğimizde, artan yaşla birlikte psikolojik sağlık tablosununda 

olumsuzlaştığını dile getirebiliriz. Oysa hipotezimizde de görüldüğü gibi ergenliğe 

girişte yaşanılan karmaşalar, bedende meydana gelen hızlı değişimler, cinselliğin 

başlaması ve bunalımlar nedeniyle 14-17 yaş grubunun psikolojik sağlık 

göstergelerinin daha olumsuz olması bekleniyordu. Ne varki tam tersine sonuçlara 

ulaştığımız bulgular, yaşın ilerlemesiyle birlikte ergenlerde anksiyete ve 

somatizasyonun arttığını göstermektedir.  

Kuşkusuz bulguların bu şekilde oluşmasında ülkemizdeki sınav sisteminin 

etkisinin olduğu düşünülebilir. Yaşın ilerlemesi ile birlikte son sınıflara doğru sınav 

hazırlığının yoğunlaşması, beraberinde kaygı ve somatik sorunları da getirmektedir. 

Öte yandan yaşın ilerlemesi ile birlikte kimlik edinme, grupla bütünleşme ve 

kendilerine özgü bir değerler sistemi oluşturmaya bağlı olarak öz saygılarının artması 

ve hostilitenin düşmesi beklenirdi.  

Nitekim Yapıcı’nın din ve psikolojik sağlık ilişkisini araştırdığı çalışmasında; 

yaş ile öz saygı arasında pozitif (yaş artıkça öz saygı da artıyor), yaş ile intihar 

arasında negatif ilişki (yaş artıkça intihar oranı düşüyor) belirlemiş ancak yaş ile 

depresyon ve umutsuzluk arasında bir ilişki tespit edilememiştir. Bu veriler 
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hipotezimizle de uyumludur. Yazar öz saygının artmasını, ergenlik döneminin 

izlerinin kaybolmaya başlaması ve üniversite hayatının bireylere olumlu bir 

katkısının olmasına bağlamaktadır. 

Konu ile ilgili diğer çalışmalarda; İsviçre'de 1921-1990 arasındaki 70 yılda bir 

çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümüne başvuran 45554 hastanın verilerinin 

incelendiği bir çalışmada, başvuruların 8-9 yaşlarında ve ergenlik döneminde arttığı 

bulgularına yer verilmektedir (akt. Akdemir ve Çetin, 2008).  

Aynı şekilde Eskin’in (2000), liseli ergenlerde psikolojik sağlığı araştırdığı 

çalışmasında psikolojik sağlık sorunlarının oldukça yaygın olduğu tespit edilmiştir. 

Şöyle ki; her üç gençten en az biri keyifsizlik ve durgunluk, günlük işlerden zevk 

alamama, karar vermede güçlük ve baskı altında hissetme şikayetlerini 

bildirmişlerdir.  Yine her dört gençten biri zorluklarla ve kişisel sorunlarla mücadele 

edemeyeceği hissi, mutsuzluk, dikkatte dağınıklık sorunlarını dile getirmişlerdir. 

Eskin (2000), bu sonuçlara bakarak lise öğrencilerinin psikolojik durumunun ciddi 

psikolojik sağlık sorunlarına sahip yetişkinlere benzediğini, bulgulara göre çoğunun 

ciddi psikolojik sağlık sorunlarının olabileceğini dile getirir. 

Güven (2008: 122) dindarlık ile depresyon arasındaki ilişkiyi incelediği 

çalışmasında, en düşük depresyon ortalamasının 18-25 yaş arasındaki grupta 

gerçekleştiğini ve bu bulguların literatür ile uyumlu olduğunu belirtir. Ancak 

Şengül’ün (2007: 136) çalışmasında tam tersine gençlerin yetişkinlere göre daha çok 

depresif belirti gösterdiklerine yönelik bulgulara yer verilmiştir. 

3.2. Cinsiyet İle Psikolojik Sağlık İlişkisi 

1.4.  Hipotez: Kız öğrenciler erkek öğrencilere göre psikolojik sağlık alt 

ölçeklerinden daha yüksek puana sahiptirler. 
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Tablo 16. Ergenlerde Cinsiyet ve Psikolojik Sağlık Alt Ölçekleri Puanları ve 

Puanlar Arasındaki Farka İlişkin t Testi Sonucu 

DEĞİŞKENLER Cinsiyet Sayı Ortalama Standart 
Sapma t Değeri P 

Depresyon 
kız 508 20,26 9,66359 

9,93 
,001* 

 erkek 501 14,56 8,52683 

Anksiyete 
kız 508 16,61 8,94081 

6,00 
,001* 

 erkek 501 13,45 7,71314 

Olumsuz Ben. 
kız 508 14,91 8,48966 

4,70 
,031** 

 erkek 501 12,44 8,17581 

Somatizasyon 
kız 508 9,44 6,24981 

5,70 
,001* 

 erkek 501 7,40 5,01580 

Hostilite 
kız 508 11,66 5,49109 

3,55 
,084 

 erkek 501 10,47 5,15032 

  

Uyguladığımız t testi bulgularına göre, kızlarda depresyon puanı (x=20,24) 

erkeklere göre (x=14,56) daha yüksek ve aralarındaki fark (t=9,93, p<.001) anlamlı 

bulunmuştur. Anksiyete de kızların puanları (x=16,61) erkeklere (x=13,45) göre daha 

yüksek çıkmış ve aralarında anlamlı (t=6,00, p<.001) farklılık olduğu belirlenmiştir. 

Olumsuz benlik puanlarında kızlar (x=14,91) erkeklere (x=12,44) göre daha yüksek 

sonuçlar almışlardır ve aralarında anlamlı (t=4,70, p<.05) farklılıklar bulunmuştur. 

Yine somatizasyonda kızların aldığı puanların (x=9,44) erkeklere (x=7,40) göre daha 

yüksek olduğu ve aralarındaki ilişkinin anlamlı olduğu (t=5,70, p<.001) 

anlaşılmaktadır. Son olarak hostilite puanlarında da kızların (x=11,66) erkeklerden 

daha yüksek paunlar aldıkları (x=10,47) ancak aralarındaki farklılığın anlamlı 

olmadığı (t=3,55, p>.05) tespit edilmiştir. Bu bulgular, Kız öğrenciler erkek 

öğrencilere göre psikolojik sağlık alt ölçeklerinden daha yüksek puana sahiptirler 

hipotezimizi büyük oranda doğrulamaktadır. 
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Diğer taraftan kız ve erkek öğrencilerin psikolojik sağlık alt ölçeklerinden elde 

ettikleri puan ortalamalarına baktığımızda; kızların hostilite dahil bütün alt 

ölçeklerden yüksek puan aldıklarını görüyoruz. Burada dikkati çeken nokta kızların 

hostilite puanlarında da erkekleri geçmesidir. Başka bir deyişle, kız öğrenciler 

saldırganlık boyutunda da ön plana çıkmışlardır. Anlamlılık seviyesine ulaşmasada 

bu çokda beklenen bir sonuç değildir.  Bu veri değişen şartlarla birlikte kızlarda 

erkeksi özelliklerin arttığı şeklinde yorumlanabilir. 

Bu durumu açıklayan bir diğer araştırmada; Batıgün ve Şahin (2003), gençler 

üzerinde gerçekleştirdiği çalışmada, öfke ölçeklerinde gözlenen cinsiyet temel 

etkisinin yönünü anlamak amacıyla, kadınların aldıkları puanların ortalamaları ile 

erkeklerin aldıkları puanların ortalamaları incelenmiş ve kadınların, stresli bir olay ya 

da durum ile karşılaştıklarında, bu problemin çözümüne yönelik olarak kendilerini 

erkeklere göre daha “güvensiz” algıladıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca kadınları 

öfkelendiren etmenlerin daha fazla olduğu ve öfkeyle ilişkili davranışlar açısından 

bakıldığında da, kadınların daha çok kaygılı ve içedönük tepkiler sergiledikleri 

saptanmıştır. Erkeklerin ise, bunun tam tersi olarak, daha çok saldırgan davranışlar 

sergilediklerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

Kız öğrencilerin bütün alt ölçeklerden erkeklerden daha yüksek puan almaları, 

kızların psikolojik yapılarına bağlanabileceği gibi toplumsal cinsiyet açısından 

ataerkil kültürün erkeklere biçtiği rol ve değerin doğal bir yansıması olarak ta 

gösterilebilir (Yapıcı, 2007. 297). Başka bir deyişle sosyo-kültürel hayat içerisinde 

özellikle geleneksel kesimlerde kız çocuklarına yönelik eğitimsel başarı beklentisinin 

yanı sıra gündelik hayat içerisinde de çok fazla sorumluluk yüklenmesi (ev işleri vb.) 

ve daha fazla baskıya maruz kalmaları, diğer nedenler olarak gösterilebilir. Hostilite 

puanlarında erkeklerin yüksek puan almaları fiziksel ve psikolojik yapılarına bağlı 

olarak bilinen ve beklenen bir sonuçtur. Özellikle de depresyon oranları 13 yaşına 

kadar kız ve erkeklerde eşit iken 13 yaşından sonra kızlarda erkeklere göre 2-3 kat 

daha fazla görülmekte olması depresyon puanlarındaki kızların aleyhine oluşan 

sonucu açıklar mahiyettedir (Taşğın ve Çetin, 2006). 

Yapılan çalışmalarda benzer bulguların olduğunu görmekteyiz. Örneğin, 
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Elliassen, Taylor ve Lloyd (2005), 1803 kişi üzerinde öznel dindarlık seviyesi ile 

depresyon arasındaki ilişkiyi incelediler. Çalışmaya göre; öznel dindarlık algısı, 

cinsiyet ve depresif belirtiler arasında farklılıklar olduğunu göstermektedir. Şöyle ki, 

öznel anlamda kendilerini “çok dindar” algılayan erkeklerde depresyon belirtileri de 

yüksek çıkmıştır bunu sırasıyla “orta” ve “düşük” düzeyde dindarlık takip etmiştir. 

Fakat bu sonuçlar yazarlarında ifadesiyle anlamlılık düzeyine ulaşmamıştır (din ile 

depresif belirtiler arasındaki karmaşık ilişkiler nedeniyle).  

Şengül’ün (2007: 125) konu ile ilgili yaptığı çalışmada, kadınların erkeklere 

göre ruhsal belirti puanlarında olumsuz benlik hariç, depresyon, anksiyete, 

somatizasyon ve hostiliteden yüksek puan aldıkları bulgusuna ulaşılmıştır. 

Hatırlanacağı üzere bizim çalışmamızda, kızlar bütün alt ölçeklerden yüksrk puan 

almışlardı. Olumsuz benlik puanında da kızların daha olumsuz bir tablo çizdiklerini 

aktarmıştık. Şengül’ün çalışmasında bizdeki bulgunun tersi bir sonucun çıkmasını 

ilerleyen yaşla birlikte kadınlarda öz saygının arttığı şeklinde değerlendirebiliriz. 

İnelman’ın (1996) Boğaziçi üniversitesine devam eden 18-26 yaş arası 140 

kişilik öğrenci grubunda yaptığı çalışmada, cinsiyet rollerinin özsaygı üzerindeki 

etkisinde ise, erkeklerde bireyin kendisine yönelik özellikler ön plandayken, 

kadınlarda başkalarıyla ilişkilere yönelik özelliklerin değer kazandığı gözlenmiştir. 

Çelik ve arkadaşlarının (2009), çocuk ve ergen ruh sağlığı kliniğine başvuran 

ergen hastaların özelliklerini inceledikleri çalışmada, duygu durum bozukluklarının 

kızlarda daha çok olduğunu tespit etmişlerdir. 

Öztürk (2007: 41) yaptığı çalışmada, kızların ortalama kaygı puanını 55.91, 

erkeklerin ortalama puanını ise 52.56 olarak tespit etmiş ve kızların kaygı 

bakımından erkeklerden daha yüksek puana sahip olduklarını ve bu puan farklılığının 

istatistiksel olarak da anlamlılık düzeyine ulaştığını (p<.05) ifade etmiştir. 

Balat ve Akman (2006), lise öğrencilerinin psikolojik durumlarının sosyo-

demografik özelliklerine göre incelemişlerdir. Sorun davranışlarda; somatik sorunlar 

(t=5.62 p<.05), anksiyete-depresyon (t=5.10, p<.05), suça yönelik davranışlar 

(t=3,37,p<.05), içe yönelim (t=4.70, p<.05) ve toplam problem'de (t=2.36, p<.05) 
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cinsiyetler arası farkın olduğunu belirlemişlerdir. Somatik sorunlar, anksiyete-

depresyon, içe yönelim ve toplam problem'de kızlar, suça yönelik davranışlarda ise 

erkekler daha yüksek puan almışlar ve daha fazla sorun bildirmişlerdir. 

Eskin,  Ertekin,  Harlak Ve Dereboy (2008), Lise Öğrencisi Ergenlerde 

Depresyonun Yaygınlığı ve İlişkili Olduğu etmenlere yönelik araştırmalarında, 

Aydın merkezdeki üç liseden 805 (367 kız, 438 erkek) birinci sınıf öğrencisine genel 

bilgiler, akademik başarı, dini inancı sorgulayan bir anket ve depresyon, sosyal 

destek, sorun çözme, atılganlık özbildirim ölçekleri uygulamışlardır. Buna göre; 141 

(%17,5) öğrencinin Çocukluk Depresyon Envanterinin kesme noktası olan 19 ve 

üzerinde puan aldığı ve çoğunun kız olduğu görülmüştür. İlk regresyon 

çözümlemesinde düşük özsaygı ve not ortalaması, zayıf arkadaş desteği erkek; düşük 

özsaygı ve baba eğitimi, zayıf arkadaş desteği kız öğrencilerin depresyonunun nedeni 

olarak yorumlanmıştır. Erkeklerde ise, düşük not ortalaması, zayıf aile, arkadaş 

desteği ile yetersiz sorun çözme becerileri depresyonunun nedenleri olarak 

yorumlanmıştır.  

Bir başka çalışmada, Karaca ve arkadaşları (1995) depresyonla başa çıkmada 

erkeklerin doğrudan harekete geçerken, kadınların daha pasif olan; uzaklaşma, dua 

vb. yolları tercih ettikleri bulgusuna ulaşmışlardır. Yine kadınların erkeklerden daha 

fazla başa çıkma yolları kullandıkları, başa çıkma metodu olarak sıklıkla açığa 

vurmayı tercih ettikleri, erkeklerin ise mantığa dayanma gibi metodları kullandıkları 

saptanmıştır. 

Mirola (1999), din-depresyon ilişkisini incelediği araştırmasında, hem dini 

katılım hem de depresyona yatkınlık açısından, kadınların daha önde olduğunu 

bulmuştur. Yine aynı şekilde, erkeklerin dini katılımlarıyla depresyonları arasında 

her hangi bir ilişki bulamamıştır (akt. Köylü, 2010). Molock ve arkadaşları (2006), 

lise öğrencileri üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmada, kadınların erkeklere oranla 

daha fazla kolektif dini başa çıkma tarzlarına müracaat ettikleri; erkeklerinse daha 

çok bireysel dini başa çıkma tarzını tercih ettikleri, kadınlar depresif belirtileri daha 

fazla olmasına rağmen yaşamaya daha fazla gerekçe bulduklarını, umutsuzluk 

düzeyinin ise her iki cinste de farklılaşmadığını belirlemişlerdir. Glenn (1997), din, 
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dindarlık ve psikolojik sağlık ilişkisini araştırdığı çalışmasında, zihin sağlığının 

cinsiyetle (kadın daha düşük) ve gelir düzeyiyle (varlıklılarda daha yüksek) ilişki 

olduğu tespit etmiştir. 

Her ne kadar ruhsal hastalıklar kadın ve erkekte benzer şekilde gözükse de tanı 

bakımından cinsiyetler arasında farklılıkların görülebildiğini yukarıda aktarmaya 

çalıştık. Toplumsal cinsiyete yönelik önyargılar, onların ilişki alanlarında duyarlık 

geliştirmelerine, böylelikle yaşadıkları sorunların da farklılaşmasına neden 

olabilmektedir  (Güvenç ve Aktaş, 2006). Kadınlarda, evli ve çalışıyor olmak, daha 

fazla sorumluluk ve iş stresi nedeniyle, erkeklerde ise bekar olmak ruhsal hastalıklar 

için risk faktörü oluşturabilmektedir (Çınar, 2005a). Yine kızlar diğer insanları 

ilgilendiren stresli yaşam olaylarından daha fazla etkilenmekte, sorunlarının 

çözümünde yakın çevresinin desteğine, duygusal paylaşıma, sorunlarını konuşmaya 

daha fazla müracaat etmektedirler. Ancak daha edilgen oldukları ve kadere 

sığındıkları da araştırmalarca da doğrulanmaktadır (Çınar, 2005a; Ekşi, 2003; 

Güvenç ve Aktaş, 2006). 

3.3. Öğrenim Görülen Okul Türü İle Psikolojik Sağlık İlişkisi 

1.6.  Hipotez: Öğrenim görülen okullara göre psikolojik sağlık alt ölçekleri 

değişiklik göstermektedir. Din eğitimi ve öğretimine bağlı olarak imam hatip 

liselerinde eğitim gören ergenler diğer liselere göre psikolojik sağlık alt ölçeklerinde 

daha düşük puanlara sahiptirler.  

Tablo 17. Ergenlerde Öğrenim Görülen Okul Grupları Açısından Depresyon 

Puanları Arasındaki Farklılıklara İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi 

Sonuçları 

DEĞİŞKENLER 
 

Kareler 
Toplamı 

Serbestlik   
Derecesi 

Kareler  
Ortalaması F P 

Gruplararası 6400,290 7 914,32 
10,705 ,000 Gruplariçi 85497,173 1001 85,41 

Toplam 91897,463 1008  
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Öğrenim görülen okul türü açısından ergenlerin depresyon puanları arasında 

anlamlı bir fark vardır (F(7,1001)=10,705,p<.001). Farkın hangi gruplar arasında 

olduğuna dair yapılan Tukey-HSD testine ilişkin sonuçlar Tablo18’de sunulmuştur. 

Tablo 18. Öğrenim Görülen Okul Açısından Ergenlerin Depresyon Puanları 

Arasındaki Farklılığa İlişkin Tukey-HSD Testi Sonucu 
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Meram Fen L.  13,25  *  * * *  * 

Meram Muhittin G. L. 18,82       *  

Karatay M. H. Yapıcı 

A. L.  

16,52
       * 

Selçuklu Anadolu 

İ.H.L. 

17,77
      * * 

Meram Dr. Ali R. B. 

İ.H.L. 

18,32
      * * 

Özel Başak Lisesi 18,74       *  

Meram Endüstri 

Meslek L. 

13,97
       * 

Meram Atatürk Kız M. 

L. 

21,90
        

P<.001 

Uyguladığımız Tukey-HSD testi sonucu incelendiğinde; Meram Fen lisesi ile 

Meram Muhittin Güzelkılınç Lisesi, Selçuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Meram 

Dr. Ali Rıza Bahadır İmam Hatip Lisesi ve Meram Atatürk Kız Meslek Lisesi 

arasında P<.001 düzeyinde anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir. Aynı şekilde, 
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Meram Muhittin Güzelkılınç Lisesi ile Meram Endüstri Meslek Lisesi arasında 

P<.001 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Diğer tarftan Karatay 

Mehmet Hanife Yapıcı Anadolu Lisesi (x=16,52) ile Meram Atatürk Kız Meslek 

Lisesi arasında (x=21,90), P<.001 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. 

Son olarak Selçuklu Anadolu İ. H. L. (x=17,77) ile Meram Endüstri Meslek Lisesi 

(x=13,97) P<.05) ve Meram Atatürk Kız Meslek Lisesi (x=21,90), (P<.01) arasında 

anlamlı farklılık olduğu görülmektedir.  

Benzer şekilde Meram Dr. Ali Rıza Bahadır İmam Hatip Lisesi (x=18,32) ile 

Meram Endüstri Meslek Lisesi (x=13,97) ve Meram Atatürk Kız Meslek Lisesi 

(x=21,90) arasında P<.001 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Yine Özel Başak Lisesi (x=18,74) ile Meram Endüstri Meslek Lisesi (x=13,97) 

arasında P<.001 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Son olarak Meram 

Endüstri Meslek Lisesi ile Meram Atatürk Kız Meslek Lisesi (P<.001) arasında 

anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

 Öğrenim görülen okulların depresyon puanlarını değerlendirirsek, en düşük 

puanı Meram Fen lisesi (x=13,75) alırken en yüksek puanı Meram Atatürk Kız 

Meslek Lisesinin (x=21,90) aldığını görmekteyiz. Diğer düşük puanı ise, Meram 

Endüstri Meslek Lisesinin (x=13,97) almıştır. Burada değinilmesi gereken nokta, en 

başarılı okul olarak bilinen Fen lisesinin en düşük depresyonla birlikte en düşük 

dindarlık puanına da (bkz. tablo 5) sahip olması bulgusudur. Bu durumun nedeni 

olarak gösterilebilecek faktörler üzerinde tablo 5’de açıklama yapıldığı için tekrar 

değinilmeyecektir. Din öğretimi gören imam hatip liseleri ise depresyon puanları 

sıralamasında orta sıralarda yer almışlardır.  
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Tablo 19. Öğrenim Görülen Okul Değişkeni Açısından Ergenlerin Anksiyete 

Puanları Arasındaki Farklılıklara İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi 

Sonuçları 

DEĞİŞKENLER 
 

Kareler 
Toplamı 

Serbestlik   
Derecesi 

Kareler  
Ortalaması F P 

Gruplararası 2532,740 7 361,82 
5,155 ,001 Gruplariçi 70256,253 1001 70,18 

Toplam 72788,993 1008  
 

Öğrenim görülen okul türü açısından ergenlerin anksiyete puanları arasında 

anlamlı bir fark vardır (F(7,1001)=5,155, p<.001). Farkın hangi gruplar arasında 

olduğuna dair yapılan Tukey-HSD testine ilişkin sonuçlar tablo19’da sunulmuştur. 

Tablo 20. Öğrenim Görülen Okul Açısından Ergenlerin Anksiyete Puanları 

Arasındaki Farklılığa İlişkin Tukey-HSD Testi Sonucu 
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Meram Fen L. 11,84  *   * *  * 

Meram Muhittin G. L. 16,73         

Karatay M. H. Yapıcı A. L. 14,76         

Selçuklu Anadolu İ.H.L. 14,72         

Meram Dr. Ali R. B. İ.H.L. 15,72         

Özel Başak Lisesi 15,77         

Meram Endüstri Meslek L. 13,79         

Meram Atatürk Kız M. L. 17,26         

P<.01 
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Uyguladığımız Tukey-HSD testi sonucu incelendiğinde; öğrenim görülen okul 

açısından anksiyete puanlarının sadece Meram Fen lisesi ile Meram Muhittin 

Güzelkılınç Lisesi, Meram Dr. Ali Rıza Bahadır İmam Hatip Lisesi, Özel Başak 

Lisesi ve Meram Atatürk Kız Meslek Lisesi arasında P<.01 düzeyinde anlamlı 

farklılıkların olduğu tespit edilmiştir.  

 Öğrenim görülen okulların anksiyete puanları ortalaması şu şekilde 

gerçekleşmiştir; en düşük puanı Meram Fen lisesi (x=11,84) alırken en yüksek puanı 

ise Meram Atatürk Kız Meslek Lisesinin (x=17,26) aldığını görmekteyiz. Diğer 

düşük puanı ise, Meram Endüstri Meslek Lisesinin (x=13,79) aldığını görüyoruz. 

İmam hatip liseleri ise depresyon tablosunda olduğu gibi ortalama puanları elde 

etmişlerdir.  

Tablo 21. Ergenlerde Öğrenim Görülen Okul Değişkeni Açısından Olumsuz 

Benlik Puanları Arasındaki Farklılıklara İlişkin Tek Yönlü Varyans 

Analizi Sonuçları 

DEĞİŞKENLER 
 

Kareler 
Toplamı 

Serbestlik   
Derecesi 

Kareler  
Ortalaması F P 

Gruplararası 2184,797 7 312,11 
4,507 ,000 Gruplariçi 69317,960 1001 69,24 

Toplam 71502,757 1008  
 
 

Öğrenim görülen okul türü açısından ergenlerin olumsuz benlik puanları 

arasında anlamlı bir fark vardır (F(7,1001)=4,507, p<.001). Farkın hangi gruplar 

arasında olduğuna dair yapılan Tukey-HSD testine ilişkin sonuçlar Tablo 22’de 

sunulmuştur. 
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Tablo 22. Öğrenim Görülen Okul Açısından Ergenlerin Olumsuz Benlik 

Puanları Arasındaki Farklılığa İlişkin Tukey-HSD Testi Sonucu 
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Meram Fen L. 10,75     * *  * 

Meram Muhittin G. L. 13,97         

Karatay M. H. Yapıcı 

A. L. 
12,60         

Selçuklu Anadolu 

İ.H.L. 
13,27         

Meram Dr. Ali R. B. 

İ.H.L. 
14,70         

Özel Başak Lisesi 15,54         

Meram Endüstri 

Meslek L. 
13,14         

Meram Atatürk Kız M. 

L. 
15,40         

P<.001 

Tablo 22. incelendiğinde; anksiyete de olduğu gibiolumsuz benlikte de 

öğrenim görülen okul açısından sadece Meram Fen lisesi ile Meram Dr. Ali Rıza 

Bahadır İmam Hatip Lisesi, Özel Başak Lisesi ve Meram Atatürk Kız Meslek Lisesi 

arasında P<.001 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir.  

Öğrenim görülen okul açısından ergenlerin olumsuz benlik puanları ortalaması 

şu şekilde gerçekleşmiştir; en düşük puanı Meram Fen lisesi (x=10,75) alırken en 

yüksek puanı ise Özel Başak Lisesinin (x=15.54) aldığını görmekteyiz. Diğer yüksek 
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puanı ise, Meram Atatürk Kız Meslek Lisesinin (x=15,40) aldığını görüyoruz. İmam 

hatip liseleri ise depresyon ve anksiyete tablolarında olduğu gibi olumsuz benlik 

puanlarında ortalama puanları elde etmişlerdir.  

Elimizdeki verilerin ışığında, Özel Başak Lisesinin olumsuz benlik puanlarının 

en yüksek olması dikkat çekici bir sonuçtur. Şöyleki, özel okul olması, üst ekonomik 

düzeye sahip ailelerden gelmiş olmaları, özel eğitim almaları gibi faktörler göz 

önünde bulundurulduğunda olumsuz benlik puanlarının düşük olması, başka bir 

deyişle öz saygılarının yüksek olması beklenirdi. Oysa sonuçlar tersini 

göstermektedir. Verilerin neden böyle şekillendiği ayrıca araştırılması 

gerekmektedir. Ancak, şimdilik adı geçen okula devam eden öğrencilerin genellikle 

dindar ailelerden gelmesi ve aldıkları dini eğitime bağlı olarak kendilerine yönelik 

değerlendirmelerde daha mütevazi davrandıkları yorumuna yer verilebilir. Bir diğer 

neden olarak dini hayat ile sosyal hayatın uyuşmaması, eğitimin sekülerleşmesi ve bu 

faktörler arasında ergenlerin sıkışmışlığı gösterilebilir kanaatindeyiz. 

Tablo 23. Öğrenim Görülen Okul Değişkeni Açısından Ergenlerin 

Somatizasyon Puanları Arasındaki Farklılıklara İlişkin Tek Yönlü 

Varyans Analizi Sonuçları 

DEĞİŞKENLER 
 

Kareler 
Toplamı 

Serbestlik   
Derecesi 

Kareler  
Ortalaması F P 

Gruplararası 1229,184 7 175,59 
5,459 ,000 Gruplariçi 32198,683 1001 32,16 

Toplam 33427,867 1008  
 

Ulaştığımız bulgulara göre, öğrenim görülen okul türü açısından ergenlerin 

somatizasyon puanları arasında anlamlı bir fark vardır (F(7,1001)=5,459, p<.001). 

Farkın hangi gruplar arasında olduğuna dair yapılan Tukey-HSD testine ilişkin 

sonuçlar Tablo 24’de sunulmuştur. 
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Tablo 24. Öğrenim Görülen Okul Açısından Ergenlerin Somatizasyon Puanları 

Arasındaki Farklılığa İlişkin Tukey-HSD Testi Sonucu 

Öğrenim Görülen 

Okul 
So

m
at

iz
as

 P
ua

nl
ar
ı O

rt
. 

M
er

am
 F

en
 L

. 

M
er

am
 M

uh
itt

in
 G

. L
. 

K
ar

at
ay

 M
. H

. Y
ap
ıc
ı A

. L
. 

Se
lç

uk
lu

 A
na

do
lu

 İ.
H

.L
. 

M
er

am
 D

r. 
A

li 
R

. B
. İ

.H
.L

. 

Ö
ze

l B
aş

ak
 L

is
es

i 

M
er

am
 E

nd
üs

tri
 M

es
le

k 
L.

 

M
er

am
 A

ta
tü

rk
 K
ız

 M
. L

. 

Meram Fen L.  5,94  *  * * * * * 

Meram Muhittin G. L. 9,32         

Karatay M. H. Yapıcı A. 

L.  
7,95         

Selçuklu Anadolu İ.H.L. 8,12         

Meram Dr. Ali R. B. 

İ.H.L. 
8,89         

Özel Başak Lisesi 9,10         

Meram Endüstri Meslek 

L. 
8,64         

Meram Atatürk Kız M. 

L. 
9,76         

P<.01 

Tablo 24. incelendiğinde; anksiyete ve olumsuz benlikte olduğu gibi öğrenim 

görülen okul açısından sadece Meram Fen lisesi ile Meram Muhittin G. L., Meram 

Dr. Ali Rıza Bahadır İmam Hatip Lisesi, Selçuklu Anadolu İ.H.L., Özel Başak 

Lisesi, Meram Endüstri Meslek Lisesi ve Meram Atatürk Kız Meslek Lisesi arasında 

P<.01 düzeyinde anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir.  

Öğrenim görülen okul açısından baktığımızda en düşük puanı Meram Fen lisesi 

(x=5,94) alırken en yüksek puanı Meram Atatürk Kız Meslek Lisesinin (x=9,76) 
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aldığını görüyoruz. İmam hatip liseleri ise diğer tablolarda olduğu gibi ortalama 

puanları elde etmişlerdir. 

Meram Atatürk Kız Meslek Lisesinin somatizasyon puanları ortalamasında da 

en yüksek puanı alması cinsiyet faktörüne bağlanabilir. Nitekim genel 

değerlendirmelerde de değindiğimiz gibi psikolojik sağlık ve cinsiyet ilişkisinde 

kızların erkeklere oranla daha fazla olumsuzluk sergilediklerini aktarmıştık. 

Elimizdeki bu veri yukarıdaki sonucu teyit etmektedir. 

 

Tablo 25. Öğrenim Görülen Okul Değişkeni Açısından Ergenlerin Hostilite 

Puanları Arasındaki Farklılıklara İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi 

Sonuçları 

DEĞİŞKENLER 
 

Kareler 
Toplamı 

Serbestlik   
Derecesi 

Kareler  
Ortalaması F P 

Gruplararası 676,423 7 96,63 
3,426 ,001 Gruplariçi 28232,150 1001 28,20 

Toplam 28908,573 1008  

 

Öğrenim görülen okul türü açısından ergenlerin hostilite puanları arasında 

anlamlı bir fark vardır (F(7,1001)=3,426, p<.001). Farkın hangi gruplar arasında 

olduğuna dair yapılan Tukey-HSD testine ilişkin sonuçlar tablo 26’de sunulmuştur. 
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Tablo 26. Öğrenim Görülen Okul Açısından Ergenlerin Hostilite Puanları 

Arasındaki Farklılığa İlişkin Tukey-HSD Testi Sonucu 

Öğrenim Görülen 

Okul 
H

os
til

ite
 P

ua
nl

ar
ı O

rt
. 

M
er

am
 F

en
 L

. 

M
er

am
 M
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itt
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. 

K
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 İ.
H
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. 

M
er

am
 D

r. 
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. 
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k 
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M
er
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 A

ta
tü

rk
 K
ız

 M
. L

. 

Meram Fen L.  9,32  *  *    * 

Meram Muhittin G. L. 11,90         

Karatay M. H. Yapıcı 

A. L.  
10,56         

Selçuklu Anadolu 

İ.H.L. 
11,27         

Meram Dr. Ali R. B. 

İ.H.L. 
11,05         

Özel Başak Lisesi 11,49         

Meram Endüstri 

Meslek L. 
11,16         

Meram Atatürk Kız M. 

L. 
12,24         

P<.05 
 

Tablo 26. incelendiğinde; anksiyete, olumsuz benlik ve somatizasyon alt 

ölçeğinde karşılaştığımız gibi, öğrenim görülen okul açısından sadece Meram Fen 

lisesi ile Meram Muhittin G. L., Selçuklu Anadolu İ.H.L., Özel Başak Lisesi ve 

Meram Atatürk Kız Meslek Lisesi arasında P<.05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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 Diğer tablolarda olduğu gibi Meram Fen lisesinin hostilite puanları 

ortalamasında da (x=9,32) en düşük düzeyde gerçekleştiği görülmektedir. Tablo 18, 

20, 22, 24 ve 26 incelendiğinde Meram Fen lisesinin psikolojik sağlığın ele aldığımız 

bütün alt ölçeklerde en düşük puanı elde ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla adı geçen 

okul öğrencilerinin oldukça olumlu bir psikolojik sağlık tablosuna sahip oldukları 

tespitini aktarabiliriz. En yüksek puanlar ise çoğunlukla Meram Atatürk Kız Meslek 

Lisesi tarafından elde edilmiştir. Tablo 15’te Kız öğrenciler erkek öğrencilere göre 

psikolojik sağlık alt ölçeklerinden daha yüksek puana sahiptirler hipotezimizin 

doğrulandığını aktarmıştık. Konu ile ilgili literatür çalışmalarında da kızların 

erkeklere oranla ruh sağlıklarının daha olumsuz olduğu bilgisine teorik çerçevede 

değinilmişti. Buradan hareketle psikolojik sağlık alt ölçeklerinde kız öğrencilerden 

oluşan Meram Atatürk Kız Meslek Lisesinin en yüksek puanları almaları beklenen 

bir sonuçtur diyebiliriz.  

Ancak bu tabloda beklenmeyen sonuç, Meram Atatürk Kız Meslek Lisesinin 

hostilite puanlarında da en yüksek çıkmasıdır. Normal şartlarda erkeklerin kızlara 

oranla daha saldırgan oldukları literatür çalışmalarında gözlenmektedir. Oysa 

yukarıdaki tabloda kız öğrencilerin bütün okullar içerisinde en yüksek saldırganlık 

puanını almaları düşündürücü olduğu kadar araştırılması gereken bir olgudur. Öte 

yandan bu veriler, İmam hatip liselerinin bütün tablolarda ortalama puanları elde 

ettiklerini, psikolojik sağlık tablosunda fen ve Anadolu liselerinin gerisinde 

kaldıklarını da göstermesi açısından önemlidir. 

Sonuç olarak, Öğrenim görülen okullara göre psikolojik sağlık alt ölçekleri 

değişiklik göstermektedir. Din eğitimi ve öğretimine bağlı olarak imam hatip 

liselerinde eğitim gören ergenler diğer liselere göre psikolojik sağlık alt ölçeklerinde 

daha düşük puanlara sahiptirler şeklinde ifade ettiğimiz hipotezimizin birinci kısmı 

yani Öğrenim görülen okullara göre psikolojik sağlık alt ölçekleri değişiklik 

göstermektedir doğrulanırken, ikinci kısmı yani Din eğitimi ve öğretimine bağlı 

olarak imam hatip liselerinde eğitim gören ergenler diğer liselere göre ruh sağlığı 

alt ölçeklerinde daha düşük puanlara sahiptirler ifadesi doğrulanmamıştır. 

Dolayısıyla ilgili hipotezimizin kısmen doğrulandığını ifade edebiliriz. 



208 
 

İmam Hatip Liselerinde eğitim gören ergenlerin diğer liselere göre daha olumlu 

bir psikolojik sağlığa sahip olamamaları ve ortalama düzeyde kalmaları 

Hökelekli’nin (2009: 152) 1982/83 yıllarında Bursa ilinde İmam Hatip Liseleri ile 

diğer liseleri karşılaştırdığı çalışmasında da teyit edilmiştir. Yazar, İ.H.L.’lerin diğer 

liselere oranla daha fazla suçluluk, günahkarlık ve yetersizlik duyguları nedeniyle 

daha olumsuz bir psikolojik sağlık tablosu çizdiklerini aktarmaktadır. 

Yapıcı (2007: 302-305), ilahiyat ve diğer fakültelerdeki öğrencileri 

karşılaştırdığı çalışmasında; ilahiyat öğrencilerinin öz saygı ve umutsuzluk 

düzeylerinin diğerlerine oranla farklılaşmadığı bulgusuna ulaşmış ve bu sonucu din 

eğitiminin öz saygı ve umutsuzluk üzerinde olumlu veya olumsuz bir etkisinin 

olmadığı şeklinde yorumlamıştır. Aynı çalışmada depresyon ve intihar göstergeleri 

açısından da farklılaşmadığı bulgusuna yer verilmektedir.  

Şahin’in (2005) çalışmasında ise din eğitimi alan ortaöğretim öğrencilerinin öz 

saygı düzeyleri anlamlı bir şekilde yüksek çıkmıştır. Bu bulgular Yapıcı’nın 

çalışmasıyla uyuşmamaktadır. 

Bagley’e (1997) göre ise, okullaşmanın önemli bir amacı da öğrencilerin 

kişisel iyilik hallerini içeren benlik saygılarını desteklemektir. Amerika ve Avrupa 

araştırmaları Katolik okullardaki öğrencilerin (Katolik değerlerini kabul eden, 

kiliseye devam eden öğrenciler) benlik saygılarının devlet okullarındaki öğrencilere 

göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. 

3.4. Öğrenim Görülen Sınıf İle Psikolojik Sağlık İlişkisi 

1.8.  Hipotez:  Öğrenim görülen sınıf düzeyleri psikolojik sağlık alt ölçeklerinden 

alınan puanlar açısından farklılık göstermektedir. Üst sınıfların psikolojik sağlık alt 

ölçeklerinden aldıkları puanlar daha yüksektir. 
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Tablo 27. Öğrenim Görülen Sınıf Düzeyi Değişkeni Açısından Ergenlerin 

Psikolojik Sağlık Puanlarının Farklılığına Dair Tek Faktörlü 

Varyans Analizi Sonuçları 

DEĞİŞKENLER Kaynak 
 

Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler  
Ortalaması F p 

Depresyon 

Gruplararası 1173,038 3 391,01 

4,331 ,005* Gruplariçi 90724,425 1005 90,27 

Toplam 91897,463 1008  

Anksiyete 

Gruplararası 870,618 3 290,20 
4,055 

 
 

,007* 
 
 

Gruplariçi 71918,375 1005 71,56 

Toplam 72788,993 1008  

Olumsuz Benlik 

Gruplararası 953,042 3 317,68 
4,525 

 
 

,004* 
 
 

Gruplariçi 70549,715 1005 70,19 

Toplam 71502,757 1008  

Somatizasyon 

Gruplararası 245,989 3 81,99 
2,483 

 
 

,059**
 
 

Gruplariçi 33181,878 1005 33,01 

Toplam 33427,867 1008  

Hostilite 

Gruplararası 332,126 3 110,70 
3,893 

 
 

,009* 
 
 

Gruplariçi 28576,447 1005 28,43 

Toplam 28908,573 1008  

Ergenlerde sınıf düzeyi değişkeni açısından depresyon, anksiyete, olumsuz 

benlik, hostilite psikolojik sağlık alt ölçeklerinden aldıkları puanlar arasında P<.01 

düzeyinde anlamlı bir fark olmasına karşın; somatizasyon psikolojik sağlık alt 

ölçeğinde P<.05 düzeyinde anlamlı farklılık göstermektedir. Farkın hangi gruplar 

arasında olduğuna dair yapılan Tukey-HSD testine ilişkin sonuçlar tablo 28’de 

sunulmuştur. 
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Tablo 28. Öğrenim Görülen Sınıf Düzeyi Değişkeni Açısından Ergenlerin 

Psikolojik Sağlık Alt Ölçek Puanları Arasındaki Farklılığa İlişkin 

Tukey-HSD Testi Sonucu 

Psikolojik Sağlık Alt 

Ölçekleri 

Öğrenim 

Görülen Sınıf 

Düzeyi O
rt

al
am

a 

Pu
an

la
r 

9.
Sı

nı
f 

10
.S
ın
ıf 

11
.S
ın
ıf 

12
.S
ın
ıf 

Depresyon 

9. Sınıf 16,42  *   
10. Sınıf 18,77   *  
11.Sınıf 16,40     
12.Sınıf 18,26     

Anksiyete 

9. Sınıf 14,47     
10. Sınıf 15,89   *  
11.Sınıf 13,85    * 
12.Sınıf 16,10     

Olumsuz Benlik 

9. Sınıf 13,25  *   
10. Sınıf 15,11     
11.Sınıf 12,50  *   
12.Sınıf 13,86     

Somatizasyon 

9. Sınıf 8,48     
10. Sınıf 8,46     
11.Sınıf 7,70    * 
12.Sınıf 9,16     

Hostilite 

9. Sınıf 11,18     
10. Sınıf 11,51     
11.Sınıf 10,08  *  * 
12.Sınıf 11,50     

  *P<.05  **p<.01 

Tablo 28.  incelendiğinde; depresyon açısından 9. sınıflar ile 10. sınıflar ve 10. 

sınıflar ile 11. Sınıfların puanları arasında P<.05 düzeyinde anlamlı bir fark vardır. 

Anksiyete açısından 10. sınıflar ile 11. sınıflar (11. sınıfların daha yüksek puan 

almışlardır) ve 11. sınıflar ile 12. sınıflar arasında (12. sınıfların daha yüksek puan 

almışlardır) P<.05 düzeyinde anlamlı bir fark vardır. Olumsuz Benlik ile ilgili 

sonuçlarda ise, 9. sınıflar ile 10. sınıflar ve 11. sınıflar ile 10. sınıflar arasında P<.05 

düzeyinde anlamlı bir fark olduğu görülmektedir.  Her iki değişkende de 10. sınıflar 

daha yüksek puanlar almaları dikkat çekmektedir 
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 Somatizasyon’la ilgili bulgularda, sınıflar arasında anlamlı farklılık sadece 11. 

sınıflar ile 12. sınıflar arasında olduğu ve 12. sınıfların daha yüksek puan aldığı 

sonucuna ulaşmaktayız. Son olarak Hostiliteye dair veriler, anlamlı farklılığın 11. 

sınıflar ile 10. sınıflar ve 11. sınıflar ile 12. sınıflar arasında gerçekleştiğini 

göstermiştir  

Psikolojik sağlık alt ölçeklerinden alınan puanlara göre sınıfların sıralaması şu 

şekilde gerçekleşmiştir; depresyon tablosunda en düşük puan ortalaması 11. 

sınıflarda (x=16,40), en yüksek puan ortalaması ise 10. sınıflarda (x=18,77) 

oluşmuştur. Anksiyete puanlarında, en düşük puan ortalaması 11. sınıflarda 

(x=13,85), en yüksek puan ortalaması ise 12. sınıflarda (x=16,10) gerçekleşmiştir. 

Olumsuz Benlik puanlarında, en düşük puan ortalaması 11. sınıflarda (x=12,50), en 

yüksek puan ortalaması ise 12. sınıflarda (x=13,86) gerçekleşmiştir. Somatizasyon 

tablosunda, en düşük puan ortalaması 11. sınıflarda (x=7,70), en yüksek puan 

ortalaması ise 12. sınıflarda (x=9,16) ortaya çıkmıştır. Son olarak hostilite puan 

ortalamasında, en düşük puan ortalaması 11. sınıflarda (x=10,08), en yüksek puan 

ortalaması ise 10. sınıflarda (x=11,51) şeklinde oluşmuştur.  

Elimizdeki verileri takip ederek sınıf düzeyleri içerisinde en olumlu psikolojik 

sağlık tablosuna 11. sınıfların sahip olduğunu ifade edebiliriz. 10. sınıfların 

depresyon ve hostilite de, 12. sınıfların ise anksiyete ve olumsuz benlikte en yüksek 

puanları aldıklarını ve diğer sınıflara göre daha olumsuz bir psikolojik sağlık tablosu 

çizdiklerini aktarmamız gerekiyor. Anksiyete ve olumsuz benlik puanlarının 12. 

sınıflarda en yüksek çıkmasını öğrencilerin sınavlara hazırlanmaları ile 

açıklayabiliriz. Ülkemizdeki sınav maratonunun ne denli stresli olduğu düşünülürse 

ortaya çıkan tablo çok daha anlaşılır hale gelecektir. Ancak 10. sınıfların psikolojik 

sağlık alt ölçeklerinden oldukça yüksek puanlar almaları üzerinde durulması ve 

ayrıca araştırılması gereken bir bilgi olarak karşımızda durmaktadır. 

Bütün bu verilere dayanarak Öğrenim görülen sınıf düzeyleri psikolojik sağlık 

alt ölçeklerinden alınan puanlar açısından farklılık göstermektedir hipotezimiz 

doğrulanmış bulunmaktadır diyebiliriz. Bu tablo aynı zamanda sınıf düzeyleri ile 

psikolojik sağlık alt ölçekleri arasında paralellik olmadığı sonucunu da ortaya 
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koymaktadır. Başka bir deyişle sınıf seviyesi yükseldikçe, psikolojik sağlık alt 

ölçeklerinden alınan puanlar da artmamaktadır. Bu nedenle hipotezimizin ikinci 

kısmı doğrulanmamıştır. 

İlgili yazında ise şu sonuçlara yer verilmiştir; Batıgün ve Şahin (2003), eğitim 

düzeyi düştükçe, bireylerin problem çözme yeteneği açısından kendilerini daha 

yetersiz algıladığını, öfke/saldırganlık düzeyleri ve dürtüsel davranış eğilimlerinin 

arttığını saptamışlardır.  

Öztürk (2007: 65) araştırmasında, kız öğrencilerin erkek öğrencilere nispetle 

durumluk kaygı puanının yüksek olduğu bilgisini aktarır. Yani kız ve erkek 

öğrenciler arasında kaygı bakımından farklılık vardır. Aynı çalışmada, deneklerin 

bulunduğu sınıflara bakıldığında son sınıfa doğru kaygının az da olsa arttığı fakat bu 

artışın anlamlı bir farklılığa ulaşmadığı bilgisinin yer aldığını görüyoruz.  

Balat ve Akman (2006), lise öğrencilerinin psikolojik durumlarının sosyo-

demografik özelliklerine göre inceledikleri çalışmalarında, sınıflar arası önemli fark 

tespit etmişlerdir. Buna göre Lise 3. sınıf öğrencilerinin daha fazla sorun davranışlar 

bildirdikleri aktarılmıştır. Yazarlar, bunun nedenini artan yaşla birlikte sorun 

davranışların artması, öğrencilerin liseyi bitirme, üniversite sınavına hazırlanma, 

kendilerine meslek seçmeye çalışma gibi stresli olaylar nedeniyle de daha fazla sorun 

yaşıyor olabilecekleri şeklinde yorumlamışlardır.  

3.5. Ergenlerin Hayatlarının En Uzun Süresini Geçirdikleri Yer İle 

Psikolojik Sağlık İlişkisi 

1.10.  Hipotez:  Hayatlarının uzun süresini kırsal bölgelerde geçirenlerin psikolojik 

sağlık alt ölçeklerinden alacakları puanlar daha düşük olacaktır. 

 

Tablo 29. Ergenlerin Hayatlarının En Uzun Süresini Geçirdikleri Yer Değişkeni 

Açısından Psikolojik Sağlık Alt Ölçeklerine İlişkin Tek Faktörlü 

Varyans Analizi Sonuçları 
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Psikolojik 
Sağlık Alt 
Ölçekleri 

Kaynak Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler  
Ortalaması F p 

Depresyon 
Gruplararası 651,37 3 217,12 2,39 

 
 

,067 
 
 

Gruplariçi 91246,08 1005 90,79 

Toplam 91897,46 1008  

Anksiyete 
Gruplararası 404,89 3 134,96 1,87 

 
 

,132 
 
 

Gruplariçi 72384,10 1005 72,02 
Toplam 72788,99 1008  

Olumsuz Benlik
Gruplararası 668,58 3 222,86 3,16 

 
 

,064 
 
 

Gruplariçi 70834,17 1005 70,48 
Toplam 71502,75 1008  

Somatizasyon 
Gruplararası 59,01 3 19,67 0,59 

 
 

,620 
 
 

Gruplariçi 33368,85 1005 33,20 
Toplam 33427,86 1008  

Hostilite 

Gruplararası 121,06 3 40,35 
1,40 

 
 

,239 
 
 

Gruplariçi 28787,50 1005 28,64 

Toplam 28908,57 1008  

Ergenlerde hayatlarının en uzun süresini geçirdikleri yer değişkeni açısından 

psikolojik sağlık alt ölçeklerinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark tespit 

edilememiştir. Elimizdeki verilere dayanarak ilgili hipotezimizin doğrulanmadığını 

ifade edebiliriz. 

Yukarıdaki bulgulara Şengül’ün (2007: 133) gerçekleştirdiği çalışmada da (her 

iki değişken arasında bir farklılık olmadığı) yer verilmiştir. Benzer veriler 

Bayraktar’ın (2007: 111) dindarlık ve obsesif-kompulsif ilişkisini araştırdığı 

çalışmasında da ortaya çıkmıştır. Normal şartlarda kırsal bölgelerde yaşayanların ruh 

sağlıklarının daha olumlu olması beklenirdi. Çalışmamızda her iki değişken arasında 

anlamlı bir farkın olmamasını, inceleme altına aldığımız denek grubunun ergenlerden 

oluşması ve yaşlarının henüz bu farklılığı ortaya çıkaramayacak kadar küçük 

olmasına bağlayabiliriz. Modern hayatın getirdiği hızlı yaşam ile cep telefonları, 

internet, televizyon gibi teknolojik gelişmeler psikolojik sağlık üzerinde olumsuz 

etkilere neden olabilmektedir. Doğal olarak bu etkilere geleneksel bir çevreden gelen 

bireylerden daha çok şehirde yaşayan bireyler maruz kalmaktadır (Uysal, 1996: 157; 
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Sayar, 2002a: 33-35). Ancak günümüzde cep telefonu, internet ve televizyon gibi 

ürünlerin sosyal çevre gözetmeksizin her yerde kullanılıyor olması aradaki bu farkın 

kalkmasının bir diğer nedeni olarak gösterilebilir.  

3.6. Ergenlerde Annenin Eğitim Durumu İle Psikolojik Sağlık arasındaki 

İlişki 

1.12.  Hipotez: Annenin eğitim durumu açısından ergenlerin psikolojik sağlık 

puanları arasında anlamlı farklılık vardır. Annelerinin eğitim durumu yüksek olan 

ergenler, psikolojik sağlık alt ölçeklerinden daha düşük puan almaktadırlar. 

Tablo 30. Annenin Eğitim Durumu Değişkeni Açısından Ergen Psikolojik Sağlık 

Alt Ölçekleri Arasındaki Farklılıklara İlişkin Tek Yönlü Varyans 

Analizi Sonuçları 

Psikolojik 
Sağlık Alt 
Ölçekleri 

Kaynak Kareler 
Toplamı 

Serbestlik  
Derecesi 

Kareler  
Ortalaması F p 

Depresyon 
Gruplararası 1208,33 5 241,66 

2,673 
 

,021** 
 Gruplariçi 90689,13 1003 90,41 

Toplam 91897,46 1008  

Anksiyete 
Gruplararası 791,60 5 158,32 

2,206 
 

,052 
 Gruplariçi 71997,38 1003 71,78 

Toplam 72788,99 1008  

Olumsuz Benlik

Gruplararası 682,08 5 136,41 
1,932 

 
,086 

 Gruplariçi 70820,67 1003 70,60 

Toplam 71502,75 1008  

Somatizasyon 
Gruplararası 795,98 5 159,19 

4,893 
 

,000* 
 Gruplariçi 32631,88 1003 32,53 

Toplam 33427,86 1008  

Hostilite 

Gruplararası 92,46 5 18,49 

,644 ,666 Gruplariçi 28816,10 1003 28,73 

Toplam 28908,57 1008  
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Tablo 30. incelendiğinde, ergenlerin depresyon puanlarının anne eğitim 

durumları açısından anlamlı farklılık P<.05 olduğu görülmektedir. Somatizasyon alt 

ölçeğinde ise P<.001 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. Buna karşın anksiyete, 

olumsuz benlik ve hostilite puanları arasında anlamlı farklılık yoktur. Elimizdeki 

veriler ışığında annenin eğitim durumunun artmasının ergende daha olumlu bir 

psikolojik sağlığın ifadesi olabileceği anlamına geldiğini belirtebiliriz. Tespit edilen 

farklılıkların hangi gruplar arasında gerçekleştiğine ilişkin Tukey-HSD Testi 

sonuçları tablo 31’de sunulmuştur.   

Tablo 31. Annenin Eğitim Durumu Değişkeni Açısından Ergenlerin Depresyon 

ve Somazitasyon Puanları Arasındaki Farklılığa İlişkin Tukey-HSD 

Testi Sonucu 

Psikolojik 

Sağlık Alt 

Ölçekleri 

Aile Eğitim 

Düzeyi 

O
rt

.  
Pu

an
la

r 

O
ku

r-
Y

az
ar

 

D
eğ

il 

O
ku

r-
Y

az
ar

 

İl
kö
ğr

et
im

 

O
rt

aö
ğr

et
im

 

L
is

an
s 

L
is

an
sü

st
ü 

Depresyon 

Okur-Yazar Değil 16,73       

Okur-Yazar 21,00     *  

İlköğretim 17,62       

Ortaöğretim 17,88       

Lisans 14,99       

Lisansüstü 15,25       

Somatizasyon 

Okur-Yazar Değil 7,00       

Okur-Yazar 10,51     *  

İlköğretim 8,68       

Ortaöğretim 8,78       

Lisans 6,22    *   

Lisansüstü 8,25       

Uyguladığımız Tukey-HSD testi sonucu incelendiğinde; depresyon puanlarında 

Okur-Yazar (x=21,00) ve Lisans grubu arasında (x=14,99) P<.05 düzeyinde anlamlı 

bir fark olduğu görülmektedir. Aynı şekilde somatizasyon puanlarında Okur-Yazar 

(x=10,51) ve Lisans (x=6,22) ile Lisans (x=6,22) ve Ortaöğretim (x=8,78) arasında 
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P<.001 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Elimizdeki veriler ışığında 

annenin eğitim durumunun artmasının ergenlerde daha düşük depresyon ve 

somatizasyon ifadesi olabileceği anlamına geldiğini belirtebiliriz. Annenin eğitim 

durumu değişkeni açısından ergenlerin psikolojik sağlık alt ölçeklerinden anksiyete, 

olumsuz benlik ve hostilite puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı için 

tabloda ayrıca yer verilmemiştir. Bu sonuçlar ilgili hipotezimizin kısmen 

doğrulandığını göstermektedir. 

Annenin eğitim durumu değişkeni açısından ergenlerin psikolojik sağlık alt 

ölçekleri puanları ortalaması ise şu şekildedir; depresyon alt ölçeğinde en yüksek 

puan ortalaması Okur-Yazar grupta (x=21,00) gerçekleşirken en düşük puan 

ortalaması ise Lisans grubunda (x=14,99) gerçekleşmiştir. Somatizasyon alt 

ölçeğinde ise en yüksek puan ortalaması Okur-Yazar grupta (x=10,51) gerçekleşirken 

en düşük puan ortalaması ise Lisans grubunda (x=6,22) ortaya çıkmıştır. Uç gruplar 

olan Okur-Yazar Değil ve Lisansüstü gruplar ise diğerlerine göre daha ortalama 

puanlar elde etmişlerdir. Ancak tablonun geneline baktığımızda annenin eğitim 

durumu yükseldikçe ergenlerin psikolojik sağlık alt ölçeklerinden daha düşük 

puanlar elde ettiklerini görmekteyiz. Başka bir ifadeyle daha eğitimli annelerin 

çocukları buna bağlı olarak daha olumlu bir psikolojik sağlığa sahip olmaktadırlar.  

Öztürk (2007: 44), ilköğretim öğrencilerinde (4., 5., 6., 7. ve 8. sınıflar) 

dindarlık ile kaygı arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında, kaygı düzeyi en yüksek 

olanların anneleri hiç okula gitmemiş olan denekler olduğu  (ort: 54.94) bulgusunu 

aktarır. Bunu ise sırayla; annesi üniversite mezunu olan denekler (ort: 54.50), annesi 

ilkokul mezunu olanlar (ort: 54.46), annesi ortaokul mezunu olanlar (ort: 53.82) ve 

annesi lise mezunu olanlar (ort: 49.00) öğrenciler takip etmektedir. Verilere 

dayanarak deneklerin kaygı puanlarının, annelerinin öğrenim düzeyine göre 

farklılaşmadığı (p>.05) bulgusuna ulaşıyoruz. Kağıtçıbaşı (1996), araştırmasında 

eğitim görmüş annelerin, eğitim görmemiş annelerden daha çok çocuklarıyla sözel 

iletişim kurduklarını, çocuklarını daha iyi anladıklarını, sözle iknada da başarılı 

olduklarını bulmuştur. Ona göre destekleyici ailelerden gelen çocukların dayanıklılık 

düzeyleri daha yüksek, gelişimleri daha başarılıdır. Dindar, Özen, Türkmen ve Akbaş 
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(2005), lise öğrencilerinin kendilerini değerlendirme durumlarını etkileyen etmenleri 

araştırdıkları çalışmada, lise öğrencilerinin ebeveyn eğitim düzeyi düştükçe, 

ekonomik durumları ve kişilerarası ilişkileri bozuldukça, sağlıklı yaşam aktivitelerini 

günlük yaşamlarına entegrasyonda sorunlar yaşadıkça kendilerini başkaları ile 

karşılaştırırken olumsuz değerlendirdikleri bulgusuna (p<0.05) ulaşmışlardır.  

3.7. Babanın Eğitim Durumu İle Psikolojik Sağlık Arasındaki İlişki 

1.14. Hipotez: Babanın eğitim durumu değişkeni açısından ergenlerin psikolojik 

sağlık puanları arasında anlamlı farklılık vardır. Babalarının eğitim durumu yüksek 

olan ergenler, psikolojik sağlık alt ölçeklerinden daha düşük puan almaktadırlar. 

Tablo 32. Babanın Eğitim Durumu Değişkeni Açısından Ergen Psikolojik Sağlık 

Alt Ölçekleri Arasındaki Farklılıklara İlişkin Tek Yönlü Varyans 

Analizi Sonuçları 

Psikolojik 
Sağlık Alt 
Ölçekleri 

Kaynak Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler  
Ortalaması F p 

Depresyon 
Gruplararası 2189,295 5 437,85 

4,896 
 

,000* 
 Gruplariçi 89708,168 1003 89,44 

Toplam 91897,463 1008  

Anksiyete 
Gruplararası 1372,767 5 274,55 

3,856 
 

,002* 
 Gruplariçi 71416,226 1003 71,20 

Toplam 72788,993 1008  

Olumsuz Benlik
Gruplararası 1508,355 5 301,67 

4,323 
 

,001* 
 Gruplariçi 69994,402 1003 69,78 

Toplam 71502,757 1008  

Somatizasyon 
Gruplararası 685,369 5 137,07 

4,199 
 

,001* 
 Gruplariçi 32742,499 1003 32,64 

Toplam 33427,867 1008  

Hostilite 

Gruplararası 252,182 5 50,43 

1,765 ,117 Gruplariçi 28656,391 1003 28,57 

Toplam 28908,573 1008  

Tablo 32. de görüldüğü üzere, ergenlerin psikolojik sağlık alt ölçeklerinden 

depresyon, anksiyete, olumsuz benlik ve somatizasyon puanlarının baba eğitim 
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durumları açısından P<.001 düzeyinde anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. 

Buna karşın hostilite puanları baba eğitim durumu açısından anlamlı bir farklılık 

yoktur. Elimizdeki veriler büyük ölçüde babanın eğitim durumunun artmasının 

ergende daha olumlu bir psikolojik sağlığın olacağının bir ifadesi olarak 

görülebilmektedir. Tespit edilen farklılıklara ilişkin Tukey-HSD testi sonuçları tablo 

33’de sunulmuştur.   

Tablo 33. Babanın Eğitim Durumu Değişkeni Açısından Ergenlerin Psikolojik 

Sağlık Alt Ölçekleri Puanları Arasındaki Farklılığa İlişkin Tukey-

HSD Testi Sonucu 

Psikolojik Sağlık Alt 

Ölçekleri 
Aile Eğitim Düzeyi 

O
rt

.  
Pu

an
la

r 

O
ku

r-
Y

az
ar
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il 
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Y
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L
is
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s 

L
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sü
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ü 

Depresyon 

Okur-Yazar Değil 13,00       
Okur-Yazar 21,52      * 
İlköğretim 18,32      * 

Ortaöğretim 16,88      * 
Lisans 17,53      * 

Lisansüstü 13,22       

Anksiyete 

Okur-Yazar Değil 8,66       
Okur-Yazar 17,52       
İlköğretim 15,55      * 

Ortaöğretim 15,20      * 
Lisans 15,04      * 

Lisansüstü 11,45       

Olumsuz Benlik 

Okur-Yazar Değil 9,00       
Okur-Yazar 15,57       
İlköğretim 14,66      * 

Ortaöğretim 13,12       
Lisans 13,59      * 

Lisansüstü 10,32       

Somatizasyon 

Okur-Yazar Değil 6,66       
Okur-Yazar 10,31      * 
İlköğretim 8,88      * 

Ortaöğretim 8,52      * 
Lisans 8,25      * 

Lisansüstü 5,88       
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Uyguladığımız Tukey-HSD testi sonucu incelendiğinde; depresyon puanlarında 

Okur-Yazar (x=21,52), İlköğretim (x=18,32), Ortaöğretim (x=16,88) ve Lisans 

(x=17,53) ile Lisansüstü grubu arasında (x=13,22) P<.05 düzeyinde anlamlı bir fark 

olduğu görülmektedir.  

Anksiyete puanlarında ise, İlköğretim (x=15,55), Ortaöğretim (x=15,20) ve 

Lisans (x=15,04) ile Lisansüstü grubu arasında (x=11,45) P<.05 düzeyinde anlamlı 

bir fark olduğu tespit edilmiştir. Olumsuz Benlik puanlarına geldiğimizde, İlköğretim 

(x=14,66), ve Lisans (x=13,59) ile Lisansüstü grubu arasında (x=10,32) P<.05 

düzeyinde anlamlı bir fark olduğu görülmektedir.  

Aynı şekilde somatizasyon puanlarında Okur-Yazar (x=10,31) İlköğretim 

(x=8,88), Ortaöğretim (x=8,52) ve Lisans (x=8,25) ile Lisansüstü grubu arasında 

(x=5,88) arasında P<.05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. 

Elimizdeki veriler ışığında babanın eğitim durumunun artmasının ergenlerde daha 

düşük depresyon, anksiyete, olumsuz benlik ve somatizasyon ifadesi olabileceği 

anlamına geldiğini belirtebiliriz. Babanın eğitim durumu değişkeni açısından 

ergenlerin psikolojik sağlık alt ölçeklerinden hostilite puanları arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmadığı için tabloda ayrıca yer verilmemiştir. Bu sonuçlar ilgili 

hipotezimizin doğrulandığını göstermektedir. 

Babanın eğitim durumu değişkeni açısından ergenlerin psikolojik sağlık alt 

ölçekleri puanları ortalaması ise şu şekildedir; depresyon alt ölçeği en yüksek puan 

ortalaması Okur-Yazar grupta (x=21,52) gerçekleşirken en düşük puan ortalaması ise 

Okur-Yazar Değil grubunda (x=13,00) gerçekleşmiştir. Anksiyete puanlarında benzer 

şekilde en yüksek puan ortalaması Okur-Yazar grupta (x=17,52) gerçekleşirken en 

düşük puan ortalaması ise Okur-Yazar Değil grubunda (x=8,66) gerçekleşmiştir. 

Olumsuz Benlik puanlarına baktığımızda, aynı şekilde en yüksek puan ortalaması 

Okur-Yazar grupta (x=15,57) gerçekleşirken en düşük puan ortalaması ise Okur-

Yazar Değil grubunda (x=9,00) ortaya çıkmıştır. Somatizasyon alt ölçeğinde ise en 

yüksek puan ortalaması Okur-Yazar Değil grupta (x=10,31) gerçekleşirken en düşük 

puan ortalaması ise Okur-Yazar grubunda (x=6,66) ortaya çıkmıştır.  
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Tablo 33’e baktığımızda uç puanların Okur-Yazar Değil ve Okur-Yazar 

grupları arasında oluştuğunu görüyoruz. Buradaki şaşırtıcı olan nokta Okur-Yazar 

Değil grubunun bütün alt ölçeklerden en düşük puanı alması ile Okur-Yazar Değil’in 

hemen sonrasında gelen Okur-Yazar grubun en yüksek puanı almasıdır. Doğrusu bu 

çokta beklenen bir sonuç değildir. Normal şartlarda cahil olarak değerlendirilen 

Okur-Yazar Değil grubunun en yüksek puanları alması eğitim düzeyi yükseldikçe 

psikolojik sağlığın da buna bağlı olarak olumlulaşması beklenirdi. Oysa sonuçlar 

değişkenlik göstermektedir. Dolayısıyla, babanın eğitim düzeyi ile annenin eğitim 

düzeyinin ergenlerin psikolojik sağlık alt ölçeklerinden aldıkları puanlar bağlamında 

farklılaştığını belirtebiliriz. 

Öztürk (2007: 48) çalışmasında, deneklerin ortalama kaygı puanları ile 

babalarının öğrenim düzeyi arasında herhangi bir farklılık olmadığını tespit etmiştir. 

Ekşi’nin (2001: 225) başa çıkma, dini başa çıkma ve psikolojik sağlık arasındaki 

ilişkiyi araştırdığı çalışmasında, anne ve babalarının eğitim düzeyi ile üniversiteli 

gençlerin psikolojik rahatsızlık belirti düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilememiştir. 

3.8. Algılanan Aile Ekonomik Durumu İle Psikolojik Sağlık İlişkisi 

1.16.  Hipotez: Algılanan aile ekonomik durumu ile ergen psikolojik sağlık arasında 

anlamlı farklılık vardır. Algılanan aile ekonomik düzeyi düşük olan ergenler, 

psikolojik sağlık alt ölçeklerinden daha yüksek puan alacaklardır. 
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Tablo 34. Algılanan Aile Ekonomik Durumu Değişkeni Açısından Ergenlerin 

Psikolojik Sağlık Alt Ölçeklerinden Aldıkları Puanların Arasındaki 

Farklılıklara İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Psikolojik Sağlık 
Alt Ölçekleri Kaynak Kareler 

Toplamı 
Serbestlik  
Derecesi 

Kareler  
Ortalaması F p 

Depresyon 
Gruplararası 847,61 4 211,90 

2,337 
 

,054 
 Gruplariçi 91049,84 1004 

90,68 
Toplam 91897,46 1008 

Anksiyete 
Gruplararası 536,91 4 134,22 

1,865 
 

,114 
 Gruplariçi 72252,07 1004 

71,96 
Toplam 72788,99 1008 

Olumsuz Benlik 
Gruplararası 1200,07 4 300,02 

4,285 
 

,002* 
 Gruplariçi 70302,67 1004 

70,02 
Toplam 71502,75 1008 

Somatizasyon 
Gruplararası 294,10 4 73,52 

2,228 
 

,064 
 Gruplariçi 33133,76 1004 

33,00 
Toplam 33427,86 1008 

Hostilite 

Gruplararası 85,47 4 21,36 

,744 ,562 Gruplariçi 28823,09 1004 
28,70 

Toplam 28908,57 1008 

 

Tablo 34. incelendiğinde, ergenlerin psikolojik sağlık alt ölçeklerinden 

olumsuz benlik puanlarının ailenin ekonomik durumları açısından P<.002 düzeyinde 

anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Buna karşın depresyon, anksiyete, 

somatizasyon ve hostilite puanlarının ailenin ekonomik durumu açısından anlamlı 

farklılık yoktur. Tespit edilen farklılıklara ilişkin Tukey-HSD Testi sonuçları tablo 

35’te sunulmuştur.   
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Tablo 35. Algılanan Ailenin Ekonomik Durumu Değişkeni Açısından Ergenlerin 

Psikolojik Sağlık Alt Ölçekleri Puanları Arasındaki Farklılığa 

İlişkin Tukey-HSD Testi Sonucu 

Psikolojik Sağlık Alt 

Ölçekleri 

Ailenin Ekonomik 

Durumu 

O
rt

.  
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an
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r 

D
üş

ük
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O
rt
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ü 

Ü
st

 

Olumsuz Benlik 

Düşük 16,17      
Ortanın Altı 15,68    *  

Orta 13,74      
Ortanın Üstü 12,32      

Üst 12,43      

P<.01 

Uyguladığımız Tukey-HSD testi sonucu incelendiğinde; Olumsuz Benlik 

puanlarında Ortanın Altı (x=15,68) ile Ortanın Üstü (x=12,32) gruplarının puanları 

arasında P<.01 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Bulgular, Ortanın 

Altı grubunun diğerlerinden daha yüksek puan aldığını göstermektedir. Elimizdeki 

veriler ışığında ailenin ekonomik durumunun düşük olmasının ergenlerde daha 

yüksek Olumsuz Benlik puanı ifadesi olabileceği anlamına geldiğini belirtebiliriz. 

Ailenin ekonomik durumu değişkeni açısından ergenlerin psikolojik sağlık alt 

ölçeklerinden depresyon, anksiyete, somatizasyon ve hostilite puanları arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmadığı için tabloda ayrıca yer verilmemiştir. Bu sonuçlar 

ilgili hipotezimizin büyük oranda doğrulanmadığını göstermektedir. 

Ailenin ekonomik durumunun düşük olmasının ergenlerde daha yüksek 

Olumsuz Benlik puanına neden olduğu bulgumuz Yapıcı’nın (2007: 299), 

çalışmasıyla da desteklenmektedir. Yapıcı, öz saygı ölçeğinden en düşük puanı “alt”, 

en yüksek puanı ise “üst” düzey gelire sahip olanların aldığını belirtmektedir. 

Anlamlılık seviyesine ulaşmasa da “üst” düzey gelire sahip olanların öz saygı 

düzeylerinin diğerlerine oranla daha yüksek olduğu ifade edilmiştir. Yazar bu 

sonucu, zenginlerin ekonomik imkanlara ve bunun beraberinde getirdiği ayrıcalıklara 

sahip olmalarına bağlamaktadır. Aynı çalışmada, gelir düzeyi ile depresyon, 
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umutsuzluk ve intihar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak hatırlanacağı 

üzere, tablo 22’de Öğrenim görülen okul açısından ergenlerin olumsuz benlik 

puanları arasındaki farklılığa ilişkin uyguladığımız tukey-HSD testi sonucunda, 

olumsuz benlik puanları ortalaması en yüksek puanı Özel Başak Lisesinin (x=15.54) 

aldığını belirtmiştik. Özel liseye devam eden öğrencilerin maddi durumlarının 

ortalamanın üstünde olduğu düşünüldüğünde bu veri yukarıdaki tabloyla 

örtüşmemektedir. Bununla birlikte tablo 22’yi değerlendirirken bu sonucun farklı 

nedenlerden kaynaklanabileceğini belirtmiştik. 

Balat ve Akman (2006), lise öğrencilerinin psikolojik durumlarının sosyo-

demografik özelliklerine göre inceledikleri çalışmalarında, suça yönelik 

davranışlarda, üst sosyoekonomik düzey öğrencilerin orta ve alt sosyoekonomik 

düzey öğrencilere göre anlamlı olarak daha yüksek puan aldıklarını ve üst 

sosyoekonomik düzey lise öğrencilerinin daha fazla suç içeren davranışlara 

yöneldikleri bilgisini aktarırlar. 

Güven’in (2008: 122) dindarlık ile depresyon arasındaki ilişkiyi incelediği 

çalışmada ise, depresyon düzeylerindeki farklılık analizinde “fakir” grubun en 

yüksek ortalamaya sahip olduğu gözlenmiştir. 

Dost’un (2005),  Hacettepe Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde okumakta 

olan 255’i kız, 148’i erkek toplam 403 üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirdiği 

çalışmada; üniversite öğrencilerinin algılanan ekonomik durumlarına göre yaşam 

doyumu puanları birbirinden farklı olduğu belirlenmiştir. Algılanan ekonomik 

durumu yüksek olan üniversite öğrencilerinin yaşam doyumu puanları ortalamasının, 

algılanan ekonomik durumu orta (p<.01) ve düşük (p<.01) olanların ortalamasından; 

algılanan ekonomik durumu orta olan üniversite öğrencilerinin yaşam doyumu puan 

ortalamasının ise algılanan ekonomik durumu düşük (p<.01) olanların yaşam 

doyumu puan ortalamasından anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespitine yer 

verilmektedir. Sonuç olarak elde ettiğimiz bulgunun literatürle tamamen uyumlu 

olmadığını belirtebiliriz. 
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3.9. Dini Hayatın Şekillenmesinde Etkili Olan Faktörler İle Psikolojik 

Sağlık İlişkisi 

1.18.  Hipotez: Dini hayatın şekillenmesinde etkili olan faktörler açısından 

ergenlerin psikolojik sağlık alt ölçeklerinden aldıkları puanlar arasında anlamlı 

farklılık vardır. Dini eğitimlerini aileden alan ergenler, psikolojik sağlık alt 

ölçeklerinden daha düşük puan almaktadırlar 

Tablo 36. Dini Hayatın Şekillenmesinde Etkili Olan Faktörler Açısından Ergen 

Psikolojik Sağlık Alt Ölçeklerinden Aldıkları Puanların Farklılığına 

İlişkin Tek Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları 

Psikolojik 
Sağlık Alt 
Ölçekleri 

Kaynak 
Kareler 
Toplamı 

Serbestlik  
Derecesi 

Kareler  
Ortalaması F p 

Depresyon 
Gruplararası 364,666 5 72,93 

0,799 ,550 Gruplariçi 91532,797 1003 
91,25 

Toplam 91897,463 1008 

Anksiyete 
Gruplararası 971,029 5 194,20 

2,712 ,059 Gruplariçi 71817,964 1003 
71,60 

Toplam 72788,993 1008 

Olumsuz 
Benlik 

Gruplararası 733,968 5 146,79 

2,080 ,066 Gruplariçi 70768,789 1003 
70,55 

Toplam 71502,757 1008 

Somatizasyon
Gruplararası 210,028 5 42,00 

1,268 ,275 Gruplariçi 33217,839 1003 
33,11 

Toplam 33427,867 1008 

Hostilite 
Gruplararası 132,391 5 26,47 

0,923 ,465 Gruplariçi 28776,182 1003 
28,69 

Toplam 28908,573 1008 

Tablo 36. incelendiğinde dini hayatın şekillenmesinde etkili olan faktörler 

açısından ergenlerin psikolojik sağlık alt Ölçeklerinden aldıkları puanlar arasında 

anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir. 
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Konu ile ilgili çalışmalarda elde ettiğimiz sonucun tersine bulgulara ulaşan 

çalışmalar da vardır. Örneğin, Bayraktar (2007: 115-117), dini bilginin edinildiği 

kaynak ile Obsesif-Kompulsif Patoloji düzeyi arasındaki ilişkide p<.05 düzeyinde 

anlamlı bir ilişkinin olduğunu bulmuştur. Buna göre en yüksek oranı, dini bilgisini 

Kur’an Kursundan edindiklerini ifade edenlerin %77,1’inde, Obsesif-Kompulsif 

Patolojinin mevcut olduğu saptanmıştır. Yazara göre sonuçların bu şekilde 

gerçekleşmesinde, bilgiyi saplantı ve takıntıya dönüştürecek katı ve yeterli olmayan 

din eğitim sisteminin neden olduğunu ifade eder.  

Nitekim Selçuk’un (1981), Türkiye I. Din Eğitimi Seminerinde verdiği 

tebliğde, son zamanlarda çocuk psikiyatrisi kliniğine yapılan başvurularda din 

eğitimi kurumlarında eğitim gören çocukların bu kliniğe daha fazla başvurduğunu 

yönelik bilgilerin olduğunu aktarır. Yazara göre, çocuklarda genellikle korku, iç 

sıkıntısı, bunaltı, kaygı v.b. gibi ruhsal sıkıntılarının oluşmasında rol oynayan 

etkenin, aşırı derecede gelişmiş dini korkular olduğu görülmüştür. Din eğitiminde 

korkuya dayalı eğitimin ve bir takım olumsuz sebeplerin, psikolojik sağlığı olumsuz 

yönde etkilediği belirtilmiştir (http://eilahiyat. com/forum/index. php?topic=6034.0; 

wap2). 

3.10. Algılanan Aile Dindarlık Düzeyi İle Psikolojik Sağlık İlişkisi 

1.20.  Hipotez: Algılanan aile dindarlık düzeyi gruplarının psikolojik sağlık alt 

ölçeklerinden aldıkları puanlar arasında anlamlı farklılık vardır. Algılanan aile 

dindarlık düzeyi yüksek olan ergenler, ruh sağlığı alt ölçeklerinden daha düşük puan 

almaktadırlar 
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Tablo 37. Algılanan Aile Dindarlık Düzeyi Açısından Ergen Psikolojik Sağlık 

Alt Ölçeklerinden Aldıkları Puanların Farklılığına İlişkin Tek 

Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları 

Psikolojik 
Sağlık Alt 
Ölçekleri 

Kaynak Kareler 
Toplamı

Serbestlik  
Derecesi 

Kareler  
Ortalaması F p 

Depresyon 

Gruplararası 2089,14 4 522,28 
5,83 

 
 

,000* 
 
 

Gruplariçi 89808,32 1004 
89,45 

Toplam 91897,46 1008 

Anksiyete 

Gruplararası 764,95 4 191,24 
2,66 

 
 

,031** 
 
 

Gruplariçi 72024,03 1004 
71,73 

Toplam 72788,99 1008 

Olumsuz 
Benlik 

Gruplararası 994,77 4 248,69 
3,54 

 
 

,007* 
 
 

Gruplariçi 70507,98 1004 
70,22 

Toplam 71502,75 1008 

Somatizasyon

Gruplararası 318,96 4 79,74 
2,41 

 
 

,047** 
 
 

Gruplariçi 33108,89 1004 
32,97 

Toplam 33427,86 1008 

Hostilite 

Gruplararası 145,42 4 36,35 
1,26 

 
 

,280 
 
 

Gruplariçi 28763,14 1004 
28,64 

Toplam 28908,57 1008 
*P<.01        **P<.05 

Tablo 37 incelendiğinde ailenin dindarlık düzeyi açısından ergenlerin 

psikolojik sağlık alt ölçeklerinden depresyon ve olumsuz benlik puanları arasında 

P<.01 düzeyinde; anksiyete ve somatizasyon puanları arasında ise P<.05 düzeyinde 

anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Buna karşın ailenin dindarlık düzeyi açısından 

ergenlerin psikolojik sağlık alt ölçeklerinden hostilite puanları arasında anlamlı bir 

fark yoktur. Tespit edilen farklılıklara ilişkin Tukey-HSD testi sonuçları tablo 38’de 

sunulmuştur.   
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Tablo 38. Algılanan Aile Dindarlık Düzeyi Açısından Ergenlerin Psikolojik 

Sağlık Alt Ölçeklerinden Aldıkları Puanlar Arasındaki Farklılığa 

İlişkin Tukey-HSD Testi Sonucu 

Psikolojik Sağlık 

Alt Ölçekleri 

Aile Dindarlık 

Düzeyi 

O
rt

al
am

a 

pu
an

la
r 

D
üş

ük
 

O
rt

an
ın

 A
ltı

 

O
rt

a 

O
rt

an
ın

 Ü
st

ü 

Y
ük

se
k 

Depresyon 

Düşük 20,08      
Ortanın Altı 23,45    * * 

Orta 18,84     * 
Ortanın Üstü 17,02      

Yüksek 16,01      

Anksiyete 

Düşük 18,68      
Ortanın Altı 15,91      

Orta 15,98      
Ortanın Üstü 14,68      

Yüksek 14,29      

Olumsuz Benlik 

Düşük 17,86      
Ortanın Altı 17,16      

Orta 14,57      
Ortanın Üstü 13,29      

Yüksek 12,89      

Somatizasyon 

Düşük 12,08      
Ortanın Altı 10,00      

Orta 8,74      
Ortanın Üstü 8,38      

Yüksek 7,91      

Hostilite 

Düşük 13,08      
Ortanın Altı 11,81      

Orta 11,47      
Ortanın Üstü 10,92      

Yüksek 10,74      
*P<.05         

Tablo 38. incelendiğinde; aile dindarlık durumu ortanın altı ile ortanın üstü ve 

yüksek, ortanın üstü ile yüksek grupları depresyon puanları açısından P<.05 

düzeyinde anlamlı farklılıklar göstermektedir. Tespit edilen farkın her iki grupta da 

ortanın üstü ve yüksek lehine olduğu görülmektedir. Ancak Anksiyete, Olumsuz 
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Benlik, Somatizasyon ve Hostilite puanları arasında düzeyinde anlamlı bir fark 

olmadığı görülmektedir. İlgili veriler doğrultusunda hipotezimizin kısmen 

doğrulandığını ifade edebiliriz. 

Ailenin dindarlık düzeyi açısından ergenlerin psikolojik sağlık alt 

ölçeklerinden aldıkları puanlara bakacak olursak; depresyon (en yüksek x=20,08, en 

düşük x=16,01), anksiyete (en yüksek x=18,68, en düşük x=14,29), olumsuz benlik 

(en yüksek x=17,86, en düşük x=12,89), somatizasyon (en yüksek x=12,08, en düşük 

x=7,91) ve hostilite (en yüksek x=13,08, en düşük x=10,74) puanlarının tamamında 

en yüksek puanları alan ergenler düşük dindarlık düzeyine sahip ailelerden 

gelmektedir. Diğer taraftan en düşük puanları alan ergenlerin ise yüksek dindarlık 

düzeyine sahip ailelerden geldiğini görüyoruz. Bu sonuçlar oldukça manidardır. 

Ailenin dindarlık düzeyi arttıkça ergenin buna bağlı olarak psikolojik sağlığın 

gittikçe olumlulaştığını, tersine ailenin dindarlık düzeyi düştükçe ergenin psikolojik 

sağlığının bozulduğunu görüyoruz. 

Nitekim konu ile ilgili araştırmalar sadece kişinin kendi dindarlığı değil fakat 

aynı zamanda ebeveynlerin dindarlıklarının da depresyona karşı koruyucu 

olabileceğini göstermektedir. Örneğin, Miller ve arkadaşlarının (1997),  anneye özgü 

dindarlığın çocuklardaki depresyona koruyucu bir faktör olarak 60 anne ve 151 evlat 

üzerinde 10 yıllık bir takip ile birlikte yaptıkları araştırmada, anneye özgü 

dindarlığın, çocuğun buna uyumu ile çocuğu depresyona karşı koruyabileceğini 

tespit etmişlerdir. Çocukların depresyon halleri üzerine anneye özgü risk 

faktörlerinin etkisine dair bilgiler mevcuttur. Aynı zamanda anne ve çocuğun 

dindarlığının birbiri ile ilişkili ve uyumlu olmasının çocuğun depresyona karşı 

koruması mantıklıdır. Annesi dine çok önem veren bir kız çocuğun, annesi dine 

önem vermeyen birine göre depresyona girme olasılığı %60 daha azdır. Fakat kız 

çocuklarında görülen bu uyum erkek çocuklarında görülmemektedir. Yine 

çocuklardaki depresyon ve annenin kiliseye gitme sıklığı arasında herhangi bir ilişki 

tespit edilememiştir. Annesi dine önem veren bir kız çocuk, dini önemsemeyen 

anneye sahip olan bir kız çocukla karşılaştırıldığında dinin önemli olduğunu 

düşünme olasılığı 8 kat daha fazladır. Aynı şekilde dini hizmetlere katılmada bu oran 
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5 kat daha fazladır. 

Miller ve arkadaşları (1997),  annenin dindarlığının çocuktaki depresyon ile 

ilişkisini iki şekilde açıklarlar; a- Annenin dindarlığı çocuğun yetiştirilme tarzı ve 

çevresinin şekillenmesi üzerinde etki yapar, b-Annenin dindarlığından kaynaklanan 

koruyucu elementler çocuğa aktarılabilmektedir. Çocuğun gelişim döneminde de bu 

etkinin devam etmesi ve koruyucu bir faktör olarak karşımıza çıkması beklenir. 

Örneklere devam edecek olursak, Varon ve Riley (1999) annenin eğitimi ve 

dinsel hizmetlere katılımı, dindarlığın ergen psikolojik sağlık ve sosyal fonksiyonları 

üzerindeki etkisini 445 ergen üzerinde yaptıkları çalışmada analiz etmişlerdir. Buna 

göre haftada en az bir kere kiliseye gitme vb. dini pratiklere katılan annelerin bu 

etkinliği ergen çocuklarının ruh sağlıkla ilgili problemlerin çözümü ve daha iyi 

becerilere sahip olmaları açısından olumlu bulunmuş yani anne dindarlığı ve dini 

eğitimi ergen psikolojik sağlık üzerinde daha olumlu bir etki oluşturmuştur. Ergen 

psikolojik sağlık üzerinde ailenin geliri, eğitim düzeyi, akademik başarı gibi 

değişkenlerde etkili olmasına rağmen en etkili değişkenlerin anne dindarlığı ile 

arkadaşlardan algılanan sosyal desteğin güçlü bir etkisinin olduğu saptanmıştır.  

Sanua (1998; 5), din ile psikolojik sağlık arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok 

araştırmayı analiz ettiği çalışmada, çocuklarının ruhsal sağlıklarıyla ebeveynlerinin 

dindarlıklarını ilişkilendiren bir incelemede Protestan ve Katoliklerde, düşük ve orta 

sınıf deneklere ait pozitif korelasyon tespit edildiğini aktarır. 

Demografik değişkenler ve psikolojik sağlık ilişkisini incelediğimiz bu 

bölümde; yaş, hayatın en uzun süresinin geçtiği yer, ailenin ekonomik durumu ve 

dini hayatın şekillenmesinde etkili olan faktörler ile psikolojik sağlık arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Öğrenim görülen okul, sınıf düzeyi, ve ailenin 

dindarlığı değişkenleri ile psikolojik sağlık arasında ilişkilerin olmasına yönelik 

hipotezlerimiz kısmen doğrulanırken, cinsiyet, annenin eğitim durumu ve babanın 

eğitim durumu değişkenlerine dair oluşturduğumuz hipotezler doğrulanmıştır. Bu 

sonuçlara bakarak, demografik değişkenler ve psikolojik sağlığa yönelik ileri 

sürdüğümüz hipotezlerimizin büyük oranda desteklenmediğini ifade edebiliriz. 
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4. ERGENLERDE DİNDARLIK VE PSİKOLOJİK SAĞLIK 

İLİŞKİSİNE DAİR BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

Hipotezlerin tek tek değerlendirilmesinden önce bütünü görmek adına 

psikolojik sağlık alt ölçekleri ve dindarlık arasındaki ilişkiyi göstermemizin faydalı 

olacağı kanaatindeyiz. Genel olarak psikolojik sağlık ve dindarlık arasındaki 

değerlendirmenin sonrasında psikolojik sağlığın alt ölçekleri ile dindarlık düzeyleri 

arasındaki ilişki incelenecektir. Tablo 39’da dindarlık ile psikolojik sağlık alt 

ölçekleri arasındaki korelasyon bir bütün olarak verilmiştir.  

Tablo 39. Ergenlerde Dindarlık İle Psikolojik Sağlık Alt Ölçekleri Arasındaki 

Korelasyona Yönelik Bulgular 

DEĞİŞKENLER Depresyon Anksiyete Olumsuzb Somatizasyon Hostilite

Dindarlık 
 
 

Pearson 
Correlation -,155** -,160** -,156** -,152** -,232**

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1009 1009 1009 1009 1009 

**p<,001 

Dindarlığın psikolojik sağlığın alt boyutlarıyla ilişkisine baktığımızda,  

depresyon (r=-.15), somatizasyon (r=-.15), hostilite (r=-.23), anksiyete (r=-.16) ve 

olumsuz benlikle (r=-.15) dindarlık arasında negatif yönde ve P<.001 düzeyinde 

anlamlı ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, ergenlerde dindarlık ile 

psikolojik sağlık arasında, alt boyutlar bazında güçlü bir ilişkinin olduğunu 

göstermektedir. Bulgulara göre, deneklerin dindarlık ölçeğinden aldıkları puanlar 

arttıkça, psikolojik sağlığın alt ölçekleri olan depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, 

somatizasyon ve hostilite puanları anlamlı bir şekilde düşmektedir. 

Araştırmamızda elde ettiğimiz sonuçlar literatür ile de uyumlu görünmektedir. 

Nitekim;  Koenig ve Larson’ın (2001),  din ile psikolojik sağlık alanında yaptıkları 

literatür çalışmasının analizinde; dindarlık ve içsel huzuru araştıran 100 çalışmanın 

79’unda, dindarlık ile mutluluk arasındaki ilişkiyi inceleyen 14 çalışmanın 12’sinde 

değişkenler arasında pozitif ilişki; dindarlık ile anksiyete ilişkisini araştıran 76 
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çalışmanın 41’inde, dindarlık ile depresyon ilişkisini inceleyen 101 çalışmanın 

65’inde ve dindarlık ile intihar ilişkisini araştıran 68 çalışmanın 57’sinde ters yönlü 

(negatif) ilişki tespit etmişlerdir.   

 Bir başka literatür incelemesinde, Wong, Rew ve Slaikeu (2006), 1998-2004 

yılları arasında dindarlık/maneviyat ve psikolojik sağlık ilişkisini araştıran 20 

çalışmayı gözden geçirip analiz etmişlerdir. Çalışmanın sonucunda, dindarlık, 

maneviyat ve psikolojik sağlık ilişkisini inceleyen bu çalışmaların %90’ında pozitif 

ilişki tespit edilmiştir. Yazarlara göre bu yüksek olumlu ilişki dinin psikolojik sağlık 

üzerindeki etkilerinin deneysel araştırmalarca desteklendiği, ispatlandığı anlamını 

taşımaktadır. 

Almeida, Neto ve Koenig (2006), Son yirmi yıl içerisinde psikolojik sağlık ve 

din ilişkisini inceleyen 850 çalışmayı sistematik bir gözden geçirme çalışması 

yapmış ve neticede; din ve yaşam doyumu, mutluluk, pozitif etkiler ile yüksek moral 

arasında olumlu ilişkiye ulaşmışlardır.  Yine din ile depresyon, intihar düşüncesi ve 

girişimi, madde kullanımı, istismar ve alkol kullanımı arasında negatif ilişki 

bulunmuştur. Sonuçta dini tutum ile olumlu psikolojik sağlık arasında güçlü, anlamlı 

ilişkilerin olduğunu belirtmişlerdir.    

Matthews ve arkadaşları (1998) din/dindarlığın ve genel olarak dini ibadetleri 

yerine getirme ve dini katılımın depresyon, anksiyete, intihar, gibi ruhsal 

rahatsızlıkları engelleyici bir işlevinin olduğunu belirtirler. 

Daha önce yer verdiğimiz gibi Apaydın’ın (2010) konu ile ilgili batıda 

yapılmış literatür çalışmalarını incelediği araştırmasında “dindarlık ile yaşam 

doyumu ve mutluluk arasındaki ilişkiyi araştıran toplam 100 araştırma içerisinden 

79’unda dini inancın daha yüksek bir yaşam memnuniyetine, büyük bir mutluluğa ve 

belirgin olarak ahlaki kanaat sahibi olmaya eşlik ettiği tespit edilmiştir. Psikolojik 

sağlığa gösterge olarak ümit, iyimserlik ve yaşamın anlamı gibi faktörlerin seçildiği 

14 araştırmadan 12’sinde dindarlık ile olumlu ilişki bulunmuş, 2 tane araştırmada ise 

ilişki tespit edilememiştir.  
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Lewis, Maltby ve Day (2005), dindarlık dini uyum, dini başa çıkma ile 

mutluluk arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Neticede, genel olarak dindarlık 

sonuçlarıyla subjektif mutluluk sonuçları arasında belirgin bir ilişkiye rastlamamakla 

birlikte içe dönük dindarlık ile olumlu başa çıkma düzeyleri ve psikolojik mutluluk 

arasında anlamlı bir ilişki tespit etmişler, dindarlığın psikolojik mutlulukla ilişkili 

olduğunu ancak öznel mutlulukla ilişkili olmadığını belirtmişlerdir. 

Maltby ve Day’e (2000)  göre; içe dönük dindarlık ile öz saygı düzeyi arasında 

yüksek anlamlı bir pozitif korelasyon vardır. İçe dönük dindarlıkta daha düşük 

düzeyde depresyon belirtileri vardır, içe dönük dindarlık ile umutsuzluk arasında 

negatif korelasyon, psikolojik sağlık arasında pozitif korelasyon, dışa dönük 

dindarlık ile oto disiplin arasında pozitif ilişki, psiko-sosyal uyumları yüksek ve 

depresif belirtilerin çokluğu ile özsaygı arasında negatif ilişki son olarak dışa dönük 

dindarlık ile kaygı arasında pozitif ilişki dolayısıyla içe dönük dindarlar daha az 

kaygılıdır. 

 Bir diğer çalışmada Rew ve Wong (2006), Dindarlık /maneviyatın ergen 

sağlığı ilk tutum ve davranışları üzerindeki etkisini araştıran literatür çalışması 

yapmış, 1998-2003 yılları arası yapılmış 43 ayrı çalışmayı sistematik olarak 

incelemiş ve bu çalışmaların %84’ünde dindarlık/maneviyat ile olumlu ergen sağlığı, 

tutum ve davranışlar arasında olumlu bir ilişkinin bulunduğu tespit etmişlerdir. 

Yazarlar bu sonuca dayanarak dindarlık ve maneviyatın ergen sağlığı, tutum ve 

davranışları üzerinde oldukça önemli bir etkisinin bulunduğunu ifade etmektedirler.  

Dew ve arkadaşları (2008: 381), din/ruhsallık ile ergenlerdeki madde 

kullanımı, depresyon, kaygı, intihar eğilimleri gibi konular arasındaki ilişki üzerine 

yapılmış 115 çalışmayı ele alan doksan iki araştırmada dini/manevi eğilimlerdeki 

artışın, madde kullanımı, depresyon ve kaygı düzeylerindeki ve intihar 

eğilimlerindeki azalmayı beraberinde getirdiği ortaya konmuştur (akt. Uysal & 

Ayten, 2009). 

Türkiye de yapılmış olan çalışmalar içerisinde bu alandaki en kapsamlı çalışma 

Asım Yapıcı’ya (2007; 270-296) ait görünmektedir. Yapıcının üniversite öğrencileri 
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üzerinde depresyon, mutluluk, özsaygı, kaygı, umutsuzluk ve intihar başlıkları 

altında gerçekleştirdiği psikolojik sağlık ve din ilişkisini incelediği çalışmasında 

dindarlık ile özsaygı arasında ilişki bulunmamış, depresyon, umutsuzluk ve intihar 

eğilimi düzeyleri ile samimi dindarlık (Allah’ın varlığını içinde hissetme) arasında 

ise ters yönde düşük bir ilişki bulunmuştur. Yani dindarlık arttıkça depresyon, 

mutluluk, kaygı, umutsuzluk ve intihar değerleri düşmektedir. 

Benzer şekilde Hayta (2002: 147) tarafından İlahiyat Fakültesi öğrencileri 

üzerinde yapılan bir diğer araştırmada ise dini pratiklerle psiko-sosyal uyum arasında 

pozitif bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Özellikle ibadetlerine önem veren 

gençlerin kaygı, öfke, olumsuz düşünce gibi istenmeyen tabloları daha az yaşadıkları 

bulgusuna ulaşılmıştır. 

Kimter (2002: 206-207) ise, kendisini güçlü dindar hisseden bireylerin “güçlü 

umut” düzeyine sahip oldukları tespit etmiştir. Ona göre dindar bireyler ümitsizliğe 

daha az düşmektedirler. Ayrıca dini inanç, ibadet ve dua pratiğini yerine getirme ile 

iyimserlik arasında da olumlu bir ilişki bulunmuştur. 

Aydemir’in (2008) gerçekleştirdiği dindarlık ve mutluluk ilişkisi konulu 

araştırmada, dindarlığın mutluluğun artmasında önemli bir etken olması ile birlikte 

mutluluğu etkileyen pek çok faktörün olabileceği bulgusuna ulaşılmıştır. 

Ancak dindarlık ve psikolojik sağlık arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmaların 

tamamında pozitif yönde bir ilişki bulunmamaktadır. Bazı çalışmalarda dindarlık 

artıkça psikolojik sıkıntıların arttığı yönünde bulgular mevcuttur. Örneğin; Hebert, 

Weinstein, Martine ve Shulz (2006), sağlık personelinde (hasta bakıcılar ve 

hemşireler) din ve maneviyatın psikolojik iyilik hali ve huzur gibi çeşitli psikolojik 

sağlık ölçekleri arasındaki ilişkiyi araştıran literatürü gözden geçirmiştir. Buna göre 

literatür taramasında konu ile ilgili 83 çalışma gözden geçirilmiştir. İncelemede din 

veya maneviyat ile psikolojik sağlık arasındaki ilişki veya kanıtların yeterince açık 

olmadığı tespit edilmiştir. 83 çalışma içerisinde, dindarlık ile psikolojik sağlık 

arasında 222 sonuç bulunmuş bu sonuçlar içerisinde dinin olumlu etkisine yönelik 42 

sonuç, olumsuz etkisine yönelik 6 sonuç, olumlu veya olumsuz herhangi bir ilişki 
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bulunamayan sonuç sayısı ise 174 olarak tespit edilmiştir. Bir anlamda iki değişken 

arasında herhangi bir ilişkinin yokluğunu ortaya koyan çalışmaların sayısı oldukça 

yüksek çıkmıştır. Nitekim yazarlar bütün bu sonuçlara dayanarak din ile psikolojik 

sağlık arasındaki ilişkinin rafine olmayan karmaşık süreçler içerdiğini, ölçümlerle 

ilgili sorunlar olduğunu, gelecekte çok daha iyi psikometrik ölçütlerle daha sağlıklı 

neticeler elde edilebileceği görüşünü belirtme ihtiyacı duymaktadırlar.  

Aynı şekilde Murphy (1998), (Akt. Dirik ve Günay, 2009) çalışmasında, dinin 

düşük seviyedeki umutsuzluk ve depresyonun bir işareti olduğunu bulmuştur. Dew 

ve arkadaşları (2008), dindarlık ve depresyon ilişkisine yönelik 21 çalışmayı 

incelemişlerdir. Ancak bu çalışmaların beşinde yüksek düzeyde dindarlık, düşük 

depresyon düzeyi ile bağlantılı bulunurken; dört çalışmada ise dindarlık düzeyi 

artıkça depresyon düzeyinin arttığı belirlenmiştir. Yine Türkiye’de Dirik ve 

Günay’ın (2009) altı farklı şehirden (Ankara, Bitlis, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir) 

433 (262 kadın, 171 erkek) kişi üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmada, örneklemde 

yer alan bireylerin psikolojik sıkıntı düzeylerinin düşük, dindarlık düzeylerinin 

oldukça yüksek olduğu (Ort.= 4.08, SS= 0.61, Min= 1, Maks= 5) belirlenmiştir. 

Ancak dindarlık düzeyi ile psikolojik sıkıntılardan sadece olumsuz benlik ile ilişkili 

bulunmuştur.  

Bahadır’ın (2002: 168) çalışmasında ise yüksek dindarlık düzeyine sahip olan 

bireylerin aynı zamanda yüksek oranda hayatlarını anlamlı buldukları bulgusuna yer 

verilmektedir. Ancak, Ağılkaya (2010) ‘yaşamı anlamlandırmada dini referanslar 

kullanılıyor mu?’ başlığı altında sorduğu soruyu analiz ettiği çalışmasında, 

katılımcıların %71’inin kullanmadıkları, %29’unun kullandıklarını saptamıştır. 

Yazara göre, bu sonuçta dikkat çekici olan, dini inancı bulunanların (16 kişi) ancak 

altısında hayatı anlamlandırmada dinin etkisinin görülmesidir; bu da örneklemin 

çoğunluğunda din mefhumunun hayatlarında belirleyici olmadığını göstermesi 

açısından önemlidir. 
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4.1. Ergenlerde Dindarlığın Psikolojik Sağlığın Alt Boyutlarına Etkisine 

Yönelik Bulgular ve Değerlendirme 

Bu başlık altında ergenlerde dindarlık düzeyi gruplarının psikolojik sağlığa 

etkisi alt boyutlar bağlamında analiz edilecek ve elde edilen bulgular ilgili literatür 

dikkate alınarak değerlendirilecektir. Bu bağlamda daha önce de ifade edildiği üzere 

aldıkları puanlar paraleleinde ergenler yüksek, orta ve düşük olmak üzere üç gruba 

ayrılmış, ancak düşük dindarlık grubunda çok az sayıda denek tespit edildiği için 

analizler iki grup üzerinden yani orta ve yüksek dindarlık düzeyi dikkate alınarak 

yapılmıştır. 

2. Hipotez: Ergenlerde dindarlık düzeyi grupları psikolojik sağlık alt boyutları 
açısından anlamlı farklılık göstermektedir. Dindarlık düzeyi yüksek grubun psikolojik 
sağlık alt ölçeklerinden aldıkları puanlar daha düşüktür. 

 

Tablo 40. Dindarlık Düzeyi Gruplarının Psikolojik Sağlık alt ölçeklerinden 

Aldıkları Puanların Farklılığına Dair T Testi Sonuçları 

DEĞİŞKENLER Dindarlık 
Düzeyi Sayı Ortalama Standart 

Sapma t değeri 

Depresyon 2,00 124 20,77 10,69902 ,960 
3,00 755 16,35 9,04555 ,329 

Anksiyete 2,00 124 18,08 9,37651 ,842 
3,00 755 14,08 8,06843 ,293 

Olumsuzbenlik 2,00 124 16,44 9,41570 ,845 
3,00 755 12,79 7,98443 ,290 

Somatizasyon 2,00 124 10,31 6,37496 ,572 
3,00 755 7,77 5,33845 ,194 

Hostilite 2,00 124 13,44 5,67021 ,509 
3,00 755 10,29 5,00100 ,182 

 

Yaptığımız analizler neticesinde, yukarıda detayları verilen psikolojik sağlık alt 

ölçekleri olan depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite 

boyutlarında orta düzey dindarlık grubunun yüksek düzey dindarlık grubundan daha 

yüksek puanlar aldıkları görülmüştür. Bir başka deyişle yüksek düzeyde dindarlarda 
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depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilitenin daha düşük 

düzeyde olduğu anlamına gelmektedir. Buna göre, dindarlığın yükselmesi ile birlikte 

depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite puanlarının düştüğü 

gözlenmektedir. Dolayısıyla bu sonuçlar ergenlerde dindarlığın farklı düzeylerinin 

psikolojik sağlık üzerinde farklı etkilere yol açtığını göstermektedir. Tablo 41, 42, 

43, 44 ve 45’te dindarlık düzeyleri ile depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, 

somatizasyon ve hostilite arasında ilişkiler ayrı ayrı ele alınıp incelenecek ve ilgili 

hipotezler doğrultusunda değerlendirilecektir. Bu nedenle şimdilik dindarlık düzeyi 

gruplarının psikolojik sağlık alt ölçekleri ile ilişkisine detaylı bir şekilde 

değinilmeyecektir.  

Araştırmamızda elde ettiğimiz bulguların, konu ile ilgili yapılan benzer 

çalışmaların bulguları ile benzerlik gösterdiğini belirtebiliriz. Nitekim, Glenn’in 

(1997) din, dindarlık ve psikolojik sağlık ilişkisini araştırdığı çalışmasında, dindar 

hastaların iyileşme süresinin daha çabuk gerçekleştiği yani dindarlıkla bedensel 

sağlık arasında pozitif korelasyon olduğu tespit edilmiş, dindarlık ve cinsiyet 

arasında ilişki olduğu (kadınlar daha dindar) belirlemiştir. Ancak din/dindarlık ile 

zihin sağlığı, yaş, gelir düzeyi, eğitim seviyesi ve coğrafi konumla herhangi bir 

bağlantı bulunamamıştır.  

Saydam ve Gençöz’ün (2005) 14-17 yaş arası 153 Anadolu lisesi öğrencisi 

üzerinde yaptıkları çalışmada gençlerde görülen davranış problemlerinin 

açıklanmasında cinsiyet, annenin eğitim düzeyi, aile ilişkileri, ebeveynin çocuk 

yetiştirme tutumu algısı ve benlik saygısı düzeyinin önemli faktörler olduğu 

bulunmuştur. Cinsiyet kısmında, dikkat sorunları kızlarda daha fazla bulunmuş, 

neden olarak aile işlevlerinin bozuk olması, ebeveynde gözlenen dikkat eksikliği ve 

kaygının davranış problemleriyle ilişkili olduğu tespit edilmiştir. 

4.2. Ergenlerde Dindarlık Düzeyi Gruplarının Depresyon Puanları ve 

Puanların Farklılığına Dair Bulgular 

Bu başlık altında ergenlerde dindarlık düzeyi gruplarının depresyon alt 

ölçeğinden aldıkları puanlar ve varsa puanlar arası farklılıklar ele alınıp 
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değerlendirilecektir. Aşağıdaki hipotez, hipoteze yönelik bulgular ve değerlendirme 

çalışmalarına bu doğrultuda yer verilmiştir.  

2.1. Hipotez: Ergenlerde dindarlık düzeyi grupları depresyon açısından anlamlı 

farklılık göstermektedir. Dindarlık düzeyi yüksek grubun depresyon puanı daha 

düşüktür. 

Tablo 41. Dindarlık Düzeyi Gruplarının Depresyon Puanları ve Puanların 

Farklılığına Dair T testi Sonucu  

DEĞİŞKENLER Dindarlik 
Düzeyi Sayı Ortalama Standart 

Sapma t Değeri 

Depresyon 
 

Orta 124 20,77 10,69902 
4.90* 

Yüksek 755 16,35 9,04555 

*P<.01 

Uygulanan t testi neticesinde, dindarlık düzeyi orta olanların puanlarının 

(x=20.77) yüksek olanlardan (x=16.35) anlamlı şekilde farklı olduğu (t=4.90, p<.01) 

tespit edilmiştir18. Anlamlı farklılık depresyon ölçeğinden daha yüksek puan alan 

dindarlık düzeyi orta (x=20,77) grup ile daha düşük depresyon puanına ulaşan 

yüksek grup (x=16,35) arasında gerçekleşmiştir. Buna göre, yüksek düzey dindarlığın 

ergenlerde depresyonu düşürdüğü sonucunu çıkarabiliriz. Bu sonuç, dindarlık düzeyi 

gruplarının depresyon açısından anlamlı farklılık göstereceğine dair hipotezimizi 

desteklemektedir.    

Ulaşılan bulgular genel olarak literatür ile uyumlu görünmektedir. Örneğin 

Yapıcı’nın (2007: 273-279) çalışmasında, Allah’ın varlığını iç dünyada kuvvetlice 

                                                 
18 Daha önce dini hayat ölçeği ile ilgili bilgi verilirken de değinildiği üzere, araştırmanın 

başlangıç aşamasında, dindarlık düzeyleri 3 gruba ayrılmış ve deneklerden dindarlık ölçeğinden 0-25 

puan alanlar, ‘düşük’ dindarlık düzeyi, 30-50 arası puan alanlar, ‘orta’ ve 55-69 arası puan alanlar, 

‘yüksek’ dindarlık düzeyi olarak belirlenmiştir. Ancak buı işlem neticesinde dindarlık düzeyi düşük 

grupta sadece 4 denek çıkmıştır. Dolayısıyla sayının az olmasının geçerli bir analiz fırsatı 

vermeyeceği düşüncesiyle değerlendirme orta ve yüksek dindarlık düzeyleri baz alınarak 

gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle varyans analizi yerine t testi uygulanmıştır. 
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hissetme ile depresyon düzeyi arasında ters yönlü bir ilişki (p<.01) tespit edilmiştir. 

Yazar “Allah inancı iç dünyalarında canlı bir şekilde var olan ve O’nu yanlarında ve 

yakınlarında hisseden gençlerin sorunlarıyla daha rahat başa çıktığı, bu sebeple 

depresyon düzeylerinin diğerlerine göre daha düşük olduğu söylenebilir.” şeklinde 

görüş belirtmektedir. 

Batı literatüründe dindarlıkla depresyon arasındaki ilişkiyi inceleyen çok 

sayıda çalışmanın varlığından söz edebiliriz. McCulluogh ve Larson’un (1999) 

psikolojik sağlık ve dini üç farklı yaklaşım çerçevesinde inceledikleri çalışmalarında, 

depresyon ile dini değişkenler arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğu neredeyse 

bütün araştırmalarla doğrulandığı tespit edilmiştir. 

Kroll ve Sheehan (1989) psikiyatri kliniğinde yatan 51 hastanın dini inançları, 

pratikleri ve tecrübelerini inceledikleri çalışmada, tüm hastalar içerisinde dinle en az 

ilgili olanların depresyonlu ve anksiyete bozukluğu olan hastalar olduğunu 

belirlemişlerdir (Aktaran: Koenig, Larson ve Weaver, 1998). 

Koenig, Larson ve Weaver (1998), konu ile ilgili yapılmış birçok araştırmadan 

örnekler vererek dindar bireylerin diğerlerine göre depresyona girme risklerinin daha 

düşük olduğunu aktarmaktadırlar. Yazarlar aynı zamanda depresyona girmiş 

hastaların dini faaliyetlere başladıktan sonra depresyondan kurtulma hızlarının % 70 

civarında arttığını da eklemektedirler.  Koenig ve Larson’un (2001), gerçekleştirdiği 

bir diğer çalışmada psikolojik sağlık ve din alanında yapılan literatür çalışması 

analizi yapılmış ve dindarlık ile depresyon ilişkisini inceleyen 101 çalışmanın 

65’inde ters yönlü (negatif) ilişki tespit edilmiştir. 

Almeida, Neto ve Koenig (2006) ise son yirmi yıl içerisinde din ve psikolojik 

sağlık ilişkisini inceleyen 850 çalışmayı sistematik bir gözden geçirme çalışmasında, 

din ile depresyon, intihar düşüncesi ve girişimi, madde kullanımı, istismar ve alkol 

kullanımı arasında negatif ilişki bulmuşlardır. Williams ve Sternthal (2007), 

Avustralya ve ABD’de maneviyat/din ve sağlık ilişkisini inceleyen literatüre 

çalışmasında, 147 çalışmada dindarlık ile depresif belirtiler arasında ters ilişki tespit 

edilmiştir. 
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Elliassen, Taylor ve Lloyd (2005), 1803 kişi üzerinde öznel dindarlık seviyesi 

ile depresyon arasındaki ilişkiyi incelediler. Depresif belirtilere en fazla “orta” 

düzeyde dindar olanlar ve kadın olanlarda rastlandı. Bunu "yüksek" ve “düşük” 

dindarlık seviyeleri takip etmiştir. Depresif belirtilere en az düzeyde “düşük” 

dindarlar grubunda rastlandı. “biraz dindarım” diyenler stres ve depresyona maruz 

kaldıklarında daha çok dini başa çıkma gündemlerine müracaat ediyor ve etkilerini 

hissediyorlar. Bu bulgular bizim çalışmamızla da birebir örtüşmektedir. Şöyle ki, 

araştırmamızda depresyon ölçeğinden en yüksek puanı alan dindarlık düzeyi orta 

(x=20,77) grup ile, ikinci sırada en yüksek depresyon puanına ulaşan yüksek grup 

(x=16,35) arasında gerçekleşmiştir.  

Buradaki ilginç ve beklenmeyen sonuç biraz dindar olan bireylerde depresyon 

düzeyinin en düşük çıkması bilgisidir. Din, ortaya koyduğu yaşam tarzı ve kurallar 

bütünlüğüyle bireylerin vicdanlarında olumsuz bir davranış sonrasında suçluluk 

duygularının açığa çıkmasına yol açmaktadır. Çoğu zaman depresyona girmede 

suçluluk duygularının etken olduğu ilgili yazında belirtilmektedir. Dindarlık düzeyi 

düşük olan bireylerde suçluluk duygusu daha az olacağından doğal olarak depresyon 

puanları da düşük çıkacaktır. Benzer şekilde, Salsman ve Carlson (2005), sağlıklı bir 

dini iman ile depresyon arasında ters yönde (negatif) bir ilişki tespit etmişlerdir. 

Bir diğer çalışmada McCulluogh ve Larson (1999) ise, dinlerine güçlü bir 

bağlılık geliştiren kişilerin daha az major depresyona yakalandıklarını, kendilerini 

dindar olarak görmeyen kişilerin bunlara nazaran % 55 daha fazla depresyon teşhisi 

aldıklarını belirtmektedirler.  

Yine Kennedy ve öğrencileri (1996), sıklıkla dini aktivelere katılan kimselerde 

depresyon oranı daha az olduğu bulgusuna ulaşmışlardır.. İki yıl süren takip 

sonucunda deneklerin yaşları, cinsiyetleri, sağlık sorunları ve sosyal konumları fark 

etmeksizin dine bağlılığı fazla olanların daha az depresyona girdikleri 

gözlemlenmiştir (Koenig, Larson ve Weaver, 1998). Benzer sonuçlar Koenig, Larson 

ve Weaver’in (1998),  4000 yaşlı insan üzerinde yaptığı çalışmada ve Wink, Dillon 

ve Larson’ın (2005), din (maneviyat, dindarlık) ile depresyon ve sağlık ilişkisini yaşlı 

bireyler üzerinde inceledikleri çalışmalarında da görülmüştür.  
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Matthews ve arkadaşları (1998), dindarlık düzeyi arttıkça depresif belirtilerin 

azalmakta olduğunu, dindar depresif hastaların diğerlerine göre daha çabuk 

iyileştiğini, özetle dinin depresyona karşı koruyucu bir faktör olduğunu tespit 

etmişlerdir. Wright, Frost ve Wisecarver (1993), tamamen ergenler (451 ergen) 

üzerinde yaptıkları çalışmada, kiliseye sık sık devam etmenin diğerlerine göre 

depresyon belirtilerini azalttığını, yine topluca yapılan ve bireysel yapılan dini 

uygulamaların hayatın anlam kazanmasında ergenlere yol gösterici olduğu ve sosyal 

desteğinde anlam oluşturmada etkili olduğu bulgularına ulaşılmıştır.  

Benzer bulgular Cotton ve arkadaşlarının (2005), ergenlerde maneviyatın 

depresif belirtilerle, riskli sağlık davranışları üzerindeki etkisini araştırdıkları 

çalışmalarında da teyit edilmiştir. Larson ve Larson (2003), din ve maneviyatın 

fiziksel ve ruhsal sağlık üzerindeki etkisini araştıran 1200 deneysel araştırmayı 

inceledikleri kapsamlı çalışmada, dinin depresyon ve belirtilerine karşı koruyucu 

işleve sahip olduğu bilgisine ulaşılmıştır. 

Pearce, litte ve Perez (2003), 744 ergen üzerinde dindarlık ile depresif belirtiler 

arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında; dindarlığın farklı boyutları ile 

depresif belirtiler arasında negatif ilişki sonucuna ulaşmışlardır (ayrıca bkz. Maltby 

ve Day, 2003). Exline Yali ve Sanderson, (2000), dinden/tanrıdan uzaklaşmanın 

öğrencilerde yabancılaşma, kafa karışıklığı ve depresyonla bağlantılı olduğu 

belirlemişlerdir. 

Wright, Frost ve Wisecarver (1993),  451 ergen üzerinde yaptıkları çalışmada, 

kiliseye sık sık devam etmenin diğerlerine göre depresyon belirtilerini azalttığını, 

yine topluca yapılan ve bireysel yapılan dini uygulamaların hayatın anlam 

kazanmasında ergenlere yol gösterici olduğu ve sosyal desteğin de anlam 

oluşturmada etkili olduğunu belirtmektedir.  

Molock ve arkadaşları (2006), umutsuzluk ve depresyonun Afro-Amerikalı 

gençlerde intihar düşüncesi ve eğilimleri için risk faktörü olup olmadığını 

araştırmışlardır. Çalışmalarında, ergenlerin bireysel dini başa çıkma tarzını 

kullanmalarının depresyon, umutsuzluk ve buna bağlı olarak intihar girişimlerini 
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artırdığını ancak cemaatle gerçekleşen dini başa çıkma tarzının ise yaşamak için 

olumlu nedenler bulmayla olumlu bir ilişki gösterdiğini tespit etmişlerdir. 

Güven (2008), depresyon ve dindarlık ilişkisini araştırdığı çalışmasında, öznel 

dindarlık ve genel dindarlık ile depresyon arasında negatif anlamlı bir ilişki tespit 

etmiştir. Buna göre, dindarlık düzeyi arttıkça, depresyon düzeyleri anlamlı bir şekilde 

azalmaktadır. Dindarlığın boyutları ile depresyon düzeyleri arasında ise kuvvetli bir 

ilişkiye rastlanmamış, sadece dindarlığın etki boyutu ile depresyon düzeyleri 

arasında negatif yönlü bir ilişki belirlenmiştir. Şengül’ün (2007: 154) araştırmasında 

ise, dindarlığın bilgi-ibadet boyutu ile depresyon arasında anlamlı negatif ilişki 

bulgularına ulaşılmıştır. Din ve depresyon arasındaki ilişkinin araştırıldığı (Apaydın, 

2010) literatür incelemesinde (101 araştırma incelenmiş) ise, dindar olan bireylerin 

dindar olmayan bireylere göre üçte iki oranında daha az depresif semptom 

gösterdikleri tespit edilmiştir.  

Özetleyecek olursak, din ve depresyon ilişkisini araştıran çalışmalarda; dinin 

depresyon ve belirtilerine karşı koruyucu işleve sahip olduğu, depresif semptomları 

ve riskli davranışları (sigara vb.) azalttığı, topluca yapılan dini pratiklerin diğerlerine 

göre depresyon belirtilerini daha fazla azalttığını, dindarlık seviyesi ile depresyon 

arasında negatif ilişki (dindarlık düştükçe depresyon artıyor) olduğu bulguları ilgili 

yazınla da desteklenmektedir.  

Sonuç olarak bu veriler ışığında Dindarlık düzeyi grupları depresyon açısından 

anlamlı farklılık göstermektedir. Dindarlık düzeyi yüksek grubun depresyon puanı 

daha düşüktür. şeklindeki hipotezimizin doğrulandığını ve ilgili literatür ile de 

uyumlu olduğunu ifade edebiliriz. 

4.3. Ergenlerde Dindarlık Düzeyi Gruplarının Anksiyete Puanları ve Puanların 

Farklılığına Dair Bulgular 

Çalışmamızın bu aşamasında, ergenlerde dindarlık düzeyi gruplarının anksiyete 

alt ölçeğinden aldıkları puanlar ve varsa puanlar arası farklılıklar ele alınıp 

değerlendirilecektir. Daha sonra konu ile ilgili yapılmış literatür çalışmalarından 

örnekler sunulacaktır.  
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2.2. Hipotez: Ergenlerde dindarlık düzeyi grupları anksiyete açısından anlamlı 

farklılık göstermektedir. Dindarlık düzeyi yüksek grubun anksiyete puanı daha 

düşüktür. 

Tablo 42. Dindarlık Düzeyi Gruplarının Anksiyete Puanları ve Puanların 

Farklılığına Dair T Testi Sonucu 

 DEĞİŞKENLER Dindarlık 
Düzeyi Sayı Ortalama Standart 

Sapma t Değeri 

Anksiyete 
Orta 124 18,08 9,37651 

4.99* 
Yüksek 755 14,08 8,06843 

*P<.01 

Dindarlık düzeyi gruplarının anksiyete puanları ve puanların farklılığına dair t 

testi sonucunda, dindarlık düzeyi yüksek olanların anksiyete puanlarının (x=14.08)  

orta olanlardan (x=18.08) anlamlı şekilde düşük olduğu (t=4.99, p<.01) tespit 

edilmiştir. Bu bulgular ilgili hipotezimizin doğrulandığını göstermektedir. 

Konu ile ilgili yazında dindarlığın artması ile anksiyetenin azalması ilişkisini 

ortaya koyan çalışmalar daha fazla olsa da farklı bulguları da görmek mümkündür. 

Örneğin, Sanua (1998; 5-6), din ile psikolojik sağlık arasındaki ilişkiyi inceleyen 

birçok araştırmayı analizinde, bazı araştırmalarda dindar bireylerde daha yüksek 

anksiyete bazen de düşük anksiyete çıkan sonuçların mevcut olduğunu aktarır. Aşırı 

dindar öğrencilerin diğer dindar öğrencilere göre daha yüksek düzeyde dini endişeye 

sahip olduklarını gösteren çalışmalar (Fleischer ve Davis, 2004) vardır. Ancak bu 

bilgi, bizim araştırmamızdaki orta düzeyde dindarlığın ergenlerde anksiyete artışına 

neden olduğu, buna karşın yüksek düzey dindarlığın ergenlerde anksiyeteyi 

düşürdüğü bulgusu ile uyuşmamaktadır. 

 Bir başka çalışmada Koenig ve Larson (2001),  din ile psikolojik sağlık 

alanında yapılan literatür çalışmasını analiz etmişler ve dindarlık ile anksiyete 

ilişkisini araştıran 76 çalışmanın 41’inde ters yönlü (negatif ) ilişki bilgisine 

ulaşmışlardır. 
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Williams ve Sternthal’ın (2007), gerçekleştirdiği literatür çalışmasında, 17 

çalışmada dini katılım (cemaatle yapılan uygulamalar) ve içeri dönük dindarlık ile 

düşük anksiyete oranın da olumlu ilişki, dışa dönük dindarlık ile anksiyete arasında 

olumsuz ilişki tespit edilmiştir ki, bu da dindar olan öğrencilerin duygusal yaşamların 

da daha az psikolojik kaygı ve depresyon hissi ile karşılaştıkları sonucunu 

doğurmaktadır (Fleischer ve Davis, 2004).  

Buna karşın birçok çalışma dindarlığın/dini ibadetlerin kaygı üzerindeki 

olumlu etkisini göstermektedir. Örneğin; Koenig (1993), 1299 yetişkinle 

gerçekleştirdiği çalışmada özel dini pratiklerin artmasıyla kaygıda azalma olduğunu 

tespit etti. Yine Koenig (1988), 263 yaşlı bireyle çalıştı ve ibadetin, dini inancın 

ölüm kaygısını azalttığı buldu  (akt. Worthington ve arkadaşları, 1996). 

Maltby ve Day (2000; 2003) ise, dışa dönük dindarlık ile kaygı arasında pozitif 

ilişkinin olduğunu, dolayısıyla içe dönük dindarların daha az kaygılı olduklarını 

aktarmaktadırlar. 

Şengül’ün (2007) 336 yetişkin üzerinde gerçekleştirdiği dindarlık ve ruh 

sağlığı çalışmasında, dindarlığın bilgi-ibadet boyutu ve tecrübe-etki boyutu ile ruh 

sağlığının anksiyete alt ölçeği arasında anlamlı negatif ilişkilerin olduğu 

saptanmıştır. Başka bir deyişle, dindarlığın bilgi-ibadet boyutu ve tecrübe-etki 

boyutu düzeyi yükseldikçe, anksiyete belirtilerinde bir düşme görülmektedir. 

Yapıcı ve Kayıklık’ın (2005) üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirdikleri 

dindarlığın öz saygı ve kaygı ile ilişkisinin araştırıldığı çalışmada, dindarlık ile kaygı 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Oldehinkel, Verhulst ve Ormel (2011) ise, ergenlik ve genç ergenlik 

döneminde, negatif dini inancın ve dini şüphenin anksiyete ve depresyonla bağlantılı 

olduğunu, dini şüphenin anksiyete ve depresyonu arttırırken yüksek dini inancın ise 

anksiyete ve depresyona karşı koruyucu olduğunu tespit etmişlerdir. Bu bilgi orta 

düzeyde dindarlığın ergenlerde anksiyete artışına neden olduğu, buna karşın yüksek 

düzey dindarlığın ergenlerde anksiyeteyi düşürdüğü hipotezimiz ve bulgumuz ile 

örtüşmektedir. 
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4.4. Ergenlerde Dindarlık Düzeyi Gruplarının Olumsuz Benlik Puanları 

ve Puanların Farklılığına Dair Bulgular 

Bu başlık altında ergenlerde dindarlık düzeyi gruplarının Olumsuz Benlik alt 

ölçeğinden aldıkları puanlar ve varsa puanlar arası farklılıkların analiz çalışmalarına 

yer verilecek ve sonrasında bulgular konu ile ilgili literatürle karşılaştırılacaktır.  

2.3. Hipotez: Ergenlerde dindarlık düzeyi grupları olumsuz benlik açısından anlamlı 

farklılık göstermektedir. Dindarlık düzeyi yüksek grubun olumsuz benlik puanı daha 

düşüktür. 

Tablo 43. Dindarlık Düzeyi Gruplarının Olumsuz Benlik Puanları ve Puanların 

Farklılığına Dair T Testi Sonucu 

DEĞİŞKENLER Dindarlık 
Düzeyi Sayı Ortalama Standart Sapma t Değeri 

Olumsuz Benlik 
Orta 124 16,44 9,41570 

4.59* 
Yüksek 755 12,79 7,98443 

*P<.01 

Araştırmamızda kullandığımız t testi sonucuna göre, gruplar arasında anlamlı 

farklılık vardır ve bu farklılık olumsuz benlik ölçeğinden en yüksek puanı alan 

dindarlık düzeyi orta (x=16,44) grup ile yüksek dindarlık grubu (x=12,79) arasında 

gerçekleşmiştir (t=4.59, p<.01).   

Ulaşılan bulgulara göre, orta düzey dindarlığın ergenlerde olumsuz benlik 

artışına neden olduğu, buna karşın yüksek düzey dindarlığın ergenlerde olumsuz 

benliği düşürdüğü sonucuna ulaşmaktayız. Elimizdeki bu veriler, dindarlık 

düzeylerinin olumsuz benlik açısından farklılık göstereceğine dair hipotezimizi 

desteklemektedir.  

Din/dindarlık ve özsaygı/olumsuz benlik ile ilgili araştırmalarda depresyon ve 

anksiyete de olduğu gibi genel bir bütünlük görmek pek mümkün görünmemektedir. 

Her ikisi arasında olumlu ilişkiden söz eden yayınların yanı sıra herhangi bir ilişki 
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olmadığını ortaya koyan ve olumsuz ilişkiden söz eden araştırmaların mevcut 

olduğunu da belirtmekte fayda var.  

Örneğin, Maltby ve Day (2003), dindarlık tipi, dinsel yönelim ile psikolojik 

sağlık arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarında içe dönük dindarlığın özsaygıyı 

daha olumlu etkilediğini belirtiyorlar. Bir başka çalışmalarında Maltby ve Day 

(2000), 188' i kız 172' si erkek toplam 360 üniversite öğrencisi üzerinde 

gerçekleştirdikleri incelemede, içe dönük dindarlık ile öz saygı düzeyi arasında 

yüksek anlamlı bir pozitif korelasyon varlığından söz etmişlerdir. 

Şahin’in (2007: 183) 2005-2006 yıllarında 552 ergen üzerinde gerçekleştirdiği 

dindarlık ve benlik ilişkisini araştırdığı çalışmasında, yaş, cinsiyet, öğrenim görülen 

okul, sınıf, ailenin ekonomik düzeyi, hayatın en uzun süresinin geçtiği yerleşim 

birimi, anne-baba durumu, dini hayatın şekillenmesinde etkili olan din eğitimi türü 

ve ailenin dindarlık düzeyi değişkenleriyle birlikte değerlendirildiğinde, ergenlerde 

benlik imgesini açıklayan en önemli faktörün dindarlık olduğu tespit edilmiştir. 

Şahin, bu sonuçlar doğrultusunda ergenlerde dindarlık ile benlik imgesi arasında 

pozitif yönde, anlamlı ve güçlü bir ilişkinin olduğunu belirtmektedir. Şahin’in (2005) 

ergenlerde dindarlık ve benlik saygısı araştırdığı bir diğer çalışmasında da benzer 

sonuçlar çıkmış, dindarlıkla benlik saygısı arasında anlamlı bir ilişki olduğu, 

dindarlık yükseldikçe benlik saygısının da yükseldiği tespit edilmiştir.  

Nitekim Türkiye’de yapılan diğer çalışmalarda da benzer sonuçlar elde 

edildiğini görmekteyiz. Örneğin Koç’un (2003), ergenlerde benlik tasarımı ve 

dindarlık arasında ilişkiyi incelediği çalışmasında, her iki değişken arasında pozitif 

yönde anlamlı bir ilişki belirlenmiş, Sümertaş’ın (2003), içedönük dindarlıkla benlik 

tasarımı araştırmasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki ve son olarak Eser’in (2005) 

iman gelişimi ve benlik saygısını incelediği araştırmada da pozitif yönde anlamlı bir 

ilişki (akt. Şahin, 2007: 137-138)  belirlenmiştir. 

Şengül’ün (2007) dindarlık ve ruh sağlığı konulu çalışmasında ise, dindarlığın 

bilgi-ibadet boyutu ve tecrübe-etki boyutu ile ruh sağlığının olumsuz benlik alt 

ölçeği arasında anlamlı negatif ilişkilerin olduğu belirlenmiştir. 
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Dirik ve Günay’ın (2009) araştırmasında ise, dindarlık ile olumsuz benlik 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yazarlara göre dindarlık, benlik saygısı ile 

yakından ilişkilidir. Nitekim Ball ve arkadaşlarının (2003) gerçekleştirdiği 

çalışmada, seksüel aktivite, benlik saygısı ve genel psikolojik fonksiyonlar arasındaki 

ilişki incelenmiş, dinin ergenlerin hayatında önemli bir role sahip olduğu, dindarlık 

düzeyinin yükselmesi ile ergenlerin benlik saygılarının da yükseldiği bulgusuna 

ulaşılmıştır (akt. Dirik ve Günay, 2009). 

Yapıcı’nın (2007: 267-275) ruh sağlığı ve din araştırmasında ise, öz saygı ile 

dindarlık arasındaki ilişki; öz saygı düzeyi yükseldikçe içe dönük dinsel eğilim 

puanlarında kısmi bir artış görülse de, bu durum anlamlılık düzeyine ulaşmamıştır 

(p>.05). Başka bir deyişle yazara göre, dindarlığın içe ya da dışa dönük bir karakter 

arz etmesiyle öz saygı arasında anlamlılık seviyesine erişen herhangi bir ilişki 

mevcut değildir. Yapıcı’nın (2004) üniversite gençleri üzerinde gerçekleştirdiği bir 

diğer çalışmada, ilahiyat fakültesi öğrencilerinin diğerlerine göre öz saygı 

düzeylerinin daha düşük olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Yapıcı ve Zengin’in (2003) 

birlikte gerçekleştirdikleri çalışmada, ilahiyat fakültesi öğrencilerinin dinin etkisini 

hissetme ile öz saygı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Üniversite öğrencilerinden oluşan 239 kişilik bir örneklem grubunda yapılan 

araştırmada, kendini gerçekleştirme ve dindarlığın bazı alt boyutları arasında anlamlı 

ilişkiler tespit edilmiştir (Ayten, 2005). Yine Yapıcı ve Kayıklık’ın (2005) üniversite 

öğrencileri üzerinde gerçekleştirdikleri dindarlığın öz saygı ve kaygı ile ilişkisinin 

araştırıldığı çalışmada, dindarlık ile öz saygı arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. İlginç olan bulgu ise, hiç dindar değilim diyenlerin öz saygı 

düzeyleri kendilerini biraz dindar, dindar ve çok dindar olarak algılayanlardan daha 

yüksek çıkmasıdır. Yazarlar bu sonucu dindar bireylerin daha fazla dinsel kaygılar, 

kararsızlıklar ve bunlardan kaynaklanan suçluluk duygularının olması ile 

açıklamışlardır. Benzer bir sonuç ve yorumu tarafımızdan dindarlık ile depresyon 

ilişkisine yönelik değerlendirmede gerçekleştirilmişti. Son olarak, benzer şekilde 

Donahue ve Benson (1995), ABD’deki 30.000 ergen üzerinde din ve psikolojik iyilik 

hali ilişkisini araştırdıkları geniş çaplı çalışmalarında; dindarlık ile birçok psikolojik 
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sağlık alt ölçekleri arasında olumlu bir ilişki bulmalarına rağmen, dindarlık ile 

özsaygı arasında anlamlı bir ilişki tespit edememişlerdir.   

4.5. Ergenlerde Dindarlık Düzeyi Gruplarının Somatizasyon Puanları ve 

Puanların Farklılığına Dair Bulgular 

Çalışmamızın bu aşamasında, ergenlerde dindarlık düzeyi gruplarının 

somatizasyon alt ölçeğinden aldıkları puanlar ve varsa puanlar arası farklılıklar 

analiz edilip konu ile ilgili yapılmış literatür çalışmaları ile desteklenecektir.  

2.4. Hipotez: Ergenlerde dindarlık düzeyi grupları somatizasyon açısından anlamlı 

farklılık göstermektedir. Dindarlık düzeyi yüksek grubun somatizasyon puanı daha 

düşüktür. 

Tablo 44. Dindarlık Düzeyi Gruplarının Somatizasyon Puanları ve Puanların 

Farklılığına Dair T Testi Sonuçu 

DEĞİŞKENLER Dindarlık 
Düzeyi Sayı Ortalama Standart Sapma t Değeri 

Somatizasyon 
Orta 124 10,31 6,37496 

4.77* 
Yüksek 755 7,77 5,33845 

*P<.01 

Analiz sonuçlarına baktığımızda, ergenlerde dindarlık düzeyi orta olanların 

somatizasyon puanlarının (x=10,31) yüksek olanlardan (x=7,77)  anlamlı şekilde 

farklı olduğu (t=4.77, p<.01) görülmektedir. 

Ulaşılan bulgulara göre, orta düzey dindarlığın ergenlerde somatizasyon 

artışına neden olduğu, buna karşın yüksek düzey dindarlığın ergenlerde 

somatizasyonu düşürdüğü sonucuna ulaşmaktayız. Elimizdeki bu veriler ilgili 

hipotezimizi doğrulamaktadır. 

Dindarlık ile psikolojik sağlık alt ölçeklerinden birisi olan somatizasyon, yani 

psikolojik sıkıntı ve stresin fiziksel belirtilere dönüşmesi arasında herhangi bir ilişki 

var mıdır? Araştırmaların bu soruya farklı cevaplar verdiğini ve bir kısmı olumlu 

gösterirken bir kısmının ise olumsuz sonuçlar gösterdiğini görmekteyiz. Örneğin, 



248 
 

Salsman ve Carlson (2004), dini yönelim ile somatizasyon arasında pozitif yönde bir 

ilişki belirlemişlerdir. Başka bir deyişle, dini yönelim artıkça bireylerde somatik 

yakınmalarda artmaktadır. Benzer şekilde Angel ve Guanaccia (1989) da gelişmiş 

toplumlarda kenar mahallelerde yaşayan dindar kesimin somatizasyona daha fazla 

meyilli olduklarını bulmuşlardır (akt. Dirik ve Günay, 2009).  

Glenn (1997) ise, din/dindarlık ve psikolojik sağlık ilişkisini araştırdığı 

çalışmasında, dindar hastaların iyileşme süresinin daha çabuk gerçekleştiği yani 

dindarlıkla bedensel sağlık arasında pozitif korelasyon olduğunu aktarır. Aukst ve 

Margetic’in (2005), dindarlık ile zihinsel ve fiziksel sağlık arasındaki ilişkiyi 

araştırdıkları literatür çalışmasında, dini teslimiyetin daha iyi zihinsel ve fiziksel 

sağlık sonuçlarını ortaya koyarak dinin olumlu etkisini ortaya koymaktadır 

demektedirler. Yazarlara göre, çok az çalışma dinin herhangi bir etkisinin olmadığını 

söylemektedir.  

4.6. Ergenlerde Dindarlık Düzeyi Gruplarının Hostilite Puanları ve 

Puanların Farklılığına Dair Bulgular 

Bu başlık altında ergenlerde dindarlık düzeyi gruplarının hostilite alt 

ölçeğinden aldıkları puanlar ve varsa puanlar arası farklılıklar ele alınıp 

değerlendirilecektir. Aşağıdaki hipotez, hipoteze yönelik bulgular ve değerlendirme 

çalışmalarına bu doğrultuda yer verilmiştir.  

2.5. Hipotez: Ergenlerde dindarlık düzeyi grupları hostilite açısından anlamlı 

farklılık göstermektedir. Dindarlık düzeyi yüksek grubun hostilite puanı daha 

düşüktür. 

Tablo 45. Dindarlık Düzeyi Gruplarının Hostilite Puanları ve Puanların 

Farklılığına Dair T Testi Sonuçu 

DEĞİŞKENLER Dindarlık Düzeyi Sayı Ortalama Standart Sapma t Değeri 

Hostilite 
 

Orta 124 13,44 5,67021 
6.36* 

Yüksek 755 10,29 5,00100 
*P<.01 
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Hostilite alt ölçeğine adir analiz sonucunda, dindarlık düzeyi yüksek olanların 

hostilite puanlarının (x=10,29)  orta olanlardan (x=13,44) anlamlı şekilde düşük ve 

aralarında anlamlı farklılık olduğu (t=6.36, p<.01) tespit edilmiştir. Ulaşılan 

bulgulara dayanarak yüksek düzey dindarlığın ergenlerde hostiliteyi düşürdüğü 

sonucunu çıkarabiliriz. Elimizdeki bu sonuçlar ilgili hipotezimizi doğrulamaktadır.  

Çalışmaların büyük çoğunluğunda dindarlık ile hostilite arasında negatif yönde 

bir ilişkinin varlığını gösteren sonuçlar mevcuttur (bkz. Kark ve Carnel, 1996; 

Salsman ve Carlson, 2004; akt. Dirik ve Günay, 2009). 

Koening ve Larson’a (2007) göre dindarlığın antisosyal davranışlara karşı 

koruyucu bir faktör ve toplumun onayladığı davranışlar üzerinde olumlu etkilere 

sahip olduğu bilinmektedir. Yazarlar, dindarlık, anti sosyal davranış ve özgeci 

davranış ilişkilerini ikizler üzerinde (165 tek yumurta, 100 çift yumurta ikizleri) 

çalışmışlar ve dindarlığın (dua, kiliseye devam etme, dini gruba devam etme dini 

hayata önem verme vs.) özgeci (fedakâr) davranışlarla pozitif, anti sosyal 

davranışlarla negatif ilişkili olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. 

Larson ve Larson (2003), din ve maneviyatın fiziksel ve ruhsal sağlık 

üzerindeki etkisini araştıran 1200 deneysel araştırmayı inceledikleri çalışmalarında 

din ve maneviyatın, bireyin iç huzurunu arttırıcı, sıkıntılarla mücadelede güçlü bir 

başa çıkma unsuru olduğu ve böylelikle öfke ve kızgınlığın kontrol edilmesinde 

oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirtmektedirler. 

Şengül’ün (2007: 154) araştırmasında ise, dindarlığın bilgi-ibadet boyutu ve 

tecrübe-etki boyutu ile hostilite arasında anlamlı negatif ilişki bulgularına 

ulaşılmıştır. Yazar, bu bulgulara dayanarak bilgi-ibadet yönünden ve sosyal yönden 

dindarlıkları yüksek olan deneklerin öfke ve düşmanlık duygularının anlamlı şekilde 

azaldığını aktarmaktadır. 

Donahue ve Benson (1995), ABD’deki 30.000 ergen üzerinde din ve psikolojik 

iyilik hali ilişkisini araştırdıkları geniş çaplı çalışmalarında, dindarlık ile pozitif 

sosyal değerler, davranışlar arasında olumlu ilişki tespit etmişlerdir. Yine dindarlık 

ile pozitif sosyal değerler, davranışlar arasında olumlu ilişki, dindarlık ile intihar 
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düşüncesi ve girişimi, madde bağımlılığı, erken cinsel ilgi ve suçla negatif bir ilişki 

bulmuşlardır. 

Dindarlık ile öfke ve kaygı arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir başka 

incelemede Jang ve Johnson (2004) Afro-Amerkalı yetişkinler üzerinde çalışmış ve 

dindar olan zencilerin az dindar ve hiç dindar olmayanlara göre daha az öfke ve az 

kaygı belirtisi gösterdikleri saptanmıştır (akt. Yapıcı, 2007. 112). 

Ancak Sanua (1998), dinden yoksun evlerde yetişen bireylerin ahlaki kurallara 

aykırı hareket etmesinin muhtemel olduğu şeklindeki varsayımlara karşın bazı 

araştırmalarda bunun tersi sonuçların olduğunu aktarır.  Kuşkusuz negatif sonuçların 

çıkmasında dindarlık ile sosyal davranışlar arasındaki farlılıkta dikkate alınmalıdır. 

Koenig, McGue, Krueger ve Bouchard’ın (2006) da ifade ettiği gibi birey ile içinde 

yaşadığı sosyal çevresi arasındaki ilişkinin niteliği, bireyin dini inançlarını ne oranda 

yerine getirdiği ve içselleştirdiği, dini grubuyla bir bütünleşme gerçekleştirip 

gerçekleştirmediği ve dini inancını davranışlara yani eyleme geçirip geçirmediği gibi 

faktörler bireyin davranışlarının yordayıcısı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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5. ERGENLERDE PSİKOLOJİK SAĞLIK ALT ÖLÇEKLERİNİN 

PUANLARI VE PUANLARIN FARKLILIĞINA DAİR BULGULAR 

Bu bölümde, ergenlerde psikolojik sağlık alt ölçekleri içerisinde yer alan 

depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite arasındaki ilişkiye 

yönelik puanlar ve varsa puanlar arası farklılıklar değerlendirilecektir. Aşağıdaki 

hipoteze yönelik bulgular ve değerlendirme çalışmalarına yer verilmiştir.  

3. Hipotez: Ergenlerde psikolojik sağlık alt ölçekleri içerisinde yer alan depresyon, 

anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite arasında pozitif yönde anlamlı 

ilişki vardır. 

Tablo 46. Ergenlerde Psikolojik Sağlık Alt Ölçekleri Arasındaki İlişkiye Yönelik 

Pearson Korelasyon Katsayısı Sonucu 

Değişkenler Depresyon Anksiyete Olumsuzb Somatiza Hostilite

Depresyon 

Pearson 
Correlation 1 ,77** ,76** ,64** ,65** 

Sig. (2-
tailed) , ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1009 1009 1009 1009 1009

Anksiyete 

Pearson 
Correlation ,77** 1 ,77** ,70** ,69** 

Sig. (2-
tailed) ,000 , ,000 ,000 ,000 

N 1009 1009 1009 1009 1009

Olumsuzb 

Pearson 
Correlation ,76** ,77** 1 ,60** ,62** 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 , ,000 ,000 

N 1009 1009 1009 1009 1009

Somatizas 

Pearson 
Correlation ,64** ,70** ,60** 1 ,56** 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 , ,000 

N 1009 1009 1009 1009 1009

Hostilite 

Pearson 
Correlation ,65** ,69** ,62** ,56** 1 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 , 

N 1009 1009 1009 1009 1009
**p<.001 
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Araştırmamızda, psikolojik sağlığın alt ölçekleri arasındaki ilişkide şu şekilde 

oluşmuştur; depresyon ile somatizasyon (r=.64, P<.001), hostilite (r=.65, P<.001), 

anksiyete (r=.77, P<.001) ve olumsuz benlik (r=.76, P<.001) arasında pozitif yönde 

anlamlı, güçlü bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre deneklerde 

depresyon alt ölçeğinden alınan puan arttıkça, somatizasyon, hostilite, anksiyete ve 

olumsuz benlikten alınan puanlar da artmaktadır. Başka bir deyişle bireylerde 

depresyonun yüksek olması yukarıda sıralanan diğer psikolojik sağlık alt ölçeklerini 

de arttırmaktadır. 

 Benzer şekilde somatizasyon ile depresyon (r=.64, P<.001), hostilite (r=.56, 

P<.001), anksiyete (r=.70, P<.001) ve olumsuz benlik (r=.60, P<.001) arasında 

pozitif yönde anlamlı, güçlü bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlarda 

deneklerde somatizasyon alt ölçeğinden alınan puan arttıkça, depresyon, hostilite, 

anksiyete ve olumsuz benlikten alınan puanlar da artmaktadır. 

Yine hostilite ile depresyon (r=.77, P<.001), somatizasyon (r=.56, P<.001), 

anksiyete (r=.69, P<.001) ve olumsuz benlik (r=.62, P<.001) arasında pozitif yönde 

anlamlı, güçlü bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlarda deneklerde 

hostilite alt ölçeğinden alınan puan arttıkça, depresyon, somatizasyon, anksiyete ve 

olumsuz benlikten alınan puanlar da artmaktadır. 

Anksiyete ile depresyon (r=.77, P<.001), somatizasyon (r=.70, P<.001), 

hostilite (r=.69, P<.001) ve olumsuz benlik (r=.77, P<.001) arasında pozitif yönde 

anlamlı, güçlü bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlarda deneklerde 

anksiyete alt ölçeğinden alınan puan arttıkça, depresyon, somatizasyon, hostilite ve 

olumsuz benlikten alınan puanlar da artmaktadır. 

Son olarak olumsuz benlik ile depresyon (r=.76, P<.001), somatizasyon (r=.60, 

P<.001), hostilite (r=.62, P<.001) ve anksiyete (r=.77, P<.001) arasında pozitif yönde 

anlamlı, güçlü bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlarda deneklerde 

anksiyete alt ölçeğinden alınan puan arttıkça, depresyon, somatizasyon, hostilite ve 

anksiyeteden alınan puanların arttığını göstermektedir. 
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Ergenlik yetişkinliğe oranla, depresif belirtilerin daha çok görüldüğü dönem 

olarak değerlendirilir. Dönem içerisinde depresyon oranlarının bütün dünyada 

giderek yaygınlaştığı dile getirilmektedir (Eryüksel ve Akün, 2003; Şengül, 2007: 

136). Kuşkusuz depresyon oranlarının bu kadar artış göstermesinde, ergenlik 

döneminin karakteristiğinden kaynaklanan aşırı duyarlılık, bunalım, çatışma, kimlik 

arayışı, fiziksel değişimler ve bunlardan etkilenen cinsellik gibi sorunlarda belirleyici 

rol oynamaktadır. Tablo 46’te depresyon puanlarının yüksek olmasının diğer alt 

ölçekleri de etkileyeceği bilgisi bu anlamda önemlidir. Sadece depresyon değil fakat 

aynı zamanda diğer alt ölçeklerde bu anlamda birbirilerini etkilemektedirler. 

 Taşğın ve Çetin (2006), ergen depresyonunun yetişkinlerinkinden farklı olarak 

duygusal değil davranışsal belirtilerinin (hostilite, akran grubuyla geçimsizlik, benlik 

saygısı düşüklüğü, kendini yetersiz görme ve çaresiz olma gibi) ön plana çıktığını 

ifade ederler (Şenol, 2005). 

Depresyon etkisiyle ortaya çıkan somatik belirtiler arasında; baş ağrısı, karın 

ve göğüs ağrısı, kilo ve iştah kaybı sayılmaktadır. Yine depresyon belirtileri bazen 

farklı klinik tabloları da tetikleyebilmektedir. Araştırmalar depresyonu olan çocuk ve 

ergenlerin % 40-70’ inde ek bir psikiyatrik bozukluğun bulunduğunu belirtmektedir. 

Örneğin; anksiyete bozuklukları, davranım bozukluğu, hiperaktivite, panik bozukluk, 

dikkat eksikliği ve ergenlik döneminde artış gösteren madde kullanımı gibi (Şenol ve 

arkadaşları, 2011). Eryüksel ve Akün (2003), ayrıca paranoid düşünceler, obsesif-

kompulsif bozukluk, fobik anksiyete tablolarını da eklerler. Özellikle depresyon ve 

anksiyete tabloları sıklıkla bir arada görülmektedir. 

Sayar ve Ak (2001), psikolojik sağlık alt ölçeklerinin birbirileriyle bağlantılı 

olduğunu ve birbirilerini tetiklediğini aktarırlar. Örneğin; hipokondriak ilgi, 

depresyon ve anksiyetenin somatizasyonu beslediği düşüncesini ifade ederler.  

Molock ve arkadaşları (2006), 79'u erkek ve 133'ü kız olmak üzere toplam 212 

Afro-Amerikan lise öğrencisi (Yaş Orta. 15.52) üzerinde yaptıkları inceleme ve 

çözümlemelerden elde edilen sonuçlara göre; umutsuzluk ve depresyon, intihar 

düşüncesi ve teşebbüsü için bir risk oluşturmaktadır. 
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Yapıcı’nın (2007: 241-242) araştırmasında, öz saygı düzeyiyle umutsuzluk, 

intihar ve depresyon arasında negatif ilişkilerin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bir 

diğer deyişle gençlerde öz saygı düzeyi yükseldikçe, umutsuzluk, intihar ve 

depresyon buna bağlı olarak düşmektedir. 

Son olarak, Major depresif bozukluk tanısıyla izlenen ergen ve çocukların % 

70’inde intihar düşüncesi veya girişimi tespit edilmiştir. Major depresyon intihar 

riskini 17 kat, karşıt gelme bozukluğu 13 kat, alkol ve madde kullanım bozukluğu 12 

kat, belirgin anksiyete bozukluğu ise 5 kat artırmaktadır (Atay ve Kerimoğlu, 2003).  
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6. ERGENLERDE DİNDARLIĞIN ALT BOYUTLARI İLE 

PSİKOLOJİK SAĞLIK ALT ÖLÇEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERE 

YÖNELİK BULGULAR 

Bu başlık altında ergenlerde dindarlığın alt boyutları olan inanç, duygu, 

davranış ve bilgi boyutları ile psikolojik sağlık alt ölçekleri arasındaki ilişkilere 

yönelik bulgular ele alınıp değerlendirilecektir. Bu doğrultuda dindarlığın alt 

boyutlarından inanç, duygu, davranış ve bilgi boyutları ile psikolojik sağlık alt 

ölçekleri arasında yer alan depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon ve 

hostilite arasındaki ilişkiler ele alınıp incelenecektir. Aşağıdaki hipotez, hipoteze 

yönelik bulgular ve değerlendirme çalışmalarına bu doğrultuda yer verilmiştir.  

6.1. Ergenlerde Dindarlığın İnanç Boyutu İle Psikolojik Sağlık İlişkisi 

4. Hipotez:  Ergenlerde dindarlığın alt boyutları olan inanç, duygu, davranış 

ve bilgi boyutları ile psikolojik sağlık alt ölçekleri arasında negatif yönlü bir ilişki 

vardır. 

Tablo 47. Ergenlerde Dindarlığın İnanç Boyutu İle Psikolojik Sağlık Alt 

Ölçekleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon Sonucu 

DEĞIŞKENLER Depresyon Anksiyete Olumsuzben Somatizas Hostilite 

İnanç 

Pearson 
Correlation ,04 ,01 ,00 ,00 ,02 

Sig. (2-
tailed) ,154 ,574 ,993 ,890 ,408 

N 1009 1009 1009 1009 1009 
 

Araştırmamızda, dindarlığın inanç boyutunun psikolojik sağlık alt ölçekleri ile 

ilişkisine baktığımızda, depresyon (r=.04), anksiyete (r=.01), olumsuz benlik (r=.00), 

somatizasyon (r=.00) ve hostilite (r=.02) ile ilişkilerinin anlamlılık düzeyine 

ulaşmadığı görülmektedir. 

Bu sonuçlara bakarak, dindarlığın inanç boyutu ile psikolojik sağlık alt 

ölçekleri arasında anlamlı ilişkilerinin olmadığını söyleyebiliriz. Bu veriler tek 
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başına bir inancın psikolojik sağlık üzerinde etkili olmadığının da bir işaretidir. Bir 

bakıma inanan, ancak inancının gereğini yerine getirmeyen bir birey için psikolojik 

sağlık bağlamında bu inancın pek bir faydası olmayacaktır. En azından bu bilginin 

bizim araştırmamız için geçerli olduğunu ifade edebiliriz. Ancak şunu da hemen 

belirtmeliyiz ki inanç boyutu her ne kadar olumlu bir etki bırakmıyorsa da psikolojik 

sağlığa olumsuz bir etkisi de yoktur. 

Şengül’ün (2007. 144-146) çalışmasında ise, psikolojik sıkıntının etkisini 

hissetme ile inanç boyutu arasında anlamlılık derecesine ulaşmamakla birlikte pozitif 

bir ilişki bulunmuştur. Bu veri, yaşanılan psikolojik sıkıntıların kişinin kendi 

inançlarından şüphe duymasına ve sorgulamasına etki etmediği, belki geçici bir 

şekilde dini pratikleri yerine getirmede aksaklıklara yol açacağı şeklinde 

yorumlanmıştır. 

6.2. Ergenlerde Dindarlığın Duygu Boyutu İle Psikolojik Sağlık İlişkisi 

Çalışmamızın bu kısmında, ergenlerde dindarlığın duygu boyutu ile psikolojik 

sağlık ilişkisine yönelik bulgular ve değerlendirmelere yer verilecektir. 

Tablo 48. Ergenlerde Dindarlığın Duygu Boyutu İle Psikolojik Sağlık Alt 

Ölçekleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon Sonucu 

DEĞIŞKENLER Depresyon Anksiyete Olumsuzben Somatizas Hostilite 

Duygu 

Pearson 
Correlation -,08* -,06* -,09** -,05 -,09 

Sig. (2-
tailed) ,011 ,034 ,004 ,067 ,003 

N 1009 1009 1009 1009 1009 
 

Dindarlığın duygu boyutunun psikolojik sağlık alt ölçekleri ile ilişkisine 

baktığımızda, olumsuz benlik (r=-.09, P<.004), hostilite (r=-.09, P<.003), depresyon 

(r=-.08, P<.01) ve anksiyete (R=-06, p<.03) ile negatif yönde anlamlı ilişkilerinin 

olduğu; buna karşılık somatizasyonla (r=-.00, P<.06) ilişkisinin P<.05 düzeyine 

ulaşmadığı saptanmıştır. Elimizdeki verilerin ışığında dindarlığın duygu boyutu ile 

olumsuz benlik ve hostilite arasında negatif yönde güçlü bir ilişkinin olduğunu 



257 
 

söyleyebiliriz. Bu sonuç, dindarlığın duygu boyutunun yükselmesi ile olumsuz benlik 

ve hostilite’nin güçlü bir şekilde azalacağı değerlendirmesini beraberinde 

getirmektedir. Başka bir deyişle, yüksek duygu boyutu, ergenin kendisine yönelik 

algısının olumlulaşmasını sağlamakta, saldırganlık, öfke, şiddet gibi istenmeyen 

davranış ve duyguların kontrol altına alınmasına yardımcı olmaktadır. Aynı şekilde 

dindarlığın duygu boyutunun yüksek olması, olumsuz benlik ve hostilite’deki kadar 

güçlü olmasa da depresyon ve anksiyete’nin de azalacağı sonucunu vermektedir. 

Dindarlığın duygu boyutunun yüksek olması, somatizasyon üzerinde diğerleri kadar 

etkili olmamaktadır.  

6.3. Ergenlerde Dindarlığın Davranış Boyutu İle Psikolojik Sağlık İlişkisi 

Araştırmamızın bu başlığında, ergenlerde dindarlığın davranış boyutu ile 

psikolojik sağlık ilişkisine yönelik bulgular ve değerlendirmelere yer verilecektir. 

Tablo 49. Ergenlerde Dindarlığın Davranış Boyutu İle Psikolojik Sağlık Alt 

Ölçekleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon Sonucu 

DEĞIŞKENLER Depresyon Anksiyete Olumsuzben Somatizas Hostilite 

Davranış 

Pearson 
Correlation -,16** -,17** -,15** -,16** -,27** 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1009 1009 1009 1009 1009 
 

Dindarlığın davranış boyutunun psikolojik sağlık alt ölçeklerinden depresyon 

(r=-.16, P<.001), anksiyete (r=-.17, P<.001), olumsuz benlik (r=-.15, P<.001), 

somatizasyon (r=-.16, P<.001) ve hostilite ile (r=-.27, P<.001)  negatif yönde anlamlı 

ilişkilerin olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar, dindarlığın davranış boyutunun 

puanları artarken psikolojik sağlık alt ölçeklerinden depresyon, anksiyete, olumsuz 

benlik, somatizasyon ve hostilitenin düşmesi anlamına gelmektedir. 

Dindarlığın davranış boyutu ile psikolojik sağlık alt ölçeklerine yönelik bu 

bulgular değişkenler arasındaki güçlü ilişkinin bir ifadesi olarak görülebilir. 

Bireylerde dindarlık, davranışa dönüştüğü oranda psikolojik sağlığın bütün alt 
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ölçeklerinin olumlu olacağı bilgisini elde etmiş olacağız. Bir başka deyişle, davranışa 

dönüşmüş güçlü bir dindarlık depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon ve 

hostilitenin de azalacağı anlamını taşımaktadır. Elimizdeki bu veriler temel İslam 

kaynaklarında geçen, ibadetlerin önemi ve bireyin ruh dünyası üzerindeki olumlu 

etkisine dair ifade edilen bilgileri de doğrulamaktadır. Kutsal kitabımız Kur’an-ı 

Kerimde müminun suresinde inanan (mümin) ve kurtuluşa eren insanların özellikleri 

anlatılırken, “onlar ki salatlarında alçak gönüllü bir duyarlık içindedirler” (Müminun 

23/2), ifadesine yer verilmektedir (bkz. Esed, 1999: 689). Kur’an da bunun haricinde 

birçok ayette ibadetlere vurgu yapılmıştır19. Buradan hareketle, ibadetlerin 

bireylerde, hayata bir anlam kazandırmanın yanı sıra sağlıklı bir karakter gelişimi, 

güçlü bir kişilik, iç dünyası ve toplumsal çevresi arasında denge, uyum ile psikolojik 

sağlık açısından koruyucu bir fonksiyon üstlendiğini ifade edebiliriz (bkz. Hayta, 

2002: 137-147; Sayın, 2006: 13).  

                                                 
19 Bu ayetlerden bazı örnekler: Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz.. 

(1/4).“Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmuş (müslümanlar) kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş 

(müslüman) bir ümmet (ver) Bize ibadet yöntemlerini (yer veya ilkelerini) göster ve tevbemizi kabul et 

Şüphesiz, Sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin” (2/128). Yoksa siz, Yakub’un ölüm anında, orada 

şahidler miydiniz? O, oğullarına: “Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?” dediğinde, onlar: “Senin 

ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak’ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz; bizler ona 

teslim olduk” demişlerdi (2/133). İbadetlerinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döneminde) atalarınızı 

andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anma ile Allah’ı anın İnsanlardan öylesi vardır ki: 

“Rabbimiz, bize dünyada ver” der; onun ahirette nasibi yoktur (2/200). “Gerçekten Allah, benim de 

Rabbim, sizin de Rabbinizdir Öyleyse O’na ibadet edin Dosdoğru olan yol işte budur” (3/51). Allah’a 

ibadet edin ve O’na hiç bir şeyi ortak koşmayın Anne-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, 

yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sağ ellerinizin malik 

olduklarına güzellikle davranın Çünkü, Allah, her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez (4/36). Mesih 

ve yakınlaştırılmış (yüksek derece sahibi) melekler, Allah’a kul olmaktan kesinlikle çekimser 

kalmazlar Kim O’na ibadet etmeye ‘karşı çekimser’ davranırsa ve büyüklenme gösterirse (bilmeli ki,) 

onların tümünü huzurunda toplayacaktır (4/172). Andolsun, “Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” 

diyenler küfre düşmüştür Oysa Mesih’in dediği (şudur) “Ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de 

Rabbiniz olan Allah’a ibadet edin Çünkü O, kendisine ortak koşana şüphesiz cenneti haram kılmıştır, 

onun barınma yeri ateştir Zulmedenlere yardımcı yoktur” (5/72). 
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6.4. Ergenlerde Dindarlığın Bilgi Boyutu İle Psikolojik Sağlık İlişkisi 

Bu başlık altında ergenlerde dindarlığın bilgi boyutu ile psikolojik sağlık 

ilişkisine yönelik bulgular ve değerlendirmelere yer verilecektir. 

Tablo 50. Ergenlerde Dindarlığın Bilgi Boyutu İle Psikolojik Sağlık Alt 

Ölçekleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon Sonucu 

DEĞIŞKENLER Depresyon Anksiyete Olumsuzben Somatizas Hostilite 

Bilgi 

Pearson 
Correlation -,11** -,11** -,08** -,13** -,13** 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,005 ,000 ,000 

N 1009 1009 1009 1009 1009 
 

Dindarlığın bilgi boyutunun psikolojik sağlık alt ölçekleri ile ilişkisine 

baktığımızda, depresyon (r=-.11, P<.001), anksiyete (r=-.11, P<.001), olumsuz 

benlik (r=-.08, P<.001), somatizasyon (r=-.13, P<.001) ve hostilite (r=-.13, P<.001) 

ile negatif yönde anlamlı korelasyonlarının olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar 

dindarlığın bilgi boyutunun puanlarının artması ile birlikte psikolojik sağlığın alt 

ölçekleri arasında yer alan depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon ve 

hostilitenin düştüğünü göstermektedir. 

Yukarıdaki veriler dindarlığın davranış boyutunda olduğu gibi benzerlik 

göstermekte, değişkenler arasındaki güçlü ilişkinin varlığını işaret etmektedir. Aynı 

şekilde dindarlığın bilgi boyutu arttıkça psikolojik sağlığın bütün alt ölçeklerinin 

olumlu olacağı bilgisini elde etmiş olacağız. Bu bulgular ışığında, Ergenlerde 

dindarlığın alt boyutları ile psikolojik sağlık alt ölçekleri arasında ters yönlü bir 

ilişki vardır. Şeklinde ifade ettiğimiz hipotezimiz kısmen doğrulanmıştır diyebiliriz.  

Hatırlanacağı üzere dindarlığın alt boyutları ile cinsiyet arasında ilişkide 

bulguların farklılaştığını ve tablo 3’te bu farklılığa dair verileri aktarmıştık. Konu ile 

ilgili olması nedeniyle tablo 3’te elde ettiğimiz verileri tekrar hatırlayacak olursak; 

dindarlığın alt boyutları ile cinsiyet arasındaki ilişkinin farklılaştığı ve kızların duygu 

ve davranış puanlarında yüksek ortalamalar elde ederken, erkeklerin, sadece bilgi 
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boyutunda daha dindar olduklarını ve cinsiyet gruplarının inanç boyutu açısından 

anlamlı bir farklılık göstermediklerini belirtmiştik. 

Tablo 15’te ise cinsiyet ve psikolojik sağlık alt ölçekleri arasında farklılaşma 

olup olmadığına bakmıştık. Buna göre, kız öğrencilerin erkeklerden hostilite 

haricinde bütün alt ölçeklerden yüksek puan aldıklarını ve bunun, kızların psikolojik 

yapılarına bağlanabileceği gibi toplumsal cinsiyet açısından ataerkil kültürün 

erkeklere biçtiği rol ve değerin doğal bir yansıması olarak ta gösterilebilineceğini 

ifade etmiştik. Her iki veriden ortak hareketle; inanç boyutunda cinsiyetler arasında 

farklılığın oluşmaması tablo 46’daki, dindarlığın inanç boyutunun psikolojik sağlık 

alt ölçekleri ile ilişkisinde, inanç boyutunun depresyon (r=.04), anksiyete (r=.01), 

olumsuz benlik (r=.00), somatizasyon (r=.00) ve hostilite (r=.02) ile ilişkilerinin 

anlamlılık düzeyine ulaşmadığı bulgusuyla uyumlu olduğu görülmektedir. Ancak 

kızların duygu ve davranış boyutlarından daha yüksek almaları, yine kızların 

psikolojik sağlık alt ölçeklerinin tamamında erkeklerden yüksek puan almaları ile 

tablo 48 ve 49’daki duygu ve davranış boyutlarının olumlu psikolojik sağlık 

göstergeleri olduğu bulgusu örtüşmemektedir. Başka bir deyişle dindarlığın duygu ve 

davranış puanlarında yüksek ortalamalar elde eden kızların ruh sağlıklarının da 

erkeklere oranla daha olumlu olması beklenirdi. Oysa elimizdeki veriler bunu teyit 

etmemektedir. 

Öte yandan çalışmamızda, anketlerde ki verileri SPSS programına aktarırken 

deneklerin bir kısmının inanç boyutundaki sorulara olumsuz cevap vermelerine 

karşın davranış boyutundaki sorulara olumlu cevaplar verdiklerini gördük. Bu 

çelişki, kanaatimizce ergenlerin davranış boyutunda dini davranışları içeren soruları 

ahlaki bir değerlendirme gibi algılamalarından kaynaklanmaktadır. Hökelekli’nin de 

(2002: 17) vurguladığı gibi araştırmaların çoğunda gençlerin “ahlakçı” yönü ön plana 

çıkmaktadır. “bir bakıma ‘ahlaklılık’ gençlerin gözünde dindarlıktan daha önemli 

bulunmaktadır…Modernizm ile birlikte gerileyen dini değerlerin bıraktığı boşluğu 

ahlak doldurmuştur”. Kızların duygu ve davranış boyutlarından yüksek puan 

almalarına rağmen psikolojik sağlık tablolarının nispeten olumsuz olmasını bu 

şekilde açıklayabiliriz.  
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Sonuç olarak din,  hayata bir anlam yükleme, bireyin kendi varlığının bilincine 

ulaşması ve yaşam olaylarının getirdiği güçlüklerle mücadelede yardımcı olan 

önemli bir referans kaynağı olarak değerlendirilebilir. Ergen psikolojik sağlık 

üzerinde dinin olumlu veya olumsuz etkisi onun din ile ilişkisine, dindarlık düzeyine, 

dine verdiği öneme bağlı olarak ortaya çıkacaktır (Bahadır, 2002: 165-168; Şahin, 

2007: 133).  

Yinede yukarıda ifade ettiğimiz bulgularımızın başka araştırmalarca da 

desteklenmediği sürece bir yorum olmaktan öteye geçmeyeceğini belirtmemiz 

gerekiyor. Aynı zamanda buradaki karmaşık ilişkiyi sadece dindarlık ve psikolojik 

sağlık ölçeklerine bakarak değerlendirmek doğru olmasına rağmen eksik kalacaktır. 

Dinin gerekliliği, psikolojik zenginlik, sosyal destek, etnik yapı, cinsiyet ve yaş gibi 

psikolojik, fizyolojik ve toplumsal değişkenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir 

(Aukst ve Margetic, 2005). Bu anlamda, psikolojik sağlık ve din konusu 

araştırılırken psikolojik sağlık değişkenleri ile sosyo-demografik değişkenlerin de 

göz önünde bulundurularak araştırılmalıdır. Çünkü dindarlık çok yönlü bir kavram 

olup yukarıda sıralanan değişkenlerden de etkilenebilmektedir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ergenlik döneminde psikolojik sağlık ve dindarlık ilişkisini ele aldığımız 

araştırmamız ile ilgili değerlendirmeler, genel olarak şu şekilde özetlenebilir: 

Konya ilinde bulunan sekiz ortaöğretim kurumunda öğrenim gören toplam 

1009 kişilik örneklem grubu, demografik yığılmalar açısından şu genel çerçeve 

içerisinde tanımlanabilir: Örneklemde deneklerin; 

- %75,8’si 14-17 yaş grubundan, %24,2’si 18-21 yaş grubundandır; % 1,6’sı 

14yaş, %19,9’u 15 yaş, %26,3’ü 16 yaş, %28’i 17 yaş, %18,3’ü 18yaş, %4,5’i 19 

yaş, %0,9’u 20 yaş ve %0,5’i 21 yaş grubundan oluşmaktadır. 

- Örneklemin %50,3’ünü kız öğrenciler, %49,7’sini ise erkek öğrenciler 

oluşturmaktadır. 

- Okullara göre dağılımına bakıldığında, Meram Fen Lisesi % 13,3, Meram 

Muhittin Güzelkılıç Lisesi % 9,7, Karatay Mehmet Hanifi Yapıcı Anadolu Lisesi % 

9,1, Selçuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi % 14,7, Meram Dr. Ali Rıza Bahadır 

İmam Hatip Lisesi % 23,8, Meram Özel Başak Lisesi % 8,2, Meram Endüstri Meslek 

Lisesi % 10,3 ve Meram Atatürk Kız Meslek Lisesi % 10,9 öğrenci grubundan 

oluştuğu görülmektedir. 

- Örneklemin % 28,1’ini 9. Sınıflar, % 26,5’ini 10. Sınıflar, % 24,3’ünü 11. 

Sınıflar ve % 21,1’ini 12. Sınıflar oluşturmaktadır. 

- Araştırmaya katılanların çoğunluğunu hayatının büyük bir kısmını il 

merkezinde (% 56,1) geçirenler oluştururken, ikinci sırada ilçe merkezinde 

yaşayanlar (% 31,7), üçüncü sırada köy-kasabada yaşayanlar (% 11,5) ve son sırada 

hayatının büyük çoğunluğunu yurtdışında geçirenler (%0,7) oluşturmaktadırlar. 

- Deneklerin annelerinden; Okur-Yazar olmayanlar % 3,4, Okur-Yazar % 3,3, 

İlköğretim mezunu % 65,6, Ortaöğretim mezunu % 15,6,  lisans mezunu olanlar % 

10,6 ve lisansüstü eğitimi alanlar % 1,6 düzeyindedir. 
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- Deneklerin Babalarından; Okur-Yazar olmayanların oranı % 0,3, Okur-Yazar 

olanların % 1,9, İlköğretim mezunu olanların % 41,9, Ortaöğretim mezunu olanların  

% 24,6, lisans mezunu olanların % 23,5 ve lisansüstü eğitimi alanların oranı ise % 

7,8’dir. 

- Deneklerin, % 3,5’i ailelerini düşük gelirli, % 12,3’ü orta altı, % 57,6’si orta 

gelirli, % 23’ü ortanın üstü ve % 3,7’si üst düzey gelir grubunda görmektedirler. 

- Araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğu, dini hayatlarının 

şekillenmesinde (% 83,5) ailelerinin etkili olduğunu belirtirken geri kalanlar, önem 

sırasına göre; Kur’an kursunun (% 8,3), dini cemaatin (% 4,4), imam hatip lisesinin 

(% 1,7), cami hocasının (% 1,1), ilk ve ortaöğretimde verilen din kültürü ve ahlak 

bilgisi dersinin (% 1,0) etkili olduğunu ifade etmişlerdir. 

- Katılımcıların % 1,2’si ailelerinin dindarlık düzeylerini düşük olarak 

nitelerken, % 2,2’s, ortanın altı, % 28,2’si orta, % 40,3’ü ortanın üstü ve % 28’i 

yüksek olarak değerlendirmişlerdir. 

Ergenlerde demografik değişkenler ile dindarlık ilişkisinde; yaş ile dindarlık ve 

psikolojik sağlık arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (1.1. ve 1.2. 

hipotezlerimiz doğrulanmamıştır). Ancak cinsiyet açısından kızların daha dindar 

oldukları (1.3. hipotezimiz doğrulanmıştır); fakat aynı zamanda daha olumsuz bir 

psikolojik sağlık tablosuna sahip oldukları tespit edilmiştir (1.4. hipotezimiz 

doğrulanmıştır). Bulgulardan hareketle en azından bu araştırma için dindarlığın yaşa 

bağlı olarak değişebileceğini söylemenin pek mümkün görünmediğini ifade 

edebiliriz. Kızların daha dindar fakat aynı zamanda daha olumsuz bir psikolojik 

sağlığa sahip olduklarına yönelik bulgumuz, araştırmaların genelinde ortaya çıkan bir 

sonuçtur. Bu sonucu, kızların daha kaygılı, endişeli, duygusal, hassas ve kırılgan 

psişik yapılarına bağlamak, uygun görünmektedir. 

Öğrenim görülen okul türü bağlamında İmam Hatip Liselerinde öğrenim gören 

ergenlerin diğer liselerde öğrenim görenlere göre daha dindar oldukları (1.5. 

hipotezimiz doğrulanmıştır), ancak psikolojik sağlık bakımından diğer liselerde 

okuyanlarla aralarında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür (1.6. hipotezimiz 
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doğrulanmamıştır). İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin dindarlık düzeylerinin yüksek 

çıkması, aldıkları din eğitimi ve öğretimi dikkate alınırsa zaten beklenen bir 

sonuçtur. Değerlendirme kısmında örneklerini sunduğumuz gibi bu bulgu, ilgili 

yazınla da uyumludur. İmam Hatip Lisesi öğrencilerinde psikolojik sağlık 

puanlarının orta düzeyde çıkması, dini hayat ile dış dünya arasındaki sıkışmışlık ve 

dış dünyanın ergen için daha cazip gelmesi gibi nedenlere bağlanabilir. Şaşırtıcı olan 

sonuç ise, Fen lisesi öğrencilerinin hem psikolojik sağlığın bütün alt ölçeklerinde 

hem de dindarlık ortalamasında düşük puan almalarıdır. Bir başka deyişle Fen lisesi 

öğrencilerinin, oldukça olumlu bir psikolojik sağlık tablosuna sahip olduğunu fakat 

dindarlıklarının diğer liselere göre en düşük düzeyde kaldığını görmekteyiz. Fen 

lisesine devam eden öğrencilerin, ailelerinin eğitim ve ekonomik seviyelerinin 

ortalamanın üstünde olması ve bu gruba girenlerin dindarlık düzeylerinin diğerlerine 

oranla düşük olduğu bulgusu, yukarıdaki şaşırtıcı sonucu kısmen açıklar niteliktedir. 

Sınıf düzeyi ile dindarlık arasında anlamlı bir fark bulunamazken (1.7. 

hipotezimiz doğrulanmamıştır), psikolojik sağlık alt ölçeğinde farklılaşmanın olduğu 

ve 12. sınıfların daha olumsuz bir psikolojiye sahip oldukları belirlenmiştir (1.8. 

hipotezimiz doğrulanmıştır). Değerlendirme kısmında da değindiğimiz gibi sonucun 

12. sınıfların aleyhine çıkmasında öğrencilerin YGS ve LYS sınavlarına 

hazırlanmalarının etkisi belirleyici olmalıdır. 

 Ergenlerin hayatlarının uzun süresini geçirdikleri yer değişkeni ile dindarlık ve 

psikolojik sağlık arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (1.9. ve 1.10. 

hipotezlerimiz doğrulanmamıştır). Sonuçların bu şekilde ortaya çıkmasında, 

deneklerin büyük çoğunluğunun hayatlarının önemli bir kısmını il merkezinde (% 

56,1) geçirenlerden oluşması nedeniyle bir kıyaslama imkanı tanımamaktadır. Konu 

ile ilgili yazında bulguların farklılaştığını ifade edebiliriz. 

Annenin eğitim durumu değişkeni ile ergen dindarlığı arasında anlamlı bir fark 

bulunmuştur (1.11. hipotezimiz doğrulanmıştır). Buna göre annenin eğitim düzeyi 

yükseldikçe ergenin dindarlık düzeyi azalmaktadır. Yani eğitim düzeyi yüksek 

annelerin çocukları daha az dindardırlar. Annenin eğitim durumu değişkeni ile ergen 

psikolojik sağlık arasında farklılık olduğu görüşü, sadece depresyon, olumsuz benlik 
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ve somatizasyon alt ölçeğinde gerçekleşmiştir (1.12. hipotezimiz kısmen 

doğrulanmıştır). Bu verilerden hareketle, daha eğitimli annelerin çocukları buna bağlı 

olarak daha olumlu bir psikolojik sağlığa sahip olmaktadırlar denilebilir. 

Araştırmaların çoğunluğunda ekonomik durum ve ebeveyn eğitim seviyesi düştükçe, 

ergen psikolojik sağlığının bozulduğunu gösteren sonuçlara ulaşılmıştır. 

Babanın eğitim durumu değişkeni ile ergen dindarlığı arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (1.13. hipotezimiz doğrulanmamıştır). Ancak anlamlılık düzeyine 

ulaşmasa da elimizdeki veriler büyük ölçüde babanın eğitim durumunun artmasının 

ergende daha olumlu bir psikolojik sağlığın gelişeceğinin bir ifadesi olarak 

görülebilmektedir. Buna karşın babanın eğitim durumu değişkeni ile ergen psikolojik 

sağlık arasında farklılık olduğu görüşü ise, hostilite alt ölçeği haricinde diğer bütün 

alt ölçeklerde gerçekleşmiştir (1.14. hipotezimiz doğrulanmıştır). Normalde cahil 

olarak değerlendirilen Okur-Yazar Değil grubunun en yüksek puanları alması ve 

eğitim düzeyi yükseldikçe psikolojik sağlığın da buna bağlı olarak olumlulaşması 

beklenirken, Okur-Yazar Değil grubunun en düşük puanları aldığını görüyoruz. 

Ailenin ekonomik durumu değişkeni ile ergen dindarlığı arasında anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (1.15. hipotezimiz doğrulanmamıştır). Aynı şekilde, ailenin 

ekonomik durumu değişkeni açısından ergenlerin psikolojik sağlık alt ölçekleri 

arasında da anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (1.16. hipotezimiz doğrulanmamıştır). 

Araştırmalar daha çok ekonomik seviyenin artması ile dindarlığın azalması ve 

psikolojik sağlığın olumsuzlaşması arasında ilişkilerin olduğunu göstermektedir. Bu 

sonuç elde ettiğimiz bulguyla örtüşmemektedir. 

 Dini hayatın şekillenmesinde etkili olan faktörlerle (Kur’an kursu, dini cemaat, 

cami hocası, aile, ilk ve ortaöğretimde verilen din kültürü ahlak bilgisi dersi ve imam 

hatip lisesi eğitimi) ergen psikolojik sağlık alt ölçekleri arasında anlamlı bir tespit 

bulunmamıştır (1.18. hipotezimiz doğrulanmamıştır). Dini hayatın şekillenmesinde 

etkili olan faktörlerle dindarlık arasında da bir fark bulunmamıştır (1.17. hipotezimiz 

doğrulanmamıştır). Öte yandan demografik değişkenlerde ergenlerin oldukça büyük 

bir çoğunluğu dini hayatlarının şekillenmesinde (% 83,5) ailelerinin etkili olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu sonuç araştırmalarca da desteklenmektedir. Değerlendirme 
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kısmında örneklere değinilmişti. Burada değinilmesi gereken husus, imam hatip 

lisesi (% 1,7), cami hocası (% 1,1), ilk ve ortaöğretimde verilen din kültürü ve ahlak 

bilgisi dersinin (% 1,0) etkisine vurgu yapanların oranının çok düşük olmasıdır. Elde 

ettiğimiz bu bulgu ve konu ile ilgili diğer çalışmalar, din eğitimi ve öğretimi sunan 

bu kurumların yetersiz kaldığını göstermesi acısından dikkate alınmalıdır. 

Ailenin dindarlık düzeyi değişkeni açısından ergen dindarlığı arasında anlamlı 

bir fark bulunmuştur (1.19. hipotezimiz doğrulanmıştır). Buna göre ailenin dindarlık 

düzeyi yükseldikçe ergen dindarlığı da paralel olarak artmaktadır. Ailenin dindarlık 

düzeyi değişkeni açısından ergen psikolojik sağlık alt ölçekleri arasında sadece 

depresyonla anlamlı bir fark bulunmuştur (1.20. kısmen hipotezimiz doğrulanmıştır). 

Ancak ergenlerin depresyon puan ortalamaları dikkate alındığında, ailenin dindarlık 

düzeyi arttıkça ergenin buna bağlı olarak psikolojik sağlığının gittikçe 

olumlulaştığını, tersine ailenin dindarlık düzeyi düştükçe ergenin psikolojik 

sağlığının bozulduğunu bulgusuna ulaşıyoruz. Denilebilir ki, dini havanın solunduğu 

ve ebeveynlerin dindar olduğu bir aile ortamı çocuk ve ergenlerin psikolojik sağlık 

sorunlarına karşı koruyucu bir işlev üstlenecektir. 

Araştırmamızda elde ettiğimiz bulgulara göre; deneklerin dindarlık ölçeğinden 

aldıkları puanlar arttıkça, psikolojik sağlığın alt ölçekleri olan depresyon, anksiyete, 

olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite puanları anlamlı bir şekilde düşmektedir. 

Başka bir ifadeyle dindarlığın, söz konusu rahatsızlıkları engelleyici bir işlevinin 

olduğu tespit edilmiştir. Elde ettiğimiz bu sonuç genel anlamda literatür ile de 

örtüşmektedir.  

Bulgular, ergenlerde dindarlık düzeyi gruplarının depresyon açısından anlamlı 

farklılık oluşturduğunu göstermektedir (2. Hipotezimiz doğrulanmıştır). Buna göre, 

düşük düzeyde dindarlığın ergenlerde depresyon artışına neden olduğu, buna karşın 

yüksek düzey dindarlığın ergenlerde depresyonu düşürdüğü sonucuna ulaşmaktayız. 

Bu bulguların, anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite için de aynı 

şekilde gerçekleştiğini görmekteyiz (2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Hipotezlerimizde 

doğrulanmıştır). Bir anlamda, ergenlerde dindarlık düzeyi yükseldikçe anksiyete, 

olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite puanları buna bağlı olarak azalmaktadır. 
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En nihayetinde, kendisinin üstünde bir güç tarafından korunduğunu bilmek ve 

sıkıntıya düştüğünde bu güce sığınmak, ergen psikolojisi üzerinde koruyucu olduğu 

kadar, psikoterapötik bir değer de taşır. Bu yönüyle din, ergenin sığınabileceği bir 

liman olma vasfını da taşır. İlgili literatür dinin ergen psikolojik sağlık üzerinde ki bu 

olumlu katkısını gösteren çok fazla sayıda örneklerle doludur. Bu bağlamda din- 

psikolojik sağlık ilişkisi sadece din psikologlarının değil ancak aynı zamanda 

psikolog, psikiyatr ve psikolojik danışmanların da gündemine girmelidir. 

Bulgularımıza göre, ergenlerde psikolojik sağlık alt ölçekleri içerisinde yer 

alan depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite arasında pozitif 

yönde anlamlı ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir (3. Hipotezimiz doğrulanmıştır). 

Başka bir ifadeyle, psikolojik sağlık alt ölçekleri içerisindeki herhangi bir ölçeğin 

yüksek çıkması diğer ölçekleri de aynı yönde etkilemektedir. Örneğin, deneklerde 

depresyon alt ölçeğinden alınan puan arttıkça, somatizasyon, hostilite, anksiyete ve 

olumsuz benlikten alınan puanlar da artmaktadır. Başka bir deyişle bireylerde 

depresyonun yüksek olması yukarıda sıralanan diğer psikolojik sağlık alt ölçeklerini 

de arttırmaktadır. 

Araştırmamızda, dindarlığın boyutları ile psikolojik sağlığın alt ölçekleri 

karşılaştırılmış ve sonuçta; dindarlığın inanç ve duygu boyutları ile psikolojik sağlık 

alt ölçekleri arasında anlamlı bir fark olmadığı, dindarlığın davranış ve bilgi 

boyutları ile psikolojik sağlığın bütün alt ölçekleri arasında negatif yönde güçlü bir 

ilişkinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (4. Hipotezimiz kısmen doğrulanmıştır). Bu 

sonuçlar dindarlığın davranış ve bilgi boyutunun puanlarının artması ile birlikte 

psikolojik sağlığın alt ölçekleri arasında yer alan depresyon, anksiyete, olumsuz 

benlik, somatizasyon ve hostilitenin düştüğünü göstermektedir. Bir başka deyişle, 

bilginin davranışa dönüşmesi ile gerçekleşen bir dindarlık depresyon, anksiyete, 

olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilitenin de azalacağı anlamına gelmektedir. 

Bulgulardaki bu olumlu tablonun sadece davranış ve bilgi boyutlarını içermesi, inanç 

ve duygu boyutlarını kapsamaması çelişki olarak değerlendirilebilir. Oysa modern 

dünyada gençler için ahlaklı olmanın dindar olmaktan daha önemli olduğu yorumuna 

değerlendirme kısmında da değinmiştik. Dolayısıyla dini davranış ölçen soruların 
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ergenlerce ahlaki kurallar, uyulması gereken değerler olarak algılandığı 

düşünülmektedir. 

Sonuç olarak denilebilir ki, dinin bazı psikolojik rahatsızlıklara karşı çok 

sayıda araştırmalarca da desteklendiği gibi olumlu sonuçlar verdiği göz önünde 

bulundurulduğunda, çağın getirdiği problemlerle birlikte gittikçe yaygınlaşan 

depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite gibi psikolojik 

sağlık sorunlarının ergen dünyasında daha az yaşanacağı, dinin ve dindarlığın yeri 

geldiğinde psikoterapötik bir etki oluşturacağı mümkün görünmektedir. Kuşkusuz 

daha kesin yargılar için bu alanda diğer bilim dallarınca da gerçekleştirilecek 

çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Dinin psikoterapi sürecinde olumlu bir değer 

olarak kullanımının henüz erken olmasının yanı sıra bu çerçevede alanın 

uzmanlarınca fark edilmesinin elzem olduğu kanaatindeyiz. 

Yukarıdaki sonuçların ışığında şu önerileri sıralayabiliriz; 

1- Türkiye'de nüfusun % 18'inin hayatları boyunca en az bir psikolojik hastalık 

geçirdiği, çocuk ve ergenlerde klinik düzeyde sorunlu davranış oranının % 11 olduğu 

tespit edilmiştir. Ulusal düzeyde hastalık yükü nedenlerinin temel hastalık gruplarına 

göre dağılımı yapıldığında, kalp-damar hastalıklarından sonra % 19 ile ikinci sırada 

psikiyatrik hastalık grubunun yer aldığı görülmektedir. Sağlık Bakanlığı verilerine 

göre, Türkiye’de yaygın olarak kullanılan antidepresanlar için 2008 yılında yapılan 

toplam harcama miktarı, 390 milyon TL’dir (http://www.e-psikiyatri.com/ 

psikiyatrihaberleri/BUNALIMGECIRENLERARTIYOR/4349/). 2001 yılında, 

psikolojik bozuklukların tedavisi ile ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde 

yaklaşık 85 milyar dolar harcanmıştır. Sorunlu gençlerin yaklaşık dörtte üçü, bu 

yıllık harcamalara rağmen, ihtiyaç duydukları bakımı alamadıklarını 

belirtmektedirler. (http://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB4541/ind ex1.html). 

Bu veriler, koruyucu psikolojik sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu 

göstermesi açısından yeterli olmakla birlikte, sunulan tedavi hizmetlerine rağmen 

ihtiyacın giderek arttığını ve yetersiz kaldığını göstermesi açısından da 

düşündürücüdür. Öte yandan dinin psikolojik sağlık üzerindeki olumlu katkısına 
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yönelik çok sayıda araştırma sonuçlarının olduğu bilgisi, kavramsal çerçevede 

sunulmuştu. Dolayısıyla, çocuk ve ergenlerde koruyucu psikolojik sağlık hizmetleri 

verilirken dini değer ve inançların da sürece katılması önemlidir. 

2- Kavramsal çerçevede de verildiği gibi Batıda yapılan çalışmalarda, psikolojik 

sağlığın dindarlık yönelimleri ile yakından ilişkili olduğu belirtilmektedir. 

Konumuzla ilgili daha sonra yapılacak çalışmalarda dindarlık yönelimlerinin de 

sürece dahil edilmesi, sorunun anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. 

3- Batıdaki birçok araştırmacı, dinin psikolojik tedavide kullanımıyla ilgili kalıcı 

çözümler üretmeye çalışmaktadırlar (McCullough ve Larson, 1998; Worthington ve 

arkadaşları, 1996). Gittikçe yaygınlaşan bu çalışmaların desteğinde dini inanç, diğer 

uyum mekanizmaları yanında güçlü bir iyileştirme fonksiyonuna ulaşmış 

durumdadır. (Kirov ve arkadaşları, 1998; karaca, 2003; Yapıcı ve Kayıklık, 2005; 

178). Ülkemizde de psikolojik sağlık uzmanlarının, dinin bu olumlu etkisini göz ardı 

etmemeleri, önem taşımaktadır. 

4- Dini inanç ve uygulamaların psikolojik sağlık üzerindeki olumlu etkileri 

dikkate alındığı takdirde, okullarda verilecek din eğitimi ve öğretiminin bu bağlamda 

gözden geçirilmesi, psiko-sosyal ihtiyaçlar doğrultusunda yenilikçi ileri çalışmaların 

yapılması kaçınılmaz gözükmektedir. 

5- Dinin psikolojik sağlık üzerindeki etkisi sadece din psikolojisinin değil, aynı 

zamanda psikiyatri, psikoloji ve psikolojik danışmanlık bölümlerinin de araştırma 

sahası içinde önemli bir yer tutmalıdır. 

6- Bulgular ve değerlendirme kısmında tablolar halinde ortaya koyduğumuz 

ergenlerin pikolojik sağlık verileri, içaçıcı gözükmemektedir. Bu önemli sorunun 

çözümünde Milli Eğitim Bakanlığı, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okul 

personelinin ve ailelerin konuya duyarlı hale getirilmesine, ulusal düzeyde koruyucu 

psikolojik sağlık çalışmalarının çoğaltılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
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EKLER 

EK -1 

ANKET FORMU 
 

Elinizdeki anket formu kişilerin kendi duygu, düşünce ve kanaatlerini ifade etmek amacıyla kullandıkları 
bir takım cümlelerden oluşmaktadır. 

Sizden, değişik konularla ilgili olarak yazılan bu maddeleri dikkatlice okuyup her birinde belirtilen 
duygu, kanaat ve davranışların sizin için uygun olup olmadığını veya söz konusu ifadelere katılıp katılmadığınızı 
belirtmeniz istenmektedir. 

Her insanın duygu ve kanaatleri veya davranışları birbirinden farklı olabileceğinden maddeleri çevrenin 
etkisinde kalmadan işaretleyiniz. Çünkü bu bir sınav değildir. Lütfen bu noktayı aklınızdan çıkarmayınız. Ayrıca, 
anket üzerine kimliğinizle ilgili herhangi bir şey yazmanıza gerek yoktur. Vereceğiniz samimi ve gerçeğe uygun 
cevaplar araştırmadan geçerli ve güvenilir sonuçlar elde edilmesine büyük katkıda bulunacaktır. Lütfen her 
maddeyi atlamadan dikkatle okuyunuz ve kanaatinize en uygun ya da en yakın olan seçeneğin altındaki harfe 
çarpı (X) koyarak işaretleyiniz. Anketin doldurulması konusunda gösterdiğiniz sıcak ilgi, yardım ve işbirliğine 
şimdiden teşekkür ederiz.                                                  

    Din Psikolojisi Doktora Öğrencisi Orhan Gürsu 

 

Yaş:.......... Cinsiyet:    Kız             Erkek   

Öğrenim Gördüğünüz  Okul ve Sınıf: ......................................... 
 

Size göre ailenizin ekonomik düzeyi aşağıdakilerden hangisine uymaktadır? 

Düşük       Ortanın Altı     Orta      Ortanın Üstü       Üst    
 

Hayatınızın en uzun süresi nerede geçti? 

Köy – Kasaba       İlçe Merkezi     İl Merkezi     Yurt Dışı    
 

Anne-babanızla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi size uymaktadır? 

Annem-babam birlikte yaşıyorlar Annem-babam ayrı yaşıyorlar       Annem yaşamıyor      Babam yaşamıyor 
     Anne ve babamın ikisi de yaşamıyorlar  

 

Annenizin eğitim durumu 

Okur-yazar değil       Okur-yazar          İlköğretim          Ortaöğretim         Lisans          Lisansüstü     

 

Babanızın eğitim durumu 

Okur-yazar değil        Okur-yazar          İlköğretim         Ortaöğretim          Lisans          Lisansüstü     
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 Dini hayatınızın şekillenmesinde en etkili olan üç faktör aşağıdakilerden hangisidir? Lütfen önem sırasına 
göre 1, 2, 3 şeklinde kutucuk içine yazınız. 

Kur'an kursu     Dini Cemaat        Cami hocası         Aile     

 İlk ve orta öğretim Okulundaki Din dersleri           

 İmam-hatip lisesi eğitimi   
 

Size göre ailenizin dindarlık düzeyi aşağıdakilerden hangisine uymaktadır? 

Düşük    Ortanın altı    Orta     Ortanın üstü    Yüksek    

 

DİNİ HAYAT ÖLÇEĞİ 

Bu bölümde ilk dört madde ile ilgili olarak sizden, maddelerde ifade edilen yargılara katılıp katılmadığınızı 
belirtmeniz istenmekledir. Lütfen sîzin için en uygun olan şıkkın altındaki harfi çarpı (x) işareti koyarak 
işaretleyiniz 

Beşten onbire kadar (5-11) olan maddelerle ilgili olarak sizden, söz konusu maddelerde ifade edilen 
duyguları ne yoğunlukla yaşadığınızı belirtmeniz istenmektedir.  Lütfen sizin için en uygun olan şıkkın 
altındaki "harfi"  çarpı işareti (x) koyarak işaretleyiniz 

 

H
iç

 

B
ira

z 

Ç
ok

 
Pe

k 
ço

k 

5.İbadet ederken Allah'ın huzurunda bulunduğumu düşünerek duygulanırım  H B Ç PÇ 

6. Dua ettiğimde Allah’ın duamı kabul edeceğini ümit ederek ferahlık duyarım  H B Ç PÇ 

7. Büyük bir camiye girdiğimde her zaman yaşamadığım manevi bir hava 
hissederim. H B Ç PÇ 

8.Bir kimseye yardım ettiğimde, içimde bir coşku ve huzur duyarım  H B Ç PÇ 

9.Günah işlediğimi düşündüğümde, pişmanlık ve huzursuzluk duyarım  H B Ç PÇ 

10. Ölümü hatırlatan bir durumla karşılaştığımda, ahirette başıma gelebilecek 
şeyleri düşünerek bir ürperti ve heyecan duyarım  H B Ç PÇ 

11.Tabiattaki her şeyin son derece düzenli olması karşısında Allah'ın kudretine 
hayranlık duyarım  H B Ç PÇ 

 

 

ka
tıl
ıy

or
 

K
ar

ar
sız

 

ka
tıl

m
ıy

or
 

1. Allah vardır  a b c 

2. Hz. Muhammed Allah'ın Peygamberidir. a b c 

3.Öldükten sonra ahiret denilen sonsuz bir hayat olacaktır a b c 

4.Kur'an Allah'ın gönderdiği kutsal kitaptır  a b c 
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On ikiden yirmi bire kadar (12-21) olan maddelerle ilgili olarak sizden, söz konusu maddelerde ifade edilen 
davranışları hangi sıklıkta yaptığınızı belirtmeniz istenmektedir.  Lütfen sizin  için en  uygun  olan  şıkkın 
altındaki harfi çarpı işareti (X) koyarak  işaretleyiniz 

 Her 
zaman 

Çoğu 
zaman Bazen   Hiç 

12.İnancımın gereği olan ibadetleri yerine getiriyorum H Z Ç Z B H 

13.Dinde yasak edildiği için içki içmekten kaçınıyorum H Z Ç Z B H 

14.Kumar oynamak günah olduğu İçin kumar oynamaktan kaçınıyorum 

   HZ    ÇZ    B 

H 

H 

15.Evlilik dışı cinsel ilişki (zina) dinde yasaklandığı için bu tür ilişkiden uzak 
duruyorum H Z Ç Z B H 

16. Rüşvet alıp vermek günah olduğu için rüşvet alıp vermiyorum    H Z Ç Z B H 

17.İnsanları aldatmak dînî inancıma aykırı olduğu için kimseyi aldatmamaya 
özen gösteriyorum H Z Ç Z B H 

18.Dînî inancıma göre doğru sözlü olmak gerektiğinden, doğru söylemeye 
gayret ediyorum H Z Ç Z B H 

19.Ana-babaya iyi davranmayı Allah emrettiği için anne babama iyi 
davranıyorum H Z Ç Z B H 

20.Söz verildiği zaman sözünde durmak dînî bir kural olduğundan, verdiğim 
sözü tutuyorum H Z Ç Z B H 

21.Dînî inancıma göre komşulara iyi davranmak gerekli olduğundan 
komşularıma iyi davranıyorum. H Z Ç Z B H 

 

Aşağıdaki maddelerle ilgili olarak sizden, verilen bilgilerin doğru olup olmadığını belirtmeniz istenmektedir. 
Eğer okuduğunuz ifade doğru ise "D" (doğru) seçeneğini yanlış ise "Y" (yanlış) seçeneğini çarpı işareti  (X) 
koyarak işaretleyiniz. 

 Doğru Yanlış 
22.Cuma namazını tek başına kılmak mümkündür D Y 
23.Oruçlu kimse yalan söylerse orucu bozulur  D Y 
24.Kabe Hz. Muhammed'in kabrinin bulunduğu yerdir D Y 
25.Kur'an l14 süreden meydana gelmiştir D Y 
26.Hz. Ali Hz. Muhammed'in Hz. Hatice'den doğan oğludur.  D Y  
27.Akşam namazının farzı 3 rekattır D Y 
28.Kur'an'ı Arapça metninden okumayı bilmek her Müslüman için farz değildir D Y 
29.Cinlerin varlığı Kur'an’da belirtilmiştir D Y 
30.Dînî bilgiler diğer bilgilerden daha değerlidir D Y 
31.Zengin olsun fakir olsun her Müslüman’ın hayatında bir defa hacca gitmesi farzdır D Y 
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 EK – 2 

 KISA SEMPTOM  ENVANTERİ (KSE)     

         

       

     Aşağıda zaman zaman herkeste olabilecek yakınma ve sorunların bir listesi vardır.Lütfen her 
birini dikkatlice okuyunuz. Sonra bu durumun bugün de dahil olmak üzere son bir ay içinde sizi ne 
ölçüde huzursuz ve tedirgin ettiğini gözönüne alarak aşağıda belirtilen tanımlamalardan uygun 
olanının numarasının karşısındaki boşluğa yazınız.Düşüncenizi değiştirirseniz ilk yazdığınız 
numarayı tamamen siliniz. Lütfen başlangıç örneğini dikkatle uygulayınız ve anlamadığınız bir 
cümle ile karşılaştığınızda uygulayan kişiye danışınız.  

H
iç

 

Ç
ok

 A
z 

 

O
rt

a 
D

er
ec

ed
e 

O
ld

uk
ça

 F
az

la
 

İl
er

i D
er

ec
ed

e 

1 İçinizdeki sinirlilik ve titreme hali (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
2 Baygınlık , baş dönmesi (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
3 Bir başka kişinin sizin düşüncelerinizi kontrol edeceği fikri  (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
4 Başınıza gelen sıkıntılardan  dolayı başkalarının suçlu olduğu duygusu (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
5 Olayları hatırlamada güçlük (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
6 Çok kolayca kızıp öfkelenme (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
7 Göğüs ( kalp ) bölgesinde ağrılar (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
8 Meydanlık(açık) yerlerden korkma duygusu. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
9 Yaşamınıza son verme düşüncesi. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)

10 İnsanların çoğuna güvenilemeyeciği hissi. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
11 İştahta bozukluklar. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
12 Hiçbir nedeni olmayan ani korkular. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
13 Kontrol edemediğiniz duygu patlamaları. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
14 Başka insanlarla beraberken bile yalnızlık hissetme. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
15 İşleri bitirme konusunda kendini engellenmiş  hissetme. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
16 Yalnızlık  hissetme. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
17 Hüzünlü, kederli  hissetme. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
18 Hiçbir şeye ilgi duymamak. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
19 Kendini ağlamaklı  hissetme. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
20 Kolayca incinebilme , kırılma. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
21 İnsanların sizi sevmediğini, size kötü davrandığına inanma. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
22 Kendini diğer insanlardan daha aşağı görmek. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
23 Mide bozukluğu,bulantı. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
24 Diğer insanların sizi gözlediği ya da hakkınızda konuştuğu duygusu. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
25 Uykuya dalmada güçlük. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
26 Yaptığınız şeyleri tekrar tekrar doğru mu diye kontrol etmek. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
27 Karar vermede güçlükler. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
28 Otobüs,tren, metro gibi umumi vasıtalarla seyahatlerden korkma. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
29 Nefes darlığı , nefessiz kalma. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
30 Sıcak,soğuk basmaları. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
31 Sizi korkuttuğu için bazı eşya yer ya da etkinliklerden uzak kalmaya çalışmak. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
32 Kafanızın bomboş kalması. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
33 Bedeninizin bazı bölgelerinde uyuşmalar,karıncalanmalar. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
34 Hatalarınız için cezalandırılmanız gerektiği  düşüncesi. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
35 Gelecekle ilgili umutsuzluk duyguları. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
36 Dikkati bir şey üzerine toplamada güçlük. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
37 Bedenin bazı bölgelerinde ,zayıflık, güçsüzlük hissi. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
38 Kendini gergin ve tedirgin hissetme. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
39 Ölme ve ölüm üzerine düşünceler. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
40 Birini dövme, ona zarar verme yaralama isteği. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
41 Birşeyleri kırma ,dökme isteği. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
42 Diğer insanların  yanında iken yanlış bir şey yapmamaya çalışmak. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
43 Kalabalıklardan rahatsızlık duymak. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
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44 Başka insanlara hiç yakınlık duymamak. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
45 Dehşet ve panik nöbetleri. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
46 Sık sık tartışmaya girmek. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
47 Yalnız kalındığında sinirlilik  hissetme. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
48 Başarılarınıza  rağmen  diğer insanlardan yeterince takdir görmemek. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
49 Kendini  yerinde duramayacak kadar tedirginlik hissetmek. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
50 Kendini değersiz görme duygusu. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
51 Eğer izin verirseniz insanların sizi sömüreceği duygusu. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
52 Suçluluk duyguları. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
53 Aklınızda bir bozukluk olduğu fikri. (0 ) ( 1) (2 ) (3 ) ( 4)
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